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RESUMO 

Esta dissertação aborda a questão da legitimidade da atuação do Poder 

Judiciário no controle da implementação e/ou execução de políticas públicas ligadas à con-

cretização dos direitos fundamentais sociais previstos na Constituição Federal de 1988, 

buscando delimitar o papel que cabe ao Poder Judiciário, a partir da análise da forma como 

esses direitos foram positivados pela Constituição e da maneira como foi distribuído o po-

der entre os diferentes órgãos do Poder Público. 

Palavras-chave: Políticas públicas; Direitos sociais; Poder Judiciário; Legitimidade 

Democrática. 

  



RÉSUMÉ 

Cette dissertation aborde la question de la légitimité du Pouvoir 

Judiciaire dans le contrôle de la mise en oeuvre et/ou l’exécution des politiques publiques 

liées à la réalisation des droits sociaux fondamentaux prévus par la Constitution Fédérale 

de 1988, cherchant à délimiter le rôle du Pouvoir Judiciaire, en partant de l’analyse de la 

façon dont ces droits ont été posés par la Constitution et la façon dont le pouvoir a été 

distribué entre les différents organes du Pouvoir Public. 

Mots-clés: Politiques Publiques; Droits sociaux; Pouvoir Judiciaire; 

Légitimité démocratique. 
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INTRODUÇÃO 

O Poder Judiciário tem se tornado, paulatinamente, o foro principal para 

cobrar dos Governos a implementação de políticas públicas
1
. De tal sorte que “dificilmente 

se encontrará uma questão relevante, de impacto na vida coletiva, sem que tenha havido o 

posicionamento do Judiciário”
2
. 

Essa mudança se relaciona diretamente com a Constituição Federal de 

1988. Em seu preâmbulo, a Lei Fundamental afirma instituir um “Estado Democrático, 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a seguran-

ça, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos”. 

No Título I, ela trata dos princípios fundamentais, colocando a dignidade 

da pessoa humana como um de seus fundamentos (art. 1º, III), reconhecendo, assim, que “é 

o Estado que existe em função da pessoa humana, e não o contrário, já que o ser humano 

constitui a finalidade precípua, e não meio da atividade estatal”
3
. 

A Carta da República consagrou ainda diversos direitos sociais no art. 6º, 

desdobrando-os ao longo do texto, dedicando-lhes o Título VIII, da Ordem Social. Esses 

direitos, por sua vez, requerem, para sua efetivação, a elaboração e implementação de polí-

ticas públicas, além da instalação de um aparelho estatal com a consequente prestação de 

serviços públicos, o que demanda grande volume de recursos financeiros. 

As decisões acerca da escolha dessas políticas públicas e da alocação dos 

recursos públicos são essencialmente políticas, e, dessa forma, devem ser tomadas pelo 

povo, por meio de seus representantes eleitos (ou diretamente nos termos da Constituição), 

conforme o parágrafo único do art. 1º da Lei Fundamental. 

Se Democracia deve ser entendida como o poder, exercido pelo povo, de 

                                                 
1
 MENDES, Conrado Hübner. Controle de Constitucionalidade e Democracia. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2008, p. 22. 

2
 SADEK, Maria Tereza. “Judiciário e arena pública: um olhar a partir da ciência política”. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Coords.). O Controle Jurisdicional de Políticas Públicas. Rio de 

Janeiro: Forense, 2011, p. 3. No mesmo sentido, referindo-se, no entanto, ao período do governo do Presiden-

te Fernando Henrique Cardoso cf.: TAYLOR, Matthew MacLeod. “O Judiciário e as políticas públicas no 

Brasil”. In: DADOS – Revista de Ciências Sociais, v. 50, n. 2. Rio de Janeiro, 2007, p. 237. 

3
 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal 

de 1988. 7ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 74. 
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tomar decisões coletivas, ou seja, de fazer escolhas públicas
4
, torna-se clara a ofensa à de-

mocracia a ideia de um juiz (ou tribunal) decidir acerca de políticas públicas, principal-

mente levando-se em conta o art. 2º da Constituição, que estabelece o princípio da separa-

ção de poderes, alçado ao patamar de cláusula pétrea (art. 60, § 4º, III). 

Outrossim, o Estado de Direito, hoje em dia, é considerado elemento do 

regime democrático e “a justicialidade consiste na garantia específica do Estado de Direi-

to”
5
, cabendo, no país, ao Judiciário a função de garantir os direitos do cidadão, inclusive 

contra os demais poderes públicos. 

Nesse contexto, seria democrática uma decisão judicial que, controlando 

os demais poderes e visando à garantia de direitos sociais de um indivíduo, interferisse em 

uma política pública, acarretando gastos para o erário, sendo que ambos dependem de de-

cisões políticas? 

Dessa aporia da democracia e do direito constitucional brasileiros que es-

te trabalho ocupar-se-á. No primeiro capítulo será examinada a natureza jurídica dos direi-

tos sociais, de acordo como foram positivados pela Constituição e também das políticas 

públicas voltadas à concretização desses mesmos direitos. O segundo capítulo será dedica-

do ao estudo da legitimidade do Poder Judiciário para atuar nessa área, a partir da análise 

do direito constitucional positivo brasileiro, valendo-se para tanto da doutrina pátria e por-

tuguesa e, em alguns aspectos, da comparação com constituições e doutrinas estrangeiras 

de países que, em alguma medida, influenciam o constitucionalismo brasileiro. 

                                                 
4
 BOVERO, Michelangelo. Contra o Governo dos Piores. Uma Gramática da Democracia. Rio de Janeiro: 

Campus, 2002, p. 17. 

5
 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A Democracia no Limiar do Século XXI. São Paulo: Saraiva, 2001, 

p. 109. 



CAPÍTULO I – POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS SOCIAIS NA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Não obstante haja grande divergência doutrinária acerca do conceito jurí-

dico de políticas públicas, elas estão sempre relacionadas com o fazer do Estado, ou seja, 

com as ações deste no exercício de suas competências. Políticas públicas, nesse sentido, 

são “a atividade-fim do Estado, a razão da sua existência”
1
. Com isso, faz-se necessária 

uma análise, posto que breve, da evolução do Estado moderno e, principalmente, de sua 

transformação, no decorrer do século XX, em Estado social e democrático de Direito. 

1. O ESTADO SOCIAL E DEMOCRÁTICO DE DIREITO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

1.1. O Estado moderno 

O Estado, nos moldes que se entende hoje, firmou-se no século XVI, 

vindo a ser pautado pelo Absolutismo, teorizado por Jean Bodin e Thomas Hobbes
2
. Esse 

Estado, nas palavras de Nicola Matteucci, personificado no rei, é o único sujeito e protago-

nista da política, representando a unidade política, superior e neutra em relação à opinião 

dos súditos
3
, os quais possuíam direitos somente em suas relações particulares

4
, nunca pe-

rante o Estado. 

Como diria Jean Bodin: “o súdito não tem jurisdição sobre o seu Prínci-

pe, do qual depende todo poder e autoridade de comandar”
5
, não podendo questionar os 

atos do soberano, cuja pessoa era sempre excetuada em termos de direito e somente devia 

prestar contas a Deus
6
. 

Com efeito, os atos do rei se encontravam acima de qualquer ordenamen-

to jurídico, razão pela qual ele não podia ser submetido aos Tribunais
7
, ainda que se sujei-

                                                 
1
 VECCHIA, Rosangela. “O que são políticas públicas?”. In: Curso de Políticas Públicas. Módulo Básico. 

São Paulo, 2010, p. 11. Disponível em: http://www.cepam.sp.gov.br. Acesso em 03/05/2010. 

2
 Para um breve resumo sobre as origens e formação do Estado ocidental cf.: SOUZA JÚNIOR, Cezar Salda-

nha. O Tribunal Constitucional como Poder. Uma Nova Teoria da Divisão dos Poderes. Porto Alegre: Me-

mória Jurídica, 2002, pp. 19-40. 

3
 MATTEUCCI, Nicola. Organización del Poder y Libertad. Historia del Constitucionalismo Moderno. 

Madrid: Editorial Trotta, 1998, p. 29. 

4
 Inclusive nas relações com o Príncipe, que, “nesse caso, não está acima do súdito”. Cf.: BODIN, Jean. Os 

Seis Livros da República. Livro Primeiro. São Paulo: Ícone, 2011, cap. VIII, p. 209. 

5
 Idem. Os Seis Livros da República. Livro Segundo. São Paulo: Ícone, 2011, cap. V, p. 66. 

6
 Idem. Os Seis Livros da República. Livro Primeiro, cit., cap. VIII, pp. 197-199. 

7
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 1. 

http://www.cepam.sp.gov.br/
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tasse às leis divinas e naturais
8
, vigia, então, a máxima quod regi placuit lex est e conside-

rava-se ilógico o Estado julgar a si próprio ou, ainda, que sofresse algum tipo de controle 

externo
9
. 

1.2. O Estado de Direito 

Com o advento da Idade Contemporânea, fruto das revoluções liberais e 

das declarações de Direitos, surge o Estado de Direito no sentido que lhe dá Kant, que “es 

el primero en fundar con claridad el Estado de derecho, es decir, el Estado que tiene como 

único y exclusivo fin el derecho de garantía de los derechos subjetivos del individuo, y 

desarrolla su actividad sólo en las formas y en los límites del derecho”
10

. 

O Estado passa a ser entendido como criação do direito, isto é, criado e 

regulado por uma Constituição, à qual, por isso, está subordinado, tendo de realizar suas 

atividades sob o império da lei
11

, superando-se assim a dificuldade de submetê-lo às pró-

prias normas
12

 e vindo “a atender ao clamor pelo ‘governo de leis, não de homens’”
13

. 

A partir da revolução liberal da segunda metade do século XVIII, a legi-

timidade do poder se fundamenta no consenso racional dos cidadãos, não mais no poder 

divino dos reis, nem na tradição
14

. O poder deixa de ser entendido como prerrogativa pes-

soal, para ser “decorrência de um mandato outorgado pelas coletividades”
15

, além de ser 

“dividido entre órgãos independentes e harmônicos, que controlem uns aos outros, de mo-

do que a lei produzida por um deles tenha de ser necessariamente observada pelos demais e 

que os cidadãos, sendo titulares de direitos, possam opô-los ao próprio Estado”
16

. 

Com efeito, esse Estado nasce “de uma filosofia política que o justifica 

                                                 
8
 BODIN, Jean. Os Seis Livros da República. Livro Primeiro, cit., cap. VIII, p. 207. 

9
 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 34. 

10
 MATTEUCCI, Nicola. Organización del Poder y Libertad, cit., p. 270. 

11
 SALDANHA, Nelson. O Estado Moderno e a Separação de Poderes. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 45. 

12
 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público, cit., p. 41. 

13
 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios Fundamentais do Direito Constitucional. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010, p. 5. 

14
 MATTEUCCI, Nicola. Organización del Poder y Libertad, cit., p. 25. 

15
 ANHAIA MELLO, José Luiz de. Da Separação de Poderes à Guarda da Constituição. São Paulo: RT, 

1968, p. 4. 

16
 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público, cit., pp. 38-39. 
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exatamente pela necessidade de dar proteção aos direitos fundamentais”
17

, como expres-

samente prevê a primeira parte do art. 2º da Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen, de 26 de agosto de 1789
18

. A essência e a razão de ser desse Estado “residem jus-

tamente no reconhecimento e na proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos 

fundamentais do homem”
19

. 

Sendo o Estado criado e regido pela Constituição, fundamento de valida-

de da ordem jurídica, seus atos, portanto, têm de estar em conformidade não apenas com 

relação à lei, mas principalmente com relação à Constituição, sob pena de serem conside-

rados inconstitucionais, e, portanto, sem validade no mundo jurídico
20

, pois “a Constitui-

ção, dizem Barthélémy e Duez, não criou os poderes para ser violada por eles”, de modo 

que “todo o ato que lhe for contrário é destituído de valor jurídico”
21

. 

1.3. O Estado liberal 

Há, nesse contexto, uma inversão “na relação entre Estado e cidadãos: 

passou-se da prioridade dos deveres dos súditos à prioridade dos direitos do cidadão”
22

. O 

indivíduo deixa de ter apenas direitos privados, em relação aos particulares, e passa a ter 

também direitos públicos, que podem ser opostos ao Estado. Nesta época, contudo, estes 

direitos restringem-se às liberdades frente ao Estado, as quais, quando consagradas pelo 

direito positivo, ou seja, reconhecidas e regulamentadas pelo poder, são denominadas li-

berdades públicas
23

. 

Por isso, esse Estado é conhecido como liberal, pois se partia do pressu-

posto da liberdade natural, entendida como o poder de se fazer tudo o que não prejudique o 

próximo, podendo ser limitada somente pela lei, conforme o art. 4º da Declaração de 1789. 

                                                 
17

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2007, p. 31. 

18
 Art. 2º. Le but de toute association politique est la consécration des droits naturels et imprescritibles de 

l’homme. 

19
 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Uma Teoria Geral dos Direitos Funda-

mentais na Perspectiva Constitucional. 10ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 36. 

20
 FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. Políticas Públicas: A Responsabilidade do Administrador e o 

Ministério Público. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 26. 

21
 BITTENCOURT, Lúcio. O Controle Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis. 2

a
 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1968, p. 64. 

22
 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 3. 

23
 RIVERO, Jean. Liberdades Públicas. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 10. 
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A ideia de liberdade natural associada à visão do Estado como seu grande 

vilão teve como consequência uma separação entre o Estado e a sociedade civil e também 

entre economia e política, não se permitindo qualquer intervenção desta naquela, o que 

veio a ser o marco do liberalismo, expressado no laissez faire, laissez aler, laissez passer
24

, 

criando, no entanto, uma situação nova: a opressão das forças libertadas do controle estatal, 

que desconheciam o bem comum e desafiavam o próprio Estado
25

. 

Numa síntese, talvez demasiado simplificadora, pode-se dizer que, paralelamente 

ao avanço do liberalismo político e econômico, o período acima referido [séc. 

XIX e início do séc. XX] assistiu à deterioração do quadro social, particularmen-

te nos Estados mais desenvolvidos na Europa ocidental e nos Estados Unidos
26

. 

As consequências dessa situação ficaram conhecidas como a questão so-

cial, fruto da evolução do capitalismo ao longo do século XIX, que ao mesmo tempo em 

que gerou crescentes riquezas para os proprietários, também gerou na mesma proporção a 

miséria dos trabalhadores, que viviam na penúria. Então, “necessidades sociais nunca antes 

sentidas passaram a reclamar ações do poder público, muitas de natureza prestacional, a-

tingindo áreas da vida pessoal e social que estavam fora do âmbito da política”
27

. 

As grandes diferenças sociais, de classe, de riqueza, de poder de consu-

mo e de oportunidades constituíam “o desafio da justiça liberal. A resposta a tal desafio 

deu-se, do ponto de vista das instituições políticas, na construção do estado de bem-estar, 

na disputa entre liberalismo e socialismo”
28

. 

1.4. O Estado social e de Direito 

Há, então, uma nova mudança na relação entre o cidadão e o Estado. Se 

este, até então, era visto pela burguesia como a grande ameaça às liberdades, passou a ser 

reconhecido pela classe trabalhadora como o possível garantidor dessa mesma liberdade, 

                                                 
24

 BARROS, Sérgio Resende de. Contribuição Dialética para o Constitucionalismo. Campinas: Millennium, 

2007, pp. 45-46; BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, 

pp. 228-231. 

25
 TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. São Paulo: Conceito Editorial, 

2011, p. 185. 

26
 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais, cit., p. 41. 

27
 SOUZA JÚNIOR, Cezar Saldanha. O Tribunal Constitucional como Poder, cit., p. 64. 

28
 LOPES, José Reinaldo de Lima. Direitos Sociais: Teoria e Prática. São Paulo: Método, 2006, p. 123. 
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contendo o poder econômico em seus justos limites ou impedindo seus abusos
29

, razão pela 

qual “a necessidade de proteção do economicamente fraco, por intermédio do Estado, foi, 

assim, ganhando a opinião pública”
30

. 

Com efeito, a passagem do Estado liberal para o Estado social reclamava 

a confiança no Estado para realização de sua nova atribuição, a de garantir os direitos soci-

ais
31

, o que, em regra, se dá por “programações e planos econômico-sociais que exigem do 

Poder Executivo uma exorbitação de suas atribuições clássicas”
32

, dando ensejo ao surgi-

mento da função governamental do Estado
33

. 

De feito, se na seara dos direitos de liberdade o que se esperava do Estado era 

uma posição absenteísta, para que se pudesse projetar e demarcar uma esfera 

própria de irradiação das liberdades individuais, em matéria de direitos sociais, o 

humanismo trilhou caminho necessariamente distinto, convocando a presença es-

tatal para aplacar as desigualdades sociais, donde a identificação de direitos co-

mo os relacionados à saúde, à educação, à previdência social etc.
34

. 

Este modelo de Estado teve seus contornos iniciais com a Constituição de 

Weimar, de 11 de agosto de 1919, e seu apogeu no segundo Pós-Guerra, nos chamados 

países de primeiro mundo, principalmente na Europa Ocidental
35

, inspirado “na justiça, na 

igualdade, no estabelecimento da paz social, na cessação dos conflitos de classe, na mu-

dança hegemônica que se traslada do princípio da legalidade para o princípio da legitimi-

dade”
36

. Muitas denominações são atribuídas a esse novo Estado, nem sempre com a mes-

ma significação, mas todas 

                                                 
29

 TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Curso de Direito Constitucional, cit., p. 185. 

30
 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 35ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 291. 

31
 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito Fundamental à Saúde. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2007, p. 23. 

32
 SALDANHA, Nelson. O Estado Moderno e a Separação de Poderes, cit., p. 62. 

33
 SOUZA JÚNIOR, Cezar Saldanha. O Tribunal Constitucional como Poder, cit., p. 64. 

34
 NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. A Cidadania Social na Constituição de 1988. Estratégias de Positivação 

e Exigibilidade Judicial dos Direitos Sociais. São Paulo: Verbatim, 2009, p. 151. 

35
 Sobre a forma como este modelo de Estado aparece nas constituições de Espanha, Itália, França e Alema-

nha cf.: MORENO, Beatriz González. El Estado Social. Naturaleza Jurídica y Estructura de los Derechos 

Sociales. Madrid: Civitas Ediciones, 2002, pp. 27-36. Sobre o Estado social e democrático de Direito previs-

to na Lei Fundamental de Bonn cf.: BENDA, Ernest. “El Estado Social de Derecho”. In: BENDA, Ernest et 

al. Manual de Derecho Constitucional. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2001, pp. 487-559. 

36
 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 8. 
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apresentam, como pontos em comum, as noções de um certo grau de intervenção 

estatal na atividade econômica, tendo por objetivo assegurar aos particulares um 

mínimo de igualdade material e liberdade real na vida em sociedade, bem como 

a garantia de condições materiais mínimas para uma existência digna
37

. 

O que leva Rodolfo de Camargo Mancuso falar em uma nova acepção de 

Estado – a telocracia
38

 estatal – que o vê como um “polo gerador de funções e atividades 

voltadas à efetiva consecução de uma existência digna para a população, mediante a oferta 

de serviços e utilidades”
39

. 

Joaquim Carlos Salgado, por sua vez, fala em Estado ético, “como guar-

dião e efetivador dos direitos fundamentais, nestes compreendidos os direitos sociais como 

condição de realização do cidadão livre”. Para o autor este é o ponto que marca o advento 

do Estado de Direito, o qual seria “uma organização de poder, portanto política, para reali-

zar os direitos fundamentais. A política não é, nesse caso, apenas uma técnica de alcançar e 

conservar o poder, mas traz em si uma finalidade ética: declarar e efetivar os direitos fun-

damentais”
40

. 

Segue-se aqui o entendimento de Jorge Reis Novais, para quem o Estado 

social e democrático de direito é aquele “herdeiro e continuador natural do Estado de Di-

reito liberal do século XIX”
41

, que se legitima na garantia dos valores da liberdade e da 

autonomia individual, realizando suas atividades segundo os procedimentos, a forma e os 

limites do Estado de Direito, e voltado à consecução da justiça social
42

. 

A democracia é uma das formas de criação da ordem estatal
43

, não sendo 

                                                 
37

 SARLET, Ingo Wolfgang. “Os direitos sociais fundamentais na Constituição de 1988”. In: Revista Diálogo 

Jurídico, v. 1, n. 1. Salvador: CAJ – Centro de Atualização Jurídica, 2001, pp. 3-4. Disponível em: 

http://www.direitopublico.com.br. Acesso em 13/09/2008. 

38
 Essa terminologia é atribuída a Bertrand de Jouvenel e significa a supremacia do objetivo ou da finalidade. 

Cf.: FERREIRA FILHO. Manoel Gonçalves. Sete Vezes Democracia. São Paulo: Convívio, 1977, p. 116. 

39
 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. “A Ação Civil Pública como instrumento de controle judicial das cha-

madas políticas públicas”. In: MILARÉ, Édis (Coord.). Ação Civil Pública. Lei 7.347/1985 – 15 Anos. 2ª ed. 

São Paulo: RT, 2002, p. 782. Ver ainda: SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público, cit., p. 

55. 

40
 SALGADO, Joaquim Carlos. “Apresentação”. In: SCHMITT, Carl. Legalidade e Legitimidade. Belo Hori-

zonte: Del Rey, 2007, pp. ix e xi. 

41
 NOVAIS, Jorge Reis. Direitos Sociais. Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto Direitos Fundamen-

tais. Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 20. 

42
 SARLET, Ingo Wolfgang. “Os direitos sociais fundamentais na Constituição de 1988”, cit., p. 4. 

43
 Segundo Michelangelo Bovero, “Direta ou representativa, a democracia consiste essencialmente em um 

http://www.direitopublico.com.br/
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possível garantir que o resultado das escolhas democráticas seja justo
44

, uma vez que 

“também sob a democracia pode se dar a injustiça material sem prejuízo do respeito às 

formalidades do Estado de Direito”
45

. Por isso, Kelsen acentua a necessidade de institui-

ções de controle: 

O destino da democracia moderna depende em grande medida de uma organiza-

ção sistemática de todas essas instituições de controle. A democracia sem contro-

le é, a longo prazo, impossível. De fato, sem a autolimitação representada pelo 

princípio da legalidade, ela se autodestrói
46

. 

Por esse motivo, hoje a democracia tem sido cada vez mais conformada 

pelos direitos fundamentais de liberdade e de igualdade, limitando a atuação política dos 

governantes
47

, e também dos legisladores
48

. 

Democracia é forma, processo, método; não é fundo. Forma de criação da ordem 

estatal, ou de parte dela; processo ou método para se decidir (mediante referendo 

ou em reunião do povo mesmo), ou para se escolherem chefes, legisladores, juí-

zes, executantes. O que se decide, ou o que fazem os chefes, legisladores, ou juí-

zes, não pertence à democracia, que é forma; pertence ao fundo – regra, progra-

                                                                                                                                                    
conjunto de procedimentos – as ‘regras do jogo’ – que permitem acima de tudo a participação (exatamente, 

direta ou indireta) dos cidadãos no processo decisório político. Isto significa que a democracia é essencial-

mente formal”. Segue o filósofo italiano dizendo que não se pode, como fazem principalmente os marxistas, 

confundir democracia formal com democracia aparente, pois “a democracia é formal por definição. Como 

forma de governo, é definida por um conjunto de regras que se referem (...) o quem e o como das decisões 

políticas – a quem cabe decidir, e com base em quais procedimentos –, não o quê, o conteúdo de tais deci-

sões”. Cf.: Contra o Governo dos Piores, cit., pp. 42-43. Ressalta-se, contudo, que isso não significa ditadura 

da maioria, pois como ensina Hans Kelsen, “a existência da maioria pressupõe, por definição, a existência de 

uma minoria”, e a proteção desta contra aquela é função essencial dos direitos fundamentais. Cf.: A Demo-

cracia. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, pp. 67-68. No mesmo sentido cf.: SARTORI, Giovanni. A 

Teoria da Democracia Revisitada. Volume 1: O debate contemporâneo. São Paulo: Ática, 1994, pp. 53-56. 

44
 Simone Goyard-Fabre destaca que “as ideias adotadas pelo grande número, ou até por unanimidade, não 

são sinônimo nem de verdade nem de justiça”. In: O que É Democracia? A Genealogia Filosófica de uma 

Grande Aventura Humana. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 217. “Não há uma maneira de desenhar um 

procedimento político que garantiria uma decisão justa. Decisões substantivamente injustas são resultados 

sempre possíveis mesmo quando oriundas do melhor e mais justo procedimento”. In: MENDES, Conrado 

Hübner. Controle de Constitucionalidade e Democracia, cit., p. 101. 

45
 BENDA, Ernest. “El Estado Social de Derecho”, cit., p. 489. 

46
 KELSEN, Hans. A Democracia, cit., p. 84. 

47
 A respeito da Constituição alemã de 1949, Ernest Benda ressalta que: “En todo caso, la democracia está 

vinculada por los derechos fundamentales y por las decisiones objetivas de valor en ellos contenidas. La 

concepción material de Estado de Derecho consolidada en los arts. 1.3 y 20.1 y 3 GG no es manipulable a 

voluntad”. In: “El Estado Social de Derecho”, cit., p. 490. 

48
 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de Direito 

Constitucional. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 56-58 e 61. Dominique Rousseau fala em mudança da 

“democracia pela lei” para a “democracia pela Constituição”. Cf.: Droit Du Contentieux Constitutionnel. 9ª 

ed. Paris: Montchrestien, 2010, p. 537. 
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ma ou ato. Por isso, ao lado da forma, processo ou método, as Constituições so-

em conter enunciados de direitos, de obrigações, de ordens ou mandamentos, que 

são o conteúdo mesmo da ordem estatal
49

. 

É por isso que “no consenso do tempo, uma Constituição para ser legíti-

ma deverá visar à liberdade e ao bem-estar, pois somente com ambos se realizará plena-

mente o homem”
50

 e é nesse contexto que se encontra a Carta de 1988. Na mesma direção 

segue o pensamento de Celso Lafer, quando afirma que é “da convergência entre as liber-

dades clássicas e os direitos de crédito que depende a viabilidade da democracia no mundo 

contemporâneo”
51

. Trata-se do que Pontes de Miranda denomina democracia envolvida
52

. 

1.5. O Estado brasileiro na Constituição de 1988 

Não obstante o caráter composto da Carta Política de 1988, decorrente da 

manifestação de propensões ideológicas
53

, pode-se dizer que, pelo menos no âmbito do 

direito positivo, encontra-se delineado na atual Constituição um Estado social e democráti-

co de Direito
54

, posto que não conste expressamente
55

, como das Constituições da Alema-

nha
56

, França
57

 e Espanha
58

. 

                                                 
49

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Democracia, Liberdade, Igualdade. Os Três Caminhos. 

Campinas: Bookseller, 2002, p. 50. 

50
 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Sete Vezes Democracia, cit., p. 109. 

51
 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: Um Diálogo com o Pensamento de Hannah A-

rendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 130. 

52
 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Democracia, Liberdade, Igualdade, cit., pp. 164-172. 

“Quando algumas regras de fundo se põem diante da forma democrática, de modo que não possam ser refei-

tas ou desfeitas por ela, a democracia passa a ser circundada por essas regras, como se fossem peças de aço 

envolvendo algodão. É a isso que se chama ‘democracia envolvida’” (p. 172). 

53
 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direito Constitucional Econômico. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 

72. 

54
 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, cit., p. 62; BONAVIDES, Paulo. Curso 

de Direito Constitucional, cit., p. 371. Ressalta-se, contudo, seguindo Reis Novais, que a adjetivação “social” 

não tem “como por vezes se admite, sobretudo em alguma doutrina brasileira, um sentido de socialização ou 

colectivização tomado em contraposição a ‘individual’ ou a ‘privado’, mas antes um sentido directamente 

político, relativo à evolução constitucional clássica do Estado de Direito liberal para o Estado de Direito 

social, portanto, um sentido que se pode tomar como politicamente referido à assunção, por parte do Estado, 

do comprometimento com os fins de resolução da chamada questão social”. In: Direitos Sociais, cit., p. 20. 

55
 O art. 1º fala em “Estado Democrático de Direito”, expressão cunhada pelo jurista espanhol Elías Díaz 

García, “com o significado de Estado de transição para o socialismo”. Cf.: FERREIRA FILHO, Manoel 

Gonçalves. Estado de Direito e Constituição. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 65. Porém, não se deve 

compreender tal expressão na Constituição brasileira como sinônimo (ou eufemismo) de Estado socialista. 

Cf.: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direito Constitucional Econômico, p. 76. 

56
 Art. 20.1. A República Federal da Alemanha é um Estado federal, democrático e social; Art. 28.1. A or-

dem constitucional nos Estados tem de corresponder aos princípios do Estado republicano, democrático e 

social de direito, no sentido da presente Lei Fundamental. Segundo Konrad Hesse “a cláusula de Estado 
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Deve-se, para isso, levar em conta seu Preâmbulo, “no qual se contém a 

explicitação dos valores que dominam a obra constitucional de 1988”
59

. Embora, em regra, 

não estipule normas definidas, “o preâmbulo serve para dar maior dignidade à constituição 

e, desse modo, maior eficácia”
60

, sua finalidade é facilitar a aplicação, interpretação ou 

modificação da Constituição
61

. 

Segundo ele, a República Federativa do Brasil é um Estado Democrático 

“destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a seguran-

ça, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos...”. 

Entre os princípios fundamentais deste Estado está a dignidade da pessoa humana (art. 1º, 

III) e entre seus objetivos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, 

I)
62

, estabelecendo-se assim o regime da social democracia
63

, reconhecendo “expressamen-

te que é o Estado que existe em função da pessoa humana, e não o contrário, já que o ho-

mem constitui a finalidade precípua, e não meio da atividade estatal”
64

. 

Não é desconhecida a crítica do professor Manoel Gonçalves de que “es-

colhendo, cuidadosamente, os artigos e os princípios nós podemos dar a esta Constituição 

dois ou três sentidos diametralmente opostos”
65

. No entanto, como o Estado social e demo-

crático de Direito não nega as bases do Estado liberal, nem o regime democrático, entende-

se que estão presentes todas as características acima apontadas como necessárias à configu-

ração desse modelo de Estado. 

                                                                                                                                                    
social de Direito não fundamenta a priori pretensões individuais diretas de nenhum tipo”. In: Temas Funda-

mentais do Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 50. 

57
 Article Premier. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale... 

58
 Art. 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

59
 STF. ADI 2.649, Plenário, voto da Rel. Ministra Cármen Lúcia, j. 08/05/2008, DJE 17/10/2008. 

60
 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 372. 

61
 TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Curso de Direito Constitucional, cit., p. 342 e ss. Sobre a projeção do 

Preâmbulo sobre os preceitos constitucionais cf.: MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 

Tomo II: Constituição. 5ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, pp. 261-267. 

62
 Como bem destaca Régis Oliveira não se trata de regras de aconselhamento, mas sim de princípios jurídi-

cos e, por isso, impositivos. Cf.: Curso de Direito Financeiro. São Paulo: RT, 2006, p. 252. 

63
 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, cit., p. 93, n. 262. No mesmo sentido: 

NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. A Cidadania Social na Constituição de 1988, cit., p. 109. 

64
 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, cit., p. 98. 

65
 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direito Constitucional Econômico, cit., p. 72. 
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Na Carta de 1988, também estão presentes os três princípios jurídicos 

que, segundo o professor Manoel Gonçalves, conformam a democracia contemporânea
66

: o 

da soberania popular e o representativo (art. 1º, parágrafo único) e o da limitação do poder, 

configurado pela conjunção do princípio da separação dos poderes (art. 2º) com a consa-

gração de direitos e garantias fundamentais (arts. 5º a 17), ambos considerados cláusulas 

pétreas (art. 60, § 4º, III e IV). 

Visando dar efetividade a tais princípios e objetivos, o constituinte garan-

tiu aos indivíduos diversos direitos fundamentais sociais e de liberdade, muitos dos quais 

requerem prestações estatais (seja em sentido amplo, seja em sentido estrito), demandando 

uma ação positiva do Estado, visando à promoção das condições necessárias ao efetivo 

exercício desses direitos
67

. 

Trata-se, portanto, de uma democracia envolvida pela liberdade e pela 

igualdade, nos termos de Pontes de Miranda, à qual a Constituição estabelece alguns prin-

cípios como cerne inalterável e “a vontade dos agentes do poder público pode tudo, exceto 

mudar esse princípio ou esses princípios”
68

. 

Deve-se ressaltar, contudo, que tardiamente o Brasil adota o regime da 

social democracia, justamente no momento em que ele sofre uma acentuada crise, princi-

palmente nos países desenvolvidos
69

, nos quais se discute a viabilidade, eliminação, con-

servação ou reconfiguração das prestações sociais
70

. 

A instauração do Estado de bem-estar e seu momento de crise atual lidam com 

um problema básico: a combinação, no mesmo momento histórico, entre direitos 

civis, políticos e sociais. O princípio da maioria tem um papel essencial na con-

solidação dessa equação. O direito transforma-se num sistema de distribuição de 

recursos escassos e, portanto, de tutela legal de um modelo de justiça social. 

Com efeito, decidir sobre a partilha desses bens raros é tarefa insofismavelmente 

                                                 
66

 Idem. Princípios Fundamentais do Direito Constitucional, cit., p. 51. 

67
 FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. Políticas Públicas, cit., p. 58. 

68
 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Democracia, Liberdade, Igualdade, cit., p. 219. 

69
 “No entanto, nas últimas décadas, o Estado social (também chamado de bem-estar ou, com certas acentua-

ções, Estado providência ou, no limite extremo, Estado assistencial) tem entrado em crise, por causa de ex-

cessivos custos financeiros e burocráticos, de egoísmos corporativos e de quebra de competitividade em face 

de países com menor protecção social”. In: MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV: 

Direitos Fundamentais. 3ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 31. 

70
 NOVAIS, Jorge Reis. Direitos Sociais, cit., p. 12. 
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política. A regra da maioria – “a maior felicidade para o maior numero”, diria 

Bentham em outra época –, está no centro da discussão: de uma parte, é uma das 

ferramentas democráticas para a melhor distribuição desses recursos; de outra 

parte, é um dos instrumentos jurídicos de legitimação dos resultados da parti-

lha
71

. 

Nesse contexto configurado pela Constituição de 1988, de um Estado so-

cial e democrático de Direito, em que muitas das diretrizes políticas do Governo já foram 

tomadas pelo Constituinte, torna-se necessária uma análise da natureza jurídica dos direitos 

sociais presentes no texto constitucional e sobre o conceito jurídico de políticas públicas, 

por meio das quais esses direitos se realizam
72

. 

2. OS DIREITOS SOCIAIS 

Conforme já realçado, o Estado social de Direito não nega as bases do 

Estado liberal, busca aperfeiçoá-las. É com esse sentido que os direitos sociais aparecem 

nas constituições do primeiro Pós-Guerra
73

, objetivando “garantir ao indivíduo determina-

dos direitos, considerados necessários para a plena expansão de suas virtualidades e, espe-

cialmente, para que possa realmente gozar das liberdades públicas e adequadamente parti-

cipar do exercício do poder”
74

. 

É o que comumente fundamenta a existência desses “novos direitos”
75

, 

inicialmente reconhecidos como ligados aos trabalhadores (e seus familiares)
76

 e que, so-

                                                 
71

 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Direito e Democracia. 2ª ed. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 23. 

72
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: 

Almedina, 2003, p. 518. 

73
 Eles surgem positivados de maneira sistemática pela primeira vez na Constituição de Weimar, embora se 
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mente com o passar do tempo, foram considerados universais
77

. 

2.1. Fundamento dos direitos sociais 

Tais direitos surgem com o objetivo “[d]a realização de uma igualdade 

material entre os indivíduos”
78

, para que todos possam fruir as liberdades então garantidas, 

ainda que formalmente, e desenvolver sua personalidade
79

, assegurando as condições para 

o pleno exercício dessas liberdades, “eliminando ou atenuando os impedimentos ao pleno 

uso das capacidades humanas”
80

. 

Desse modo, o que os direitos fundamentais devem garantir depende “da 

ação estatal, de que, mediante programação, intervenção e previsão estatais, se dotem os 

cidadãos das condições materiais para uma vida livre e digna”
81

. Para isso é necessário um 

comportamento ativo do Estado, uma vez que “a liberdade e a igualdade dos homens não 

são um dado de fato, mas um ideal a perseguir; não são uma existência, mas um valor; não 

são um ser, mas um dever ser”
82

, que ao Estado cabe implementar
83

, por meio do ofereci-

mento de prestações legislativas e materiais. 

Essas prestações “corresponderiam à busca da igualdade real quanto às 

condições iniciais para exercício dos demais direitos, individuais e políticos, suprindo ne-

cessidades básicas e possibilitando o desenvolvimento integral da pessoa”
84

, daí os direitos 

sociais serem compreendidos como direitos de crédito (les droits-créances). 
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Para além desse caráter instrumental, os direitos sociais podem ser fun-

damentados de forma independente, ou seja, considerando esses direitos “fins em si mes-

mos, e não meramente como pressupostos ou meios indispensáveis para o exercício das 

liberdades ou dos direitos políticos”
85

, como bem demonstra Carlos Bernal Pulido, apoian-

do-se nas lições de ética de Ernst Tugendhat, uma vez que “o homem tem determinadas 

necessidades que lhe são inerentes, e cuja satisfação é um dos fins principais da comunida-

de política”, de modo que “os direitos fundamentais sociais revestem, neste sentido, do 

caráter de direitos atribuídos, sobretudo aqueles que carecem”
86

. 

Seriam, portanto, complementares as duas formas de fundamentação dos 

direitos sociais, pois esses têm “um conteúdo bastante amplo, que abarca não somente as 

disposições tendentes a garantir um mínimo existencial para o indivíduo, mas também as 

normas que conformam a dimensão prestacional das liberdades e dos direitos políticos”
87

. 

2.2. Funções dos direitos fundamentais 

Se inicialmente os direitos dos homens surgem como direitos negativos, 

em face do Estado para que este não interferisse na esfera de autonomia dos indivíduos, 

hoje, os direitos fundamentais impõem ao Estado não somente deveres de respeitar, mas 

também de “proteger e de promover o acesso individual aos bens jusfundamentalmente 

protegidos”
88

. 

De modo que tanto os direitos de liberdade quanto os direitos sociais exi-

gem do Estado, por um lado, inação, quando se trata do dever de respeito e, por outro, atu-

ação, para proteção e promoção desses mesmos direitos, e ambos, neste caso, “custam di-

nheiro” e, por isso, requerem recursos e despesas públicas
89

, pois “exigem, para que sejam 

efetivados, um conjunto de medidas positivas por parte do poder público e que sempre 
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abrangem alocação significativa de recursos materiais e humanos para sua proteção e efeti-

vação de uma maneira geral”
90

. 

2.3. Importância econômica dos direitos sociais 

Deve-se, portanto, reconhecer que os direitos fundamentais de primeira 

geração também geram custos para o Estado e também são economicamente relevantes, 

uma vez que serão custeados pelo Estado, por meio principalmente da tributação. A dife-

rença, no entanto, é que normalmente as estruturas estatais que garantem a fruição das li-

berdades já estão montadas, diferentemente daquelas necessárias para a prestação de servi-

ços públicos ligados aos direitos sociais. Virgílio Afonso da Silva ainda aponta outra dife-

rença na relação dos custos entre os direitos de primeira e os de segunda geração: 

enquanto boa parte dos custos das liberdades públicas é aproveitado de maneira 

global por todas elas – legislação, organização judiciária etc. –, cada direito soci-

al exige uma prestação estatal exclusiva que só é aproveitada na sua realização, 

mas não na realização de outros. Nesse sentido, a construção e a manutenção de 

hospitais, contratação de médicos, compra de caros materiais hospitalares, orga-

nização de programas de combate a epidemias, entre outras coisas, só são apro-

veitadas para a realização de um único direito social, o direito à saúde
91

. 

Essa diferença inclusive justificaria a distinção doutrinária entre direitos 

a prestações em sentido amplo e em sentido estrito, sendo estes entendidos como “(direitos 

a prestações sociais materiais), vinculados prioritariamente às funções do Estado Social”
92

, 

enquanto aqueles “apesar de sua dimensão positiva, dizem respeito principalmente às fun-

ções tradicionais do Estado de Direito”
93

. 

No entanto, sem ignorar que “o qualificativo de social não está exclusi-

vamente vinculado a uma atuação positiva do Estado na implementação e garantia da segu-

rança social”
94

, nem que “todos os direitos geram um leque de obrigações positivas e nega-
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tivas para o Estado, todas elas essenciais para que sejam assegurados na prática”
95

, levar-

se-á em consideração aqui somente a dimensão positiva dos direitos sociais, a qual “se 

traduz na exigência de promoção estatal do acesso individual a bens protegidos pelos direi-

tos sociais através de prestações fácticas com um custo financeiro directo”
96

. 

Desse modo, os direitos sociais são considerados aqui como aqueles que 

conferem a seu titular “um crédito contra a sociedade, obrigada a fornecer, para lhes satis-

fazer, prestações positivas que implicam a criação de serviços públicos”
97

, ou seja, “consti-

tuem obrigações de prestação positivas cuja satisfação não consiste numa ‘omissão’, um 

non facere, mas numa ‘acção’, um facere”
98

. 

O que, no contexto do direito constitucional positivo brasileiro, significa 

o subsistema dos direitos fundamentais que, reconhecendo a existência de um 

segmento social economicamente vulnerável, busca, quer por meio da atribuição 

de direitos prestacionais, quer pela normatização e regulação das relações eco-

nômicas, ou ainda pela criação de instrumentos assecuratórios de tais direitos, a-

tribuir a todos os benefícios da vida em sociedade
99

. 

À dimensão prestacional dos direitos fundamentais corresponde a ideia 

de que incumbe ao Estado 

a tarefa de colocar à disposição os meios materiais e implementar as condições 

fáticas que possibilitem o efetivo exercício das liberdades fundamentais, os direi-

tos fundamentais a prestações objetivam, em última análise, a garantia não ape-

nas da liberdade-autonomia (liberdade perante o Estado), mas também da liber-

dade por intermédio do Estado, partindo da premissa de que o indivíduo, no que 

concerne à conquista e manutenção de sua liberdade, depende em muito de uma 

postura ativa dos poderes públicos
100

. 

Se em sua dimensão defensiva e negativa os direitos fundamentais “po-

dem ser assegurados juridicamente, independentemente da alocação de recursos humanos e 
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materiais e, portanto, independentemente das circunstâncias econômicas”
101

, pouco se dis-

cute sobre sua eficácia, reconhecendo-se inclusive a possibilidade de surgir direitos subje-

tivos das normas programáticas em seu aspecto negativo
102

. 

Diferentemente, quando se trata de direitos sociais prestacionais, que 

demandam alocação de recursos diretamente ligados ao interesse do titular do direito, tal 

característica “assume especial relevância no âmbito de sua eficácia e efetivação, signifi-

cando que a efetiva realização das prestações reclamadas não é possível sem que se des-

penda algum recurso, dependendo, em última análise, da conjuntura econômica”
103

, ou 

seja, sua efetivação dependerá sempre da disponibilidade de recursos públicos, cuja previ-

são encontra-se nos orçamentos públicos. 

Inobstante a importância de se levar em consideração a relevância eco-

nômica que tais direitos assumem, é sob a forma como foram positivados que devem ser 

interpretados, “pois daí é que se pode extrair o propósito da Constituição, inclusive quanto 

à sua eficácia e aplicabilidade”
104

. 

2.4. Natureza jurídica dos direitos sociais 

Hoje em dia, os direitos fundamentais apresentam uma extrema hetero-

geneidade, em relação ao regime jurídico, à pluralidade de fontes, à variabilidade da inten-

sidade de proteção, à imprecisão de definições etc., o que torna difícil sua aplicação, po-

dendo inclusive acarretar ineficácia tanto por subutilização ou por uso superabundante
105

. 

Essa heterogeneidade se deve ao fato de que um direito, como ressalta 

Pontes de Miranda, pode ser inserido na Constituição de diversas formas: como regras pro-

gramáticas, regras atuais não bastantes em si, regras atuais com caráter objetivo e direito 

subjetivo
106

. E no caso específico dos direitos sociais, estes têm recebido tratamentos bas-

tante diferentes nas diversas constituições do segundo Pós-Guerra. “E porque não há uma 

‘natureza’ própria aos direitos sociais, é na história de sua constitucionalização que se po-
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derão determinar seus diferentes níveis de significação”
107

. 

Com efeito, como destaca Beatriz Moreno, “las Constituciones han posi-

tivizado formalmente los contenidos económicos, sociales y culturales bajo tipos normati-

vos muy distintos que, en definitiva, comprometen la actividad del Estado con mayor o 

menor intensidad y no permiten hablar de una naturaleza jurídica unitaria”
108

. 

2.4.1. Os direitos sociais na Constituição alemã de 1949 

O constituinte alemão preferiu, conscientemente, evitar a inclusão na Lei 

Fundamental de Bonn, de 23 de maio de 1949, de regras da vida econômica, social e cultu-

ral que transcendessem os clássicos direitos humanos e civis
109

. De tal sorte que não posi-

tivou direitos sociais, por entender que estabelecer amplas normas programáticas, das quais 

é difícil inferir efeitos jurídicos concretos e que contribuem para gerar expectativas não 

realizáveis, seria incorrer em erro semelhante ao da Constituição de Weimar
110

. 

Isso, contudo, não significa inexistência, nem falta de efetividade, desses 

direitos na Alemanha
111

, uma vez que, a partir do princípio fundamental do Estado social e 

democrático de Direito (arts. 20.1 e 28.1 GG), “foi desenvolvida uma abrangente e eficien-

te legislação na esfera da previdência e da seguridade social”, de modo que os direitos so-

ciais “têm embasamento legal, ressalvado o desenvolvimento jurisprudencial de direitos 

fundamentais sociais não escritos, como, de modo especial, a garantia das condições mí-

nimas para uma existência digna, o direito à saúde e o direito à educação”
112

. 

2.4.2. Os direitos sociais na Constituição francesa de 1958 

A Constituição da V República, de 3 de junho de 1958, também não posi-

tivou direitos sociais. No entanto, o preâmbulo da Constituição de 1946, que faz parte do 

bloco de constitucionalidade francês, proclama principes politiques, économiques et 
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sociaux, particulièrement nécessaires à notre temps
113

, enunciando um certo número de 

direitos sociais aos quais o Conselho Constitucional efetivamente reconheceu seu estatuto 

constitucional. Esses direitos são: a proteção da saúde e a proteção social (Al. 11), a instru-

ção e a cultura (Al. 13), a solidariedade nacional (Al. 12) e o emprego (Al. 5)
114

. 

Não entendendo se tratar de simples disposições programáticas, mas sim 

de direito positivo, o Conselho Constitucional, no entanto, diz que cabe ao legislador e/ou 

às autoridades administrativas competentes pôr em obra esses direitos
115

. Segundo o mes-

mo órgão, o Legislador dispõe de um amplo poder de apreciação que lhe permite modificar 

em um sentido mais restritivo as condições de abertura dos direitos a prestações
116

. 

2.4.3. Os direitos sociais na Constituição italiana de 1947 

Diferentemente, a Constituição da República Italiana, de 21 de dezembro 

de 1947, prevê expressamente direitos sociais: a saúde é um direito fundamental do indiví-

duo e interesse da coletividade, garantido gratuitamente ao indigente (art. 32); a educação 

básica, de no mínimo oito anos, é obrigatória e gratuita (art. 34); e a assistência social é um 

direito de todo cidadão incapacitado para o trabalho e desprovido dos meios necessários 

para viver (art. 38)
117

. 

Embora os direitos sociais “también comprenden en sí mismos derechos 

protegidos por medios jurídicos”, essa proteção somente se dá em face dos particulares, 

não do Estado
118

. A jurisprudência constitucional tem entendido que tais direitos tendem a 

ser realizados nas proporções dos recursos da coletividade; “somente o legislador, medindo 

as efetivas disponibilidades e os interesses com estas gradualmente realizáveis, pode racio-
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nalmente encontrar os meios que chegam aos fins, e construir pontuais fatispecies (sic) que 

deem a justa expressão a tais direitos fundamentais”
119

. 

2.4.4. Os direitos sociais na Constituição espanhola de 1978 

A Constituição espanhola, de 27 de dezembro de 1978, prevê, em seu Tí-

tulo I, De los derechos y deberes fundamentales, direitos sociais, tais como a seguridade 

social (art. 41), a proteção da saúde (art. 43, 1 e 2), assistência social aos idosos (art. 50) 

etc., porém o faz na forma de principios rectores de la política social y económica (Capítu-

lo III)
120

, diferentemente, portanto, do tratamento que recebem os direitos de liberdade, 

previstos no Capítulo II, que é dividido em duas seções: De los derechos fundamentales y 

de las libertades públicas
121

 e De los derechos y deberes de los ciudadanos. 

2.4.5. Os direitos sociais na Constituição portuguesa de 1976 

A Constituição portuguesa, de 2 de abril de 1976, é a primeira, do Pós-

Segunda Guerra Mundial, a prever um extenso catálogo de direitos econômicos, sociais e 

culturais (arts. 58 a 79)
122

, todos com status de direitos fundamentais
123

, gozando do regi-

me geral dos direitos fundamentais, sem, no entanto, beneficiarem-se do regime especial 

dos direitos, liberdades e garantias (art. 18)
124

. 

No entanto, tem-se fora de dúvida que as normas consagradoras desses 
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direitos “individualizam e impõem políticas públicas socialmente activas”
125

, incumbindo 

prioritariamente ao Estado “Promover o aumento do bem-estar social e económico e da 

qualidade de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas, no quadro de uma 

estratégia de desenvolvimento sustentável” (art. 81/ aliena a). 

2.4.6. Os direitos sociais na Constituição brasileira de 1988 

Se até 1988, “nossas constituições foram constituições de organização do 

Estado e implantação do Estado”
126

, a atual, bastante influenciada pela portuguesa, “im-

prime uma latitude sem precedentes aos direitos sociais básicos, dotados agora de uma 

substantividade nunca conhecida nas Constituições anteriores, a partir da de 1934”
127

, a-

vançando bastante no sentido da democracia social, acompanhando a tendência moderna 

do Constitucionalismo, como observa José Afonso, segundo o qual “Torna-se cada vez 

mais concreta a outorga dos direitos e garantias sociais das constituições”
128

.
 

Nela, os direitos de liberdade e os direitos sociais gozam do mesmo pa-

tamar jurídico, que é o de direitos fundamentais (Título II – Dos Direitos e garantias fun-

damentais), sem distinção de regimes, como ocorre na Constituição portuguesa
129

. Pode-se, 

então, concluir que “pelo menos no âmbito do sistema de direito constitucional positivo 

nacional – todos os direitos sociais são fundamentais, tenham sido eles expressa ou impli-

citamente positivados”, e, por serem materialmente fundamentais, “comungam do regime 

pleno da dupla fundamentalidade formal e material dos direitos fundamentais”
130

. 

Com efeito, de uma leitura sistêmica da Constituição de 1988 não se verifica hie-

rarquia jurídica ou mesmo axiológica entre direitos de defesa e prestacionais, ou 

de direitos de uma dimensão em prejuízo das demais. Ao contrário, percebe-se 

uma fina sintonia entre o constituinte de 1988 e a tese da indivisibilidade e da in-
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terdependência das “gerações” ou dimensões de direitos fundamentais, a qual 

vem gozando de primazia no direito internacional dos direitos humanos
131

. 

2.5. Formas de positivação dos direitos sociais 

Os direitos fundamentais sociais, no entanto, não recebem um tratamento 

uniforme nem mesmo no âmbito de um determinado ordenamento constitucional. “Daí as 

inúmeras sistematizações doutrinárias que, calcadas no Direito Positivo de um Estado em 

particular, aludem a diversas modalidades de direitos sociais”
132

, os quais formam um gru-

po bastante heterogêneo
133

, tanto material
134

 quanto formalmente
135

, aparecendo tanto na 

forma de direito de defesa, quanto na forma de direito a prestações. 

Às normas constitucionais que garantem esses direitos costuma-se dar o 

epíteto de programáticas, como normas destituídas de imperatividade
136

. Porém, apesar da 

quase sinonímia entre as duas
137

, o texto constitucional mostra que as normas programáti-

cas não são a única forma de positivação dos direitos sociais
138

, os quais se apresentam em 

normas de diferentes densidades e definitividades, que não podem ser ignoradas pela dog-
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mática
139

. Entretanto, antes de se analisar essas formas, faz-se necessária uma breve di-

gressão sobre a eficácia das normas constitucionais. 

A eficácia de uma norma jurídica designa sua “qualidade de produzir, em 

maior ou menor grau, efeitos jurídicos, ao regular, desde logo, as situações, relações e 

comportamentos de que cogita”
140

. Em relação às normas constitucionais, é bastante aceita, 

tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, a classificação de José Afonso, para quem 

as normas constitucionais podem ter eficácia plena, contida ou limitada (ou reduzida). 

Entre as primeiras “incluem-se todas as normas que, desde a entrada em 

vigor da constituição, produzem todos os seus efeitos essenciais (ou têm a possibilidade de 

produzi-los)”
141

, tendo, por isso, aplicabilidade imediata, ou seja, “quando essa regulamen-

tação normativa é tal que se pode saber, com precisão, qual a conduta positiva ou negativa 

a seguir, relativamente ao interesse descrito na norma, é possível afirmar-se que esta é 

completa e juridicamente dotada de plena eficácia”
142

.
 

As normas de eficácia contida são as “que incidem imediatamente e pro-

duzem (ou podem produzir) todos os efeitos queridos, mas preveem meios ou conceitos 

que permitem manter sua eficácia contida em certos limites, dadas certas circunstân-

cias”
143

, ou seja, são normas de aplicabilidade imediata, mas que podem sofrer posteriores 

limitações em sua eficácia por meio de leis. 

No entanto, como bem observa o professor Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho, não há razão para essa distinção, pois ambas possuem eficácia plena e aplicabilidade 

imediata. Tal distinção dar-se-ia somente pela possibilidade de o legislador restringir a 

eficácia de algumas normas, mas não de outras
144

. 

Apesar de também reconhecer esse problema classificatório relativamen-

te às normas de eficácia contida, Virgílio Afonso da Silva aponta um problema existencial, 
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entendendo incabível a distinção somente por considerar que todas as normas constitucio-

nais podem ser restringidas pelo legislador ordinário, de tal modo que não faria sentido 

distinguir entre as normas que podem e as que não podem ser restringidas
145

. 

Por fim, as normas de eficácia limitada “são todas as que não produzem, 

com a simples entrada em vigor, todos os seus efeitos essenciais”
146

, ou seja, são normas 

que não podem ser aplicadas diretamente da Constituição, mas que dependem de confor-

mação legislativa ulterior. São, portanto, normas de aplicabilidade mediata (ou indireta). 

Essas são divididas em normas definidoras de princípio institutivo, que 

possuem “natureza organizativa; sua função primordial é a de esquematizar a organização, 

criação ou instituição dessas entidades ou órgãos”; e normas definidoras de princípio pro-

gramático, que “envolvem um conteúdo social e objetivam a interferência do Estado na 

ordem econômico-social, mediante prestações positivas, a fim de propiciar a realização do 

bem comum, através da democracia social”
147

. 

Para Ferreira Filho, seguindo Rui Barbosa, as normas constitucionais se 

dividem entre as “exequíveis por si sós (normas auto-executáveis, self executing) e as nor-

mas não exequíveis por si sós”. Estas “precisam receber, antes de poderem ser aplicadas, a 

complementação, seja quanto a hipótese, seja quanto ao dispositivo”, aquelas, por si sós, 

“podem ser aplicadas sem a necessidade de qualquer complementação”
148

. 

Entendendo que essas expressões podem levar à conclusão da possibili-

dade de existir norma constitucional desprovida de qualquer efeito jurídico, Meirelles Tei-

xeira distingue as normas constitucionais entre as de eficácia limitada e as de eficácia ple-

na. Para o autor, “o que sempre ocorre, na realidade, é uma aplicabilidade limitada, uma 

eficácia relativa, parcial, vale dizer, toda norma jurídica produz sempre alguns efeitos, ain-

da que mui reduzidos e embora necessitando do auxílio supletivo da lei ordinária para uma 

eficácia plena”
149

. É o que sucede na maioria das vezes com as normas consagradoras de 

direitos sociais a prestações, uma vez que necessitam de complementação legislativa, 
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dependendo, além disso, das circunstâncias de natureza social e econômica, ra-

zão pela qual tendem a ser positivados de forma vaga e aberta, deixando para o 

legislador indispensável liberdade de conformação na sua atividade concretiza-

dora. É por esta razão que os direitos sociais a prestações costumam ser conside-

rados como sendo de cunho eminentemente programático
150

. 

2.5.1. Normas de direitos sociais como normas programáticas 

As normas programáticas são aquelas por meio das quais 

o constituinte, em vez de regular, direta e imediatamente, determinados interes-

ses, limitou-se a traçar-lhes os princípios para serem cumpridos pelos seus ór-

gãos (legislativos, executivos, jurisdicionais e administrativos), como programas 

das respectivas atividades, visando à realização dos fins sociais do Estado
151

. 

Por apenas estabelecerem “metas, resultados a serem obtidos pela socie-

dade e pelo seu governo em um determinado espaço de tempo”
152

, essas normas seriam 

“regras que deixam aos legisladores simples indicação ou programa – tais regras não são 

bastantes-em-si, são sugestões, recomendações ou promessas de que o Parlamento as fa-

rá”
153

, são ocas, deficientes, regras a serem feitas, daí poder-se concluir que são destituídas 

de normatividade, não havendo nenhuma vinculação jurídica do legislador, cuja inércia 

seria sancionada apenas politicamente
154

. Com esse sentido, serviriam “apenas para pres-

são política sobre os órgãos competentes”
155

. 

Em contraposição a essa concepção, Bernal Pulido fala em normas fins 

do Estado, que se caracterizam por tornar compatíveis a discricionariedade do legislador e 

do administrador e o caráter vinculativo das normas de direitos sociais, estabelecendo um 

fim ao Estado, ou seja, estabelece-se um objetivo a ser alcançado pelo Estado, para o qual 

o legislador e o administrador escolherão o(s) meio(s) mais idôneo(s)
156

. 
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Todavia, se “é certo que toda norma constitucional é jurídica, não haven-

do disposições meramente diretivas numa Constituição contemporânea”
157

, não faz sentido 

“admitir que nesse conjunto normativo existam disposições não jurídicas, meramente dire-

tivas e indicativas, como se sustenta para as normas programáticas”
158

. De sorte que tais 

normas não deixam de ser imperativas e vinculativas
159

, ainda que reclamem “atividade 

legislativa ulterior, para esgotar o comando normativo”. 

Como diz Norberto Bobbio, é impensável e ilógico chamar de direito al-

go “cujo reconhecimento e cuja efetiva proteção são adiados sine die, além de confiados à 

vontade de sujeitos cuja obrigação de executar o ‘programa’ é apenas uma obrigação moral 

ou, no máximo, política”
160

. 

Nessa esteira, Paulo Bonavides acompanha Vezio Crisafulli quando o 

constitucionalista italiano sustenta “a tese de que as normas programáticas propriamente 

ditas têm eficácia imediata sobre os comportamentos estatais, obrigando e vinculando o 

poder discricionário dos órgãos do Estado”
161

. 

Essa eficácia, no entanto, “é a de impedir a formação válida de regra de 

nível inferior que a contradiga”
162

, devendo, por isso, ser tidas “em conta da interpretação 

das restantes normas, as quais, sem elas, poderiam ter alcance diverso”
163

. Para Canotilho, 

essas normas, “transportando princípios conformadores e dinamizadores da Constituição, 

são susceptíveis de ser trazidas à colação no momento de concretização”
164

. 

2.5.2. Normas de direitos sociais como normas de organização 

Os Direitos Sociais podem ser positivados também como normas de or-
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ganização, as quais atribuem competência a determinados órgãos para a tomada de medi-

das tendentes à asseguração do bem-estar do povo. Para Canotilho, assim como acontece 

com as normas programáticas, a não atuação desses órgãos teria apenas efeitos políticos, 

não sofrendo, eles, qualquer sanção jurídica
165

. 

2.5.3. Normas de direitos sociais como garantias institucionais 

Ensina o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho que “a garantia que 

o Estado, como expressão da coletividade organizada, dá a esses direitos é a instituição dos 

serviços públicos a eles correspondentes. Trata-se de uma garantia institucional, portan-

to”
166

. Segundo Canotilho, as garantias institucionais obrigam o legislador a respeitar a 

essência da instituição e protegê-la, levando em consideração os dados econômicos, sociais 

e políticos
167

. 

Vidal Serrano Nunes Jr. aponta a existência de “diversos dispositivos 

constitucionais de suma importância para a cidadania social, destinados à defesa de institu-

ições como, por exemplo, a saúde pública e o sistema público de ensino”, dando como 

principais exemplos os arts. 198, § 2º, e 212, que vinculam receitas orçamentárias a gastos 

na manutenção e desenvolvimento da saúde e da educação
168

. 

2.5.4. Normas de direitos sociais como direitos subjetivos 

José Reinaldo de Lima Lopes defende que os direitos sociais não podem 

ser configurados como direitos subjetivos por terem natureza diversa dos direitos de liber-

dade, são coletivos e exigem ações distintas para sua proteção, além de implicar uma dis-

cussão de justiça distributiva que impõe uma decisão política. Desta forma, o autor atribui 

aos direitos sociais uma característica especial, que é justamente a de não terem fruição ou 

serem exequíveis individualmente
169

. 

Sem embargo, entende-se que esses direitos podem ser positivados como 

direitos subjetivos, pois seu titular “continua sendo, como nos direitos de primeira geração, 
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o homem na sua individualidade”
170

, inclusive a Constituição Federal assim positivou, de 

maneira explícita, o direito à educação básica (art. 208, § 1º). 

Não significa, contudo, que somente esse dentre os direitos sociais possa 

ser considerado direito subjetivo. Observa-se que a Constituição não diz de maneira explí-

cita que cada um dos direitos de liberdade são direitos subjetivos e nem por isso eles dei-

xam de ter tal configuração. 

Nesse sentido, Luís Roberto Barroso esclarece que referido dispositivo 

não deve induzir ao equívoco de uma leitura restritiva: todas as outras situações 

jurídicas constitucionais que sejam redutíveis ao esquema direito individual – 

dever do Estado configuram, na mesma sorte, direitos públicos subjetivos. Não 

pretendeu o constituinte limitar outras posições jurídicas de vantagem, mas, tão 

somente, ser meridianamente claro em relação a esta posição específica. Com is-

to evita que a autoridade pública se furte ao dever que lhe é imposto, atribuindo 

ao comando constitucional, indevidamente, caráter programático e, pois, insusce-

tível de ensejar a exigibilidade de prestação positiva
171

. 

Direito subjetivo pode designar diversas situações subjetivas, que, se-

gundo Tercio Sampaio Ferraz Jr., são “posições jurídicas dos destinatários das normas em 

seu agir: exercer atos de vontade, ter interesses protegidos, conferir poder, ser obrigado 

etc.”
172

. Aqui interessa a ideia de direito subjetivo como poder jurídico. Nesse sentido, 

direito subjetivo é o reflexo de um dever jurídico que se não cumprido permite ao titular do 

direito exigi-lo judicialmente. 

Segundo a teoria tradicional, em todo o direito subjetivo de um indivíduo está 

contida uma “pretensão” (Anspruch) à conduta de um outro indivíduo, ou seja, 

uma pretensão à conduta a que o outro indivíduo é obrigado em face do primeiro, 

quer dizer, à conduta que forma o conteúdo do dever jurídico que se identifica 

com o direito reflexo
173

. 

                                                 
170

 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos, cit., p. 127. Ver também: SARLET, Ingo Wolf-

gang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, cit., p. 48 e pp. 214-218; MIRANDA, Jorge. Manual de Direito 

Constitucional, t. IV, cit., pp. 106-107. 

171
 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de Suas Normas. Limites e Possibili-

dades da Constituição Brasileira. 9ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 111. 

172
 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, Decisão, Dominação. 4ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 149. 

173
 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 151. 



30 

A Constituição Federal de 1988 positivou os direitos fundamentais soci-

ais à educação básica e à saúde como direito de todos e dever do Estado. E “quando tais 

prerrogativas se estabelecem em forma de créditos formados contra ou em face do Estado, 

toma a designação de direitos públicos subjetivos”
174

, demonstrando o quanto o constituin-

te pretendeu transformar o país em uma ordem social democrática e “como se acredita que 

acesso à saúde e à educação são importantes fatores de mobilidade social, acesso a tais 

serviços – de boa qualidade – é considerado um elemento importante ou indispensável de 

uma ordem social democrática”
175

. 

2.6. Efetividade das normas consagradoras de direitos sociais 

No entanto, se todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica, 

nem todas gozam de efetividade. Se eficácia é a possibilidade de produção de efeitos jurí-

dicos, o alcance dos objetivos da norma constitui a efetividade. 

Por isso é que, tratando-se de normas jurídicas, se fala em eficácia social em re-

lação à efetividade, porque o produto final objetivado pela norma se consubstan-

cia no controle social que ela pretende, enquanto a eficácia jurídica é apenas a 

possibilidade de que isso venha a acontecer
176

. 

Sérgio Resende de Barros, por sua vez, entende efetividade como a soma 

da eficácia jurídica da norma com sua eficácia social, ou seja, efetividade é 

o produto da efetivação. Nela se somam – sintetizam-se – a eficácia jurídica e a 

social. Eficácia jurídica é capacidade de produzir efeitos jurídicos: aptidão. Efi-

cácia social é produção efetiva desses efeitos: concreção. Completando-se, pro-

duzem a transformação da norma em conduta segundo o valor que a instrui. So-

mando-se, realizam o direito na prática social. No fim do processo de efetivação, 

a efetividade resulta sendo um todo: a soma da eficácia jurídica com a social. 

Nessa soma, a efetividade é o acatamento do direito pela práxis social
177

. 

Virgílio Afonso da Silva entende que “sem o componente empírico pre-

sente no conceito de efetividade o conceito de eficácia jurídica perde muito de seu va-
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lor”,
178

 pois “a capacidade para produção de efeitos depende sempre de outras variáveis 

que não somente o dispositivo constitucional ou legal”
179

. 

Como exemplo diz não haver diferença entre normas de direitos sociais e 

de direitos de liberdade, sendo que a menor efetividade (o autor usa eficácia) daquelas em 

relação a estas se dá porque “boa parte dos requisitos fáticos, institucionais e legais para 

uma produção (quase) plena dos efeitos das liberdades públicas já existe, enquanto as reais 

condições para o exercício dos direitos sociais ainda têm que ser criadas”
180

. 

Sem embargo, quando se utilizar o termo efetividade estar-se-á referindo 

à eficácia social. Afinal, “uma Constituição é efetiva quando realmente rege a vida do Es-

tado que ela organiza. Em outras palavras, para que ela seja efetiva, necessário se torna que 

ela seja aplicada, toda a vez que for o caso, na vida desse Estado”
181

. 

Os direitos sociais, embora reconhecida sua fundamentalidade, em regra, 

carecem de efetividade, pois são considerados inexequíveis, em razão do elevado custo de 

sua concretização. Norberto Bobbio chama a atenção para o fato de que “quando se trata de 

enunciá-los, o acordo é obtido com relativa facilidade, independentemente do maior ou 

menor poder de convicção de seu fundamento absoluto; quando se trata de passar à ação, 

ainda que o fundamento seja inquestionável, começam as reservas e as oposições”
182

. 

Conclui o jurista italiano que “o problema fundamental em relação aos 

direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de 

um problema não filosófico, mas político”
183

. 

Buscando dar efetividade aos direitos fundamentais, incluindo os soci-

ais
184

, a Constituição prevê a aplicabilidade imediata desses direitos (art. 5º, § 1º), não dei-

xando dúvidas da intenção do Constituinte de “evitar a dissociação entre o texto constitu-
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cional e a sua implementação”
185

. 

2.6.1 Aplicabilidade imediata das normas garantidoras de direitos fundamentais 

Para Ferreira Filho, quando a Constituição prevê a aplicabilidade de 

normas incompletas, “ela está ‘delegando’ ao aplicador a complementação do que não está 

definido, ou suficientemente definido”
186

. Entretanto, ainda que elogie a vontade do consti-

tuinte em dar efetividade aos direitos fundamentais, ressalva que as normas para serem 

aplicadas devem ser completas: 

Vislumbrou o legislador constituinte uma possibilidade de tornar efetivos os di-

reitos consagrados na Constituição de 1988. Para tanto dispôs que “as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 

Louve-se a intenção dos constituintes, qual seja a de tentar impedir que os direi-

tos não permaneçam como letra morta na Constituição, mas ganhem efetividade. 

Contudo, o caminho escolhido não é suficiente em si para atender o objetivo co-

limado. 

É lição da doutrina clássica, totalmente aceita, a de que nem toda norma consti-

tucional é suscetível de aplicação imediata. 

Donde se pode perfeitamente inferir que uma norma constitucional, mesmo defi-

nidora de direitos ou garantias fundamentais, somente pode ser aplicada se for 

completa
187

. 

Conclui o constitucionalista do Largo de São Francisco que “somente 

podem ter aplicação imediata normas completas, suficientemente precisas na sua hipótese e 

no seu dispositivo, para que possam ter a plenitude da eficácia”
188

. 

Em relação aos direitos sociais, José Afonso da Silva lembra que o men-

cionado dispositivo não resolve todas as questões, “porque a Constituição mesma faz de-

pender de legislação ulterior a aplicabilidade de algumas normas definidoras de direitos 

sociais e coletivos”
189

. 
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Ensina Gilmar Ferreira Mendes que “a ideia de que os direitos individu-

ais devem ter eficácia imediata ressalta a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direi-

tos e o seu dever de guardar-lhes estrita observância”
190

, o que leva Elival da Silva Ramos 

a falar em presunção de eficácia plena das normas garantidoras de direitos fundamentais, 

“de tal sorte que eventual recusa de sua aplicação, em virtude da ausência de ato concre-

tizador, deverá ser necessariamente fundamentada”
191

. 

No que tange especificamente aos direitos fundamentais prestacionais, o 

quanto de eficácia terá cada um desses direitos dependerá “sempre de sua forma de positi-

vação no texto constitucional e das peculiaridades de seu objeto”
192

. Com efeito, o princí-

pio da aplicabilidade imediata não é suficiente por si só para dar efetividade aos direitos 

fundamentais, principalmente quando se trata de direitos de créditos, os quais 

só podem receber satisfação depois da instalação de um aparelho destinado a 

responder às exigências dos particulares. O serviço público é, portanto, para a sa-

tisfação de tais poderes, o procedimento mais normal. Enquanto o serviço não 

for criado, enquanto o Estado não reunir os meios necessários para cumprir sua 

obrigação, o direito do credor não poderá exercer-se
193

. 

3. AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Por isso, juntamente com as normas configuradoras do Estado social e as 

normas dos direitos sociais, a ordem constitucional social impõe ao Estado a implementa-

ção de diversas políticas sociais e econômicas, visando ao cumprimento dos referidos dis-

positivos
194

, “políticas essas que têm por objetivo fundamentar esses direitos e atender às 

expectativas por eles geradas com sua positivação”
195

. 

3.1. A atuação do Estado na implementação das políticas públicas 

O Estado, mediante leis parlamentares, atos administrativos e a criação real de 

instalações de serviços públicos, deve definir, executar e implementar, conforme 
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as circunstâncias, as chamadas “políticas públicas” (de educação, saúde, assis-

tência, previdência, trabalho, habitação) que facultem o gozo efetivo dos direitos 

constitucionalmente protegidos
196

. 

3.1.1. Lei 

Inobstante as políticas públicas poderem estar parcial ou inteiramente 

constitucionalizadas, elas demandam algum nível de concretização legislativa
197

. Nesse 

contexto, leis são entendidas “as normas primárias produzidas no nível legislativo, direta-

mente vinculadas às normas constitucionais e vinculantes das normas regulamentares”
198

. 

Isso porque, segundo ensina o professor Manoel Gonçalves Ferreira Fi-

lho, acompanhando Carré de Malberg, “em razão do princípio da legalidade os órgãos esta-

tais não só devem ‘abster-se de atuar contra legem mas estão adstritos a não agir senão 

secundum legem’. Não cabe decisão individual que não seja conforme a uma prescrição 

legal”
199

. E “nos regimes democráticos sob princípio republicano, a responsabilidade da 

elaboração da lei cabe aos representantes do povo constituídos no Poder Legislativo”
200

. 

Convém destacar, no entanto, que se inicialmente a lei, considerada pro-

duto da razão, decorrente da vontade geral (identificada com a vontade do órgão legisla-

dor), era considerada sagrada, de modo a afastar qualquer debate sobre a possibilidade de 

ser injusta
201

, com a universalização do sufrágio, que “forçou os políticos e estadistas a 

sopesarem a influência das massas e a dar atenção aos seus reclamos”
202

, ela deixou de ser 

um mecanismo de limitação do poder para ser um instrumento da vontade política da maio-

ria de ocasião, ou seja, passou a ser um instrumento do poder ao invés de seu limitador
203

. 
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Além disso, o aumento da complexidade das relações sociais juntamente 

com as novas concepções sobre a finalidade do Estado, seja o Estado social interventor, 

seja o Estado neoliberal regulamentador, ocasionou uma multiplicação de leis, cuja produ-

ção se dá cada vez em menos tempo: 

A lei é hoje onipresente. Não há campo da atividade humana, não há setor da vi-

da humana, onde não esteja o governo a ditar regras. (...) 

Contudo, essa multiplicação é, antes de mais nada, fruto de sua transitoriedade... 

Em vez de esperar a maturação da regra para promulgá-la, o legislador edita-a 

para, da prática, extrair a lição sobre seus defeitos ou inconvenientes. Daí decor-

re que quanto mais numerosas são as leis tanto maior numero de outras exigem 

para completá-las, explicá-las, remendá-las, consertá-las... Feitas às pressas para 

atender a contingência de momento trazem essas leis o estigma da leviandade
204

. 

Ligada à crise legislativa, está a crise dos Parlamentos, que têm se mos-

trado desacreditados por sua ineficiência enquanto legisladores, pois “não dão conta das 

‘necessidades’ legislativas dos Estados contemporâneos; não conseguem, a tempo e a hora, 

gerar as leis que os governos reclamam, que os grupos de pressão solicitam”
205

. 

Nem estão os Parlamentos, por sua própria organização, em condições de de-

sempenhar, lentamente mas a contento, a função legislativa. O modo de escolha 

de seus membros torna-os pouco frequentados pela ponderação e pela cultura, 

mas extremamente sensíveis à demagogia e à advocacia em causa própria. Os in-

teresses não têm dificuldade em encontrar porta-vozes eloquentes, o bem comum 

nem sempre os acha
206

. 

Entretanto, deve-se ressaltar que, “apesar dessa evolução negativa, o 

princípio da legalidade subsiste e é a cúpula do sistema jurídico dos Estados de derivação 

liberal, como o Brasil”
207

. 

3.1.2. Ato administrativo 

Com o advento da Idade Contemporânea e com as Declarações de Direi-
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tos, o Estado passou a estar adstrito ao princípio da legalidade, em que seus atos devem 

estar de acordo com o que diz a lei. O Estado deve fazer tudo o que a lei manda e somente 

pode fazer (ou não) aquilo que a lei lhe permite. Não sendo permitido à autoridade “ultra-

passar os limites que a lei traça à sua atividade, sob pena de ilegalidade”
208

. 

A Administração Pública realiza suas atividades por meio de atos admi-

nistrativos, que Edmir Netto de Araújo conceitua como 

a declaração de vontade do Estado, nessa qualidade, exteriorizada por agente 

competente e no exercício de suas funções, visando a produção de efeitos jurídi-

cos conformes ao interesse público, com ela objetivados, determinados ou admi-

tidos pelo ordenamento jurídico, em matéria administrativa
209

. 

Por serem determinados ou admitidos pelo ordenamento, os atos admi-

nistrativos são sujeitos a controle externo por parte do Poder Judiciário, o que inclusive faz 

parte das definições de ato administrativo de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
210

 e de Celso 

Antônio Bandeira de Mello
211

. 

O controle judicial da Administração encontra fundamento no princípio 

da inafastabilidade da apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito (CF-

88, art. 5º, XXXV). Cabe ao Poder Judiciário a decisão, quando provocado, acerca da lega-

lidade do ato praticado pelo agente público, adotando o constituinte uma jurisdição una, 

em detrimento de uma jurisdição administrativa, nos moldes do direito francês. 

Os atos administrativos quanto ao seu regramento podem ser discricioná-

rios ou vinculados. 

Atos vinculados seriam aqueles em que, por existir prévia e objetiva tipificação 

legal do único possível comportamento da Administração em face de situação 

igualmente prevista em termos de objetividade absoluta, a Administração, ao ex-

pedi-los, não interfere com apreciação subjetiva alguma. 

Atos “discricionários”, pelo contrário, seriam os atos que a Administração prati-

ca com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão segundo critérios de 
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conveniência e oportunidade formulados por ela mesma, ainda que adstrita à lei 

reguladora da expedição deles
212

. 

3.1.3. Serviço público 

O último instrumento por meio do qual se dá a implementação de políti-

cas públicas é a prestação estatal de um serviço público. “Política pública e serviço público 

estão interligados, não podem ser separados, sob pena de esvaziarmos o seu significa-

do”
213

. 

No Direito Administrativo, há grande divergência sobre o que vem a ser 

serviço público, alguns autores, entre eles Edmir Netto de Araújo
214

, adotam um conceito 

amplo, entendendo serviço público como toda e qualquer atividade exercida pelo Estado 

(seja ela administrativa, legislativa ou judiciária). Outros, por sua vez, adotam um conceito 

estrito, excluindo os serviços judiciário e legislativo. 

Bandeira de Mello restringe ainda mais a definição, considerando serviço 

público somente aqueles passíveis de fruição uti singuli, excluindo portanto os de fruição 

uti universi, ou seja, aqueles usufruídos indiretamente pelo administrado, como por exem-

plo a segurança pública. 

Serviço Público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade 

material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível (sic) singu-

larmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deve-

res e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Di-

reito Público – portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restri-

ções especiais –, instituído em favor dos interesses definidos como públicos no 

sistema normativo
215

. 

Em relação ao objeto do serviço público, Di Pietro o divide em três espé-

cies: administrativos, comerciais ou industriais e sociais, definindo estes últimos como 

sendo os que atendem a necessidades coletivas em que a atuação do Estado é essencial, 

embora permitam a atuação da iniciativa privada, objetivando atender aos direitos funda-
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mentais sociais do homem
216

. 

Alguns desses serviços públicos sociais encontram-se prescritos na Cons-

tituição Federal, que, além de garantir alguns direitos sociais, estabeleceu diretrizes pelas 

quais o efetivo exercício de direitos como a educação e os ligados à seguridade social deve 

ser assegurado. Com isso ocorre uma “judicialização” das políticas públicas
217

, as quais 

passaram, por isso, a se submeter ao crivo jurisdicional
218

, resultando em uma sobrecarga 

no sistema da justiça
219

, fazendo-se necessária uma conceituação jurídica do termo. 

3.2. O conceito jurídico de políticas públicas 

Como observa Maria Paula Dallari Bucci: “A necessidade de compreen-

são das políticas públicas como categoria jurídica se apresenta à medida que se buscam 

formas de concretização dos direitos humanos, em particular os direitos sociais”
220

. 

No entanto, quando se tenta tal compreensão surge o problema de encon-

trar parâmetros jurídicos para sua definição, uma vez que sua designação traz algo, em 

tese, estranho ao direito, políticas, propiciando uma grande divergência doutrinária acerca 

de seu conceito. 

Nesse sentido, podem-se exemplificar os pensamentos de Eros Roberto 

Grau, para quem as políticas públicas são todas as atuações do Estado; de Maria Paula Dal-

lari Bucci, para quem, seriam o programa dessas atuações e por fim de Sérgio Resende de 

Barros, que as considera as diretrizes destes programas. 

3.2.1. Política pública como atuação estatal 

Para Eros Grau o modo de produção capitalista pressupõe a separação en-

tre estado e sociedade, de tal forma que toda a atuação do Estado é uma intervenção na 

ordem social, que se dá por meio de políticas públicas, cuja expressão designa “todas as 
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atuações do Estado, cobrindo todas as formas de intervenção do poder público na vida so-

cial. E de tal forma isso se institucionaliza que o próprio direito, neste quadro, passa a ma-

nifestar-se como uma política pública – o direito é também, ele próprio, uma política pú-

blica”
221

. 

Por entender que a expressão políticas públicas é bastante abrangente, 

incluindo as atividades da Administração Pública de intervenção na economia e as ativida-

des de entes privados no desempenho de funções públicas, Eduardo Appio prefere usar a 

expressão “políticas sociais”, presente no art. 196 da Constituição, que seria menos abran-

gente do que aquela
222

. 

3.2.2. Política pública como ação governamental 

Para Maria Paula Dallari Bucci: 

Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo 

ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo eleitoral, processo 

de planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo legisla-

tivo, processo administrativo, processo judicial – visando coordenar os meios à 

disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos so-

cialmente relevantes e politicamente determinados. 

Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos definidos, 

expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua con-

secução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento (sic) dos resulta-

dos
223

. 

Em monografia sobre a relação entre políticas públicas e direito adminis-

trativo, a autora busca aproximar este daquelas, para que a Administração Pública seja 

reorganizada em função da implementação daquelas, a fim de que sua realização se dê de 

acordo com os princípios da Administração, de modo a criar parâmetros para a participa-

ção dos destinatários em sua elaboração e implementação e para o controle judicial
224

. 

No mesmo sentido, Luíza Cristina Fonseca Frischeisen entende políticas 

públicas como o “conjunto de ações que o Poder Público realiza, visando o efetivo exercí-
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cio da igualdade, base de toda a ordem social”. Igualdade cujas condições precisam ser 

produzidas pelo Estado, o que se dá por meio das políticas públicas
225

. 

Bandeira de Mello, por sua vez, entende que as políticas públicas não são 

os projetos (ou conjunto de projetos), mas sim o conjunto de atos que empreende ou pros-

segue um projeto já dado. Para ele: “Política pública é um conjunto de atos unificados por 

um fio condutor que os une ao objetivo comum de empreender ou prosseguir um dado pro-

jeto governamental para o País”
226

. 

Régis de Oliveira, por seu turno, une esses dois elementos, definindo po-

líticas públicas como os “atos e ações imprescindíveis para a prestação de serviços públi-

cos”, ou melhor, a tomada de providências para a realização dos direitos
227

. 

3.2.3. Política pública como diretrizes 

Se para Bucci políticas públicas são um projeto e para Bandeira de Mello 

o conjunto de atos deste projeto, para Sérgio Resende, “são diretrizes de programas e de 

condutas, sem excluir delas os programas e as condutas por elas dirigidos”
228

. Para o autor: 

Direito constitucional é direito político. A Constituição fixa em formas políticas 

substâncias diversas. Estabelece políticas, entre as quais sobressaem as políticas 

públicas, que são diretrizes de interesse público primário que abrangem para 

determinar programas de ação para os governantes, ao mesmo tempo que indi-

cam linhas de conduta para os governados, com vistas a ordenar e coordenar a 

realização de fins políticos e econômicos, sociais e culturais, relevantes para ple-

nificar o Estado Democrático de Direito. As políticas públicas visam planificar 

para plenificar. Se verdadeiras, buscam superar por uma democracia substanci-

al, econômica, a democracia puramente formal, eleitoral
229

. 

Patrícia Helena Massa-Arzabe segue o mesmo entendimento quando a-

firma que “uma só ação governamental não constitui política pública. Do mesmo modo, 

um único programa não chega a caracterizar uma política pública, sendo preciso o conjunto 

articulado de programas operando para a realização de um objetivo, como partes de um 
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todo”
230

. 

A longa exposição de diversos conceitos pretende mostrar a dificuldade 

de se compreender a feição jurídica das políticas públicas e as implicações para seu contro-

le judicial. 

3.3. Políticas públicas e normas programáticas 

Acompanha-se aqui o entendimento de Sérgio Resende, tendo em vista 

que as políticas públicas constitucionalizadas, na maioria das vezes, vêm traçadas por meio 

de normas programáticas, como se dá, por exemplo, no caso do Sistema Único de Saúde, 

em que o art. 198 estabelece três grandes diretrizes para sua organização: descentralização, 

atendimento integral e participação da comunidade, deixando o restante para o campo da 

competição política
231

. 

Em virtude da relação entre as normas programáticas e as políticas públi-

cas, os autores que não reconhecem a normatividade daquelas, consequentemente, também 

não reconhecem a vinculação do legislador e do administrador à implementação destas. 

Porém, uma vez previstas na Constituição, deve-se reconhecer a impera-

tividade dessas normas, concluindo-se, em conformidade com o conceito anteriormente 

exposto
232

, que as normas programáticas condicionam não só o legislador futuro, mas tam-

bém a administração e a jurisdição, “cujos atos hão de respeitar os princípios nelas consa-

grados”
233

. 

3.4. Políticas públicas e democracia 

Marta Rodrigues aponta o seguinte processo de formação das políticas 

públicas: primeiro ocorre a preparação da decisão política, ou seja, a partir do reconheci-

mento da existência de um determinado problema, analisa-se a necessidade e a forma de 

envolvimento governamental, levando à formação da agenda, isto é, a escolha daquilo que 

será priorizado pela ação estatal, transformando aquele problema em uma questão política, 
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resultando no desenho de políticas ou programas a serem implementados. 

Uma vez feita essa escolha, passa-se à formulação, ou seja, à apresenta-

ção e análise de propostas de solução, com a definição dos objetivos e marcos jurídico, 

administrativo e financeiro. A fase seguinte é a implementação, que é a aplicação da políti-

ca pública pela Administração, a partir da “indicação de qual seja aquela que produz a oti-

mização de esforços e/ou benefícios tendo em conta os recursos disponíveis e mesmo as 

iniciativas já em andamento”
234

. No decorrer, há um monitoramento e, por fim, uma avali-

ação dos resultados alcançados e dos efeitos produzidos pelas políticas públicas
235

. 

Como se vê, ainda que o reconhecimento do problema e a análise das vá-

rias possibilidades de ação sejam orientadas por conhecimentos técnicos (de áreas muito 

diversas), as políticas públicas pressupõem uma decisão sobre a formação da agenda e a 

escolha da medida a ser implementada. Essas são decisões e ações políticas, revestidas da 

autoridade soberana do poder público
236

, razão pela qual se faz necessária a participação de 

todos os cidadãos. 

Nesse sentido é a antiga lição de Protágoras no seu diálogo com Sócrates, 

o que, em certa medida, está presente também na máxima romana quod omnes tangit, ab 

omnibus debet approbari: 

Quando se trata de problemas relativos à virtude da arte de construção, ou de 

qualquer outra profissão mecânica, somente poucos podem participar de suas de-

liberações, e se alguém, estranho a esse pequeno número, se aventura a emitir 

opinião, não o toleram, como disseste, e, com razão, segundo penso. Quando, po-

rém, vão deliberar sobre a virtude política, em que tudo se processa apenas em 

função da justiça e da temperança, é muito natural que admitam todos os cida-

dãos, por ser de necessidade que todos participem dessa virtude, sem a qual ne-

nhuma cidade poderia subsistir
237

. 

Hodiernamente, é ainda mais necessária essa participação, pois, afinal, 

“governar, nesse contexto, é desgastar-se, contrariar interesses, errar, fracassar, corromper-

se. Por isso, mais do que qualquer outra, a função de governo moderna vem onerada com a 
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necessidade de responsabilidade política”
238

. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que as políticas públicas exigem que es-

sas decisões sejam democráticas, elas requerem um planejamento, uma programação, que 

nem sempre se mostra compatível com um sistema democrático, como destaca Giacomo 

Gavazzi: 

Admitindo-se que a democracia não seja incompatível com a programação, resta 

saber se a programação pode ser compatível com a democracia. Evidentemente, 

não se trata de um jogo de palavras: democracia implica, segundo Kelsen, a per-

manente possibilidade de rever decisões; a programação, porém, implica durabi-

lidade, mesmo que relativa, das decisões do programa. Em outras palavras, a 

programação comporta um elemento de relativa inelasticidade, que parece mais 

conforme com um sistema autocrático-burocrático do que com um sistema de-

mocrático
239

. 

Por outro lado, Pontes de Miranda ressalta que para a planificação ser 

bem concebida e executada é necessário que ela obedeça a fins precisos e que haja respon-

sabilização dos planejadores e executores
240

, o que acontece mais facilmente numa demo-

cracia do que numa autocracia, dadas a falta de freios da crítica e a ausência ou dificuldade 

de responsabilização dos governantes
241

. Esse também é o pensamento de Vanice do Valle, 

para quem “onde não se tem democracia, é reduzido o espaço para discussão em relação a 

um instrumento de direcionamento da ação do poder, como são as políticas públicas”
242

. 

Nesse contexto, se as políticas públicas exigem planejamento, o orça-

mento público – não somente a lei orçamentária, mas todo o processo de elaboração, pro-

posta e execução
243

 – assume uma função bastante importante na condução delas, tornan-
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do-se “um instrumento fundamental no planejamento e na programação da atividade eco-

nômica do Governo”
244

. 

Nesse sentido, Regis Fernandes de Oliveira destaca que: 

A efetivação dos direitos fundamentais e democráticos pressupõe a escolha dos 

instrumentos e a liberação de verbas para o atendimento e realização das políti-

cas públicas. O atendimento dos interesses básicos da sociedade pressupõe a to-

mada de uma decisão política do gasto. Este é, essencialmente, uma deliberação 

política, isto é, fundada na conveniência e oportunidade do interesse público. 

Como os recursos são finitos, a arte de bem administrar pressupõe a boa decisão 

na escolha
245

. 

As políticas públicas, em razão de sua natureza e pela relevância dos va-

lores que veicula “pressupõem por parte do Poder Público um planejamento detalhado e 

uma implementação oportuna e eficiente”
246

. 

Eficiência, inclusive, é um dos princípios impostos pela Constituição à 

Administração Pública (art. 37, caput), sujeitando-a assim a um controle de qualidade: “A 

saber, não é só gastar os recursos; deve gastá-los bem e de forma apropriada, tendo em 

vista sempre os interesses públicos inseridos na Constituição”
247

. 

Para Luciano Benetti Timm, eficiência seria maximizar os rendimentos, 

obtendo melhores resultados com o menor desperdício de recursos públicos possíveis, o 

que se daria com “políticas públicas sociais e assistenciais dentro das orientações das me-

lhores práticas administrativas e econômicas a fim de dotar o gasto de maior eficiência (ou 

seja, evitando o desperdício), atingindo um maior número de pessoas necessitadas”
248

. 

No entanto, a Administração Pública, pauta-se também por outros princí-

pios, razão pela qual é necessária uma análise sistemática e teleológica da Constituição, 

deste modo, o princípio da eficiência não pode ser analisado exclusivamente sob a ótica da 

economia, o que se dá pelo fato de ter sido a economia do bem-estar e das políticas públi-
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cas por muito tempo dominada pelo utilitarismo de Jeremy Bentham
249

. 

Segundo lição de Odete Medauar, acompanhando Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto, “a eficiência administrativa se traduz ‘como a melhor realização possível da 

gestão dos interesses públicos, posta em termos de plena satisfação dos administrados, com 

os menores custos para a sociedade’”, conclui dizendo que “eficiência contrapõe-se a len-

tidão, a descaso, a negligência, a omissão”
250

. 

É claro que se deve ter eficiência “econômica” nos gastos públicos e que 

os resultados devem ser buscados com o menor custo possível para a Administração, mas 

este não pode ser o único critério a pautar a implementação de uma política pública, pois a 

eficiência desta consiste em alcançar os resultados nela objetivados, observando-se todos 

os princípios da Administração, e não simplesmente de ter o menor custo. 

Vale lembrar que toda política pública está diretamente amarrada aos princípios 

estruturantes da Administração Pública (...). Como as políticas públicas existem 

em função de objetivos que devem ser concretizados, a avaliação de seu proce-

dimento e dos resultados que vai alcançando devem ser pautados pelo exame da 

eficiência. O critério da eficiência aqui não tem a ver tanto com a otimização do 

uso dos recursos financeiros quanto com a satisfação o mais aproximada possível 

das metas traçadas, obedecidos os princípios e as diretrizes previamente estabe-

lecidos
251

. 

Se do ponto de vista econômico, a eficiência se dá pela relação entre cus-

to e benefício, sendo mais eficiente quanto menor a relação custo/benefício, do ponto de 

vista jurídico, a eficiência (efetividade) se dá com o cumprimento da regra jurídica, nesse 

sentido uma norma será mais eficiente quanto mais for observada na e pela sociedade
252

. 

Por isso, no caso da competência atribuída concorrentemente pela Cons-

tituição aos diversos entes federativos para a prestação de serviços públicos, a professora 

Fernanda Dias Menezes de Almeida realça a importância de colaboração entre todos eles, a 

fim de evitar dispersão de esforços, defendendo para isso que a Lei que disciplinar a pres-

tação desses serviços especifique a competência de cada um dos entes federativos. 
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De fato, isto é muito importante para que, levando-se em conta as reais possibili-

dades administrativas e orçamentárias dos diversos parceiros, não se atribua a al-

gum deles, em nome de uma responsabilidade solidária, tarefa que não possa 

cumprir. Assim é que – tomando-se por hipótese os serviços de saúde – atentaria 

contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade exigir-se de um 

Município sem recursos técnicos e financeiros suficientes o fornecimento à po-

pulação de remédios ou tratamento médico cujo alto custo e alta complexidade 

estejam além da reserva do possível
253

. 

Marta Maria Assumpção Rodrigues afirma “que a eficácia das políticas 

públicas depende do grau de eficiência da gestão – o que, por sua vez, implica não apenas 

a qualidade dos gestores para exercer seu ofício público, mas também um ambiente de atu-

ação que favoreça a governança democrática e a responsabilização política (accoutabi-

lity)”
254

. 

Em regra, pode-se dizer que cabe ao Poder Legislativo ou ao Governo, a 

partir da identificação de um problema, estabelecer a ordem de prioridades, formulando e 

escolhendo as políticas públicas a serem concretizadas pela Administração mediante a 

prestação de serviços públicos essenciais. 

Por isso, a implementação, formulação ou escolha de políticas públicas 

não pode (ou não deve) ocorrer no âmbito do Judiciário, que não pode fazer o planejamen-

to da ação do Estado, o qual é a base das políticas públicas, sendo necessário porque “per-

mite visualizar objetivos, prever comportamentos e definir metas”
255

. 

Não obstante a competência do Poder Legislativo para decidir sobre as 

políticas públicas, Bucci entende que “o mais adequado seria a realização das políticas pelo 

Executivo, por sua própria iniciativa, segundo as diretrizes e dentro dos limites aprovados 

pelo Legislativo”
256

, o que poderia gerar um problema na relação entre os Poderes Execu-

tivo e Legislativo, dado o presidencialismo adotado no país. 

Compete aos representantes do povo, isto é, ao Poder Legislativo e à direção po-

lítica do governo a decisão sobre as políticas públicas. À Administração compete 
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a sua execução. Entretanto, o fato de ser a política pública um “quadro normativo 

de ação” informado por “elementos de poder público, elementos de expertise e 

elementos que tendem a constituir uma ordem local” – todos da órbita do apare-

lho burocrático –, faz com que a Administração desempenhe um papel relevante 

na análise e na elaboração dos pressupostos que dão base à política pública
257

. 

Esse fator técnico, exigido pelas novas tarefas assumidas pelo Estado, 

impulsionou o crescimento do Executivo, transformando-o em poder governamental nas 

Constituições do pós Segunda Guerra Mundial, como a italiana (art. 92), a alemã (art. 62) e 

a francesa (arts. 20 e 21)
258

. “Com efeito, a condução de uma política econômica reclama 

decisões prontas, sigilosas o mais das vezes, que nunca um Parlamento poderia ou conse-

guiria tomar”
259

. 

Daí a importância que a Presidência da República tem assumido na con-

dução da política no país, exercendo, inclusive por meio de Medidas Provisórias
260

, uma 

espécie de legislação governamental, um “‘fenômeno geral e irreversível’ nos ordenamen-

tos jurídicos contemporâneos”
261

. Nesse sentido, Odete Medauar nota que: 

Em geral, quer no parlamentarismo, quer no presidencialismo, o Executivo de-

tém a hegemonia entre os três poderes e domina a máquina governamental. Em 

decorrência, embora o ordenamento discipline atuações de controle do Legislati-

vo sobre o Executivo, inexiste interesse político na realização concreta e eficaz 

da vigilância, para não desagradar o detentor do Poder Executivo
262

. 

O que leva Nelson Saldanha a advertir que a generalizada ampliação do 

Poder Executivo coloca em crise o conceito clássico da separação dos poderes, e com ele a 

própria noção de Estado de Direito
263

, nesse cenário, é nítida “a necessidade de uma coor-
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denação entre Executivo e Legislativo para o desempenho das atividades exigidas do Esta-

do contemporâneo”
264

. Daí a importância da sugestão de José Levi Amaral de que: 

Estabilizada a representação partidária, deve-se repensar o sistema de Governo, 

para que o Governo decorra da maioria parlamentar, e não o contrário. É preciso 

inverter a equação da democracia brasileira, ou seja, fazer com que o Governo 

decorra da maioria parlamentar para que ambos sejam, desde logo, responsáveis 

pelas políticas públicas
265

. 

Outra interessante alternativa seria o Executivo dualista francês, ou seja, 

a divisão entre dois órgãos, um Chefe de Estado (o Presidente da República) e um Governo 

(Executivo parlamentar)
266

, sendo este chefiado pelo Primeiro Ministro e composto por 

outros membros (Ministros de Estado, Secretários de Estado) nomeados pelo Presidente da 

República. Ao Governo é conferido o poder de conduzir e de determinar a política da Na-

ção, sendo responsável politicamente perante o Parlamento, de forma colegiada, e penal-

mente, a título individual, pelos crimes ou delitos cometidos no exercício de suas fun-

ções
267

. 

3.5. Políticas públicas e discricionariedade 

Bandeira de Mello ensina que “quando [a Constituição] dispõe sobre a 

realização da Justiça Social – mesmo nas regras chamadas programáticas – está, na verda-

de, imperativamente, constituindo o Estado Brasileiro no indeclinável dever jurídico de 

realizá-la”
268

, pretendendo, portanto, vincular os órgãos dos Poderes Públicos: o Legislati-

vo fica desde já proibido de criar leis contrárias a tais direitos e obrigado a adotar medidas 

necessárias à concretização desses direitos, que deverão ser executadas pelo Poder Execu-

tivo. E ao Poder Judiciário é vedado prejudicar a fruição de tais direitos
269

. 

A estatuição de princípios e diretrizes em textos normativos tem a evidente fina-

lidade de vinculação dos órgãos dos poderes públicos à sua observância, assim 
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como a vinculação de sua atuação aos órgãos e instâncias controladoras, com a 

incorporação destes princípios e diretrizes nas ações e burocracias estatais, de 

sorte que os objetivos visados pelas políticas sociais possam se concretizar. 

Nesse sentido, não há margem para juízo de discricionariedade ao Poder Público. 

A positivação das metas e dos caminhos para sua consecução constitui, aliás, 

procedimento que, antes ausente no ordenamento, vem reduzir drasticamente o 

campo de discricionariedade da Administração, com razão ainda maior em virtu-

de de tais políticas voltarem-se à realização de direitos sociais, imprescindíveis à 

dignidade de cada pessoa em sociedade
270

. 

3.5.1. Discricionariedade administrativa 

Levando-se em conta que a Administração Pública deve nortear sua atua-

ção com base no princípio da legalidade, a discricionariedade administrativa “diz respeito à 

possibilidade de escolha de uma solução dentre duas ou mais aceitas pelo ordenamento ou 

escolha entre agir e não agir ou escolha do momento de agir”
271

. No mesmo sentido, Ban-

deira de Mello entende que discricionariedade como liberdade só pode se dar nos limites 

da lei, definindo aquela como 

a margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que este 

cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica, diante do 

caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar satisfação aos 

objetivos consagrados no sistema legal
272

. 

A discricionariedade do administrador pode se justificar por um critério 

jurídico e um prático
273

. Sob o ponto de vista jurídico, a discricionariedade se justifica pelo 

escalonamento de normas, da teoria kelseniana, em que uma norma encontra seu funda-

mento de validade numa norma imediatamente superior, que não pode determinar aquela 

de modo preciso. Ensina Régis de Oliveira que: 

Todo ato constitui a concretização de um outro, de grau superior. A evolução por 

graus apenas se efetua com ajuntamento de novos elementos que o ato superior 

não determina de modo perfeito. Assim, o ato que se pratica acrescenta, necessa-

riamente, novos elementos, sem a efetivação dos quais a norma seria imprecisa e 
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impossível. A determinação de tais novos elementos se efetua com o uso de uma 

liberdade, que é denominada poder discricionário
274

. 

A justificação prática se deve à impossibilidade material e lógica de o le-

gislador prever todas as situações possíveis de atuação dos agentes públicos, que, se acon-

tecesse, implicaria um automatismo das ações dos administradores, que fariam senão rigo-

rosamente o que as normas preestabelecessem, ocasionando a supressão do órgão executi-

vo, que apenas cumpriria as ordens originadas, concretamente, do Poder Legislativo
275

. 

O primeiro aspecto referente à discricionariedade diz respeito ao momen-

to em que a Administração deve agir visando à consecução de um determinado fim. Nesse 

caso, só haverá discricionariedade se a lei não estabelecer nada a respeito
276

. No caso de 

normas constitucionais, menos ainda há que se falar em discricionariedade do administra-

dor. 

As relações de direito constitucional são relações de poderes entre si e entre estes 

e sujeitos privados (indivíduos, grupos etc.), estabelecendo direitos, obrigações e 

deveres de natureza pública, mediante normas que, por princípio, não deixam 

margem à atuação da vontade dos agentes constitucionais
277

. 

Outra dimensão da discricionariedade concerne ao objeto possível para 

atingir determinado fim. Somente haverá discricionariedade “quando houver vários objetos 

possíveis para atingir o mesmo fim, sendo todos eles válidos perante o direito”. Por isso 

pode-se dizer que somente há discrição do agente público em relação aos meios que deve-

rão ser adotados para serem atingidos os objetivos estabelecidos pelas normas instituidoras 

de direitos públicos subjetivos
278

. 

A escolha desses meios, no entanto, não fica ao alvedrio do administra-

dor, que deve escolher sempre o que melhor atenda o fim das normas, como ensina Ban-

deira de Mello: 

Assim, a discricionariedade existe, por definição, única e tão-somente para pro-

porcionar em cada caso a escolha da providência ótima, isto é, daquela que rea-
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liza superiormente o interesse público almejado pela lei aplicanda. Não se trata, 

portanto, de uma liberdade para a Administração decidir a seu talante, mas para 

decidir-se do modo que torne possível o alcance perfeito do desiderato normati-

vo
279

. 

Conclui-se, na esteira de Rodolfo de Camargo Mancuso, que “não há, 

portanto, fundamento técnico-jurídico ou argumentação logicamente sustentável que dê 

respaldo a uma pretensa assimilação entre políticas públicas e os atos exclusivamente polí-

ticos ou puramente discricionários”
280

. 

Se a Constituição garante aos indivíduos determinados direitos funda-

mentais sociais ao mesmo tempo em que impõe um dever ao Estado, este deve agir, pois 

“nesse contexto constitucional, que implica também na renovação das práticas políticas, o 

administrador está vinculado às políticas públicas estabelecidas na Constituição Federal; a 

sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é míni-

ma, não contemplando o não fazer”
281

. 

3.5.2. Discricionariedade legislativa 

Gomes Canotilho, em sua Constituição Dirigente, fala na “imprestabili-

dade do conceito de discricionariedade administrativa no âmbito da concretização constitu-

cional”
282

. Para o autor é difícil estabelecer uma relação entre liberdade de conformação do 

legislador democraticamente legitimado e poder discricionário da Administração
283

, cuja 

tarefa é uma escolha concreta, “é execução da lei – ao passo que a tarefa legislativa é, em 

grande medida, uma actividade inicial e autónoma de fixação de fins dentro dos quadros 

materiais da constituição – é qualificação de interesses públicos primários”
284

. 

Por isso, a liberdade de conformação do legislador “não se compadece 

com uma estreita liberdade executiva, antes dispõe, em virtude da sua base de legitimação, 

de uma real liberdade de conformação política nos ‘limites’ das normas constitucionais 
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determinantes”
285

. 

O legislador é o órgão “nato e natural” da actividade legiferante destinada a dar 

aplicação aos preceitos constitucionais. A sua liberdade de actuação seria, deste 

modo, intrinsecamente mais ampla do que a da administração (que necessita 

sempre de autorização legal para a sua actividade) e o grau de vinculação materi-

al seria qualitativamente inferior (normas constitucionais como normas de com-

petência e não como fundamento positivo da acitividade legiferante). O carácter 

“indeterminado” dos preceitos constitucionais e a ausência, nas normas da cons-

tituição, de uma clara fixação dos pressupostos do facto ou dos resultados jurídi-

cos, abriria ao legislador um espaço de liberdade dificilmente compatível com a 

ideia de discricionariedade subjacente ao pensamento de execução. Todavia, a 

constituição representaria sempre um “impulso” material primário, justificador 

da qualificação ou caracterização da actividade legiferante como uma aplicação 

normativamente vinculada das determinações constitucionais
286

. 

Todavia, ainda que entenda se tratar de uma aporia, o constitucionalista 

português ressalta que 

o direito constitucional é um direito não dispositivo, pelo que não há âmbito ou 

liberdade de conformação do legislador contra as normas constitucionais nem 

discricionariedade na não actuação da lei fundamental. Todavia, a constituição 

não é nem uma reserva total nem um bloco densamente vinculativo, a ponto de 

remeter o legislador para simples tarefas de execução, traduzidas na determina-

ção de efeitos jurídicos ou escolha de opções, cujos pressupostos de facto encon-

tram uma normação prévia exaustiva nas normas constitucionais
287

. 

Situação que se agrava em constituições como a portuguesa e a brasileira, 

que possuem uma detalhada fixação de tarefas e fins do Estado, diminuindo com isso a 

liberdade de conformação do legislador em comparação a Constituições como a espanhola, 

francesa e alemã que apenas estabelecem o princípio do Estado social. 

O aprofundamento da medida de vinculação jurídica da liberdade constitutiva 

dos actos de direcção política conduz ao problema do controlo judicial desses 

mesmos actos, verificando-se que uma significativa parte da doutrina continua a 

transferir para a concretização das imposições constitucionais a doutrina da in-

justiciabilidade dos actos de governo, enquanto outra parte se orienta para uma 
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estrita vinculação da actividade legiferante, inaugurando a problemática do con-

trolo constitucional da discricionariedade legislativa e das omissões inconstitu-

cionais
288

. 

Conclui o professor de Coimbra que somente no caso de determinantes 

heterônomas “comandarem” ou “dirigirem” positivo-materialmente as determinantes autô-

nomas será possível falar em controle dos atos legislativos, o “que diz respeito não apenas 

à correspondência objectiva entre lei e normas constitucionais, mas também à adequação 

teleológica, isto é, conformidade das leis com os fins expressos na constituição”
289

. 

Referindo-se ao princípio da democracia econômica, social e cultural 

previsto nos arts. 2º e 9º/d da Constituição portuguesa, Gomes Canotilho ressalta que se 

trata de “um mandato constitucional juridicamente vinculativo que limita a discricionarie-

dade legislativa quanto ao ‘se’ da actuação, deixando, porém, uma margem considerável 

de liberdade de conformação política quanto ao como da sua concretização (cfr. Ac TC 

189/80)”
290

, não obstante sirva de elemento essencial de interpretação na avaliação da con-

formidade dos atos do poder público com a Constituição
291

, e constitua um limite e um 

impulso ao legislador
292

. 
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CAPÍTULO II – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NO CONTROLE 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

1. O PODER JUDICIÁRIO 

Neste capítulo será analisado o papel do Poder Judiciário na Constituição 

de 1988, destacando o prestígio de que gozou junto ao Constituinte e a sua relação com os 

demais poderes na concretização da Constituição no que diz respeito às políticas públicas 

ligadas aos direitos sociais de cunho prestacional. 

1.1. O controle de constitucionalidade 

O constitucionalismo moderno tem como aspiração uma Constituição es-

crita que sirva ao mesmo tempo de limite ao poder, impedindo um governo arbitrário, e de 

garantia aos direitos dos cidadãos contra sua violação por parte do Estado, conforme pres-

creve o art. 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 

1789
1
, e que “continua a ser o conteúdo permanente da Constituição”

2
. 

Para isso, no entanto, não basta a Constituição ser escrita, ela tem de ser 

rígida, no sentido de que suas normas não podem ser modificadas senão pelo órgão a quem 

a Constituição atribuiu competência para tanto e nos termos e formas por ela previstos
3
. 

Essa rigidez decorre justamente “da maior dificuldade para sua modificação do que para a 

alteração das demais normas jurídicas da ordenação estatal” e dela advém, como principal 

consequência, a supremacia da Constituição, que “requer que todas as situações jurídicas 

se conformem com os princípios e preceitos da Constituição”
4
. 

Para tornar eficaz esta supremacia, costuma-se atribuir ao Judiciário (ou a 

uma Corte) o controle da justiça da lei, ou seja, sua conformidade com a Constituição, já 

que de outra forma não existirá nenhum remédio legal contra sua possível violação
5
, pois, 

ainda que se possa atribuir esse controle a outros órgãos constitucionais
6
, inclusive de natu-
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reza política, a realidade mostra que o critério de apreciação destes órgãos é antes de tudo a 

conveniência e não de fato a concordância com a Constituição dos atos por eles aprecia-

dos
7
, e, “por isso mesmo, a eficácia desses instrumentos de controle, em termos de preser-

vação da supremacia da Constituição, se reduz bastante”
8
. 

O controle de constitucionalidade consiste justamente na “verificação da 

adequação de um ato jurídico (particularmente da lei) à Constituição”
9
. Esse controle, con-

tudo, pressupõe uma sanção, pois como bem aponta Gilmar Ferreira Mendes, apoiando-se 

em Kelsen, “a ausência de sanção retira o conteúdo obrigatório da Constituição, conver-

tendo o conceito de inconstitucionalidade em simples manifestação de censura ou críti-

ca”
10

. 

Essa sanção foi aplicada pela primeira vez no julgamento do caso Madi-

son vs. Marbury, em 1803, pela Suprema Corte dos Estados Unidos. No voto do Chief Jus-

tice John Marshall restou consignado que uma lei contrária à Constituição é inexistente, 

írrita, vazia (invalid and void), não podendo ser aplicada pelos tribunais
11

, consolidando 

assim nas mãos dos juízes the power of judicial review, ou seja, a capacidade dos juízes de 

julgar, de acordo com a Constituição, os atos normativos do Parlamento. 
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Sem esse controle, a supremacia da norma constitucional seria vã, frustrando-se 

assim a máxima vantagem que a Constituição rígida e limitativa de poderes ofe-

rece ao correto, harmônico e equilibrado funcionamento dos órgãos do Estado e 

sobretudo à garantia dos direitos enumerados na lei fundamental
12

. 

O sistema brasileiro de controle de constitucionalidade possui duas natu-

rezas, ele se divide em controle político (prévio)
13

 e jurisdicional (repressivo). Aquele ten-

de a evitar a produção de atos irregulares, não permitindo que leis ofensivas à Constituição 

sejam criadas e produzam efeitos – os quais terão de (ou poderão) ser desfeitos no futuro –, 

o que se mostra de grande relevância para o sistema jurídico, porém, como mencionado, é 

de baixa eficácia. 

Por isso, pode-se dizer que o controle de constitucionalidade brasileiro é 

essencialmente jurisdicional-repressivo
14

. Esse sistema, adotado desde a primeira Repúbli-

ca, com forte inspiração no direito constitucional norte-americano, é o “difuso, por via de 

exceção, que perdurou nas constituições sucessivas até a vigente”
15

, porém hoje convive 

paralelamente com diversos elementos do sistema concentrado europeu, tornando nosso 

sistema bastante complexo e por vezes contraditório
16

. 

Se a rigidez constitucional é um dos requisitos para a limitação do poder 

político, a separação de poderes não é senão a forma clássica de expressar a necessidade de 

distribuir e controlar respectivamente o exercício do poder político
17

. 

1.2. A Separação de Poderes 

A separação de poderes, como instituto jurídico que tem origem na evo-

lução do constitucionalismo inglês e como fundamento teórico as obras de John Locke 
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 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, cit., p. 297. 
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 RAMOS, Elival da Silva. Controle de Constitucionalidade no Brasil, cit., p. 245. 
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 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, cit., p. 50. 

16
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controle de constitucionalidade, pois, ainda que os países da América do Sul não tenham características co-
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trado, mas os fizeram coexistir. Cf.: As Cortes Constitucionais. São Paulo: Landy Editora, 2004, p. 131. 
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 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución. Barcelona: Ariel, 1964, p. 55. 
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(Two Treatises of Civil Government) e de Montesquieu (L’Esprit des Lois)
18

, apareceu pela 

primeira vez em um documento escrito na Declaração dos Direitos da Virgínia, de 1776
19

, 

tornando-se um princípio fundamental da organização política com a Revolução Francesa e 

a Declaração de 1789. 

A doutrina
20

, contudo, entende que o poder político é uno, indivisível e 

indelegável, havendo no caso uma divisão de funções estatais, cada uma delas atribuída a 

diferentes órgãos do Estado
21

, independentes e especializados, que exercerão, com exclusi-

vidade ou preponderância, cada uma delas, quais sejam: legislativa (elaboração de leis, ou 

seja, de normas gerais e impessoais), executiva (administração do Estado de acordo com as 

leis) e jurisdicional (aplicação da lei ao caso concreto)
22

. 

Não se trata, no entanto, de uma mera técnica de distribuição de funções, 

que pode existir até mesmo em regimes totalitários
23

, mas sim de uma separação para ga-

rantia da liberdade
24

. Seu principal objetivo é a limitação do poder, pois, como ensina 

Montesquieu, a liberdade política “só existe quando não se abusa do poder; mas trata-se de 

uma experiência eterna que todo homem que possui poder é levado a dele abusar; ele vai 

até onde encontra limites. (...). Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela 

disposição das coisas, o poder limite o poder”
25

. 
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 Sobre a evolução da teoria da separação de poderes no século XVIII cf.: SOUZA JÚNIOR, Cezar Salda-

nha. O Tribunal Constitucional como Poder, cit., pp. 41-67. 
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 Art. 5º. That the legislative and executive powers of the State should be separate and distinct from the 
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que o Estado precisa para agir; e o terceiro, que abrange os cargos de jurisdição. Cf.: ARISTÓTELES. A 

Política. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 127. Ver também: ANHAIA MELLO, José Luiz de. Da 
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nanceira do Poder Judiciário, cit., p. 16. Entretanto, segundo Loewenstein, nada permite deduzir que o Esta-

girita observasse empiricamente ou desejasse teoricamente a atribuição destas três funções a diferentes ór-

gãos ou pessoas. In: Teoría de la Constitución, cit., p. 57. 

20
 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, cit., pp. 133-139; SILVA, José 

Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, cit., pp. 106-112. 
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 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución, cit., p. 55. 

22
 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, cit., pp. 133-139. 

23
 Nelson Saldanha observa que “nos Estados sociais – mesmo nos países com organização socialista – per-

sistiram componentes importantes vindos do liberalismo, como por exemplo a Constituição escrita e a sepa-

ração dos poderes”. In: O Estado Moderno e a Separação de Poderes, cit., p. 70. 
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 ANHAIA MELLO, José Luiz de. Da Separação de Poderes à Guarda da Constituição, cit., p. 11. 

25
 MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. 3

a
 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 166. Para Karl Loe-

wenstein, “el poder incontrolado es, por su propia naturaleza, malo. El poder encierra en sí mismo la semilla 
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A descrição que Montesquieu faz da Constituição da Inglaterra “muito 

mais do que uma exposição científica” era “uma receita de arte política”, “um artifício pa-

ra, com as cautelas exigidas pela época, recomendar a divisão do poder como remédio con-

tra o absolutismo e como garantia da liberdade”
26

. 

Esse princípio esteve presente em todas as Constituições brasileiras. Di-

visão entre quatro poderes na Constituição do Império (art. 10), com a figura do Poder 

Moderador, chave de toda a organização Política (art. 98); e de forma tripartite desde a 

proclamação da República. Na atual, está previsto em seu art. 2º, que dispõe: “são Poderes 

da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 

A harmonia entre os poderes verifica-se primeiramente pelas normas de cortesia 

no trato recíproco e no respeito às prerrogativas e faculdades a que mutuamente 

todos têm direito. De outro lado, cabe assinalar que nem a divisão de funções en-

tre os órgãos do poder nem sua independência são absolutas. Há interferências, 

que visam ao estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, à busca do 

equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade e indispensável para 

evitar o arbítrio e o desmando de um em detrimento do outro e especialmente 

dos governados
27

. 

Nesse sistema, de inspiração estadunidense, um poder, além de exercer 

suas funções típicas, controla os demais, por meio dos freios e contrapesos, evitando que 

qualquer um deles ultrapasse seus limites constitucionais. O controle recíproco dos pode-

res, cujos termos cabem à Constituição fixar, decorre justamente “da necessidade de se 

manter em equilíbrio sua atuação no exercício das funções que lhes forem atribuídas pela 

Constituição”, obtendo-se a desejada harmonia entre eles
28

. Por isso, hoje se fala em um 

abrandamento dessa teoria: 

Inicialmente formulado em sentido forte – até porque assim o exigiam as cir-

cunstâncias históricas – o princípio da separação dos poderes, nos dias atuais, pa-

ra ser compreendido de modo constitucionalmente adequado, exige temperamen-

                                                                                                                                                    
de su propia degeneración. Esto quiere decir que cuando no está limitado, el poder se transforma en tiranía y 

en arbitrario despotismo”. In: Teoría de la Constitución, cit., p. 28. 

26
 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do Processo Legislativo, cit., pp. 60-61. 

27
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, cit., p. 110. 

28
 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de; FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. “Interpretação constitucional: 

o controle judicial da atividade política”. In: MOREIRA, Eduardo Ribeiro; GONÇALVES JÚNIOR, Jerson 

Carneiro; BETTINI, Lucia Helena Polleti (Orgs.). Hermenêutica Constitucional. Homenagem aos 22 Anos 

do Grupo de Estudos Maria Garcia. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, p. 64. 
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tos e ajustes à luz das diferentes realidades constitucionais...
29

. 

Paulo Bonavides chega a falar, inclusive, em decadência deste princípio: 

Chegamos, de nossa parte, a essa conclusão: a teoria da divisão de poderes foi, 

em outros tempos, arma necessária da liberdade e afirmação da personalidade 

humana (séculos XVIII e XIX). Em nossos dias é um princípio decadente na téc-

nica do constitucionalismo. Decadente em virtude das contradições e da incom-

patibilidade em que se acha perante a dilatação dos fins reconhecidos ao Estado e 

da posição em que se deve colocar o Estado para proteger eficazmente a liberda-

de do indivíduo e sua personalidade
30

. 

Não é diferente o entendimento de Dalmo de Abreu Dallari: 

Os três Poderes que compõem o aparato governamental dos Estados contempo-

râneos, sejam ou não definidos como poderes, estão inadequados para a realidade 

social e política do nosso tempo. Isso pode ser facilmente explicado pelo fato de 

que eles foram concebidos no século dezoito, para realidades diferentes, quando, 

entre outras coisas, imaginava-se o “Estado mínimo”, pouco solicitado, mesmo 

porque só uma pequena parte das populações tinha a garantia de seus direitos e a 

possibilidade de exigir que eles fossem respeitados. Esse desajuste, sob certos 

aspectos, é ainda mais acentuado quanto ao Judiciário
31

. 

Seguindo a divisão feita por Karl Loewenstein
32

, o professor Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho entende que “a divisão funcional do Poder é condição institucio-

nal da democracia; certamente, a velha fórmula não mais o é”
33

. Isso se deve a dois fatores: 

“a democratização do poder e a intervenção do Estado nos domínios econômico e social”
34

. 

No entanto, a Constituição de 1988, acompanhando as demais Constitui-

ções republicanas, manteve a separação dos poderes entre Legislativo, Executivo e Judiciá-
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 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

Direito Constitucional, cit., p. 156. 
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 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social, cit., p. 86. 

31
 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Poder dos Juízes. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1. 
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 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A Democracia no Limiar do Século XXI, cit., p. 122. 

34
 Idem. Princípios Fundamentais do Direito Constitucional, cit., p. 267. 
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rio, ainda que o STF, na ADI 3.317, por exemplo, reconheça que “a ‘separação dos Pode-

res’ resguardada pela Constituição (art. 60, § 4º, III), não invoca um modelo abstrato (por 

exemplo, o de Montesquieu), mas, sim, o núcleo essencial de um modelo concreto, qual 

seja, o arranjo institucional adotado pelo constituinte originário”
35

. Desse modo, pode-se 

dizer que “a fórmula clássica da separação segue válida enquanto permanece, embora todo 

atravessado de modificações, o tipo de Estado criado pelo constitucionalismo dos séculos 

XVII e XVIII”
36

. 

No Brasil, desde o advento da República, cabe ao Poder Judiciário exa-

minar a constitucionalidade das leis
37

 e os atos de governo em geral, não havendo dualida-

de de jurisdição nos moldes franceses
38

, conquanto tenha-se adotado o regime de direito 

administrativo francês, cuja peça-chave é a jurisdição administrativa
39

. 

Se no país a separação dos poderes foi sempre mais branda, na Europa 

continental, principalmente na França, o instituto foi tomado com toda a sua rigidez
40

, de 

maneira que os atos de um poder não são passíveis de invalidação por outro. 

Na França, o apego ao princípio da separação de poderes e a desconfian-

ça em relação aos juízes do Antigo Regime (a noblesse robée)
41

 impedem o juiz judiciário 

de controlar os atos da administração e/ou a constitucionalidade das leis
42

. Sequer é dado 
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ao judiciário status de Poder, como se observa da leitura do Titre VIII da Constituição de 

1958, que trata De l'autorité judiciaire, cuja independência é garantida pelo Presidente da 

República (Article 64). 

Por isso, a existência, nesse país, de juízes administrativos, vinculados à 

Administração, posto que dotados de independência e garantias, caracterizando-se como 

verdadeira jurisdição
43

, e de um órgão para controlar a constitucionalidade das leis
44

. Deste 

modo, “questões que envolvem seja direito individual do cidadão perante o poder público, 

sejam ‘interesses’ públicos e privados, são julgados fora dos tribunais comuns”
45

. 

1.3. A função do Poder Judiciário 

Em seu papel clássico, o “poder de julgar”, como o denomina Montes-

quieu, atribuído ao Judiciário, é simplesmente dizer o direito, ou fazer a justiça, o que se 

confunde com aplicar a lei
46

. Para José Frederico Marques, “a jurisdição é a atividade esta-

tal destinada a fazer efetiva a ordem jurídica, pelo cumprimento e aplicação do direito ob-

jetivo, através dos órgãos judiciários instituídos na Constituição”
47

, a fim de garantir a li-

berdade dos indivíduos. 

Nesse sentido, Ernest Benda, antigo Presidente do Tribunal de Karlshure, 

ensina que 

puede el individuo que invoca sus derechos fundamentales someter a control 

constitucional la acción estatal, y de esa forma poner en marcha el sistema de 

frenos de los poderes. La garantía de tutela judicial (art. 19.4 GG) es uno de los 

instrumentos más importantes para hacer realidad el Estado de Derecho
48

. 
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Daí a importância da independência dos juízes, que lhe foi reconhecida 

pela primeira vez pelo Act of Settlement, de 1701
49

, por meio do qual o Parlamento britâni-

co atribuiu competência aos juízes para julgar questões comuns e administrativas
50

, além 

de permitir a permanência dos magistrados em seus cargos enquanto demonstrassem zelo 

no cumprimento de seus deveres funcionais e não mais enquanto contassem com o bene-

plácito real
51

, “ou seja, os juízes que até então podiam ser livremente exonerados pelo rei, 

passaram a não poder ser dispensados, exceto se condenados por alguma falta grave ou por 

deliberação de ambas as casas do Parlamento. Assim, tiveram assegurada a sua indepen-

dência”
52

, conferindo-lhes, com isso, estabilidade. 

1.4. O papel do Poder Judiciário na Constituição de 1988 

Com base no art. 5º, XXXV, da Carta da República, entende-se que “o 

Judiciário – órgão independente e, por isso, imparcial – é quem, dentro do Estado, incum-

be-se de velar pelo respeito dos demais Poderes à ordem jurídica, negando efeito às leis 

inconstitucionais e anulando atos administrativos ilegais”
53

. 

Ressalta-se, contudo, que tal controle deve-se dar nos limites traçados pe-

la própria Constituição, uma vez que o Judiciário também é um poder constituído, em rela-

ção ao qual, como ensina Sieyès, a Constituição é sempre superior. “De tal forma que 

qualquer manifestação dos poderes constituídos só é válida desde que se sujeite à Constitu-

ição”, não sendo permitido sequer ao corpo representativo “alterar os limites do poder que 

lhes foi confiado”
54

. 

No caso da Constituição de 1988, no entanto, é bastante amplo e relevan-

te o papel atribuído ao Poder Judiciário, como destaca Conrado Hübner Mendes, ainda que 

seja um contundente crítico dessa escolha do Constituinte: 
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A Constituição de 1988 deu nova feição à jurisdição constitucional e, por via de 

consequência, ao próprio STF. Fez escolhas inovadoras. Foi a que mais deposi-

tou confiança no papel do direito e do judiciário. O STF da Nova República foi 

concebido como instituição responsável por controlar, inclusive, a inércia do le-

gislador
55

. 

Daí a observação de Eduardo Appio de que: 

Muito embora o princípio da separação dos poderes seja um dos pilares do cons-

titucionalismo, o espaço destinado ao Poder Judiciário, no Brasil, foi ampliado, 

não por obra da doutrina ou de teorizações da ideologia dos juízes, mas sim, por 

conta de demandas concretas, de natureza social, que surgem como decorrência 

da redefinição do papel do Estado
56

. 

Ferreira Filho também chama a atenção para a reestruturação do Poder 

Judiciário, feita pela Constituição, que lhe deu “um certo distanciamento em relação à lei 

que não admitia a doutrina clássica”
57

, permitindo ao magistrado “inquietar-se sobre a ra-

zoabilidade da lei, a proporcionalidade dos encargos que acarreta etc., quando antes não 

lhe cabia senão ser a voz da lei”
58

, apontando, em outra obra, tratar-se de um reflexo da 

desvalorização da representação
59

. 

Odete Medauar destaca que “hoje, indubitavelmente, no ordenamento pá-

trio, a legalidade administrativa assenta em bases mais amplas do que no passado, e, por 

conseguinte, há respaldo constitucional para um controle jurisdicional mais amplo sobre a 

atividade da Administração”
60

, uma vez que o Judiciário pode e deve aferir a adequação do 

ato aos princípios previstos no caput do art. 37 da Constituição
61

. No entanto, 

são estas normas generalíssimas, cujo conteúdo, no caso concreto, é o juiz que 

especifica. Disso resulta poder ele considerar irregular um ato, embora este aten-

da formalmente à legalidade. Assim, abre-se para o Judiciário a possibilidade de 
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um controle de legitimidade. Não há dúvida que tal controle é, por um lado, posi-

tivo, já que aumenta o rigor na fiscalização do interesse público, mas acarreta 

sempre um grau maior de insegurança. Sim, porque é mais fácil avaliar o que é 

legal do que o que é legítimo, visto que este último critério envolve certo grau de 

subjetividade
62

. 

1.4.1. A judicialização da política 

Essa confiança depositada no Direito e no Poder Judiciário se vê também 

na constitucionalização de políticas públicas ligadas aos direitos sociais também consagra-

dos pela Carta de 1988. Razão pela qual Hübner Mendes diz não ser “preciso uma leitura 

muito criativa de suas normas para que delas se extraia a possibilidade de que um juiz in-

tervenha numa política pública”
63

. Nesse sentido, Maria Tereza Sadek destaca que: 

Em tese, não há decisão, quer proferida pelo Executivo, quer aprovada pelo Le-

gislativo, que não seja passível de apreciação judicial. Dessa forma, o Poder Ju-

diciário constituiu-se em um ator com capacidade de provocar impactos signifi-

cativos no embate político, na elaboração de políticas públicas, bem como na sua 

execução
64

. 

Há com a promulgação da Carta da República uma intensa judicialização 

da política, que, segundo Celso Fernandes Camilongo, ocorre quando “problemas da polí-

tica são traduzidos, deslocados e selecionados pelo sistema jurídico com critérios particula-

res e internos a esse sistema”, ressaltando que “a política opera num quadro de complexi-

dade elevada e indeterminada, o direito atua num contexto de complexidade já reduzida e 

determinada por limites estruturais mais rigorosos”
65

. 

Com efeito, a Constituição atribuiu ao Poder Judiciário um elevado papel 

político, conduzindo-o a uma gradativa ampliação de sua capacidade interventiva no con-

trole de eleições, de políticas públicas, na área social e econômica etc.
66

, fenômeno que 
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tem sido cada vez mais acentuado em reformas constitucionais
67

: 

A análise do conjunto de emendas constitucionais apresentadas ao longo do Go-

verno Fernando Henrique Cardoso revela que boa parte delas destinou-se à in-

corporação adicional de novos dispositivos de policy, o que evidencia que se de 

um lado o texto original se revelou constritivo à concretização de sua própria 

plataforma política, de outro lado o então presidente não se dispôs a oferecer a 

seu sucessor cenário mais suave, optando por engessar ainda mais as possibilida-

des de atuação de seu sucessor
68

. 

1.4.2. A politização da Justiça 

De modo que a Constituição possibilitou uma grande abertura para a po-

litização da justiça
69

, quando atribuiu ao Poder Judiciário “ao lado de seu papel tradicional 

de fiscal da legalidade, um novo, o de guardião da legitimidade. Fê-lo para aprimorar o 

controle judicial da atuação dos demais Poderes públicos”
70

, apostando “na autonomia do 

direito, vislumbrando-se os tribunais como alternativa à crise de representação política e à 

inércia do estado na formulação de políticas públicas”
71

, uma vez que, do ponto de vista de 

um observador externo, o legislador é considerado idealista e o administrador, ineficaz ou 

                                                                                                                                                    
inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais 

indisponíveis e individuais homogêneos do idoso” (Estatuto do Idoso –art. 74, I). O que transforma esse 

órgão num grande fiscal da Administração Pública, capaz de levar um sem número de questões políticas ao 

Judiciário. Como decorrência dessas atribuições, o Estado “passa a manter um serviço público não apenas 

voltado para fiscalizar o respeito à lei, mas para controlar a atuação da Administração Pública no campo das 

opções discricionárias”. Cf.: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. “Poder Judiciário na Constituição de 

1988”, cit., p. 208. No mesmo sentido, Odete Medauar afirma que “Embora destituído da competência de sua 

formulação, o Ministério Público, utilizando os instrumentos da recomendação e do termo de compromisso 

de conduta, pode induzir ou direcionar a formulação de política pública em determinado setor, se não houver; 

ou induzir a sua implementação no todo ou em parte, se já estiver fixada; ou induzir a sua complementação, 

se for insuficiente”. In: O Controle da Administração Pública, cit., p. 184. 

67
 Por exemplo: a EC-26 (14/02/2000), que incluiu no art. 6º da Constituição Federal o direito à moradia; e a 

EC-64 (04/02/2010), que incorporou ao mesmo artigo a alimentação como direito social. 

68
 VALLE, Vanice R. Lírio do. Políticas Públicas, Direitos Fundamentais e Controle Judicial, cit., p. 54. 

Adverte Anna Cândida da Cunha Ferraz que “se a Constituição impõe muitas limitações aos poderes consti-

tuídos, e em particular, ao Poder Legislativo, tanto maior é a frequência com que se recorre à interpretação 

constitucional perante os tribunais”. In: Processos Informais de Mudança da Constituição. São Paulo: Max 

Limonad, 2000, p. 105. 

69
 Com base na análise dos julgamentos pelo STF no período entre 1988 e 2009 em sede de controle abstrato 

de normas produzidas pelo Congresso Nacional, Thamy Pogrebinschi defende que não houve essa politização 

do Judiciário. Segundo a autora no mesmo intervalo de tempo foram promulgadas 12.749 normas, tendo o 

Supremo julgado o mérito de 87 diferentes leis, reconhecendo algum vício de inconstitucionalidade em 47 

delas, sendo que uma havia sido promulgada anteriormente ao período analisado. Cf.: Judicialização ou 

Representação? Política, Direito e Democracia no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 109. 

70
 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. “Poder Judiciário na Constituição de 1988”, cit., p. 190. 

71
 BELLO, Enzo. “Cidadania e direitos sociais no Brasil: um enfoque político e social”. In: SOUZA NETO, 

Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Coords.). Direitos Sociais, cit., p. 179. 



66 

ineficiente
72

. Essa observação também é feita por Vanice do Valle: 

A falta de transparência na prática pública reforça a ideia de que as tarefas cons-

titucionais não encontram concretização, não necessariamente por impedimentos 

materiais absolutos, mas muitas vezes por falta de vontade política, ou por prio-

ridades outras, que não aquelas enunciadas pela Carta de Outubro. Assim, se as 

políticas públicas não se revelam aptas à proteção aos direitos fundamentais, isso 

assim seria por disfuncionalidades do poder, que devem ser corrigidas via pres-

tação jurisdicional
73

. 

No mesmo sentido, Conrado Hübner Mendes destaca que: 

Perante os juízes, tem-se a esperança de que atuem como oráculo da razão. De-

posita-se fé nisso. Ao legislador, numa atitude permissiva e resignada, atribuem-

se as fraquezas da natureza humana. É um agente egoísta, autointeressado, susce-

tível de endossar decisões coletivas irracionais em prol de seu interesse individu-

al. Não poderia ser esse, certamente, o personagem a conferir estabilidade a uma 

república democrática
74

. 

Em muitos casos coloca-se o Judiciário como foco midiático, deixando 

os julgadores sujeitos a pressões externas, que podem implicar a perda de sua imparciali-

dade, possibilitando a extrapolação dos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico, 

configurando-se verdadeiro ativismo judicial. Nesse sentido, Roger Stiefelmann Leal cha-

ma a atenção para o fato de que: 

a imposição de finalidades e diretrizes, por intermédio das normas constitucio-

nais programáticas, faz dos órgãos de jurisdição constitucional partícipes da con-

cretização dos fins do Estado. Submete ao seu juízo o exame da adequação das 

ações dos demais poderes em face dos fins colimados pelo texto constitucional, 

muitos deles consubstanciados na forma de direitos sociais e econômicos. Afinal, 
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fazer aplicar a Constituição também é exigir, de alguma forma, o cumprimento 

das metas estipuladas pelo constituinte. Sente-se, desse modo, o julgador respon-

sável, em solidariedade com os demais poderes, pelo sucesso político das finali-

dades impostas pelas exigências do Estado Social. Tal corresponsabilidade des-

loca a jurisdição constitucional de sua desejável neutralidade, instigando uma ati-

tude voluntariosa e ativista, bem a propósito de seu tendencial expansionismo
75

. 

Além disso, José Eduardo Faria aponta que “atualmente o papel das insti-

tuições de direito vem sendo atravessado pela crescente complexidade dos conflitos emer-

gentes no Brasil contemporâneo, o que tem comprometido a efetividade de seus códigos e 

de suas normas”, levando os operadores do direito a assumirem “no exercício de suas fun-

ções uma postura eminentemente política”, “valendo-se dos aspectos ambíguos e contradi-

tórios do direito positivo para expandir uma ‘práxis liberadora’ das estruturas normativas, 

em prol de uma efetiva justiça material”
76

. Valem-se também de métodos modernos de 

interpretação constitucional, que permitem “ao intérprete liberdade maior na aplicação da 

norma”
77

. 

1.4.3. Ativismo judicial 

Entende-se por ativismo judicial a decisão em que o juiz ou tribunal ex-

trapola o poder que lhe foi atribuído pela Constituição, utilizando-se de elementos “à mar-

gem de qualquer referência interna ao sistema jurídico”, substituindo opções oferecidas 

pela Constituição por sua orientação política, econômica, religiosa etc., diferentemente, 

portanto, da politização judicial, em que o Judiciário tem um papel político atribuído pela 

própria Constituição. Naquele caso, “uma magistratura que obedece à praça, à opinião pú-

blica ou à sua própria vontade – e não à lei – seria a negação do Constitucionalismo”
78

. 

No mesmo sentido, Elival da Silva Ramos define ativismo judicial como 

“o exercício da função jurisdicional para além dos limites impostos pelo próprio ordena-

mento que incumbe, institucionalmente, ao Poder Judiciário fazer atuar, resolvendo litígios 

de feições subjetivas (conflitos de interesse) e controvérsias jurídicas de natureza objetiva 
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(conflitos normativos)”, em detrimento particularmente da função legislativa, com a desca-

racterização da função típica daquele Poder, que se imiscui sobre o núcleo essencial de 

funções atribuídas constitucionalmente aos demais Poderes
79

. 

Comentando a Constituição de 1946, Pontes de Miranda sublinhava que 

O problema técnico de aviventar os marcos entre o domínio judiciário e os dos 

outros Poderes Executivo e Legislativo, é árduo. Tanto mais árduo quanto se sa-

be que é preciso pô-lo em termos decisivos e nítidos: exercer o Poder Judiciário 

toda a sua competência, – quer dizer: não deixar, por timidez, por escrúpulo, por 

temor da opinião pública do momento, ou da maior tendência da imprensa, de 

apreciar e julgar onde os princípios da estrutura americano-brasileira lhe permi-

tem que aprecie e julgue; e não exercer a função de julgar onde não está a linha 

da sua competência. Não ir além, porém não se abster de ir até onde pode e, pois, 

deve
80

. 

Por isso a necessidade do Constituinte e do Poder Legislativo criarem 

normas objetivas e precisas, de fácil compreensão para os aplicadores do direito e princi-

palmente para os destinatários, para que estes possam conhecer seu conteúdo, pois “lo que 

el juez debe hacer al fallar es dar una respuesta cuyo contenido las partes puedan conocer a 

pesar de estar en desacuerdo sobre qué es justo que hagan. Lo mismo vale para el legisla-

dor”, que deve estabelecer aos cidadãos uma regra que possa ser identificada independen-

temente da noção de justiça que cada um tenha
81

. 

Nesse sentido também é a antiga lição de Hamilton, nos Federalistas: 

um código de leis muito extenso é um dos inconvenientes necessariamente asso-

ciados às vantagens de um governo livre. Para evitar um julgamento arbitrário 

dos tribunais, é indispensável que eles estejam submetidos a regras e precedentes 

estritos, que servem para definir e indicar seu dever em cada caso particular que 

lhes é apresentado
82

. 
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É também a advertência de Kelsen: 

Caso se deseje restringir o poder dos tribunais, e, assim, o caráter político de sua 

função (...) deve-se então limitar o máximo possível a margem de discricionarie-

dade que as leis concedem à utilização daquele poder. Além disso as normas 

constitucionais a serem aplicadas por um tribunal constitucional, sobretudo as 

que definem o conteúdo de leis futuras – como as disposições sobre direitos fun-

damentais e similares – , não devem ser formuladas em termos demasiado gerais, 

nem devem operar com chavões vagos como – “liberdade”, “igualdade”, “justi-

ça”, etc. Do contrário existe o perigo de uma transferência de poder – não previs-

to pela Constituição e altamente inoportuno – do Parlamento para uma instância 

externa a ele, “a qual pode tornar-se o expoente de forças políticas totalmente 

distintas daquelas que se expressam no Parlamento”. Essa porém não é uma 

questão específica da jurisdição constitucional; vale também para a relação entre 

a lei e os tribunais civis, criminais e administrativos que devem aplicá-la
83

. 

Porém, uma característica inovadora da atual Constituição é a profusão 

de termos de textura aberta, com delicada e conflituosa repercussão filosófica
84

. Nesse con-

texto, como aponta Rogério Bastos Arantes: 

a judicialização da política tem reconfigurado a face da democracia representati-

va em duas dimensões principais: quando tribunais constitucionais revisam a 

constitucionalidade das leis aprovadas pelo parlamento ou dos atos normativos 

do executivo, e quando tribunais interferem de algum modo na condução gover-

namental de políticas públicas
85

. 

É deste último aspecto que este trabalho passará a cuidar, ainda que por 

vezes tenha que tratar do primeiro. 

2. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

2.1. As questões políticas 

Historicamente o Poder Judiciário se caracteriza por não se envolver em 
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questões políticas, como bem aponta Pontes de Miranda: “Ao ter de apreciar o ato do Po-

der Executivo ou do Poder Legislativo, o Poder Judiciário tem de deixar de parte o lado 

político, o lado de vontade dos dois poderes eminentemente efetivos, criadores”
86

. A difi-

culdade, no entanto, recai sobre a forma de identificar essas questões
87

. 

Nesse sentido, os professores da Universidade de Buenos Aires Victor 

Abramovich e Christian Courtis realçam que “muchas de las cuestiones antes consideradas 

‘políticas’ dejaron de serlo con el tiempo, y el Poder Judicial amplió así sus poderes de 

revisión ante actos u omisiones inconstitucionales de los poderes políticos”
88

. 

José Luiz de Anhaia Mello, acompanhando Rui Barbosa, assevera que 

“No fundo, as questões políticas são aquelas que, dizendo respeito à conveniência e à opor-

tunidade, se ligam à atividade discricionária do Estado, onde o poder público age com li-

berdade, escolhendo e operando”, ressalta, entretanto, que “se nessa ação o poder público 

atingir direito dos cidadãos, a situação se transmuda e surge a possibilidade de intervenção 

do Judiciário, guardião, sobretudo, dos direitos individuais”
89

. 

Ou nas palavras do próprio Rui Barbosa: “Quando, portanto, o poder e-

xercido não cabe no texto invocado, quando o interesse ferido por esse poder se apoia num 

direito prescrito, a oportunidade da intervenção judiciária é incontestável”. Ou, então, em 

uma palavra: “A violação de garantias individuais, perpetrada à sombra de funções políti-

cas, não é imune à ação dos tribunais”
90

. 

Essas questões eram expressamente excluídas do âmbito do Poder Judici-

ário pelas Constituições de 1934 (art. 68) e de 1937 (art. 94), as quais, com a mesma reda-

ção, prescreviam: “É vedado ao Poder Judiciário conhecer de questões exclusivamente 

políticas”. A Constituição de 1946, por sua vez, previu, entre os Direitos e Garantias indi-

viduais
91

, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, no que foi acompanha-
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da pelas seguintes
92

. 

Modernamente, no entanto, “o regime da democracia política repousa ho-

je sobre uma organização constitucional na qual as autoridades e as instâncias políticas 

estão, elas mesmas, submetidas ao direito”
93

. De tal sorte que “a ação política do Legislati-

vo e do Executivo está balizada pela Constituição, cujas disposições pertinentes, se por 

eles desrespeitadas no exercício de suas atividades, acarreta a sua inconstitucionalidade
94

”. 

Não obstante o caráter político das prestações de natureza econômico-

social, uma vez que estão ligadas a distintas concepções de bem estar, justiça social etc., a 

partir de sua positivação como direitos sociais, inclusive com a previsão de políticas públi-

cas para sua concretização, tais questões deixam de ser apenas políticas para serem tam-

bém, em algum grau, jurídicas, dando ensejo à discussão acerca das competências dos po-

deres públicos na realização de tais direitos
95

. Nesse caso, 

obrigados a interpretar e aplicar os direitos humanos e sociais estabelecidos pela 

Constituição, os juízes enfrentam o desafio de definir o sentido e o conteúdo das 

normas programáticas que expressam tais direitos ou de considerar como não 

vinculante um dos núcleos centrais do próprio texto constitucional
96

. 

O cientista político Matthew MacLeod Taylor ressalta que “especialmen-

te depois de implementada, a política pública pode ser contestada judicialmente por uma 

série de atores tanto do mundo político quanto da sociedade civil”, que usam os tribunais 

como um ponto de veto no jogo político
97

. Com efeito, “os agentes políticos encontraram 

no Judiciário um novo interlocutor e uma nova arena, tanto para seus confrontos quanto 
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para contestar políticas governamentais e decisões de maiorias legislativas”
98

. 

Com a ampliação considerável do rol de legitimados para proporem ação 

de controle abstrato
99

, cria-se a possibilidade de grupos opostos a uma determinada política 

em questão recorrerem aos tribunais, o que para Taylor é o primeiro fator para interferên-

cia do Poder Judiciário para mudar as regras ou os resultados das políticas públicas adota-

das pelo Governo
100

. O autor aponta que “das 10
101

 principais iniciativas políticas aprova-

das durante o governo Fernando Henrique, todas foram contestadas de alguma forma pelo 

Judiciário, e sete das 10 foram alteradas ou atrasadas de alguma maneira no STF”
102

. 

O cientista político ressalta ainda que há “uma capacidade considerável 

dos ministros do STF de controlar o timing e as consequências de seu impacto [das políti-

cas públicas], seja sustentando políticas públicas que apoiam ou atrasando a derrota daque-

les que eles acreditam ser de constitucionalidade duvidosa, porém preferíveis”
103

. 

Em suma, o Judiciário pode influenciar os resultados das políticas públicas tanto 

no momento da deliberação quanto na hora da implementação com uma varieda-

de de possíveis estratégias: sinalizando as fronteiras permitidas para a alteração 

da política pública, sustentando-a e legitimando-a diante da possível oposição, 

atrasando uma decisão sobre uma determinada política e, assim, controlando a 

agenda de deliberação da política pública ou, até mesmo, alterando ou rejeitando 

a proposta após sua implementação
104

. 
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Dado que a concretização dos direitos sociais requer prestações de natu-

reza normativa e material, o controle judicial pode se dar tanto no âmbito administrativo 

quanto no legislativo, sendo o desafio do Judiciário, nesse campo, o de “conferir eficácia 

aos programas de ação do Estado, isto é, às políticas públicas”
105

. No entanto, qualquer 

decisão judicial nessa esfera interfere em áreas até então exclusivas dos outros dois pode-

res, podendo ter inclusive grande repercussão no orçamento público
106

. 

Muitas políticas públicas têm encontrado ressonância no Judiciário, quer na for-

ma de contestação, quer na de exigência de realização, quer ainda no questiona-

mento de sua execução. Dificilmente se encontrarão áreas de política pública em 

que não tenham sido notáveis os impactos provocados pela atuação do Judiciá-

rio
107

. 

Tendo isso em consideração, tentar-se-á aqui delimitar o campo de atua-

ção do Poder Judiciário no controle de políticas públicas, especialmente daquelas relacio-

nadas à realização dos direitos sociais prestacionais, de modo que essa ação respeite o 

princípio democrático. 

De maneira simplificada, pode-se dizer que política pública não diz res-

peito somente ao Executivo (Governo). “Não é tarefa só de quem está na gestão da máqui-

na pública. O Poder Legislativo formula a política pública por lei; o Poder Executivo põe 

em prática a política pública determinada pela lei; e o Poder Judiciário fiscaliza a execução 

da política pública, com base na lei”
108

. 

Pode-se dizer que a Constituição “quando dispõe sobre a realização da 

Justiça Social – mesmo nas regras chamadas programáticas – está, na verdade, imperati-

vamente, constituindo o Estado Brasileiro no indeclinável dever jurídico de realizá-la”
109

, 

de tal sorte que os Poderes Públicos encontram-se vinculados: o Legislativo fica desde já 

proibido de criar leis contrárias a tais direitos e obrigado a adotar medidas necessárias a 

sua concretização, as quais deverão ser executadas pelo Executivo. E ao Judiciário é veda-
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do prejudicar a fruição de tais direitos
110

. 

Para Ana Paula de Barcellos, o controle judicial é uma decorrência lógica 

e direta de três axiomas teóricos constitucionais: a normatividade das disposições constitu-

cionais, a proteção e promoção dos direitos fundamentais como motivo para a existência 

do Estado e a vinculação do agente público a elas. De tal sorte que a impossibilidade desse 

controle esvaziaria a normatividade de muitas normas de direitos fundamentais
111

. 

Eros Grau, por sua vez, defende que o Poder Judiciário, em face do dever 

de respeito e aplicação imediata dos direitos fundamentais ao caso concreto, encontra-se 

investido do poder-dever de aplicar imediatamente estas normas, assegurando-lhes sua 

plena eficácia
112

, advindo daí “uma crescente conscientização por parte dos órgãos do Po-

der Judiciário, de que não apenas podem como devem zelar pela efetivação dos direitos 

fundamentais sociais”
113

. 

De fato, não há como excluir da apreciação do Judiciário a interpretação 

e o alcance das normas constitucionais, inclusive as que estabelecem políticas públicas 

para a concretização de direitos sociais, pois é ele o intérprete das normas
114

. Nesse senti-

do, ainda que não se referindo aos direitos sociais, Lucio Bittencourt assevera: 

Se a Constituição garante ao cidadão certos direitos fundamentais, é claro que 

essa garantia se tornaria inócua ou ilusória se o poder público, por qualquer de 

seus órgãos, tivesse a faculdade de transgredi-los ou anulá-los, sem que o preju-

dicado pudesse obter dos tribunais o necessário abrigo ou amparo para a sua pre-

servação
115

. 

Entretanto, se “de modo prático e dogmático, a questão tem fácil solução: 

o Judiciário deve observar rigorosamente a Constituição, (...). Na realidade, o trabalho nos 
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tribunais raramente transcorre de maneira tão simplista e mecânica”
116

, revestindo-se de 

enorme complexidade
117

. Embora doutrinariamente dê para separar os dois mundos (da 

política e do direito)
118

, a concretização dos direitos sociais não é somente um problema 

jurídico, mas também um problema político, que limita esse agir
119

. 

2.2. Controle judicial de políticas públicas como controle de constitucionalidade 

A constitucionalização de políticas públicas, parcial ou inteiramente, o-

briga que sua elaboração e implementação pelos poderes públicos observem os princípios e 

diretrizes traçados pela Lei Fundamental
120

, como, por exemplo, os previstos no art. 198 

para o SUS, os quais, tratando-se de heterovinculações, devem servir não somente de refe-

rência para o controle judicial, mas também de limite
121

, pois “somente quando existem 

disposições constitucionais expressas (...), pode-se encontrar fundamento sólido e seguro 

para atribuir as Cortes autoridade de declarar inválido um ato do Congresso”
122

. 

Nesse contexto, “o Judiciário deve zelar para que a intervenção promo-

cional, planejadora do Estado, seja feita de acordo com a lei e, sobretudo, de acordo com 

os princípios constitucionais”
123

. 

2.2.1. O controle das omissões constitucionais 

Uma novidade do sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, 

no que seguiu a Constituição portuguesa, é a possibilidade de controle das omissões consti-

tucionais por meio de ação direta de inconstitucionalidade, cujo julgamento é de compe-

tência do STF, que, no caso, “declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida 
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para tornar efetiva norma constitucional”, deverá dar “ciência ao Poder competente para a 

adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fa-

zê‑lo em trinta dias” (art. 103, § 2º)
124

. 

Obrigar a Administração é um grande passo. Já a ciência do legislador é 

vista como ineficaz, ou de reduzida valia jurídica, pois permanece intacta a liberdade de 

conformação legislativa
125

. Daí José Afonso considerar tímida a opção do Constituinte, 

propugnando por uma decisão normativa “para valer como lei se após certo prazo o legis-

lador não suprisse a omissão”
126

. 

Além do controle abstrato, a Carta de 1988 inovou com o mandado de in-

junção, que tem por finalidade a concretização de direitos e liberdades carentes de regula-

mentação. Contudo, diferentemente da ação direta, não há previsão da consequência da 

concessão da injunção, o que teve de ser construído pela doutrina e jurisprudência. 

No que respeita aos direitos sociais, 

A experiência prática, todavia, não é animadora. Ademais, a efetivação de direi-

tos sociais, quando reclama a instituição de serviço público, dificilmente pode 

resultar de uma determinação judicial. Tal instituição depende de inúmeros fato-

res que não se coadunam com o imperativo judicial
127

. 

No mesmo sentido José Reinaldo de Lima Lopes entende que o mandado 

de injunção “parece mais apto à defesa tradicional (limitativa do poder público), do que à 
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defesa ativa e promocional dos direitos sociais, muito embora seja o remédio previsto para 

os casos em que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de prerrogati-

vas constitucionais inerentes à cidadania”
128

. 

Existem ainda outras dificuldades no que tange às omissões, a primeira é 

saber qual omissão é inconstitucional, a segunda, saber a partir de quando. Segundo Cano-

tilho, a inconstitucionalidade significa que “o legislador não ‘faz’ algo que positivamente 

lhe era imposto pela constituição. Não se trata, pois, apenas de um simples negativo ‘não 

fazer’; trata-se, sim, de não fazer aquilo a que, de forma concreta e explícita, estava cons-

titucionalmente obrigado”
129

. 

Mais problemático é definir, nos casos em que a norma constitucional 

não assinala prazo para o adimplemento da obrigação, o momento exato em que a omissão 

do poder competente ingressa no campo da inconstitucionalidade
130

. Para Ferreira Filho, a 

omissão somente poderá ser considerada inconstitucional quando ultrapassar o prazo fixa-

do pela própria Constituição, caso contrário cabe “ao legislador ordinário a escolha do 

momento em que a promessa se torna prescrição, dela decorrendo direitos e obrigações 

exigíveis”
131

. 

A omissão ainda pode ser parcial ou total: 

A inconstitucionalidade por omissão será “total”, se se verificar a ausência abso-

luta da edição de medidas legislativas ou outras destinadas a dar cumprimento a 

uma norma ou a um “dever” jurídico-constitucional, ou “parcial”, se consistir na 

falta de cumprimento do comando constitucional quanto a alguns dos seus aspec-
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tos ou dos seus destinatários
132

. 

Abre-se com isso um amplo leque de possibilidades de decisão judicial, 

uma vez que em muitos casos de omissão parcial a decisão de nulidade, consagrada no 

direito constitucional brasileiro, mostra-se inadequada. 

O Poder Judiciário, estimulado pelo reforço à tarefa de controle jurídico da fun-

ção legislativa que lhe compete exercer e premido pelas pressões no sentido de 

concretizar plenamente a Constituição socialdemocrática de 1988, ultrapassa, por 

vezes, os limites que o nosso sistema jurídico estabelece ao manejo da função ju-

risdicional, porém o faz, em boa medida, pela ineficiência dos Poderes represen-

tativos na adoção das providências normativas adequadas àquela concretiza-

ção
133

. 

2.2.2. Controle da atividade legiferante 

Ainda na primeira edição de sua clássica Constituição Dirigente e Vincu-

lação do Legislador, Canotilho já apontava a impossibilidade de controle judicial da ativi-

dade legiferante
134

 e da substituição do legislador pelo juiz
135

. 

No mesmo sentido, Meirelles Teixeira entende que a sanção à omissão 

do legislador também é “meramente indireta e política, isto é, ao eleitor fica sempre salvo 

o direito (se votar esclarecidamente, é claro) de não reeleger representantes que não hajam 

cumprido o seu dever, no exercício do mandato”. O jurista reconhecia a possibilidade do 

estabelecimento, pela Constituição, de prazos para a atuação do legislador
136

, o que, contu-

do, não resolveria o problema da possibilidade de o Poder Judiciário substituir ou não o 

Legislativo. No caso da Constituição de 1988, como mencionado, a opção foi pela notifi-
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cação ao legislador de sua mora. 

2.2.3. Controle das leis orçamentárias 

Como já mencionado no capítulo anterior, as políticas públicas exigem 

planejamento, daí a assunção pelo orçamento público de uma função importante na condu-

ção daquelas, sendo inclusive vedado pela Constituição “o início de programas ou projetos 

não incluídos na lei orçamentária anual” (art. 167, I)
137

. 

Não obstante a competência privativa do Executivo para propor as leis 

orçamentárias (arts. 165 e 84, XXIII), “constitui tarefa cometida precipuamente ao legisla-

dor ordinário a de decidir sobre a aplicação e destinação de recursos públicos, inclusive no 

que tange às prioridades na esfera das políticas públicas, com reflexos diretos na questão 

orçamentária”
138

. Nesse contexto, “a repetição anual da discussão do orçamento é um mo-

mento importante da função de controle político” do Parlamento sobre o Executivo
139

. 

No entanto, apesar de o orçamento público depender sempre de uma de-

cisão política, “fundada na conveniência e oportunidade do interesse público”
140

, essa deci-

são, no entanto, é, em parte, restringida pela Constituição
141

, por exemplo, nos casos do art. 

212, que estabelece percentuais mínimos de gastos com educação, e do art. 198, § 2º, com-

binado com o art. 77 do ADCT, no que diz respeito aos gastos com saúde
142

, abrindo-se 

aqui a possibilidade de controle judicial, uma vez que o “legislador, ao estruturar a peça 
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orçamentária, não tem mais a liberdade que possuía. Já está, parcialmente, vinculado”
143

. 

Nesse sentido, Régis de Oliveira ensina que: 

Quando o Poder Judiciário intervém controlando a constitucionalidade do orça-

mento (ou das decisões em matéria de gasto público), não está cumprindo o pa-

pel de árbitro, senão, ao contrário, está realizando a mesma tarefa que normal-

mente leva a cabo: proteger os direitos constitucionais frente às ações e omissões 

que os vulneram e, por isso, avaliando o direito infraconstitucional do ponto de 

vista das exigências constitucionais
144

. 

Não é diferente o entendimento de José Reinaldo de Lima Lopes: 

as leis orçamentárias, incluídos os orçamentos da previdência social, poderão ser 

impugnadas por ação direta de inconstitucionalidade (art. 102, I) toda vez que 

contrariarem dispositivos constitucionais, como o artigo 201, e seus parágrafos, 

ou o artigo 212, e sua respectiva hierarquia (lei complementar referida no art. 

163 da Constituição Federal, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, or-

çamento anual)
145

. 

Entretanto, o controle judicial dos orçamentos públicos apresenta grandes 

dificuldades, que são apontadas por Ana Paula de Barcellos após analisar os orçamentos 

federal, estadual (Rio de Janeiro) e municipal (Rio de Janeiro) no período de 2000 a 2004. 

Segundo a autora, em regra, os orçamentos são bastante vagos, não distinguindo a origem 

das receitas públicas, isto quer dizer que não se sabe quais receitas provieram dos impos-

tos, não podendo assim ser realizado um controle efetivo dos gastos públicos vinculados 

pela Constituição. 

Além disso, a professora da UERJ aponta que as despesas também são 

aprovadas em caráter geral, sem especificações daquilo em que se está gastando, impossi-

bilitando a identificação do quanto se gasta com determinada política pública etc.
146

. 
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Não se trata aqui de controlar o orçamento no sentido de determinar a in-

clusão de recursos em orçamentos futuros, como defende Vitor Burgo
147

, pois nesses casos 

dar-se-ia a indevida substituição da vontade do legislador, que aprova o orçamento elabo-

rado pelo Executivo, pela vontade do juiz. Afinal, “a decisão sobre o poder de gastar, vale 

dizer, sobre como aplicar as receitas públicas” trata-se de uma questão política, o que, em 

princípio, escapa ao controle judicial
148

. 

Além disso, essas determinações, como ressalta Vanice do Valle, 

a rigor, nada mais fazem do que superar, pontualmente, o argumento da ausência 

de fonte de financiamento – sem ter em conta uma perspectiva mais ampla (pelas 

próprias limitações temporais da vigência dos instrumentos orçamentários). Se 

temos em conta que o cenário de desenvolvimento de uma política pública difi-

cilmente se esgotará em um único exercício financeiro, tem-se já um indicativo 

da insuficiência do mecanismo para fins de efetivo controle
149

. 

A Constituição também veda “a abertura de crédito suplementar ou espe-

cial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes” e “a 

transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de progra-

mação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa” (art. 167, 

V e VI)
150

. 

Em verdade, a lei orçamentária deve ser executada tal como aprovada. Sabida-

mente, todos os gastos públicos dependem de autorização legislativa, não poden-

do o Executivo ou o Judiciário alterar a proposta orçamentária, sem prévia con-

cordância do Legislativo. Logo, qualquer alteração, remanejamento ou transfe-

rência de recursos para outra destinação, depende de autorização legislativa
151

. 

Também não se pode perder de vista que respeitar os orçamentos é tam-

bém um dever constitucional, cujo descumprimento é sujeito a sanções previstas pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal. E, “sem a valorização da função constitucional dos orçamen-
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tos, não se vislumbra futuro alvissareiro para os objetivos da República, já que é aparente-

mente impossível governar com eficiência sem planejar, e planejamento pressupõe respeito 

às previsões de receita e despesa estipuladas nas peças orçamentárias”
152

. 

Por fim, observa-se que dada a importância do orçamento, além da íntima 

relação da atividade financeira do Estado com os direitos fundamentais, as finanças públi-

cas também são controladas, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, pelo Con-

gresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas, instituição independente e desvin-

culada da estrutura de qualquer dos três poderes
153

. 

2.3. Controle judicial de políticas públicas como controle da Administração 

Em uma acepção restrita Odete Medauar conceitua o controle da Admi-

nistração Pública como “a verificação da conformidade da atuação desta a um cânone, pos-

sibilitando ao agente controlador a adoção de medida ou proposta em decorrência do juízo 

formado”
154

. Esse controle pode ser interno, quando o agente integra a própria Administra-

ção, ou externo, quando efetuado por órgão, ente ou instituição exterior à estrutura da Ad-

ministração
155

, sendo o controle jurisdicional o mais importante desses instrumentos
156

. 

Segundo Ana Paula de Barcellos, “o poder que se atribui a Administra-

ção tem em vista as finalidades que ela tem o dever de realizar”
157

, por isso, “no plano das 

políticas públicas, onde e quando a Constituição Federal estabelece um fazer, ou uma abs-

tenção, automaticamente fica assegurada a possibilidade de cobrança dessas condutas co-

missiva ou omissiva, em face da autoridade e/ou órgão competente”
158

. 

Quando não estabelecidas em normas constitucionais ou infraconstitu-
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cionais cabe à Administração julgar a oportunidade e a forma mais eficiente de implemen-

tar uma política pública, que é um ato político. Aferi-las judicialmente na maioria das ve-

zes pode significar a imposição, pelo juiz, de sua vontade ao administrador e “não é lícito 

ao intérprete judicial invadir a esfera de intimidade do agente público. A substituição seria 

indevida, da vontade do administrador pela do juiz. O ato deste é intelectivo; o do agente, 

volitivo. Ambos não cabem na mesma esfera de raciocínio”
159

. 

Além disso, ensina Michelangelo Bovero, um governo par le peuple não 

é democrático, se não for também pour le peuple, por meio “das regras que permitem e 

favorecem a participação dos cidadãos no processo decisório político”
160

. Desse modo, 

mostra-se contrária à democracia a implementação de política pública pelo Judiciário. 

2.3.1. O controle da Administração na execução de políticas públicas 

Quando, no entanto, se trata de políticas públicas implementadas pela 

Administração é cabível o controle judicial, pois o juiz não elege aquelas que entende ser 

adequadas, somente examina a idoneidade das medidas escolhidas pelos órgãos políticos 

para lograr essa satisfação, não se afastando assim do tradicional controle judicial dos atos 

dos poderes políticos
161

. 

Não há dúvidas de que, mesmo nestes casos, os quais demandam a intervenção 

de técnicos que possam aparelhar a melhor decisão acerca do emprego das ver-

bas contidas no orçamento, é possível ao juiz – a partir do exame de documentos 

e mesmo de colheita de informações de ordem técnica – proceder a uma revisão 

do ato administrativo
162

. 

Afinal, cabe ao Poder Judiciário “aplicar as normas jurídicas vigentes em 

situações de litígios”, de modo que, “mesmo quando isto implique em controlar o exercício 
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do poder estatal, não é incompatível com a democracia, mas antes um elemento dela”
163

, 

pois em prejuízo de direitos individuais “o direito constitucional não permite arbítrio a 

nenhum dos poderes”
164

. 

Entretanto, não se pode ignorar que as políticas públicas exigem um con-

tinuum, razão pela qual muitos de seus resultados somente poderão ser avaliados depois de 

determinado tempo de sua implementação pelo Poder Público. Além disso, 

O ideal de uma política pública, vista pelo direito, não se esgota na validade, isto 

é, na conformidade do seu texto com o regramento jurídico que lhe dá base, nem 

na eficácia jurídica, que se traduz no cumprimento das normas do programa. O 

ideal de uma política pública é resultar no atingimento (sic) dos objetivos sociais 

(mensuráveis) a que se propôs; obter resultados determinados, em certo espaço 

de tempo
165

. 

Por isso, entende-se difícil um “controle jurisdicional amplo e exauriente, 

especialmente no tocante à eficiência dos meios empregados e à avaliação dos resultados 

alcançados”
166

, como defende Rodolfo de Camargo Mancuso, uma vez que “a viabilidade 

desse controle depende, em grande parte, do acesso à informação sobre as políticas, pro-

gramas e projetos dos órgãos e entidades da Administração”
167

. 

Pois como bem destaca o processualista do Largo de São Francisco, “as 

políticas públicas, por sua própria natureza e pela relevância dos valores nelas veiculados, 

pressupõem por parte do Poder Público um planejamento detalhado e uma implementação 

oportuna e eficiente”
168

, planejamento que pode ser “atrapalhado” por uma decisão judicial 

que não leve em conta todos os dados e parâmetros da política pública em questão. 

2.3.2. O controle das omissões da Administração 

Primeiramente deve-se ter em mente que a não regulamentação ou a não 

                                                 
163

 SARMENTO, Daniel. “A proteção judicial dos direitos sociais. Alguns parâmetros ético-jurídicos”. In: 

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Coords.). Direitos Sociais, cit., p. 561. 

164
 ANHAIA MELLO, José Luiz de. Da Separação de Poderes à Guarda da Constituição, cit., p. 89. 

165
 BUCCI, Maria Paula Dallari. O Conceito de Política Pública em Direito, cit., p. 43. 

166
 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. “A Ação Civil Pública como instrumento de controle judicial das 

chamadas políticas públicas”, cit., p. 777. 

167
 MEDAUAR, Odete. O Controle da Administração Pública, cit., p. 183. 

168
 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. “A Ação Civil Pública como instrumento de controle judicial das 

chamadas políticas públicas”, cit., p. 786. 



85 

realização daquilo exigido pelos direitos sociais é, ainda que por omissão, uma restrição, o 

que impõe ao legislador ou administrador fundamentar o porquê da omissão, pois “se toda 

não realização de direitos que exigem uma intervenção estatal é uma forma de restrição ao 

âmbito de proteção desses direitos, a consequência natural, como ocorre em todos os casos 

de restrições a direitos fundamentais, é uma exigência de fundamentação”
169

. 

Por isso, a intervenção do Judiciário não deve apenas verificar a omissão, 

mas também se há ou não “fundamentação jurídico-constitucional para a omissão. Somente 

nos casos de omissão infundada é que se poderia imaginar alguma margem de ação para 

os juízes nesse âmbito”
170

. 

Pois, não se pode esquecer, o Judiciário também é um poder constituído, 

devendo, por isso, obediência à Constituição, assim como os demais, estando, portanto, 

limitado pela separação de poderes, cláusula pétrea da Constituição de 1988. Dessa forma, 

para interferir em uma política pública, matéria afeta ao Governo (Executivo e Legislati-

vo), o Judiciário deve estar respaldado por regras claras e objetivas, tiradas diretamente da 

Constituição ou da legislação ordinária, não simplesmente em princípios vagos ou em 

normas muito amplas como direito à moradia, alimentação, lazer etc. 

Isso porque a jurisdição, ainda que possa, em teoria, ser programada de-

mocraticamente, é organizada autocraticamente. “Nesse sentido, para conter e corrigir a 

discricionariedade própria a todos os órgãos autocráticos, introduz-se no sistema o princí-

pio da legalidade”
171

. 

2.4. O controle de políticas públicas como controle de caso individual 

Além do controle da política pública em si, que evidentemente resulta 

também na defesa de direitos, existe a possibilidade de exigência de uma tutela individual 

com base em uma política pública já determinada, tendo como desígnio obrigar o Estado a 

efetivamente assegurar uma prestação ao indivíduo ou grupo que deixou de ser atendido
172

. 
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Inicialmente, observa-se que se trata de controle judicial de políticas pú-

blicas a decisão num caso individual e concreto, pois “cuando la reparación de una viola-

ción de derechos sociales importa una acción positiva del Estado que pone en juego recur-

sos presupuestarios, afecta de alguna manera el diseño o la ejecución de políticas públi-

cas”
173

. 

Odete Medauar defende a possibilidade de “decisão jurisdicional sobre 

caso concreto e individual, sob a rubrica de política pública, visando a efetivar direitos 

consagrados na Constituição, na ausência ou insuficiência ou não concretização de política 

pública na respectiva matéria”
174

. 

Sem embargo, entende-se que essa decisão somente é possível no caso de 

se tratar de direito consagrado diretamente na Constituição sob a forma de direito subjeti-

vo
175

, acompanhando-se a lição do constitucionalista português Jorge Reis Novais: 

De facto, a não ser que a Constituição expressamente consagre uma pretensão, 

um direito ou um dever de realizar uma dada prestação social em termos precisos 

e definitivos – o que será, todavia, sempre uma excepção –, todos os direitos so-

ciais, na sua dimensão principal, são entendidos como intrinsecamente condicio-

nados por aquela reserva, mesmo que o legislador constituinte não o refira expli-

citamente
176

. 

Pode haver, outrossim, decisão judicial num caso concreto e individual, 

quando se tratar de um direito social desdobrado pelo legislador ou de uma política pública 

formulada e implementada pelo poder público, com a finalidade de concretizar um direito 

social previsto na Constituição de forma programática, criando-se assim o que se tem de-

nominado direito derivado à prestação. 

Não cabe, nesses casos individuais, o argumento de que ocorre uma vio-

lação ao princípio da igualdade se todos aqueles que se encontram em situação idêntica à 
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do demandante não recorrerem ao Judiciário, pois “a possibilidade de accionabilidade judi-

cial por iniciativa e no interesse individual constitui o próprio cerne da existência de direi-

tos. Recusar esta possibilidade a uma pessoa com o argumento de que há outros que não 

recorreram à via judicial seria a negação da qualidade de direito”
177

. 

No entanto, não se entende legítimo o Poder Judiciário concretizar direi-

tos sociais diretamente da Constituição
178

, com base exclusivamente no art. 6º, que lista 

alguns dos direitos sociais, com o mínimo de densidade, cujos “efeitos não são determina-

dos e nem há escolha dos meios que deverão ser adotados para o seu cumprimento”
179

. 

Também não é legítima a concessão de prestações com base somente em construções dou-

trinárias ou em princípios
180

, previstos ou não
181

 no texto constitucional. 

Nesse sentido é bastante atual a mencionada lição de Kelsen de que para 

restringir o poder dos tribunais, limitando sua margem de discricionariedade, as disposi-

ções sobre direitos fundamentais não devem ser formuladas em termos genéricos, devendo 

o constituinte optar por bem delimitar esses direitos, como fez o Constituinte brasileiro no 

caso do ensino fundamental, ou positivá-los como princípios “regentes”, como fez a Cons-

tituição espanhola, afirmando expressamente que sua exigibilidade perante os tribunais 

somente é possível a partir da legislação que os desenvolva e de acordo com ela (art. 53.3). 

2.4.1. Direito ao ensino fundamental 

As obrigações referentes à educação básica receberam a mais elevada 

densidade normativa entre os direitos sociais na Constituição, a qual estabelece as priori-

dades, as metas, enunciando “um conjunto de ações que, devidamente garantidas, efetivam 

o cumprimento desse mesmo dever”
182

. 
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Primeiramente, a Constituição estabeleceu a educação como um direito 

social (art. 6º), atribuindo competência comum à União, aos Estados e aos Municípios
183

 

de proporcionar os meios de acesso à educação (art. 23, V), estabelecendo percentuais mí-

nimos dos recursos públicos a serem investidos nessa área (art. 212). 

Relativamente à educação básica
184

, a Constituição investe os destinatá-

rios de direito exercitável de pronto, pois aquela foi positivada como um direito público 

subjetivo (art. 208, § 1º), cujo não oferecimento, ou oferta irregular, importa em responsa-

bilidade da autoridade competente (art. 208, § 2º)
185

, não restando dúvida de que se trata de 

um direito fundamental originário à “prestação estatal do ensino fundamental gratuito em 

estabelecimentos oficiais”
186

. 

O que se constata é que o Constituinte entendeu ser possível, à luz da realidade 

socioeconômica do País, assegurar de imediato o acesso ao ensino fundamental 

obrigatório a todos os brasileiros, razão pela qual essa projeção do direito à edu-

cação foi conformada, em nível constitucional, como um direito exercitável de 

plano e, nesse sentido, dotado de plena proteção jurisdicional
187

. 

2.4.2. Direito à saúde 

A Constituição estabelece a saúde como um direito social (art. 6º), atribu-

indo competência comum à União, aos Estados e aos Municípios cuidar da saúde (art. 23, 

II), estabelecendo percentuais mínimos dos recursos públicos a serem investidos nessa área 

(art. 198, § 2º c.c. art. 77 do ADCT). O art. 196 diz ser a saúde um direito de todos e um 

dever do estado, o que leva a entendê-lo como um direito subjetivo. 
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No entanto, não se pode olvidar que esse direito é, como diz o mesmo 

dispositivo constitucional, garantido mediante políticas sociais e econômicas, de modo 

que, como bem salientou a Ministra Ellen Gracie, então Presidente do STF, no julgamento 

da SS 3.073/RN, “a norma do art. 196 da Constituição da República, que assegura o direito 

à saúde, refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a popula-

ção como um todo, assegurando-lhe acesso universal e igualitário, e não a situações indivi-

dualizadas”. 

Ou seja, não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário 

para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da exis-

tência de uma política pública que o concretize. Há um direito público subjetivo 

a políticas públicas que promovam, protejam e recuperem a saúde
188

. 

Trata-se, portanto, de obrigações impostas tanto à Administração quanto 

ao legislador. 

A dificuldade está em definir qual o conteúdo desse dever – esse é o tema de to-

do o contencioso envolvendo à garantia desse mesmo direito fundamental. Tem-

se aqui uma indeterminação de conteúdo de uma ação que inequivocamente 

comporta algum grau de concretização obrigatória pelo próprio Estado
189

. 

Esse é o primeiro obstáculo que Abramovich e Courtis apontam para a 

exigibilidade judicial dos direitos sociais, uma vez que “resulta difícil saber cuál es la me-

dida exacta de las prestaciones o abstenciones debidas”
190

, ou nas palavras de Carlos Ber-

nal Pulido, “a disposição que estabelece o direito não fixa com clareza em todos os casos 

qual é a prestação mediante a qual se satisfaz o direito”
191

, de tal sorte que “não é possível, 

salvo raras excepções, obter indicações constitucionais precisas sobre o quantum que o 

cidadão pode exigir judicialmente do Estado”
192

. 

Contudo, em que pese a dificuldade de se definir o conteúdo das presta-
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ções no caso do direito à saúde, sabe-se que este direito será garantido por meio de políti-

cas sociais e econômicas, podendo, então, concluir que somente a partir dessas e com base 

nelas é que se reconhecerá um direito subjetivo, pois “a nossa Lei Fundamental consagrou 

a promoção e proteção da saúde para todos como um objetivo (tarefa) do Estado, que, na 

condição de norma impositiva de políticas públicas, assume a condição de norma de tipo 

programático”
193

. 

Nesse sentido, acompanha-se Jorge Reis Novais, quando afirma que: 

É ao legislador ordinário que cabe, em função das disponibilidades financeiras e 

das margens de avaliação e opção políticas decorrentes do princípio democrático, 

determinar específica e concretamente, no domínio de cada direito social, o que 

fica o Estado juridicamente obrigado a fazer e o que pode o particular exigir ju-

dicialmente
194

. 

A partir do momento em que o legislador confere maior densidade nor-

mativa aos direitos fundamentais sociais previstos na Constituição e/ou o Governo imple-

menta uma política pública com o objetivo de concretizar determinado direito, o Judiciário 

está legitimado a atuar, pois “uma vez totalmente configurado o direito social prestacional 

pela normatividade derivada, não há nenhum obstáculo jurídico para que os sujeitos bene-

ficiários obtenham tutela jurisdicional no caso de algum embaraço à sua fruição”
195

. 

As questões que os direitos prestacionais derivados costumam suscitar são, na 

verdade, aquelas atinentes ao princípio da isonomia, porquanto não se admitem 

exclusões arbitrárias de determinadas categorias ou grupos de pessoas do espec-

tro de contemplados, franqueando-se aos prejudicados buscar em juízo os bene-

fícios que lhes foram negados, explícita ou implicitamente
196

. 

Em relação ao fornecimento de medicamentos, que é a principal questão 

suscitada no âmbito do direito à saúde, Elival da Silva Ramos ressalta que “existem nor-

mas legislativas e administrativas que o disciplinam, bem como um serviço público de dis-
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pensação minimamente organizado, de modo a permitir a caracterização dessa faceta do 

direito à saúde como um direito social prestacional derivado, plenamente tutelável na esfe-

ra jurisdicional”
197

. 

Esse também foi o entendimento adotado pelo Ministro Gilmar Mendes 

quando, na Presidência do STF, decidiu a Suspensão de Tutela Antecipada 245/RS, anali-

sando minuciosamente a forma como a Constituição positivou o direito à saúde e como 

esse direito foi desdobrado pelas normas legislativas e regulamentares, concluindo que: 

os problemas de eficácia social desse direito fundamental devem-se muito mais a 

questões ligadas à implementação e manutenção das políticas públicas de saúde 

já existentes – o que implica também a composição dos orçamentos dos entes da 

federação – do que à falta de legislação específica. Em outros termos, o proble-

ma não é de inexistência, mas de execução (administrativa) das políticas públicas 

pelos entes federados. 

Nessa perspectiva, talvez seja necessário redimensionar a questão da judicializa-

ção dos direitos sociais no Brasil. Isso porque, na maioria dos casos, a interven-

ção judicial não ocorre tendo em vista uma omissão (legislativa) absoluta em 

matéria de políticas públicas voltadas à proteção do direito à saúde, mas em ra-

zão de uma necessária determinação judicial para o cumprimento de políticas já 

estabelecidas. Portanto, não se cogita do problema da interferência judicial em 

âmbitos de livre apreciação ou de ampla discricionariedade de outros poderes 

quanto à formulação de políticas públicas
198

. 

Os estatutos da criança e do adolescente
199

 e do idoso
200

, procurando dar 
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maior densidade às normas constitucionais que tratam do direito à saúde, relativamente às 

pessoas que se enquadram nessas categorias, estabelecem o atendimento integral – que já 

está previsto na Constituição como diretriz para o SUS (art. 198, II) –, determinando ao 

Poder Público o fornecimento gratuito de medicamentos e outros recursos a quem necessi-

tar. Quanto aos idosos, ainda prevê o atendimento domiciliar, incluindo a internação. 

É bastante clara a obrigação que decorre dessas normas, no entanto, se a 

análise da eficácia de uma norma é um trabalho apenas de hermenêutica, no momento em 

que se trata de direitos custeados pelo Estado, torna-se “imperioso examinar alguns ele-

mentos não propriamente jurídicos que, apesar disto, poderão exercer considerável influên-

cia sobre a construção da eficácia jurídica das normas em questão. É nesse contexto que se 

insere o estudo da reserva do possível”
201

, pois “a atribuição do status de direitos subjeti-

vos públicos a certos direitos sociais não foge à reserva do possível”
202

. 

Em relação às normas dos dois estatutos acima mencionados, não é pos-

sível afirmar que os governantes entenderam – assim como o Constituinte em relação à 

educação básica – que a realidade socioeconômica do País permite assegurar todas as pres-

tações ali previstas a todos os brasileiros menores de 18 e maiores de 60 anos, porém não 

se pode censurar, como ilegítima, uma decisão judicial que determine o cumprimento de 

referidos dispositivos. 

O que não se pode esquecer é que nem a previsão de direitos sociais na Constitu-

ição, nem sua positivação na esfera infraconstitucional têm o condão de, por si 

só, produzir o padrão desejável de justiça social, já que fórmulas exclusivamente 

jurídicas não fornecem o suficiente instrumental para a sua concretização, assim 

como a efetiva implantação dos direitos sociais a prestações não pode ficar na 

dependência exclusiva dos órgãos judiciais, por mais que estes cumpram desta-

cado papel nesta esfera
203

. 

Por isso, devem ser levadas em conta as advertências de Gilmar Mendes: 

Se, por um lado, a atuação do Poder Judiciário é fundamental para o exercício 

efetivo da cidadania, por outro, as decisões judiciais têm significado um forte 

ponto de tensão perante os elaboradores e executores das políticas públicas, que 
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se veem compelidos a garantir prestações de direitos sociais das mais diversas, 

muitas vezes contrastantes com a política estabelecida pelos governos para a área 

de saúde e além das possibilidades orçamentárias
204

. 

No mesmo sentido, Jorge Reis Novais chama a atenção para o fato de 

que há uma invasão do sistema judicial por inúmeras ações individuais em que se pleiteia 

alguma prestação ligada ao direito à saúde de tal sorte que, “em termos financeiros, a certa 

altura, e dada a percentagem quase total de sucesso daquelas acções, representa já um peso 

considerável no conjunto das verbas disponíveis para todo o sector”
205

. Em outra passa-

gem, o constitucionalista português também adverte que 

quando o Estado é compulsivamente obrigado, por via judicial, a realizar positi-

vamente pretensões individuais de satisfação de um direito social de um número 

significativo de indivíduos, esse esforço financeiro, eventualmente inesperado, 

pode impedir financeiramente a prossecução de uma política programada e ra-

cional de satisfação desse mesmo direito social em benefício de todos os seus ti-

tulares
206

. 

Nesse contexto, faz-se necessário recordar que a Constituição (arts. 227 e 

230), o ECA (art. 4º) e o Estatuto do Idoso (art. 3º) estabelecem como dever da família 

cuidar da saúde dos menores e dos idosos. Do mesmo modo, a Lei 8.080/1990, que organi-

za o SUS, prescreve que “o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das em-

presas e da sociedade” (art. 2º, § 2º)
207

, de tal sorte que é recomendável ao juiz analisar a 

possibilidade (ou não) de a família do paciente arcar com os custos de um determinado 

tratamento, sem prejuízo da manutenção de uma vida digna, antes de deferir qualquer pe-

dido com base naqueles dispositivos acima mencionados
208

. 

Pois, “a prestação reclamada deve corresponder àquilo que o indivíduo 
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pode razoavelmente exigir da sociedade”, não havendo como “impor ao Estado a prestação 

de assistência social a alguém que efetivamente não faça jus ao benefício, por dispor, ele 

próprio, de recursos suficientes para seu sustento”
209

. 

Ademais, como adverte o professor da Faculdade de Direito de Lisboa 

o desvio forçado de verbas não negligenciáveis para atender às imposições judi-

ciais concretas pode pôr em causa e forçar mesmo a inflexão significativa ou o 

retrocesso nas políticas de saúde que haviam sido globalmente programadas e 

planificadas em direcção a uma melhoria das condições de saúde dos sectores 

mais desfavorecidos
210

. 

Daí, a necessidade de se observar a advertência de Gustavo Amaral e 

Danielle Melo de que “no campo da saúde, a escassez, em maior ou menor grau, não é um 

acidente ou um defeito, mas uma característica implacável” e que “a alocação de recursos 

escassos envolve, simultaneamente, a escolha do que atender e do que não atender”
211

. 

E, como já mencionado, sabe-se que “a decisão de gastar é, em essência, 

política. É o aferir das necessidades públicas que leva à decisão da despesa. Programados 

os recursos e elaborada estimativa de seu quantum, resta a opção, dentre as inúmeras fina-

lidades estatais, em que gastar e como fazê-lo”
212

. 

Tendo isso em consideração, deve o juiz partir sempre da presunção de 

legitimidade da decisão tomada no âmbito do SUS, cujo modelo foi traçado constitucio-

nalmente, pois esse sistema “opera sob os princípios de descentralização (e portanto, maior 

aproximação entre instâncias decisórias e usuários) e de participação da comunidade (art. 
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198, I e III da CF)”
213

. 

Além disso, não se pode esquecer que a prestação de qualquer serviço 

público depende da real existência dos meios
214

, inclusive de recursos não monetários
215

, 

de forma que nada que custa dinheiro pode ser absoluto, nem pode ser garantido unilate-

ralmente pelo Judiciário sem levar em conta as consequências orçamentárias pelas quais os 

outros ramos do Governo têm a responsabilidade
216

, afinal “levar os direitos a sério signifi-

ca levar a escassez a sério”
217

, pois “a lei, não importa seu nível hierárquico ou a devoção 

que lhes emprestem os governantes, não consegue remover a escassez”
218

. 

Com efeito, a questão da concretização desses direitos, como realça Eli-

val da Silva Ramos, 

não pode ser equacionada com plena autonomia pelo direito e seu instrumental, 

envolvendo, a par da concretização legislativa, o exercício da função de governo  

(escolha de políticas públicas), da função administrativa, quer no tocante à práti-

ca de atos administrativos, quer no tocante à atividade material da Administra-

ção, a alocação e dispêndio de recursos financeiros, todas essas ações pressupon-

do a existência de condições socioeconômicas favoráveis ao seu desenrolar
219

. 

No mesmo sentido, Ingo Sarlet também reconhece que “negar que apenas 

se pode buscar algo onde este algo existe e desconsiderar que o Direito não tem o condão 

de – qual toque de Midas – gerar os recursos materiais para sua realização fática, significa, 

de certa forma, fechar os olhos para os limites do real”
220

. 

Afinal se a normatividade da Constituição não pode ser confundida com 

a força condicionante da realidade, também não pode ser definitivamente separada, pois 

“se as leis culturais, sociais, políticas e econômicas imperantes são ignoradas, a Constitui-
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ção carece do imprescindível germe de sua força vital. A disciplina normativa contrária a 

essas leis não logra concretizar-se”
221

. 

2.5. Limites à atuação judicial no controle de políticas públicas 

2.5.1. Reserva do possível 

O princípio da reserva do possível impõe restrições à efetivação dos di-

reitos de crédito em dois sentidos: o primeiro é a escassez dos recursos financeiros existen-

tes, ou seja, a “carência ou insuficiência de verbas públicas destinadas ao atendimento des-

sas prestações”; o segundo é o limite da intervenção judicial, uma vez que as decisões a-

cerca da alocação de recursos, “pela incidência do princípio da separação dos poderes, es-

tão precipuamente afetas à esfera de competência do Legislativo”
222

. 

De tal modo que “a exigibilidade judicial desse direito fica intrinseca-

mente condicionada ao que o Estado pode fornecer em função das suas disponibilidades 

económicas, de acordo com a máxima ultra posse nemo obligatur”
223

. 

Ana Carolina Lopes Olsen entende que a reserva do possível é relativa, 

uma vez que a escassez de recursos financeiros se dá somente em razão da escolha política, 

que pretere as decisões do Constituinte
224

. No entanto, como destaca Ana Paula de Barcel-

los “a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode ignorar”
225

, prin-

cipalmente levando-se em conta o amplo catálogo de direitos sociais e as diversas atribui-

ções do Constituinte ao Estado brasileiro
226

. 

É certo que “há uma impossibilidade fáctica, insuperável, de o Estado 
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poder realizar, ao mesmo tempo, uma infinidade de direitos positivos”
227

, de tal sorte que, 

ainda que se reconheça que, em situação de normalidade, a escassez nunca é absoluta e sim 

moderada, “a reserva do possível implica, mesmo da parte de um poder político empenha-

do na realização dos direitos sociais, uma definição de prioridades”
228

. 

De sorte que “a reserva do possível marca, condiciona o próprio direito, 

desde a sua origem e consagração constitucional”, o que significa que, no caso concreto, só 

há violação a esse direito se “o Estado tiver condições financeiras de o garantir ou de ga-

rantir alguma compensação e não o fizer”
229

. Reitera-se, no entanto, a necessidade de com-

provação ampla e convincente dessa limitação por parte do Poder Público, quando se tratar 

de direitos originários ou derivados a prestação. 

Além disso, deve-se ressaltar que “as ordens constitucionais devem ser 

cumpridas em toda a extensão possível. Ocorrendo a impossibilidade fática ou jurídica, 

deve o intérprete declarar tal situação, deixando de aplicar a norma por este fundamento e 

não por falta de normatividade”
230

. 

2.5.2. Mínimo existencial 

Como contraponto às alegações da reserva do possível, a doutrina brasi-

leira
231

, seguindo construção do Tribunal Constitucional de Karlsruhe para superar a au-

sência de normas de direitos sociais na Lei Fundamental de Bonn
232

, tem desenvolvido o 

conceito de “mínimo existencial”, com base no princípio da dignidade da pessoa huma-
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na
233

 ou com base na defesa das condições de liberdade
234

. 

O mínimo existencial “é considerado um direito às condições mínimas de 

existência humana digna que exige prestações positivas por parte do Estado”, contra o qual 

a reserva do possível não pode servir de obstáculo
235

. Essa também é a posição de Kazuo 

Watanabe: 

A adoção do conceito “mínimo existencial” é feita para possibilitar a tutela juris-

dicional imediata, sem a necessidade de prévia ponderação do Legislativo ou do 

Executivo por meio de política pública específica, e sem a possibilidade de ques-

tionamento, em juízo, das condições práticas de sua efetivação, vale dizer, sem 

sujeição à cláusula da “reserva do possível”
236

. 

Diante do mínimo existencial, a reserva do possível teria aplicação ex-

cepcional, circunscrever-se-ia “a discussões atinentes à realização de direitos sociais que 

extrapolem o conceito de mínimo vital e que não estejam incorporados por normas consti-

tucionais atributivas de direitos públicos subjetivos aos seus destinatários”
237

. 

No entanto, “o mínimo existencial é ‘indeterminado’, e não há muitos 

critérios seguros para eliminar esta indeterminação”
238

, de modo que é de difícil configura-

ção, além de ter elevado caráter subjetivo, diferindo de autor para autor, o que mostra a 

impossibilidade de aplicação judicial, uma vez que sua delimitação ficaria ao arbítrio da 

jurisdição e variaria de acordo com a concepção de justiça social de cada magistrado
239

. 
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Nesse contexto, é importante a lição de Kelsen: 

Quais são as necessidades humanas dignas de serem satisfeitas e, em especial, 

em que ordem de importância? Essas questões não podem ser respondidas por 

meio da cognição racional. A resposta a elas é um julgamento de valor, determi-

nado por fatores emocionais e, consequentemente, de caráter subjetivo, válido 

apenas para o sujeito que julga e, por conseguinte, apenas relativo
240

. 

Com efeito, para Vidal Serrano, por exemplo, a reserva do possível não 

seria um “instrumento de limitação do direito de acesso à assistência à saúde ou à educação 

básica, mas sim como instrumento conformador de demandas sociais, que, embora ineren-

tes ao bem-estar social e necessárias à realização da personalidade, não se situam nesse 

limiar mínimo”
241

. 

Para Luís Roberto Barroso o mínimo existencial “corresponde às condi-

ções elementares de educação, saúde e renda que permitam, em uma determinada socieda-

de, o acesso aos valores civilizatórios e a participação esclarecida no processo político e no 

debate público”
242

. 

Daniel Sarmento, por sua vez, estabelece como critério para averiguação 

do mínimo existencial a necessidade econômica que o titular do direito tem de que a pres-

tação material seja fornecida pelo Estado: 

Um exemplo: o fornecimento de um medicamento certamente integrará o míni-

mo existencial para aquele indivíduo que dele necessite para sobreviver, e não 

possua os recursos suficientes para adquiri-lo. Porém, o mesmo medicamento es-

tará fora do mínimo existencial para um paciente que, padecendo da mesma mo-

léstia, tenha os meios próprios para comprá-lo, sem prejuízo da sua subsistência 

digna. Trata-se, em suma, de saber até que ponto a necessidade invocada é vital 

para o titular do direito, aferindo quais seriam as consequências para ele da o-
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missão estatal impugnada
243

. 

Ana Paula de Barcellos vê o mínimo existencial como núcleo essencial 

do princípio da dignidade humana, o qual, uma vez violado, permite a sindicabilidade judi-

cial
244

. Para a autora esse mínimo, tendo em conta a ordem constitucional brasileira, inclui 

os direitos à educação fundamental, à saúde básica, à assistência no caso de necessidade e 

ao acesso à justiça
245

. Entretanto, se todos esses direitos se encontram positivados na Cons-

tituição, desnecessária uma construção doutrinária ou jurisprudencial para garanti-los. 

Nesse sentido é bastante esclarecedora a crítica de Elival da Silva Ramos: 

Pretende-se que o mínimo existencial, derivado do princípio da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição de 1988), autorize o Poder Judiciário 

a assegurar o direito subjetivo a prestações estatais que, minimamente, assegu-

rem uma existência digna, ficando ao alvedrio dos órgãos jurisdicionais a delimi-

tação do âmbito de abrangência desse estatuto mínimo de direitos prestacionais, 

olvidando-se que na Constituição do Brasil em vigor foi contemplado um exaus-

tivo elenco de direitos fundamentais sociais, os quais, se fundados em normas de 

eficácia limitada, ostentam desde logo uma eficácia indireta, compreensiva da 

cláusula de proibição do retrocesso. É por isso que se pode dizer que o mínimo 

existencial, no contexto do Sistema Jurídico brasileiro, está devidamente delimi-

tado pela própria Constituição Federal, não ficando da dependência de constru-

ções doutrinárias e jurisprudenciais impregnadas de acentuada dose de subjeti-

vismo
246

. 

É na mesma direção a de Jorge Reis Novais: 

Então, qualquer que seja o caminho utilizado para aí chegar, a dificuldade não 

residirá na conclusão, afinal logicamente imposta, de que o Estado de Direito, 

mormente o Estado de Direito social, está constitucionalmente obrigado à reali-

zação de um mínimo. As dúvidas colocam-se, desde logo, na interrogação sobre 

o que permite a redução teleológica do conteúdo normativo do direito social a 

um mínimo, sobretudo nos casos em que a própria Constituição consagra um 
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programa normativo muito mais ambicioso. E, em segundo lugar, a dificuldade 

residirá, também, na busca dos critérios que permitam delimitar esse mínimo no 

estrito respeito e observância do princípio da separação de poderes, ou seja, em 

última análise, como é que o poder judicial fixa um mínimo susceptível de ser 

imposto à observância dos poderes públicos, legislador e administração, sem vio-

lar os respectivos limites funcionais de distribuição de poderes em Estado de Di-

reito
247

. 

Outra questão posta pelo mínimo existencial diz respeito aos gastos pú-

blicos. Segundo Ana Paula de Barcellos, “ao apurar os elementos fundamentais dessa dig-

nidade (o mínimo existencial) estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários 

dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos 

recursos remanescentes, em que outros projetos se deverá investir”
248

. 

No mesmo sentido é o pensamento de Régis de Oliveira, para quem: 

Diante da finitude dos recursos financeiros, nasce a dúvida do que deve ser aten-

dido com prioridade. A Constituição elenca alguns valores que devem ser priori-

zados, enquanto a legislação erige outros. Nesta sequência é que deve haver a a-

locação dos recursos no momento político da decisão orçamentária. 

No confronto entre prioridades do Estado versus direitos dos indivíduos, qualifi-

cados como humanos, dúvida não há que deve prevalecer a segunda. Isto é, dian-

te dos vetores estabelecidos na Constituição, que decorre de opção política do 

constituinte originário ou derivado, não pode o legislador escolher outra alterna-

tiva, incompatível com os valores encampados pelo constituinte. A opção há de 

ser aquela compatível e sujeita ao que o constituinte estabeleceu
249

. 

Sem embargo, deve-se ter em mente que a Constituição já delimitou a li-

berdade de conformação do legislador, quando estabeleceu recursos mínimos a serem gas-

tos com prestações de educação e saúde, ficando, portanto, os demais recursos para a apre-

ciação e deliberação políticas, das quais o Judiciário não está legitimado a participar, res-

salvadas as hipóteses discutidas anteriormente. 

Nesse sentido é a lição de Reis Novais de que 
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por imposição do princípio democrático que informa a separação de poderes 

própria de Estado de Direito, o Parlamento, os titulares do poder político e o le-

gislador democrático não podem ser privados da palavra decisiva sobre a aloca-

ção e distribuição dos recursos financeiros disponíveis
250

. 

2.5.3. Separação de poderes 

Ainda na vigência da Constituição anterior, Anhaia Mello destacava que,  

se a Constituição é a lei das leis, e se as outras leis e atos a ela devem se confor-

mar, é ao juiz que deve competir dizer dessa conformidade ou não, o que lhe dá, 

praticamente, uma posição de realce, que se não atinge as proporções vistas por 

Lambert e outros, não deixa de ser significativa e perceptível
251

. 

Por isso, pode-se dizer que a legitimidade de atuação do Poder Judiciário 

vem dos elementos orgânicos da própria Constituição
252

, a qual, entretanto, estabelece os 

termos e limites dessa atuação. De tal sorte que é “legítimo o exercício da jurisdição cons-

titucional sobre a atividade política dos poderes estatais, quando revestido de natureza jurí-

dica, porque prescrito pela Constituição, instrumento do qual retira sua natureza político-

jurídica”
253

. 

Desse modo, sendo os juízes regularmente selecionados, pelos métodos 

determinados pela Constituição, e desde que atuem nos limites de sua competência legal, 

“não há como pôr em dúvida sua legitimidade. Esta decorre da Constituição e não é menor 

do que a resultante do processo eleitoral”
254

. 

Como já mencionado, a Constituição de 1988, apostando “na autonomia 

do direito, vislumbrando-se os tribunais como alternativa à crise de representação política e 

à inércia do estado na formulação de políticas públicas”
255

, ampliou bastante as competên-
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cias do Judiciário
256

, de modo que há uma maior interação e complementaridade entre as 

funções e atividades do Estado, o que, para Rodolfo de Camargo Mancuso, “mostra a sem-

razão do argumento que (ainda) pretende erigir a clássica separação dos poderes em obstá-

culo à ampla cognição, pelo Judiciário, dos questionamentos sobre as políticas públi-

cas”
257

. 

Esse também é o entendimento de Odete Medauar, para quem “se o po-

der detém o poder, se ao Poder Judiciário cabe a jurisdição, é da lógica da separação de 

poderes o controle sobre a Administração, sem que se possa cogitar de ingerência indevi-

da”
258

, ainda que aqui a autora esteja se referindo ao controle da Administração em geral e 

não especificamente das políticas públicas. 

Do que efetivamente se trata, então, é de delimitar esse campo de atua-

ção, para evitar o governo de juízes, preconizado por Lambert, pois 

se não houver um critério satisfatório com que separar o político do jurídico, o 

resultado bem poderá ser o retraimento do Poder Judiciário evacuando conside-

rável área no campo das garantias constitucionais ou, ao contrário, sua indébita 

intromissão na esfera da competência constitucional dos demais poderes
259

. 

O Estado de Direito, hoje em dia, é considerado elemento do regime de-

mocrático, de modo que o controle judicial da observância pela Administração das leis e 

do Direito, que a Constituição lhe impõe, não debilita as estruturas democráticas, pelo con-

trário, clarifica-as e as fortalece
260

. 
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O jurista francês Antoine Garapon adverte que hoje 

[a] lei tão essencial para a separação de poderes não é mais suficiente para guiar 

o juiz em suas decisões. Ele deve apelar para fontes externas antes de proferir 

suas sentenças. A lei não se confunde mais com o direito: ela ainda guarda, cer-

tamente, uma importância essencial, mas não pode mais pretender fundamentar, 

sozinha, todo o sistema jurídico
261

. 

No entanto, a tão propalada superação do positivismo não pode de ne-

nhum modo implicar o abandono da positividade do direito
262

. “Realçar a importância das 

regras e da legalidade não significa legalismo, formalismo ou positivismo. Mas pode repre-

sentar um resgate dos direitos fundamentais como valores intrínsecos do ordenamento e 

fonte privilegiada de legitimação política do Estado e do Judiciário”
263

. 

É amplamente reconhecido que, embora o Judiciário não possua “nem a bolsa 

nem a espada” –, ou seja, nem os poderes orçamentários do Legislativo nem os 

poderes coercitivos do Executivo –, ele tem um considerável poder político co-

mo depositário da fé pública nas regras do jogo. O Judiciário desempenha um 

papel central na determinação e aplicação de princípios tanto constitucionais 

quanto ideais, tais como o Rechstaat ou état de droit. Ele decide quais regras são 

legítimas e estão em concordância com as leis locais ou a Constituição, assim 

como quais ações (ou omissões) representam aberrações ou infrações. Como re-

sultado, os tribunais influenciam o curso das políticas públicas: tribunais e juízes 

influenciam o tipo de políticas que são implementadas e julgam a legalidade des-

sas políticas dentro da sua visão das regras legais existentes e das normas e tradi-

ções vigentes
264

. 

Referindo-se às políticas públicas, Taylor observa que “normativamente, 

as coisas estão menos resolvidas e há uma certa ambiguidade que sempre cercará a atuação 

do Judiciário na política, tanto em termos da teoria democrática quanto na questão da for-
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mulação efetiva e eficaz das políticas públicas”
265

. 

Por isso, nesses casos, é necessária uma maior atenção dos juízes para 

que essa crescente judicialização da política – obra, como se viu, tanto do Constituinte 

quanto do legislador ordinário – não se desvirtue para uma politização ou partidarização 

da Justiça, de modo que os juízes deixem de exercer legitimamente um controle sobre os 

governantes e passem então a substituí-los, o que Canotilho rechaçava, desde a primeira 

edição de sua Constituição Dirigente, como também já foi mencionado, em que pese o fato 

de sua obra ser comumente utilizada para fundamentar a intervenção dos juízes nessa área. 

Considerando que a legitimidade dos juízes vem do Direito que são cha-

mados a aplicar, sua independência é a expressão da objetividade desse Direito
266

, razão 

pela qual sua decisão deve-se dar de acordo com o que dispõe o Direito, ou seja, conforme 

as regras públicas, comuns às partes, e não com o que lhe parece substantivamente correto 

ou justo
267

. 

Assim é que questões de políticas públicas é intrinsecamente afeta às atribuições 

da administração do Estado pela função exercida pelo chefe do Executivo, que as 

estabelece dentro da sua conveniência e oportunidade, amparado pelo voto popu-

lar. Se a questão é de administração pública, com a representatividade da popu-

lação eleitoral, a teor da doutrina da tripartição dos Poderes, a ingerência do Po-

der Judiciário na gestão pública relativa aos direitos dos cidadãos, como são e-

xemplos a saúde e o meio ambiente, deve ter amparo consistente para não ruir os 

ditames democráticos
268

. 

Nesse sentido Carlos Bernal Pulido destaca que: 

A falta de certeza das premissas fáticas conta a favor do legislador e da adminis-

tração. Se em um caso, por exemplo, não se sabe qual das duas medidas protege 

melhor um direito social, o juiz não poderá impor uma como constitucionalmen-

te necessária, pois esta escolha estará reservada aos órgãos de configuração. O 

respeito a esta margem de ação, que deriva do princípio democrático, impede a 
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intromissão indevida do juiz constitucional em competências legislativas e admi-

nistrativas. Sua observância garante que o caráter jurídico dos direitos sociais 

não se converta em um artifício para que o juiz desconheça as regras do jogo 

democrático e do princípio da divisão de poderes
269

. 

Ademais, “não se pode negligenciar o fato de que boa parte dos direitos 

fundamentais sociais consagrados na nossa Constituição já foram objeto de concretização 

pelo Legislador”
270

. A dificuldade na materialização desses direitos não está na ausência de 

regulamentação, mas sim na “insuficiência de recursos materiais por parte do Estado, invi-

abilizando a adoção de políticas públicas que satisfaçam inteiramente e, de imediato, ao 

comando constitucional”
271

. 

A concretização de direitos sociais previstos em normas programáticas 

diretamente da Constituição, como se direitos originários fossem, “levaria a substituir a 

política – judicialmente fiscalizada – por uma execução da Lei Fundamental e, desse mo-

do, a restringir decisivamente o campo em que se deve formar a vontade parlamentar como 

fundamento de uma ordem democrática aberta”
272

. 

Além disso, como mostra a história, muitos dos governos em nome do 

povo não passam, ou não passaram, de um engodo, “tanto existem massas e manipulação 

das massas no capitalismo tecnocrático como nos socialismos autoritaristas; tanto se tem o 

social como meta ou como alegação nuns sistemas como noutros, e a menção ao ‘povo’ 

serve frequentemente como pretexto e engodo”
273

. 

Com efeito, “a adoção de um modelo judicial ancorado num suposto rea-

lismo judiciário – sob o argumento de que, se cabe aos juízes decidir sobre o conteúdo da 

Constituição, também lhes cabe governar – é inaceitável em um regime democrático, pois 

significa render graças ao ‘império da força bruta’”
274

. 

Segue na mesma direção Carlos Blanco de Morais: 
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Conceder ao juiz um livre e irrefreado poder interpretativo da Constituição e da 

lei, que lhe permita dizer o que a Constituição objectivamente não diz, e ser, a 

“boca” e das suas convicções subjectivas erigidas a parâmetros constitucionais, 

constituiria um livre trânsito para a violação do princípio da separação de pode-

res e do princípio democrático-representativo
275

. 

Além disso, deve-se ter sempre em mente que,  

se uma providência imediata de controle corretivo pode ser deflagrada pela inér-

cia; dela não deve resultar uma reação que reforce a inatividade – na medida em 

que desonere o responsável original pela atuação do poder, dos custos políticos 

inerentes à escolha pública e à concretização de suas decisões
276

. 

De modo que a estratégia de reivindicação judicial individualizada pode 

gerar distorções, desigualdade, desmobilização social, tirando a responsabilidade política 

dos governantes
277

. Como ensina Pontes de Miranda, “para que a democracia viva, tem de 

tornar-se mais eficiente e educadora (isto é, mais criadora de si mesma, de consciência e 

atividade democráticas, em toda a população)”
278

. 

Simone Goyard-Fabre lembra que “A grandeza da democracia – Atenas e 

Roma já o mostraram outrora – depende do civismo de todos os cidadãos”
279

. Por isso, em 

relação aos direitos sociais, Canotilho assevera que: 

O sentido dinâmico-programático do bloco constitucional dirigente é mais o da 

construção de uma “nova ordem” do que o da manutenção do status quo. Mas is-

so é tarefa do legislador, das forças políticas, dos cidadãos. É uma tarefa de par-

ticipação e de responsabilidade político-democrática
280

. 

Essa ideia também está presente na obra de Meirelles Teixeira, inédita 

até 1991: 
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E se nenhum cidadão dispõe de remédio jurídico, direto, adequado a compelir o 

Poder Legislativo a realizar essa tarefa, à sua disposição se acham remédios polí-

ticos, indiretos, como o direito de voto, de escolha de representantes dignos, es-

clarecidos e operosos – meios que, como sabemos, só poderão tornar-se plena-

mente efetivos em época ainda mais ou menos remota, dadas as circunstâncias e 

fatores político-sociais que todos conhecemos
281

. 

Nesse contexto, sobressai a importância da relevante tarefa do jurista de 

inquirir e verificar, a cada momento, se as técnicas constitucionais e legais ado-

tadas correspondem, efetivamente, na prática, aos fins em vista, a fim de que, na 

hipótese negativa, sejam modificadas na medida das necessidades políticas e so-

ciais, resultantes da conjuntura histórica de cada país e de cada época, pois são 

simples “expediente racionais” para atingir os fins do Estado
282

. 

O que mostra a pertinência da crítica de Elival da Silva Ramos ao Consti-

tuinte de 1987/1988, que, desconsiderando as “judiciosas advertências de Konrad Hesse 

acerca dos limites da força normativa da Constituição e suas instituições” e procurando no 

instrumental jurídico as soluções para todas as deficiências da sociedade, ao invés de 

ao invés de se canalizar esforços para dotar o sistema político de maior raciona-

lidade e eficácia, aprimorando-se a representação política e o sistema de gover-

no, apostou-se na aproximação do discurso constitucional da realidade fática por 

meio de instrumentos de índole processual, manejáveis perante o Poder Judiciá-

rio
283

. 

Realmente, não se pode esquecer a necessária relação entre a Constitui-

ção escrita e a realidade constitucional
284

, ou seja, “o equilíbrio entre o realismo e o idea-

lismo”, para que “os grandes princípios ideológicos e programáticos, nelas inscritos, não se 

reduzam a meras fórmulas literárias, a meras promessas constitucionais”
285

, pois se “uma 

Constituição existe, realmente, quando é aplicada e cumprida”, para tanto, ela “não pode se 
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afastar da realidade”
286

. 

Para sedimentar a noção de Constituição é necessário explicar ao povo qual é o 

objeto, o fim e o conteúdo da Constituição. Essa obra pedagógica de esclareci-

mento é necessária para conquistar o apoio popular à Constituição e impedir a di-

fusão da ilusão constitucional, pois a Constituição, como lembra o realismo 

pragmático de Karl Loewenstein, “não dá comida, nem casa, nem educação ou 

lazer”. A ilusão constitucional, fundada na concepção providencialista de que a 

Constituição tudo pode, abrirá o caminho da instabilidade e solapará o prestígio 

do documento jurídico fundamental do Estado
287

. 

É na mesma direção a advertência de Manoel Gonçalves de que “Fre-

quentemente fruto de desejos em descompasso com o possível, não raro essas normas 

[programáticas] permanecem letra morta. Ora, quando um parcela da Constituição é res-

sentida como não cogente, a imperatividade de toda a Constituição com isso perde”
288

. 

E também do constitucionalista alemão e juiz do Tribunal Constitucional 

Federal Konrad Hesse: 

Quanto mais amplo for o âmbito de vigência e aplicação dos direitos fundamen-

tais (...), tanto maior será o perigo de sobrecarga da Constituição, de uma desva-

lorização e, em consequência disso, de cursos erráticos, especialmente de uma 

perda da liberdade e responsabilidade do próprio legislador democrático e de um 

menoscabo de funções da jurisdição ordinária
289

. 

2.5.4. Incapacidade técnica dos juízes 

Antoine Garapon chama a atenção para o fato de que hoje, 

Uma justiça moderna para ser eficaz e, portanto, respeitada, deve ter profundo 

conhecimento da matéria que vai julgar. Como se trata de regulações cada vez 

mais complexas, que colocam em jogo interesses importantes – políticos e eco-

nômicos –, não basta conhecer o direito, é preciso ainda inteirar-se sobre o que o 

envolve, a técnica e a “cultura” próprias à matéria
290

. 
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Nesse sentido, Ingo Sarlet sublinha que 

a presunção em prol da maior capacidade dos demais órgãos e seus respectivos 

agentes é sempre relativa, visto que parte da noção de que dominam a matéria 

sobre a qual decidem ou se municiam de relatórios e informações técnicas sem-

pre idôneas obtidas de terceiros (coisa que peritos colocados à disposição dos Ju-

ízes também podem resolver em muitos casos), seja pelo fato de que mesmo com 

todo aparato técnico disponível, a decisão política não raras vezes pende para a 

solução tecnicamente menos consistente (e por esta razão mesmo juridicamente 

ilegítima, quando a menor consistência técnica viola regras e princípios legais ou 

constitucionais), de tal sorte que necessária a intervenção do Poder Judiciário
291

. 

Sem reparo ao argumento do jurista gaúcho, deve-se levar em considera-

ção que no que tange especificamente às políticas públicas as decisões dependem, em re-

gra, de uma análise prospectiva dos efeitos sociais, o que, muitas vezes, “não pode ser de-

duzido a partir de dados técnicos, dada a complexidade do tema e a própria velocidade com 

a qual as variantes desta equação são alteradas na economia contemporânea”
292

. 

Além disso, como já foi mencionado no capítulo anterior, ainda que a 

análise das várias possibilidades de ação sejam orientadas por conhecimentos técnicos (de 

áreas muito diversas), as políticas públicas exigem uma decisão sobre a formação da agen-

da e a escolha da medida a ser implementada. Estas são decisões e ações políticas, sendo, 

por isso, necessária a participação de todos os cidadãos. 

De modo que 

submeter esta sorte de tarefa à atividade judicial – mormente em se considerando 

que os juízes não terão responsabilidade política por seus erros, ou seja, apesar 

dos danos que venham a causar à população, permanecerão vitaliciamente em 

seus cargos – revela-se incompatível com a democracia
293

. 

Afinal, não se pode esquecer que “a prestação de contas, a responsabili-

dade dos executores, são essencialmente democráticas. Quem gere interesses de um grupo 

há de prestar contas a esse grupo”
294

. É o que se encontra no art. 15 da Declaração dos Di-
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reitos do Homem e do Cidadão, de 1789
295

. Na Grécia Antiga, havia o processo conhecido 

por euthyna (prestação de contas), que “consistia na avaliação da forma como o mandato 

foi conduzido”
296

. 

2.6. Principais argumentos da Legitimidade do controle 

A Constituição de 1988, por sua natureza analítica e compromissória, 

consagrou diversos direitos de crédito, constitucionalizando, inteira ou parcialmente, inú-

meras políticas públicas, judicializando, dessa forma, a política. Com isso, abriu amplo 

espaço para a judicialização da política e, consequentemente, para o ativismo judicial. 

Desse modo, somente a partir de um debate sobre o conteúdo do princípio democrático se 

revela possível traçar limites para a atividade judicial no campo das políticas públicas
297

. 

Ao longo do trabalho tentou-se delimitar o campo de atuação legítima do 

Poder Judiciário no que tange às políticas públicas, especialmente àquelas ligadas aos di-

reitos sociais a prestações, com base na Constituição e em normas infraconstitucionais que 

desdobram os direitos nela previstos. Nessa última parte do trabalho, serão analisados os 

principais argumentos que costumam ser usados para legitimar essa atuação. 

2.6.1. Relação entre os direitos sociais e a democracia 

O primeiro desses argumentos é a relação entre os direitos sociais e a 

democracia. Com efeito, não se nega que esses direitos, “se concretizados, conferem ao 

povo mais necessitado um mínimo de bem-estar, não apenas condizente com a eminente 

dignidade humana, mas também o apego ao regime democrático, no qual foram conquista-

dos. Servem, portanto, de sustentação para a democracia”
298

. 

Também não se discorda de que “a negativa dos direitos sociais, ou seja, 

a negativa das condições de possibilidade de vida digna garantida sob o nome de direitos 
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sociais, é negativa da democracia”
299

. 

Nesse sentido, Amartya Sen também é claro ao dizer que a “participação 

requer conhecimentos e um grau de instrução básico”, de tal modo que negar a oportunida-

de de educação escolar a qualquer grupo (ou indivíduo) “é imediatamente contrário às 

condições fundamentais da liberdade participativa”
300

. 

No entanto, não é somente essa relação que pode justificar uma decisão 

judicial, ou seja, não se pode legitimar a decisão com base apenas em construções doutri-

nárias, tais como a do mínimo existencial, que “criam” um direito originário a prestações, 

cujo descumprimento permite a interferência judicial (sem necessidade de qualquer inter-

mediação legislativa), por se tratar de uma exigência da democracia para viabilizar a parti-

cipação de todos os cidadãos no debate público
301

, e que, na verdade, atropelam “o desen-

rolar do processo político democrático, principal responsável pelo ajuste entre o projeto 

constitucional e a realidade socioeconômica subjacente”
302

. 

Principalmente porque a Constituição consagra inúmeros direitos sociais, 

inclusive na forma de direito público subjetivo, como é o caso da educação básica, que 

pode ser exigida judicialmente no caso de não oferecimento ou oferta irregular. 

Além disso, muitos desses direitos já contam com considerável regula-

mentação legislativa e administrativa. De modo que esta (regulamentação) e não aquelas 

(construções doutrinárias) legitima uma decisão judicial no âmbito das políticas públicas, 

pois “só uma argumentação jurídica e jurídico-constitucional pode e deve servir de funda-

mento à decisão judicial”
303

. Volta-se mais uma vez à lição de Michelangelo Bovero de 

que não existe democracia par le peuple se não for realizada pour le peuple
304

. 

Ademais, a heterogeneidade cultural do Brasil faz conviverem profundas 

divergências sobre o bem comum, aumentando ainda mais o subjetivismo de decisões judi-
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ciais que não levam em consideração a densidade das normas constitucionais ou infracons-

titucionais. Daí a importância da lição de Kelsen sobre a relação entre justiça e legalidade, 

a fim de que situações idênticas sejam julgadas de maneiras idênticas
305

. 

2.6.2. A perda de legitimidade dos representantes 

O fato de que “as decisões sobre o conteúdo das políticas públicas, no 

Brasil, raramente passam por um processo de avaliação prévia da população”
306

 não legi-

tima que um órgão não eleito substitua aquele no qual a população depositou a confiança 

do voto. 

Ademais, ainda que o modelo de democracia seguido pela Constituição 

seja não o da democracia representativa pura, mas sim o da democracia semidireta
307

, 

chamar a população para avaliar as políticas públicas a serem implementadas, dado o seu 

elevado grau de complexidade, levaria ao que Giovanni Sartori denomina politização fre-

nética, o que “obrigaria um cidadão de espírito econômico do século XX a devotar-se de 

corpo e alma à política”
308

. 

Do mesmo modo, não se legitima uma decisão judicial com a alegação de 

que “também a legitimidade democrática do Legislativo e do Executivo merece ser anali-

sada com uma certa reserva, pois os representantes políticos não necessariamente corres-

pondem às expectativas de seus eleitores”
309

, quando, por exemplo, permitem, por meio de 

Medida Provisória, às instituições financeiras capitalizarem juros e que, por isso, “o caráter 

democrático dos poderes políticos não pode ser tomado como algo absoluto”
310

. 
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O fato de os representantes não corresponderem às expectativas dos re-

presentados não confere legitimidade para que um órgão sem representatividade os substi-

tua, pois aqueles têm mandatos com prazo determinado e podem deixar de ser reconduzi-

dos ao cargo, diferentemente dos juízes, que, independentemente das consequências da 

decisão que tomem, terão seus cargos vitaliciamente. Ademais, mostra-se meramente ideo-

lógico o argumento de que a decisão que permite capitalização de juros pelas instituições 

financeiras não é democrática. 

Ressalta-se, ainda que, mesmo concordando com Ana Carolina Olsen 

quando diz que “já se verificou que nestas circunstâncias, confiar exclusivamente na atua-

ção política dos poderes públicos pode significar deixar de atender pretensões jusfunda-

mentais, de modo que o direito fundamental social não satisfeito venha a significar a ex-

clusão social de seu titular”
311

, deve-se ter em mente sempre que eventual intervenção de 

controle pelo Judiciário tem que ser ao mesmo tempo “apta a, no plano imediato, superar a 

violação a direito, mas no plano secundário, induzir a recondução do poder inerte (legisla-

tivo ou administrativo) ao cumprimento de seus misteres constitucionais”, “afinal, o resul-

tado desejável, sempre e sempre, da ação de controle é reconduzir aquele que é destinatário 

inicial do cometimento constitucional ao desenvolvimento regular de suas atribuições”
312

. 

Daí a importância de se ampliarem os meios de controle por parte dos ci-

dadãos e não de retirar a responsabilidade política dos governantes, pois, ensina Loewens-

tein, “la responsabilidad política se ha convertido en la técnica más eficaz para controlar al 

detentador del poder”
313

. Segundo o cientista político, “existe responsabilidad política cu-

ando un determinado detentador del poder tiene que dar cuenta a otro detentador del poder 
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sobre el cumplimiento de la función que le ha sido asignada”
314

. 

Nesse sentido, Robert Dahl aponta que 

as exigências [da democracia] não estarão satisfeitas se os funcionários mais im-

portantes do governo fizerem o planejamento e adotarem políticas independen-

temente dos desejos dos cidadãos. A única solução viável, embora bastante im-

perfeita, é que os cidadãos elejam seus funcionários mais importantes e os man-

tenham mais ou menos responsáveis por meio das eleições, descartando-os nas 

eleições seguintes
315

. 

2.6.3. Argumentação racional das decisões judiciais 

A suposta ponderação razoável dos juízes não pode servir de fundamento 

para legitimar suas decisões no âmbito de políticas públicas. A argumentação racional das 

decisões judiciais é requisito de validade, pois na verdade trata-se da exigência de funda-

mentação das decisões, conforme prescreve o art. 93, IX, da Constituição Federal. 

E motivar significa dar as razões pelas quais determinada decisão há de ser ado-

tada, expor as suas justificações e motivos fático-jurídicos determinantes. A ra-

cionalidade e, dessa forma, a legitimidade da decisão perante os jurisdicionados 

decorrem da adequada fundamentação por meio das razões apropriadas
316

. 

E essa fundamentação, ensina o jurista italiano Mauro Cappelletti, é 

sempre com base no Direito, pois “o juiz, vinculado a precedentes ou à lei (ou a ambos), 

tem como dever mínimo apoiar sua própria argumentação em tal direito judiciário ou legis-

lativo, e não (apenas) na ‘equidade’ ou em análogos e vagos critérios de valoração”
317

. 

Além disso, como bem adverte Hübner Mendes o legislador também po-

deria ter o mesmo compromisso com o bom argumento e com a fundamentação racional, 

se assim lhe fosse cobrado. Para isso, contudo, “deve-se pensar no aperfeiçoamento do 

processo legislativo em vez de amesquinhá-lo”
318

, pois, na verdade, diferentemente dos 

direitos individuais, “os direitos sociais são assegurados muito mais pelo exercício do po-
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der político do que pelo recurso aos tribunais”
319

. 

Nesse contexto, no entanto, falar em arbitrariedade dos governantes não é 

um critério correto, pois este se orienta “a una categoría que es política por naturaleza. In-

cluso cuando la concepción del legislador no sea convincente, sino tan sólo aceptable, nun-

ca cabe sustituirla – apelando a la interdicción de la arbitrariedad – por las ponderaciones 

supuestamente más razonables del juez”
320

. 

2.6.4. Relação dialética do processo judicial 

Também não há que se falar em legitimidade democrática advinda da re-

lação dialética do processo judicial, como se a população tivesse participação nesse e não 

participasse das decisões legislativas, como parece ser a posição de Olsen
321

, pois as ques-

tões acerca de políticas públicas, em regra, dizem respeito à sociedade como um todo e não 

somente às partes litigantes, e o processo judicial não envolve toda a população, além de 

não decidir globalmente, levando-se em consideração todas as situações relacionadas a 

uma determinada política. 

Ademais, diferentemente do que defende a jurista do Sul do país, grupos 

necessitados normalmente não têm acesso ao Judiciário, mas sim os chamados grupos de 

pressão. Na maioria das vezes, é um grupo organizado e com mais recursos que consegue 

acesso ao Poder Judiciário, obtendo uma decisão favorável ao grupo em detrimento do 

todo ou de classes excluídas
322

. Além disso, “mesmo com o grau máximo de cognição am-

plo e exauriente, há limitação pela estreiteza do contraditório processual, ao passo que o 
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debate no Legislativo é múltiplo e variado por essência”
323

. 

Não se ignora a posição de Taylor, acompanhando Luiz Werneck Vianna 

e Marcelo Burgos, de reconhecer um papel democratizante do Judiciário, “agindo tanto 

como um ‘muro de lamentações’ quanto como ‘uma efetiva arena para o exercício da de-

mocracia’, em uma democracia na qual a relação entre Executivo e Legislativo foge do 

ideal”
324

. No mesmo sentido, José Reinaldo de Lima Lopes entende que, por sua natureza, 

“o debate judicial permite o avanço da democracia ao permitir as discussões de temas rele-

vantes” e que a “discussão judicial amplia o espaço de democracia, porque exige, com 

mais ou menos sucesso, a racionalidade das propostas vigentes”
325

. 

Sem embargo, ainda que o Judiciário sirva de ampliação do espaço de 

discussão, entende-se que ele não é o lugar adequado e sim o Parlamento. Nesse sentido, 

José Reinaldo de Lima Lopes realça que “o próprio Judiciário não pode ser permanente-

mente o canal de reivindicações: quando isto acontece é sinal claro de que os outros canais 

estão obstruídos e de que as negociações informais não funcionam”
326

. 

2.7. O self-restraint do Poder Judiciário 

Taylor destaca que mesmo quando os juízes “se mantêm constrangidos 

por critérios totalmente legais, pela própria natureza da revisão judicial, eles acabam to-

mando decisões que influenciam ou até criam políticas públicas”
327

. Criam-se assim as 

condições para um decisionismo judicial, cujas consequências podem ser uma espécie de 

populismo dos juízes, cujos riscos “são os mesmos que os derivados de um populismo do 
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Poder Executivo, muito em voga nos países da América Latina”
328

. Principalmente, levan-

do-se em conta que quem 

decide se está satisfeita a cláusula constitucional, se há efetivamente caso ou 

controvérsia, são os próprios tribunais. Parece claro, dessa forma, que os juízes 

acabam por controlar o seu próprio poder. O órgão que impõe o limite é o mes-

mo ao qual se destina o próprio limite. Esta situação de autocontrole confere aos 

tribunais uma certa liberdade na aferição da conveniência de se julgar determi-

nada questão
329

. 

O que se mostra ainda mais grave no caso brasileiro, em que todos os juí-

zes podem exercer o controle de constitucionalidade. Com isso, 

Procura-se, com base até mesmo na abertura estrutural dos textos constitucio-

nais, na sua fragmentariedade e incompletude, recomendar que as Cortes Consti-

tucionais pratiquem um mínimo de “self-restraint”, uma vez que se reconhece 

que qualquer outra fórmula institucional – v. g., um controle efetivo do controla-

dor – acabaria por retirar da jurisdição constitucional qualquer efetividade
330

. 

Nesse contexto, “apenas o amadurecimento institucional, e o self-

restraint que sempre o acompanha, fornece o antídoto a esse fator de impulsão do ativismo 

judicial, como sucedeu no sistema de controle europeu”
331

, uma vez que suas decisões não 

estão sujeitas a um controle popular. 

No que diz com a atuação do Poder Judiciário, não há como desconsiderar o pro-

blema da sua prudente e responsável autolimitação (do assim designado judicial 

self restraint), evidentemente em sintonia com a sua já afirmada e pressuposta 

legitimação para atuar, de modo pró-ativo, no controle dos atos do poder público 

em prol da efetivação ótima dos direitos (de todos os direitos) fundamentais
332

. 

Uma vez que a eficácia de muitas dessas sentenças e também das pró-

prias normas em que se fundamentam dependem “tanto do empenho quanto da eficiência 

                                                 
328

 APPIO, Eduardo. Controle Judicial das Políticas Públicas no Brasil, cit., p. 19. 

329
 LEAL, Roger Stiefelmann. O Efeito Vinculante na Jurisdição Constitucional, cit., p. 29. 

330
 MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle Concentrado de Constitucionali-

dade. Comentários à Lei n. 9.868, de 10-11-1999. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 296. 

331
 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial, cit., p. 278. Referindo-se apenas ao controle de constituciona-

lidade, Lucio Bittencourt adverte que o Judiciário “há de se pronunciar com as necessárias cautelas que asse-

gurem a perfeita harmonia entre os três departamentos em que se distribuem as funções do Estado”. In: O 

Controle Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis, cit., p. 111. 

332
 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, cit., p. 362. 



119 

com que o Executivo cumpre suas obrigações, em matéria de políticas públicas”
333

. Além 

disso, não se pode perder de vista que “decisões judiciais inexequíveis apenas desacredi-

tam a função jurisdicional”
334

. 

Ressalta-se, assim, o problema não menos grave da efetiva realização das deci-

sões: quando os juízes tomam certas decisões de caráter político lato sensu têm a 

sua disposição escassos instrumentos para lhes assegurar a execução, e geral-

mente são carentes de qualquer possibilidade de observar e controlar, caso por 

caso, tal execução e seus efeitos
335

. 

Além disso, o Judiciário não pode se esquecer de que, “em face da ‘textu-

ra aberta’ das normas programáticas, possibilitando um alto grau de discricionariedade por 

parte dos intérpretes, precisa assegurar alguma uniformização em suas pautas hermenêuti-

cas”, pois a ausência de princípios uniformizadores pode “levar ao risco de uma esquizo-

frenia jurídica travestida de ‘direito livre’”
336

. 
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CONCLUSÃO 

É da convergência entre os direitos de liberdade e os direitos sociais que 

depende a viabilidade da democracia no mundo contemporâneo, de modo que a democra-

cia tem sido envolvida por esses direitos fundamentais. É nesse contexto que se encontra a 

Constituição de 1988, que configurou um Estado social e democrático de Direito, “destina-

do a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos”. 

Os direitos de liberdade e os direitos sociais gozam, na Constituição, do 

mesmo patamar jurídico, que é o de direitos fundamentais, sem distinção de regimes. No 

entanto, os direitos de segunda geração são positivados, em regra, na forma de normas 

programáticas, que demandam para sua efetiva concretização, além de medidas legislati-

vas, a implementação de políticas públicas, mediante leis, atos administrativos e serviços 

públicos. 

As políticas públicas envolvem enormes gastos públicos e, em razão de 

sua natureza e pela relevância dos valores que veiculam, requerem um planejamento efici-

ente por parte do Poder Público, assumindo, o orçamento público, um papel relevante na 

sua condução. 

As decisões acerca das políticas públicas e sobre os gastos públicos são 

de natureza política e, por isso, não podem (ou não devem) ser tomadas pelo Judiciário, e 

sim pelos órgãos representativos. Daí a importância de que o Governo decorra da maioria 

parlamentar, e não o contrário, para que ambos sejam responsáveis pelas políticas públicas. 

No entanto, a ação dos órgãos políticos é, em muitos aspectos, inclusive 

financeiro, delimitada pela Constituição, de modo que suas atividades devem obedecer as 

disposições constitucionais pertinentes, sob pena de serem consideradas inconstitucionais. 

A constitucionalização de políticas públicas, parcial ou inteiramente, o-

briga que sua implementação pelos poderes públicos observe os princípios traçados pela 

Lei Fundamental, os quais devem servir de referência e também de limite para o controle. 

No Brasil, incumbe ao Judiciário velar pelo respeito dos demais Poderes 

à ordem jurídica, negando efeito às leis inconstitucionais e anulando atos administrativos 

ilegais. Sua legitimidade decorre dos elementos orgânicos da própria Constituição. 
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No entanto, em respeito ao princípio democrático e ao princípio da sepa-

ração dos poderes, esse controle deve-se dar nos limites estabelecidos pela Constituição, 

não sendo permitida a substituição do administrador ou legislador pela vontade do juiz. 

Previsto um direito social prestacional na Constituição como direito pú-

blico subjetivo, ou plenamente configurado pela normatividade derivada, não há nenhum 

óbice para que o titular do direito obtenha tutela jurisdicional no caso de algum embaraço à 

fruição de seu direito. Nesse caso, a única limitação à decisão judicial será a reserva do 

possível, devidamente comprovada pelo Poder Público. 

A concretização de direitos sociais previstos em normas programáticas 

diretamente da Constituição, como se direitos originários fossem, levaria a substituir a po-

lítica, judicialmente fiscalizada, por uma execução da Lei Fundamental, restringindo deci-

sivamente o campo em que se deve formar a vontade parlamentar. 

De sorte que somente uma argumentação jurídica e jurídico-

constitucional pode e deve servir de fundamento à decisão judicial. Por isso, não se consi-

dera legítima uma decisão baseada somente em teorias doutrinárias, tais como o mínimo 

existencial, que nem se justifica no contexto brasileiro, tendo em vista a positivação de 

diversos direitos sociais como autênticos direitos fundamentais. 

Ademais, boa parte dos direitos fundamentais sociais consagrados na 

Constituição já foi objeto de concretização pelo legislador e a dificuldade na materializa-

ção desses direitos não está na ausência de regulamentação, mas sim na insuficiência de 

recursos por parte do Estado, inviabilizando a adoção de políticas públicas que satisfaçam 

inteiramente e, de imediato, ao comando constitucional. 

Argumentos como a relação entre direitos sociais e democracia, a crise 

de legitimidade dos representantes, a relação dialética do processo ou ainda a fundamenta-

ção racional das decisões judiciais também não podem servir de fundamento para uma de-

cisão judicial no âmbito das políticas públicas. 

Por fim, dada a textura aberta das normas programáticas, recomenda-se 

um self restraint judicial, uma vez que a eficácia de sentenças envolvendo direitos sociais e 

políticas públicas dependem do empenho e da eficiência com que o Executivo cumpre suas 

obrigações, e decisões inexequíveis desacreditam a função jurisdicional. 
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