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RESUMO 

 

  Tem tido bastante destaque no debate jurídico contemporâneo a 

problemática da concretização dos direitos fundamentais sociais, sendo 

abundantes os textos que, discorrendo acerca do grau de eficácia da norma 

constitucional que positiva direitos prestacionais ou sobre os contornos da 

separação de Poderes, se voltam à discussão dos limites de legitimidade da 

intervenção judicial nessa seara. 

   O presente estudo busca enfrentar o tema dos direitos sociais sob 

um viés alternativo, enfocando as possibilidades de atuação não judicial nesse 

cenário. 

   Pauta-se o estudo pela compreensão de que o texto constitucional 

traz um dever geral de busca, no maior grau possível, da implementação dos 

direitos sociais nele previstos.  

   Para os atores públicos imbuídos de atuar nesse campo há um 

dever de atuação intrínseco ao próprio exercício de suas funções, e para seu 

cumprimento podem fazer uso de variados instrumentos que viabilizam soluções 

resolutivas independentemente de intermediação judicial.  

   Para os cidadãos, por outro lado, há um dever fundamental de 

contribuir para com o objetivo de construção de uma sociedade solidária. Não 

obstante a atuação aqui se paute em regra pela voluntariedade e por mais ampla 

liberdade – mas com menor amplitude de instrumentos –, o texto buscará o 

resgate da noção de que recai também sobre a sociedade, e não apenas sobre o 

Estado por ela criado, o papel de contribuir ativamente para a definição dos rumos 

da coisa pública.  

   Resgata-se a solidariedade como valor que não apenas justifica a 

própria positivação dos direitos sociais, como também impõe difusamente uma 

responsabilidade por sua consecução, que se faz possível não apenas pela 



 

  

atuação estatal mas também, complementarmente, através dos mecanismos 

abertamente facultados à iniciativa privada.  

  O trabalho também discutirá os sujeitos passivos da 

responsabilidade de satisfação de direitos sociais, identificando a possibilidade de 

demandar o cumprimento de dadas prestações não apenas em face do Estado-

Administração, mas também em face de determinados atores privados.  

   No curso da apresentação serão trazidos os contornos distintivos 

das vias extrajudicial e judicial na busca pela efetivação de direitos sociais, com a 

problematização das dificuldades e dos limites de cada qual. 

   Nesse trajeto será delineada a ampliação da noção de acesso à 

justiça para abarcar soluções não judiciais de controvérsias, sendo indicada a 

evolução, nesse debate, da compreensão acerca dos limites de abordagens 

consensuais junto à Administração em matéria de direitos coletivos. 

   A exposição será ilustrada por estudos de casos representativos do 

alcance possível de atuações não judiciais.  

   Espera-se contribuir assim para clarear o debate dos direitos 

sociais, indicando que resultados satisfatórios nesse campo podem vir por 

variados caminhos, que merecem ser melhor conhecidos.  
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ABSTRACT 

 

   The problem of the realization of fundamental social rights has been 

very prominent in the contemporary legal debate, and are abundant the texts that, 

discussing the extension of the efficiency of constitutional rules that bring rights to 

benefits, focus on the limits of the legitimacy of judicial intervention in this area.  

   The present study lends itself to bringing an alternative approach to 

the theme, focusing in the possibilities of non-judicial action in this scenario.  

   The study is based on the understanding that the constitutional text 

stands a general duty to seek, as far as possible, the implementation of the social 

rights envisaged in it. 

    For the public actors imbued with acting in this field there is a duty of 

action intrinsic to the proper exercise of their functions, and for its fulfillment they 

may make use of various instruments that enable resolutive solutions regardless 

of judicial intermediation. 

    For citizens, on the other hand, there is a fundamental duty to 

contribute to the goal of building a supportive society. Notwithstanding the fact that 

as a rule the action here is based on willingness and broader freedom - but with a 

smaller range of instruments - the text will seek to rescue the notion that it also 

falls on society, not only on the State it creates, the role to contribute actively to 

the definition of the directions of the public interest. 

   Solidarity is rescued as a value that not only justifies the very 

positivization of social rights, but also imposes a diffuse responsibility for its 

achievement, which is made possible not only by state action but also, 

complementarily, through mechanisms openly provided to private initiative. 

   The paper will also discuss the responsibles for the satisfaction of 

social rights, identifying the possibility of demanding the fulfillment of benefits not 

only opposite the State, but also opposite certain private actors. 



 

  

   In the course of the presentation, the distinctive outlines of 

extrajudicial and judicial channels in the search for the realization of social rights 

will be brought forward, with the problematization of the difficulties and the limits of 

each one. 

   In this way, it will be shown the expansion of the notion of access to 

justice to encompass non-judicial dispute resolution, indicating the evolution, in 

this debate, of the understanding of the limits of consensual approaches along 

with the Administration in matters of collective rights. 

   The exposition will be illustrated by case studies and by statistical 

data representative of the possible reach of non-judicial actions. 

   It is hoped that this approach will help to clarify the debate on social 

rights, indicating that satisfactory results in this field can come in different ways, 

that deserve to be better known.  
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INTRODUÇÃO 

 

   A temática da concretização dos direitos sociais normalmente é 

associada à discussão relativa à implementação judicial desses direitos, em 

demandas usualmente apresentadas por indivíduos em face do Estado. 

   Essa é, contudo, apenas uma faceta do tema. 

   São plúrimas as possibilidades de efetivação de direitos sociais 

através de medidas aplicáveis no campo não judicial, e o propósito do presente 

estudo é justamente explorar essas outras vertentes, demonstrando como direitos 

sociais podem ser efetivados independentemente da intervenção do Poder 

Judiciário, seja pela atuação de outros atores estatais, seja pela atuação da 

própria sociedade civil. 

   O estudo será permeado pela exposição de casos que ilustrarão os 

gigantescos benefícios potenciais auferíveis da ocupação progressiva do espaço 

extrajudicial de efetivação de direitos sociais, por atores públicos e privados. 

   No que toca a direitos pleiteáveis junto ao poder público, mostrar-se-

á como não há mais espaço, no mundo atual, para uma Administração Pública 

resistente à efetivação de direitos pela via consensual e apegada ao comodismo 

do processo judicial, em que as decisões sobre os rumos da coisa pública são 

impostas pelo juiz ao gestor, que com isso não assume por elas o correspondente 

ônus político.  

   Para além dos questionamentos afetos à (i)legitimidade democrática 

da intervenção judicial na conformação de políticas públicas, serão demonstrados, 

na trilha dos problemas do ativismo do Judiciário, como atuações outras podem 

se revelar mais céleres, efetivas e legítimas. 

   O caminho percorrido no texto demonstrará que é tempo de a 

Administração assumir a responsabilidade plena pela gestão da coisa pública, de 

maneira aberta aos influxos de órgãos outros que não apenas o Judiciário, e 

especialmente de modo transparente e responsivo às demandas da população. 

   Não há mais tempo, no frenético mundo atual, para o rito lento e 

rígido do processo judicial quando se trata de demandas relativas a interesses 

coletivos e a políticas públicas, e alternativas existem nesse cenário, que não 
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apenas aguardar indefinidamente que os responsáveis ajam por sua própria 

iniciativa.    

   De outro lado, será discutido o alcance do objetivo constitucional de 

construção de uma sociedade solidária, deixando-se claro o papel absolutamente 

essencial da cidadania na efetivação de direitos sociais – seja pela atuação direta 

de setores da sociedade, seja especialmente pela participação mais ativa no 

controle e até mesmo na construção de políticas públicas. 

   Será demonstrado, pois, como a busca por direitos sociais pode se 

dar pela interlocução não apenas junto à Administração Pública, mas também 

junto a agentes privados. 

   Embora o enfoque inicial do texto venha a recair nos limites e 

possibilidades de atuação de órgãos e entes estatais, será dado ao final algum 

espaço à discussão relativa à existência de deveres fundamentais sociais – a 

justificar a busca da responsabilidade de atores privados pelo resguardo ou pela 

implementação de certos direitos, como decorrência da assunção de 

determinadas posições jurídicas.      

   Por certo, não obstante a responsabilidade primária pela 

implementação de direitos sociais e pela definição de políticas públicas incumba 

ao Estado, o ordenamento não apenas abre espaço para a atuação da própria 

sociedade civil em certos nichos, como fomenta atuações privadas voltadas à 

consecução do interesse público primário e, quanto a certos direitos, impõe 

deveres reflexos.  

   A exposição indicará ainda o crescimento do interesse dos cidadãos 

no acompanhamento e na discussão de seus direitos, e como esse fenômeno tem 

potencializado o controle popular da coisa pública – inclusive por meio das 

facilidades inerentes à tecnologia da informação.  

  Como reflexo da instantaneidade das notícias e da rapidez da 

publicação de demandas sociais, surge uma expectativa legítima por resultados e 

mudanças também céleres, de modo que não há mais lugar para uma cidadania 

passiva e acrítica, à eterna espera de mudanças estatais prometidas em 

campanhas e raramente implementadas sem alguma cobrança social.  

   Numa sociedade, como a brasileira, marcada por extrema 

desigualdade social e por ausência de patamares uniformes mínimos de 
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dignidade, o tempo das mudanças deve acompanhar o volume, a complexidade e 

o ritmo de crescimento dos problemas sociais. 

   É de ser construída, assim, uma cultura mais difusa de 

responsabilidade pelos rumos sociais e pelo trato da coisa pública.  

   Pelo Estado-Administração, não mais a beligerância processual e o 

protelar infindável de recursos, mas o tratamento sério e eficaz dos anseios 

populares, sem o recurso ao paternalismo do Estado-Juiz. 

   Pelos órgãos de controle e pelos atores atuantes como um todo no 

sistema jurídico estatal, não mais o tratamento protocolar e formal dos pleitos 

sociais e dos casos sob sua apreciação, nem tampouco o demandismo que 

simplesmente transfere a outro ente – o Judiciário – a responsabilidade pela 

solução dos problemas. O que se espera – e o trabalho se presta a contribuir à 

satisfação desse anseio – é a atuação resolutiva, proativa e séria no tratamento 

dos direitos sociais. 

   Pela sociedade, por sua vez, o exercício do protagonismo que lhe 

cabe, com a assunção de uma cidadania cada vez mais presente, participativa e 

solidária, e com a delimitação de uma responsabilidade social pela consecução 

de deveres de cooperação com a melhoria da coisa pública.  

   O estudo procurará demonstrar ainda como essas mudanças já vêm 

tendo curso, e de maneira acelerada. 

   A consensualidade tem sido cada vez mais fomentada no sistema 

jurídico pátrio e albergada inclusive e especialmente em pleitos perante a 

Administração. 

   Antes circunscritos os termos de ajustamento de conduta (TACs) a 

atuações esparsas de membros do Ministério Público atuantes na tutela coletiva 

de direitos, hoje fazem parte da rotina institucional de diversos órgãos públicos, 

mesmo em matéria de direitos tradicionalmente reputados como indisponíveis. 

   Órgãos públicos com perfil de atuação originariamente mais restrito, 

como a Defensoria Pública, vêm também ocupando esse espaço da 

consensualidade extrajudicial no enfrentamento resolutivo de questões sociais de 

abrangência coletiva.  

   Os Tribunais de Contas e, mais limitadamente, os órgãos de 

controle interno, também têm assumido o papel que lhes é possível exercer nesse 

campo, contribuindo, pelo controle sobretudo financeiro de políticas públicas, para 
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o resguardo da capacidade estatal de arcar com suas obrigações em matéria de 

direitos sociais.  

   As advocacias públicas, por seu turno, têm se reestruturado para 

albergar cada vez mais as soluções consensuais, assumindo maior protagonismo 

no debate jurídico de políticas públicas. 

  O estudo transitará por todas essas esferas de atuação extrajudicial 

– passando ainda pelo papel passível de ser exercido por agências reguladoras 

no contexto dos direitos sociais –, dando o destaque devido à figura do Ministério 

Público, instituição vocacionada por excelência para esse mister de atuação 

extrajudicial na tutela coletiva de direitos sociais.  

   Serão delimitados os instrumentos jurídicos à disposição de cada 

um desses atores, com enfrentamento da legitimidade e da resolutividade de suas 

atuações, sendo trazidos, sempre que possível, casos concretos ilustrativos das 

respectivas atuações. 

   Será mostrado como os instrumentos já disponibilizados pelo 

ordenamento a esses agentes são muitas vezes suficientes, por si sós, para a 

própria solução dos problemas enfrentados, e não apenas para a coleta de 

elementos aptos a subsidiar a judicialização das questões (no caso de órgãos 

também dotados de legitimação processual para litigar em juízo). 

   Será destacada a mudança de cultura que vem acompanhando esse 

processo, em que a via judicial é deixada como medida residual a ser porventura 

adotada apenas em caso de insucesso nas tentativas de solução dialogada.  

   Da cultura, pois, da sentença para a cultura da pacificação. 

   Dada a nota de indisponibilidade que caracteriza tanto os direitos 

sociais quanto a atuação da Administração, serão enfrentados os limites da 

consensualidade nesse campo.  

   É de ser superada a ideia de que à Administração cabe resistir, pela 

nota da indisponibilidade do interesse de que é titular, ao diálogo.  

   O que se vem notando – como será indicado pela exposição de 

casos – é a progressiva adoção de uma postura aberta à argumentação jurídica e 

à construção de soluções criativas que atendam aos reclamos sociais.  

   Será mostrado ainda como a sociedade tem cada vez mais se 

conscientizado do peso de seu papel na definição dos rumos sociais, por vezes 

cobrando diretamente medidas do gestor público, por vezes apoiando atuações 
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institucionais de órgãos de Estado vocacionados à tutela coletiva, ou ainda 

manifestando-se publicamente acerca da maior ou menor aceitabilidade de 

políticas públicas, ou sobre a maior ou menor premência de medidas estatais 

neste ou naquele campo, eventualmente assumindo até, ela própria, a 

responsabilidade solidária por contribuir, tanto quanto possível, para a solução 

dos problemas sociais.  

   O trabalho, como dito, trará casos concretos aptos a ilustrar a 

pluralidade de atuações possíveis no campo extrajudicial, pelos mais diversos 

atores, públicos e privados, com o fito de demonstrar como, com criatividade, é 

possível construir soluções rápidas e palpáveis. 

   Será delineada, em suma, a mudança de mentalidade em curso em 

matéria de direitos sociais.    

   O Estado social não consegue acompanhar o crescimento 

populacional e garantir sozinho, como pretenso segurador universal, o acesso 

igualitário a todos os direitos constitucionalmente previstos.  

   A defesa pura e simples da força normativa do texto constitucional é 

insuficiente para impor todas as medidas necessárias, num cenário de finitude de 

recursos financeiros. 

   O momento é, pois, de valorização da democracia cidadã, com a 

participação mais ativa da sociedade – seja diretamente, seja por intermédio da 

voz de órgãos estatais inseridos na esfera pública – junto à Administração.  

   É também momento de despertar para os deveres sociais de 

contribuir, paralelamente ao Estado, para a construção da sociedade solidária que 

o texto constitucional objetiva. 

   Espaço há, de sobra, para a efetivação não judicial de pleitos 

sociais, e o trabalho cuidará de apresentar um pouco desse despertar da 

sociedade para uma forma diferente de lutar por seus direitos. 
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   Assim é que grande parte de iniciativas privadas tem seguimento 

possível a partir do financiamento por empresas privadas – seja pela consciência, 

por essas empresas, de sua função social, seja pela possibilidade de explorarem 

com esse apoio a publicidade positiva daí decorrente.  

   Ressalte-se, por fim, que não se desconhece a possibilidade de que 

haja uso deturpado de instituições do terceiro setor por pessoas que, valendo-se 

de convênios de repasse de verbas públicas, não prestem as contas devidas 

acerca dos gastos, e cujos dirigentes se valham do manto da solidariedade para 

conseguir proveitos próprios.402  

   Esses casos eventualmente existentes, contudo, não afastam o 

mérito de grande parcela de instituições sérias, que não dependem do apoio 

estatal para funcionar, não obstante o alcance de suas atividades seja 

evidentemente impactado pelo maior ou menor apoio governamental.  

   Também não afetam o argumento que aqui se pretende apresentar, 

no sentido de que não apenas é possível implementar direitos sociais por 

intermédio de atores jurídicos alheios ao Judiciário, como também é possível 

fazê-lo sem a própria participação do Estado, a partir do protagonismo de uma 

cidadania ativa e solidária da própria sociedade. 

   Em verdade, tanto aqui quanto nos casos já vistos de efetivação não 

judicial desses direitos por intermédio da atuação de atores estatais, o alcance e a 

efetividade dos trabalhos é diretamente influenciado pelo grau de participação 

popular. 

   No fim das contas, é a cidadania ativa e a participação tão direta 

quanto possível da sociedade que trazem eficácia à busca pela implementação de 

direitos sociais.  

 

 

                                                 
402 Em hipóteses tais há necessidade de devida responsabilização, pelos mecanismos de controle 
que o ordenamento disponibiliza para a repressão de condutas irregulares como as narradas.  
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CONCLUSÃO 

 

   Falar em concretização de direitos sociais outrora significava 

aguardar a boa vontade do Executivo em fazer cumprir promessas de campanha, 

ou mesmo aguardar mudanças legislativas lentas e influenciadas por variados 

grupos de pressão. 

   À sociedade civil não organizada restavam poucos mecanismos de 

atuação, que não manifestar seus interesses por ocasião das próximas eleições, 

num ciclo de renovadas esperanças e parcas realizações. 

   Com a evolução da compreensão majoritária acerca da eficácia da 

norma constitucional garantidora de direitos – mesmo daqueles de cunho social –, 

o Judiciário passou a ser mais receptivo à tese da possibilidade de que decisões 

judiciais pudessem intervir na execução e até mesmo na formulação de políticas 

públicas, como forma de suprir as posturas omissivas de Executivo e Legislativo e 

fazer observar a juridicidade do texto constitucional. 

   A disseminação dessa postura judicial acabou por gerar resistências 

até mesmo na doutrina constitucional, que passa a repensar a legitimidade dessa 

atuação e a propugnar pelo estabelecimento de limites. 

   Na esteira dessas críticas e como reflexo sobretudo do 

assoberbamento do Judiciário para dar vazão a todas as demandas que 

passaram a lhe ser trazidas, o espaço da efetivação de direitos sociais passou a 

ser progressivamente ocupado por outros atores, interessados não no manejo de 

sua legitimidade processual ativa, mas sim de outros instrumentos hábeis a 

viabilizar a solução de pleitos sociais sem a necessidade de levar sua apreciação 

à via judicial. 

   Esse cenário foi favorecido e impactado pela paulatina mudança 

cultural que vem havendo em prol da valorização de soluções consensuais, bem 

como pela facilitação do controle social e da participação popular na esfera 

pública a partir sobretudo do avanço das tecnologias digitais. 
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   Pretendeu-se neste estudo chamar a atenção para essa mudança 

em curso, indicando como a própria sociedade vem se dando conta de que em 

muitos casos é mais efetiva a busca da atuação de órgãos estatais outros que 

não o Judiciário, ou mesmo a mobilização de setores dela própria, sociedade.  

   O debate acerca da concretização de direitos constitucionais 

prestacionais não deve deixar de lado o impacto potencial de atuações possíveis 

no campo não judicial, razão pela qual a pesquisa procurou não apenas discutir 

os instrumentos jurídicos que viabilizam a intervenção exitosa de atores variados 

(públicos e privados) nesse campo, mas também expor diversos casos ilustrativos 

de como mudanças sociais palpáveis podem ser obtidas extrajudicialmente.  

   O fato é que a categoria dos direitos fundamentais sociais se revela 

hoje imprescindível para a consecução do modelo de sociedade desenhado no 

texto constitucional, o que impõe o aprofundamento dos estudos sobre os 

caminhos possíveis para sua efetivação.  
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