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RESUMO

A pesquisa empreende análise sobre a possibilidade de concretização dos direitos sociais, que 

se traduzem em prestações materiais do Estado (saúde, educação, assistência social, trabalho, 

moradia, proteção integral a crianças e adolescentes, a pessoas com deficiência, a idosos, etc.) 

mediante a utilização da via judicial.  Nessa linha,  demonstra-se que os direitos sociais, uma 

vez positivados na Constituição Federal,  têm aplicabilidade imediata,  obrigando o Estado a 

implementar  medidas,  correspondentes a políticas públicas,  visando à devida efetivação. A 

efetividade dos direitos sociais depende de uma hermenêutica comprometida com os objetivos 

do Estado Democrático de Direito, que dirige a atuação estatal para a promoção da dignidade 

humana.  Desse  modo,  através  da  interpretação,  confere-se  eficácia  imediata  aos  direitos 

sociais  e  reconhece-se  a  existência  de  direito  público  subjetivo  à  concretização  da  parte 

correspondente  ao  mínimo  existencial,  compreendido  como  conjunto  de  prestações 

necessárias para uma existência digna, sem os embargos opostos pela teoria da  reserva do  

possível.  Demonstra-se  que  a  ação  civil  pública  é  instrumento  hábil,  previsto 

constitucionalmente,  para os legitimados - notadamente Ministério  Público  e associações – 

postularem judicialmente  a  implementação  de políticas  públicas  ou sua  correção,  quando 

erroneamente planejada,  vindo a malferir  os princípios constitucionais que devem nortear a 

ação administrativa. Diante dos fins a que se propõe o Estado Democrático de Direito e dos 

mecanismos de participação popular previstos na Constituição – entre os quais se destaca a 

ação  civil  pública  –  a  determinação  do  Judiciário  para  que  o  administrador  implemente 

políticas públicas  concretizadoras de direitos sociais,  ou as corrija,  não fere o princípio da 

separação dos poderes, nem constitui exarcebado exercício de um ativismo judicial danoso, 

mas, apenas, a resposta que o Poder Judiciário está obrigado a dar à sociedade - considerada a 

sua irrenunciável posição de Poder estatal - em cumprimento ao direito fundamental de amplo 



acesso à Jurisdição.Enfrenta-se, ainda,  a questão alusiva à legitimidade do Ministério Público 

para postular, e do Poder Judiciário  para determinar, a implementação de políticas públicas, 

concluindo-se que a legitimidade  de ambos  é haurida  da própria Constituição, bem como 

concedida, no caso concreto, pelo titular do poder político – o povo – quando exerce o direito 

de provocar a atuação do Parquet, com vistas ao ajuizamento de ação civil pública.Diante da 

deslegitimação em que incorrem os administradores públicos que descumprem a Constituição, 

legitima-se  o  Poder  Judiciário  a  proferir  decisão,  por  força  da  estrutura  e  organização 

normativa  e  político-constitucional,  valendo-se  de  conhecimentos  técnicos  necessários  à 

solução da lide, subministrados pela sociedade civil.

PALAVRAS-CHAVES: Direitos sociais – Efetividade – Estado Democrático de Direito – 

Interpretação - Políticas Públicas – Ação Civil Pública –Participação Popular – Legitimidade.



ABSTRACT

The  research undertakes  an analysis  of the possibilities  of the social  rights  concretization 

which are understood by state material services (health,  education, social assistance,  labor, 

living,  integral  protection  to  children,  adolescents,  handicapped  people,  the  elderly  etc) 

through  the  use  of  judicial  means.  In  this  line,  it  is  shown  that  the  social  rights,  once 

ascertained  in  the  Federal  Constitution,  has  immediate  applicability,  forcing  the  state  to 

implement  measures corresponding to public  ruling,  aiming  at its  adequate execution.  The 

effectiveness of the social rights depends on a hermeneutic commitment with the Democratic 

Law of State, which directs the state actuation for the promotion of human dignity.  In this 

way, through interpretation, immediate efficacy to the social rights and the existence of public 

rights is given and are subjected to concretization of the corresponding part of the minimum 

existential understood as a gathering of necessary services for a dignified existence, without 

the impediments opposed by the possible reservation theory. It is demonstrated that the public 

civil action is a capable instrument foreseen constitutionally,  for the legitimate – specifically 

Public  Minister  and  associations  –  to  postulate  judicially  the  implementation  of political 

measures  or  their  correction,  when  wrongly  planned  which  may  interfere  with  the 

constitutional principals that should guide the administrative action. In face of the objectives 

that the Democratic Law of State can propose and of the mechanisms of popular participation 

foreseen in the Constitution – among which the public civil action is outstanding – the judicial 

determination for the administrator to implement social rights concretized public measures or 

to correct them,  does not  interfere with the separation of power,  nor does it  constitute an 

exaggerated exercise of a damaging  judicial  activism,  but  only,  the answer  to the Judicial 

Power is obliged to give society – considered its irrenounceable Power of state – in fulfillment 

of the fundamental  rights  of ample  access  to the Jurisdiction.  One is  faced still  with  the 



allusive question to the legitimacy from the Public Ministry to postulate, and from the Judicial 

Power to determine, the implementation of public measures, concluding that the legitimacy of 

both is  absorbed by the own constitution, as well  as,  given concretely,  by the head of the 

public power – the people – when it exerts - the right to provoke the actuation of the Parquet, 

with visits of estimation of the public  civil action. In face of the de-legitimacy in which the 

public administrators who go against the constitution incur, it is legitimated that the Judicial is 

take decisions  through force  of the  normative  and  political-constitutional  structure of the 

organization,  taking  into  consideration  technical  knowledge,  necessary  to  the  work  sub-

ministered by the civil society.

Key words: Social rights – effectiveness – Democratic Law of  State – interpretation – public 

measures –public civil action – public participation – legitimacy.
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INTRODUÇÃO

A desigualdade social no Brasil é tema de inesgotável discussão em todos os 

setores da sociedade brasileira.  Mas, não obstante a questão esteja  sempre em evidência,  o 

país ainda não trilhou o caminho das políticas públicas duradouras e eficazes que cumpram os 

objetivos  traçados  em  nossa  Constituição:  a  erradicação  da  pobreza,  a  redução  das 

desigualdades sociais e a promoção da dignidade da pessoa humana.

O Brasil é um Estado Democrático de Direito e a sua Constituição representa 

um compromisso-dever com a realização dos direitos sociais, explicitando a proteção estatal 

sobre parcelas  da coletividade,  cuja promoção dos direitos carece de tutela,  a exemplo  de 

crianças  e  adolescentes,  hipossuficientes  econômicos,  portadores  de  deficiência,  doentes, 

índios e idosos.

Todavia,  o fosso existente entre o compromisso  constitucional  e a realidade 

brasileira  ─  onde  se  observa  a  falta  de  concretização  dos  direitos  fundamentais  sociais 

formalmente enunciados ─ torna inarredável a conclusão de que, sendo o texto constitucional 

o resultado do consenso possível entre as forças sociais antagônicas existentes na sociedade, a 

enunciação  de  direitos  sociais  inserida  em  nossa  Constituição  foi  antes  uma  estratégia 

ideológica para controle das expectativas sociais, do que o real compromisso ─ dos que detêm 

o  poder  político  ─  de  conferir  eficácia  social  (efetividade)  às  normas  constitucionais 

garantidoras de direitos sociais.



Há de  se  reconhecer  que  a  Constituição  tem força  normativa  própria  e  os 

direitos sociais, obrigam a sua realização, firmando-se o dever do intérprete constitucional de 

extrair dos preceitos correspondentes a máxima efetividade.

A presente pesquisa visa demonstrar que a concretização dos direitos sociais é 

tarefa que pode e deve ser realizada,  em face do próprio sistema normativo-constitucional. 

Com efeito, a Constituição Federal positivou tais direitos em normas que têm estrutura de 

princípios, cuja imperatividade não pode ser desconhecida ou relevada, além de ter previsto a 

tutela coletiva desses direitos, possibilitando o acesso ao Poder Judiciário quando os Poderes 

Executivo e Legislativo se mantiverem inertes na sua efetivação.

Para atingir o seu desiderato, a pesquisa inicia,  no capítulo 1, afirmando-se a 

efetividade  de  todas  as  normas  constitucionais,  reforçando-se  que  as  classificações  das 

normas constitucionais, sob o enfoque de sua aplicabilidade, não podem admitir espécies que 

não tenham um mínimo de eficácia jurídica, apesar da verificação da diferença de graus entre 

elas.  Aduz-se que a classificação das normas deve ser feita, sob o ângulo da sua estrutura, em 

princípios e regras, de modo a reconhecer-se que, dependendo da espécie normativa, diferente 

será o iter percorrido pelo aplicador rumo à sua efetividade, como diferentes são as posições 

jurídicas que as normas (princípio ou regra) investem o seu destinatário.

Realça-se,  assim,  a  efetividade  dos  direitos  sociais  que  têm  por  objeto 

prestações  materiais  do  Estado,  mesmo  diante  de  sua  previsão  em normas  que  parte  da 

doutrina chamou de programáticas (na verdade, normas com estrutura de princípios), e que, 

por isso, enfrentam obstáculos à sua concretização.

No capítulo 2, demonstra-se que a efetividade das normas de direitos sociais 

depende de um esforço hermenêutico, que se traduz numa interpretação comprometida com as 

finalidades do Estado Democrático de Direito, inscritas no art. 3º da Carta da República1,  as 

1 Art. 3º da CF/88: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma 
sociedade  livre,  justa  e  solidária;  II  –  garantir  o  desenvolvimento nacional;  III  –  erradicar  a  pobreza e  a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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quais convergem para assegurar a dignidade da pessoa humana - vetor de toda interpretação 

constitucional.

Busca-se comprovar que,  por meio  do método da ponderação  de valores,  a 

concretização  dos  direitos  sociais  é  factível,  devendo  o  procedimento  ser  justificado  e 

motivado  racionalmente,  com vistas a limitar  a discricionariedade do juiz  e  demonstrar,  à 

sociedade,  que  a  decisão  não  é  fruto  da  ideologia  do  julgador,  mas  resultado  de  uma 

interpretação  efetuada  de  acordo  com  o  peso  atribuído,  na  Constituição,  aos  direitos 

fundamentais.

Diante da grande quantidade de direitos sociais à espera de concretização e da 

falta de recursos públicos para satisfazer a todos, no capítulo 3 demonstra-se que a teoria do 

mínimo  existencial é a que responde ao problema  de equacionar-se a escassez de recursos 

públicos  com  a  necessidade  de  concretizar-se  os  direitos  fundamentais.  Partindo-se  do 

princípio fonte do ordenamento jurídico ─ que é o princípio da dignidade humana ─ pode-se 

chegar ao núcleo básico de cada um dos direitos fundamentais sociais,  extraindo-se de cada 

qual a sua essência e formando-se, então, um conjunto básico de prestações que devem ser 

oferecidas pelo Estado aos cidadãos e grupos necessitados.

O valor do mínimo existencial é também objeto de atenção, ressaltando-se que 

deve  ser  sempre  fixado,  no  caso  concreto,  uma  vez  que  é  dependente  das  condições 

financeiras apresentadas pelo Estado. Reforça-se que a admissão do mínimo  existencial não 

significa redução dos efeitos que os direitos sociais fundamentais podem e devem produzir. 

Entretanto, sob o enfoque pragmático,  deve-se partir  de um patamar  mínimo,  exigindo-se, 

após concretização dessa prestação mínima,  e de acordo com o desenvolvimento do país, a 

satisfação progressiva dos direitos sociais fundamentais.

Por isso, no capítulo 4, aborda-se sobre a impropriedade da importação, para o 

Brasil, da teoria da reserva do possível, aqui utilizada para justificar o não-cumprimento dos 

direitos sociais.  A satisfação de um mínimo  necessário  à existência humana digna (mínimo 

15



existencial)  não  pode  estar  na  dependência  incerta  de  futura  disponibilidade  de  verbas 

públicas específicas.

Não se olvidando da falta de recursos, enfrenta-se a colisão entre os princípios 

de finanças públicas e os princípios de direitos fundamentais a prestações, assentando que a 

resolução  do conflito  dar-se-á no  caso concreto, o  que aumenta a  importância  política  do 

Poder  Judiciário  e  a  sua  responsabilidade  de  proferir  decisões  bem  fundamentadas,  de 

aceitabilidade e alcance verdadeiramente social.

A nova atuação que a sociedade exige do Judiciário é reclamada pela dimensão 

transindividual dos direitos sociais – objeto de estudo no capítulo 5. São direitos que têm um 

aspecto político e de afirmação da cidadania, e, portanto, mudam a rota de legitimidade das 

decisões, transferindo-as do administrador para os órgãos do Poder Judiciário, sempre que a 

omissão  daquele  revelar  um  descompasso  com  os  direitos  que  a  sociedade  almeja  ver 

realizados.

Em seguida, no capítulo 6, destaca-se que os direitos sociais,  quer analisados 

na sua dimensão individual, quer na sua dimensão coletiva, geram direitos subjetivos públicos 

para os cidadãos ou para a coletividade, ou seja,  direito de exigir  que o efeito previsto nas 

normas-princípios que os prevêem seja realizado.

Uma vez que o objeto da pesquisa direciona-se para a concretização coletiva 

dos direitos sociais,  no  capítulo  7 demonstra-se  que são  as  políticas  públicas  as medidas 

necessárias  para  a  concretização  daqueles  direitos.  Ressalta-se  que,  inclusive,  no  Estado 

Democrático  de Direito,  operou-se  uma  mudança  na  forma  como são criadas  as  políticas 

públicas,  que  se  enriqueceram  da  participação  popular  e  não  correspondem  a  atos 

exclusivamente produzidos pelo Legislativo  e Executivo. Esse aspecto é importante para a 

sindicabilidade das políticas pela sociedade.

No  Estado  Democrático  de  Direito,  em que,  necessariamente,  reforça-se  a 

participação  popular,  salienta-se  a  importância  da  ação  civil  pública  como  instrumento 
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processual adequado para a sociedade, por intemédio de instituições e corpos intermediários 

legitimados para tanto, exigir a implementação de políticas públicas para a concretização dos 

direitos  sociais  a  prestações,  bem como sindicar  a  execução  dessas  políticas.  Por  isso,  o 

capítulo  8  é  dedicado  ao  exame  da  pertinência  do  uso  da  ação  civil  pública  para  a 

concretização dos direitos sociais, em sua dimensão coletiva.

A  pesquisa  enfrenta,  no  capítulo  9,  os  obstáculos  que  são  opostos  à 

concretização  judicial  dos  direitos  sociais,  por  parte  da  doutrina  e  do  Poder  Judiciário, 

demonstrando  que  não  passam de  pseudo-limites.  Assim,  são  enfrentados  os argumentos 

erigidos em desfavor da concretização dos direitos sociais,  sintetizadas na programaticidade 

das normas em que foram positivados tais direitos, na impossibilidade do Poder Judiciário 

determinar mudanças no orçamento público, na discricionariedade administrativa e na ofensa 

ao princípio da separação dos poderes.

Assevera-se  que  não  se  pode  conceber  que  haja  mera  faculdade  do 

administrador em realizar ou não prestações materiais para concretizar os direitos sociais. A 

fundamentalidade dos direitos sociais assegura-lhes aplicabilidade imediata, de modo que não 

há  discricionariedade,  mas  dever  do  administrador  de  executar  as  políticas  públicas 

necessárias para efetivá-los. E assim, a atuação corretiva do Poder Judiciário, nessa tarefa, não 

fere o princípio da separação dos poderes.

Vê-se que,  no Estado de Direito  contemporâneo,  já  não  podem subsistir  os 

vetustos e desatualizados conceitos sobre discricionariedade administrativa, tampouco pode-

se  continuar  afirmando  que  os  orçamentos  públicos  devem  ser  elaborados  pelos 

administradores, de acordo com a ordem de escolhas que, na sua visão particular, consideram 

correta. Com efeito, a moderna doutrina assenta que ao administrador não é dado dispor de 

recursos  públicos  para  outros  fins  eleitos  discricionariamente,  enquanto  as  normas 

constitucionais definidoras de direitos sociais remanescem sem realização.
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Em virtude da afirmação da existência de vinculação do administrador público 

ao cumprimento dos direitos sociais, afirma-se, no capítulo 10, que o Ministério Público, com 

a legitimidade que lhe foi conferida pela própria Constituição da República, poderá expedir 

notificações  recomendatórias,  cobrando  dos  responsáveis  o  cumprimento  de  políticas 

públicas,  bem  como  instaurar  inquérito  civil  público  para  investigar  a  inexistência  ou o 

descumprimento de políticas públicas e, ainda, tomar dos administradores públicos termo de 

compromisso de ajustamento de conduta, com vistas à concretização dos direitos sociais.

Discute-se, no capítulo 11, a legitimidade do Poder Judiciário para determinar 

a  implementação  de  políticas  públicas  concretizadoras  de  direitos  sociais  a  prestações, 

circunstância  que  decorre  da  própria  Constituição.  Anota-se,  ainda,  que  a  participação 

popular, propiciada no processo coletivo, é elemento legitimador das decisões judiciais.

Intenta-se  fixar  que  o  Poder  Judiciário,  em  sua  função  política,  além  de 

intérprete,  é,  principalmente,  concretizador  da  Constituição,  de  modo  que,  chegando-lhe 

demanda de natureza coletiva ou individual, cujo objeto seja a efetivação de um direito social, 

não pode se eximir da prestação jurisdicional devida, sob a invocação de dogmas extremados 

e nem sempre válidos, traduzidos nos argumentos de que a norma invocada é programática, 

os recursos estatais são limitados ou o exercício da jurisdição, no caso, constitui inadmissível 

desrespeito ao princípio da separação dos poderes estatais.

A consideração dos direitos sociais, em sua expressão coletiva, como direitos 

metaindividuais, conduz a que se conceba a ação civil pública como o instrumento processual, 

de  alçada  constitucional  (art.  129,  III),  mais  adequado  e  democrático  (no  sentido  da 

acessibilidade  dos  cidadãos  ao  Poder  Judiciário)  para  a  concretização  desses  direitos. 

Consigna-se  que  a  concretização  em  dimensão  coletiva  importa  a  adoção  de  políticas 

públicas,  em relação às quais o Judiciário  tradicionalmente vem se mantendo inerte, sob o 

fundamento  de  que  são  questões  políticas.  Pretende-se  demonstrar  que  as  questões 

concernentes à realização de direitos transindividuais de grande relevância social, como são 
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os direitos sociais, não obstante o conteúdo político, são também jurídicas, pois previstas em 

normas de Direito. 

Quer-se  demonstrar,  também,  a  superação,  nesse  contexto,  da  teoria  da 

separação dos poderes, nos moldes em que vem sendo interpretada, lançando-se luzes sobre as 

possibilidades de atuação judicial,  com o escopo de fornecer substrato teórico seguro sobre 

uma nova forma de atuação da magistratura, acalmando os ânimos daqueles que temem um 

ativismo judicial danoso.

Por opção metodológica, e como reflexo da vivência pessoal da pesquisadora, 

na  condição  de  membro  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  a  dissertação  centra-se  na 

efetivação dos direitos sociais sob a sua dimensão difusa ou coletiva,  tratando da ação civil 

pública como instrumento processual para sua concretização. 

A metodologia consistiu em intensa pesquisa bibliográfica,  incluindo  doutrina e 

jurisprudência.  Ressalta-se que as normas da Associação Brasileira  de Normas Técnicas – 

ABNT –, utilizadas,  em vigor desde agosto de 2002, foram as seguintes:  a) NBR 6023 – 

Informação  e documentação  – Referências  –  Elaboração;  b)  NBR 10520 – Informação  e 

documentação – Citações em documentos – Apresentação; c) NBR 14724 – Informação e 

documentos – Trabalhos e acadêmicos – Apresentação.

Enfim, cumpre dizer que o presente trabalho é fruto da indignação vivida pela 

pesquisadora  ao  defrontar-se,  nos  inquéritos  civis  instaurados pelo  Ministério  Público  do 

Trabalho, com administradores que insistem em não adotar uma política eficaz de combate ao 

trabalho infantil,  sob a alegação de que faltam recursos; ou, ainda, da angústia de presenciar, 

nos  Fóruns  em que o Ministério  Público  do  Trabalho  participa,  os reclamos  das  pessoas 

portadoras de deficiência  à espera de educação inclusiva,  principalmente profissionalizante, 

que  lhes  permita  o  acesso  ao  mercado  de  trabalho.  Esses  grupos  –  crianças  e  pessoas 

portadoras de  deficiência  –  têm seus  direitos  sociais  fundamentais  previstos,  porém não-

concretizados, e a via de suasão dos responsáveis,  trilhada pelo Ministério Público, tem, em 

19



muitos casos, experimentado o malogro, tornando-se necessário o acesso ao Poder Judiciário, 

para o enfrentamento das questões jurídicas suscitadas nessa esfera de demandas.

Norberto Bobbio afirma que “o problema fundamental em relação aos direitos 

do homem, hoje, não é tanto justificá-los, mas o de protegê-los”2, ou seja, torná-los efetivos. 

O  desafio  do  trabalho  é  demonstrar  que,  para  torná-los  efetivos  é  preciso  que  o  Poder 

Judiciário reconheça a sua identidade de Poder do Estado com legitimidade para concretizar a 

Constituição. E a legitimidade do Poder Judiciário  é tanto maior quanto maior a amplitude 

social da demanda, como ocorre nas ações de natureza coletiva, em que a própria sociedade, 

através do Ministério Público ou de associações, reclama contra as omissões administrativas, 

impeditivas  da fruição  de bens  da vida  necessários  à  dignidade  dos integrantes do corpo 

social.

2 BOBBIO, Norberto.  A era dos direitos. Tradução Carlos Nélson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1982, p. 
24.
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1.  EFICÁCIA JURÍDICA E  EFETIVIDADE  DA CONSTITUIÇÃO  E DOS 

DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS

Inicialmente,  cabe  distinguir  eficácia  jurídica  de  eficácia  social  das  normas 

jurídicas.  A eficácia jurídica ou aplicabilidade “é o atributo associado às normas e consiste 

naquilo  que  se  pode  exigir,  judicialmente  se  necessário,  com fundamento  em cada  uma 

delas”3. Na lição de José Afonso da Silva:

[...] a  eficácia  jurídica  da  norma designa a  qualidade de produzir,  em maior  ou 
menor  grau,  efeitos  jurídicos,  ao  regular,  desde  logo,  as  situações,  relações  e 
comportamentos de que cogita.4

A eficácia  social  ou efetividade  é  “a  realização  do  Direito,  o  desempenho 

concreto de  sua  função  social.  Ela  representa  a  materialização,  no  mundo  dos fatos,  dos 

preceitos legais  e  representa a  aproximação,  tão íntima  quanto possível,  entre o  dever-ser 

normativo  e o  ser  da realidade social”5. O alcance  dos objetivos da norma constitui a sua 

efetividade.6

Hans Kelsen,  referindo-se à eficácia social da norma jurídica,  identifica-a no 

fato real da norma ser “efetivamente aplicada e seguida”, na “circunstância de uma conduta 

humana conforme à norma se verificar no mundo dos fatos”.7

3 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 
pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 59.
4 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 66.
5 A definição é de BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e  
possibilidades da Constituição brasileira. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1990, p. 77.
6 SILVA, 1998, p. 66.
7 KELSEN, 1962, p. 18-19 apud SILVA, 1998, p. 64.
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Desde que a Constituição surgiu como instrumento regulatório do Estado de 

Direito, discutem os juristas se as suas normas, a exemplo das normas jurídicas em geral, são 

dotadas de eficácia jurídica – e que tipo de eficácia jurídica delas se pode esperar – e, ainda, 

qual  a  capacidade  da  Constituição  para  modificar  a  realidade  social,  isto  é,  qual  a  sua 

efetividade.

A normatividade  das Constituições não se afirmou  no  mesmo  passo  de seu 

surgimento como instrumento formal. A Constituição, até meados do século XX, na Europa, 

não era concebida  como uma norma jurídica  como as  demais8.  Até há  pouco, na França, 

Burdeau, jurista e cientista político, não considerava a Constituição  direito, tendo-a, apenas, 

como idéia.9

Louis  Favoreu registra que,  na França,  considerável  número de juristas,  têm 

defendido que a Constituição não é direito, “por tratar-se de um texto demasiadamente vago, 

excessivamente  geral,  que  carece  de  força  normativa  e  que  não  tem nenhuma  densidade 

enquanto norma”.10

No  Brasil,  prevaleceu  a  tradição  européia  da  primeira  metade  do  século 

passado,  “que  via  a  Lei  Fundamental  como  mera  ordenação  de  programas  da  ação, 

convocações ao legislador ordinário e aos poderes públicos em geral”.11

Dos comandos de não fazer,  relativamente aos direitos individuais,  passando 

pela  concepção de mera exortações frente aos direitos sociais,  a Constituição foi,  pouco a 

pouco, de Estado em Estado, impondo sua imperatividade por inteiro.12

O fato é que a estrutura especial de algumas normas constitucionais, contendo 

expressões genéricas  e conteúdos vagos e indeterminados,  associada ao  descrédito  na  sua 
8 ENTERRÍA, 1985, p. 56-60 apud BARCELLOS, 2002, p. 14.
9 O registro é de FAVOREU, 1991, p. 300-301 apud BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2002, 538.
10 BONAVIDES, 2002, p. 538.
11 BARROSO,  Luís  Roberto;  BARCELLOS,  Ana  Paula  de.  O  começo  da  história.  A  nova  interpretação 
constitucional  e  o  papel  dos  princípios  no direito brasileiro.  In: BARROSO,  Luís  Roberto (Org.).  A nova 
interpretação constitucional, ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 328.
12 PIMENTEL JÚNIOR, Paulo Gomes. Constituição e ineficácia social. Curitiba: Juruá, 2003, p. 11.
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capacidade  de  transformar  diretamente  a  realidade  social,  levou  ao  consenso,  por  algum 

período, quanto à ausência de sua força normativa.

Note-se  que  o  descrédito  da  força  normativa  da  Constituição  surge  com a 

derrocada  do  modelo  do  Estado  Liberal.  No  Estado  Liberal,  onde  a  Constituição  apenas 

regulava a organização estatal e estabelecia as suas funções básicas e os seus limites, além de 

um rol de direitos fundamentais que representavam meras abstenções do Poder em face dos 

individuos,  a questão acerca das potencialidades da força normativa da Constituição não se 

fazia presente.

A  Constituição  é  norma,  diziam  os  positivistas  liberais,  e  como  tal  tem 

imperatividade para regular a vida do Estado e assegurar os direitos (de primeira geração) aos 

cidadãos,  concebidos  individualmente  (uti  singulus).  A  Constituição  é  vista  como 

Constituição Jurídica e  não havia  dificuldade em afirmar-se a sua normatividade para um 

catálogo ainda restrito de direitos e que exigia somente abstenções do Estado.

Quando  as  Constituições  do  Estado  Social  passaram  a  inserir  direitos  de 

dimensão social, dependentes de ações e iniciativas do Estado para serem realizados, surgiu o 

embate  de  forças  entre  a  Constituição  Jurídica e  a  Constituição  Real,  isto  é,  surgiu  o 

confronto  entre  as  determinações  feitas  no  corpo  das  Constituições  e  a  factidade,  que 

transformava aqueles direitos em mera enunciação de programas.

Desse período, é emblemática a afirmação de Ferdinand Lassale, para quem a 

Constituição jurídica não passava de um pedaço de papel, somente tendo força normativa, ou 

seja,  capacidade de regular, se  consonante com a Constituição real do país,  isto  é,  com os 

fatores reais de poder que determinam a vida da nação.13

Afirma, com razão, Paulo Bonavides:

[...] todo o problema constitucional ainda hoje procede, contudo, da ausência de uma 
fórmula que venha combinar ou conciliar essas duas dimensões da Constituição: a 
jurídica e  a  política.  A  verdade  é  que  ora  prepondera  uma,  ora  outra.  No 

13 LASSALE, Ferdinand. O que é uma Constituição. Tradução Hiltomar Martins Oliveira. Editora Líder, 2002, p. 
48.
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constitucionalismo  clássico  ou  individualista  preponderou  a  primeira;  no 
constitucionalismo social e contemporâneo, a segunda. E quando uma delas ocupa 
todo o espaço da reflexão e da análise, os  danos e a  insuficiência do fenômeno 
constitucional se fazem patentes.14

Embora os fatores reais de poder influenciem na efetividade, a força jurídica da 

Constituição tem que ser realçada, nos momentos em que os fatores reais de poder (dimensão 

política) querem obnubilar sua dimensão jurídica. Na esteira do pensamento de Konrad Hesse, 

se a Constituição não é apenas a expressão de um ser, mas também de um dever ser; se não é 

apenas o simples reflexo das forças sociais, econômicas e políticas, mas é a Lei que procura 

imprimir  ordem  e  conformação  à  realidade  política  e  social15,  não  podem  os  Poderes 

constituídos diminuir  a dimensão jurídica da Constituição, fazendo-a soçobrar ante as forças 

políticas.

A  compreensão  da  tensão  permanente  entre  juridicidade  e  facticidade  é 

fundamental  para a  compreensão  dos limites  de uma  Constituição.  Limites  esses  que não 

podem ser entendidos, como uma negação da sua capacidade de modificar a realidade, nem 

distendidos pelo discurso utópico sem compasso com a realidade.

Não negar os limites  impostos pela realidade, tampouco olvidar o  dever ser 

ínsito a toda norma é a posição de equilíbrio que se espera do hermeneuta contemporâneo. Por 

isso,  Konrad  Hesse afirmou,  com grande lucidez,  que não se há  de desprezar  a  força  da 

realidade, que,  por vezes,  revela-se inconstitucional.  Para o Juiz do Tribunal de Karlshure, 

deve-se tomar a realidade em consideração e “hacer lo necesario para evitar que se produzca  

una realidade inconstitucional,  o para situar de nuevo a la  realidad de acuerdo com la  

Constitución”.16

Portanto, é  a força normativa  da Constituição que deve prevalecer  sobre os 

fatores reais  de poder, impondo a realização  dos objetivos constitucionais.  Somente se,  na 

14 BONAVIDES, 2002, p. 77.
15 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 1991.
16 HESSE, Konrad. Escritos de derecho constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1983.
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interpretação histórica da Constituição, o programa normativo não encontrar consonância com 

a  vontade  da  Nação,  surge  o  momento  de  mudar-se  a  Lei  Fundamental.  Enquanto  ela 

representar a vontade geral dos cidadãos e os seus anseios e propósitos, a sua força normativa 

deve suplantar os fatores reais de poder que provocam sua erosão.

A  ciência  constitucional  do  Estado  contemporâneo  parte  da  premissa  do 

reconhecimento da força normativa da Constituição, do caráter vinculativo e obrigatório das 

suas disposições, superada a fase em que a Carta era vista como um conjunto de aspirações 

políticas e mera convocação dos Poderes Públicos à atuação17. As possibilidades de atuação 

dessa força normativa, porém, dependem de uma visão mais atualizada e comprometida dos 

intérpretes da Constituição, e de uma maior abertura do sistema judicial  à participação da 

sociedade.

Não sem razão, afirmou Peter Härbele que a interpretação constitucional é um 

processo aberto, do qual participam os Poderes estatais, os órgãos públicos, os cidadãos e os 

grupos sociais.18

1.1 Âmbito da força normativa da Constituição

A força normativa da Constituição tem sido associada, apenas, à sua eficácia 

jurídica  ou aplicabilidade.  Sob o  argumento  de  que  existem normas  constitucionais  com 

aplicabilidade imediata e outras sem aplicação imediata,  o tema da eficácia  social continua 

sem solução, como se não estivesse associado à força normativa da Constituição.

Não há  utilidade  em falar-se  de força  normativa  da Constituição apenas  no 

plano da eficácia jurídica. Cabe lembrar as precisas palavras de Konrad Hesse:

17 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro: pós-
modernidade,  teoria  crítica  e  pós-positivismo.  In: BARROSO,  Luís  Roberto  (Org.). A  nova  interpretação 
constitucional, ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 1- 48.
18HÄRBELE,  Peter.  Hermenêutica  constitucional.  A  sociedade  aberta  dos  intérpretes  da  Constituição: 
contribuição  para  a  interpretação  pluralista  e  procedimental  da  Constituição.  Tradução  Gilmar  Ferreira 
Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002 (reimpressão).
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Embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor tarefas. A 
Constituição  transforma-se  em  força  ativa  se  essas  tarefas  forem  efetivamente 
realizadas, se existir  a disposição de orientar a própria conduta segundo a ordem 
nela estabelecida, se, a despeito de todos os questionamentos e reservas provenientes 
dos  juízos  de  conveniência,  se  puder  identificar  a  vontade de  concretizar  essa 
ordem.19

Observa-se  que  a  idéia  de  força  normativa  da  Constituição,  defendida  por 

Konrad Hesse,  não se limita  à concepção de eficácia  jurídica,  mas  abrange a sua eficácia 

social ou efetividade. Pois, para que a Constituição tenha plena força normativa é necessário 

que sejam observados dois pressupostos – um relativo ao conteúdo da Constituição e o outro à 

praxis constitucional.  Para  o  constitucionalista  alemão,  quanto  mais  o  conteúdo  de  uma 

Constituição  lograr  correspondência  com  os  elementos  sociais,  políticos,  econômicos  e 

espirituais do seu tempo, maior será a sua força normativa,  vez que granjeará o apoio e a 

defesa geral dos cidadãos.

Destacando que o pleno desenvolvimento da força normativa da Constituição 

depende da sua praxis, Konrad Hesse ressalta a imprescindibilidade de todos os partícipes da 

vida  constitucional compartilharem a  vontade de Constituição (Wille zur Verfassung),  que 

constitui  o  sentimento  do  valor  e  da necessidade  da existência  de  uma  ordem normativa 

inquebrantável e que está em constante processo de legitimação pelo  concurso da vontade 

humana.20

Afirma que a praxis será pressuposto da força normativa da Constituição, se a 

interpretação constitucional contribuir para essa tarefa:

[...] a interpretação tem significado decisivo para a consolidação e preservação da 
força normativa  da Constituição. A interpretação constitucional está submetida ao 
princípio da ótima concretização da norma (Gebot  optimaler Verwirklichung der 
Norm). Evidentemente, esse princípio não pode ser aplicado com base nos meios 
fornecidos  pela  subsunção  lógica  e  pela  construção  conceitual.  Se  o  direito  e, 
sobretudo, a Constituição, tem a sua eficácia condicionada pelos fatos concretos da 
vida, não se afigura possível  que a interpretação faça deles tábula rasa. Ela há de 
contemplar essas condicionantes, correlacionando-as com as proposições normativas 
da Constituição. A interpretação adequada é aquela que consegue concretizar, de 
forma excelente,  o sentido (Sinn)  da proposição normativa  dentro das condições 
reais dominantes numa determinada situação.21

19 HESSE, 1991, p. 19.
20 HESSE, 1991, p. 20-21.
21 HESSE, 1991, p. 22-23.
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Destarte,  a  força  da norma  constitucional  existe  apesar  dos fatores  reais  de 

poder, embora se reconheça que as forças hegemônicas da sociedade sempre irão influenciar 

na realização da Constituição, como ocorre com o Direito em geral.  Entretanto, observa-se 

que  os  fatores  reais  de  poder,  confrontados  com  os  valores  de  outros  grupos  sociais, 

resultaram  num  compromisso  –  a  Constituição  –  e  esta,  tornando-se  norma  jurídica, 

desvinculou-se dos fatores que levaram à sua edição, passando a ter força normativa própria.22

Nas palavras de Luís Roberto Barroso:

Embora resulte de um impulso político, que deflagra o poder constituinte originário, 
a Constituição, uma vez posta em vigência, é um documento jurídico. E as normas 
jurídicas,  tenham  caráter  imediato  ou  prospectivo,  não  são  opiniões,  meras 
aspirações ou plataforma política.23

Acentua-se  que  essa  força  normativa  inicial  necessita  ser  revitalizada, 

reafirmada, sedimentada, para que não haja um enfraquecimento da vontade de Constituição e 

para que a Constituição tenha eficácia social.

Inicialmente,  a  força  normativa  da  Constituição  advém  daquele  primeiro 

pressuposto referido por Konrad Hesse, ou seja,  o conteúdo da Constituição representar os 

elementos  políticos,  econômicos,  sociais  e  espirituais  da  sociedade,  ou  pelos  menos  os 

elementos hegemônicos ou que saíram vitoriosos no embate de forças. Porém, permanecerá a 

tensão entre a Constituição real e a Constituição jurídica, sendo necessário vir, em reforço da 

força normativa da Constituição, a praxis, quando todos os partícipes da vida constitucional 

reafirmam a importância das normas positivadas, fazendo-as prevalecer sobre as forças que 

buscam retardar a efetividade dos direitos previstos na Constituição.

A praxis, que reafirma a força normativa da Constituição é a interpretação das 

normas  constitucionais  pelos  operadores  do  Direito.  Reafirma  a  força  normativa  da 

22 Anota PIMENTAL JÚNIOR, 2003, p. 75: “Entretanto, uma vez posto, o texto constitucional se separa do seu 
autor e adquire vida própria, cabendo ao intérprete conceder-lhe ótima concretização, para que a norma tenha a 
máxima eficácia possível.”
23 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 5. ed. Saraiva: São Paulo, 2003.p. 249.
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Constituição  o  membro  do  Ministério  Público  que  instaura  inquérito  civil  para  apurar  a 

omissão  do  administrador  em implementar  políticas  públicas;  o  Poder Judiciário,  quando, 

afastando-se da limitação de uma interpretação dogmática,  realiza  verdadeira hermenêutica 

constitucional concretizadora de direitos fundamentais; enfim,  reafirma a força normativa da 

Constituição toda a sociedade, na defesa de direitos metaindividuais (coletivos lato sensu), ou 

os cidadãos, na defesa individual dos seus direitos.

São lúcidas as palavras de Inocêncio Mártires Coelho, ao afirmar que:

[...] a pronta atuação do Ministério Público, ou um simples despacho judicial, em 
prol da preservação do meio ambiente ou para defesa de consumidores anônimos, na 
medida em que se mostrem eficazes,  densificam muito mais o valor constitucional 
da dignidade da pessoa humana do que as costumeiras declarações de direitos.24

Na mesma senda, afirma J.J.Gomes Canotilho:

Realizar  a  Constituição  significa  tornar  juridicamente  eficazes  as  normas 
constitucionais.  Qualquer  Constituição  só  é  juridicamente  eficaz  (pretensão  de 
eficácia) por meio da sua realização. Essa  realização é tarefa de todos os órgãos 
constitucionais que,  na atividade legiferante, administrativa  e judicial,  aplicam as 
normas da Constituição. Nessa tarefa realizadora participam ainda todos os cidadãos 
que fundamentam na Constituição,  de forma direta e imediata, os  seus direitos e 
deveres.25

1.2 Eficácia  jurídica  e  estrutura  das  normas  jurídicas:  a  eficácia  das  normas 

programáticas

Há consenso na doutrina de que “inexiste norma constitucional completamente 

destituída de eficácia, sendo possível sustentar-se, em última análise, uma gradação da carga 

eficacial das normas constitucionais”.26

24 Em prefácio à obra de ALVARENGA, Lúcia Barros Freitas de. Direitos humanos, dignidade e erradicação da 
pobreza: uma dimensão hermenêutica para a realização constitucional. Brasília, DF: Brasília Jurídica, 1998, p. 
17.
25 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1999, 
p. 1126.
26 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2004, p. 243, citando ainda os pensamentos de Maria Helena Diniz e M.N. Barbosa.
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Essa  gradação  da  carga  eficacial  decorre  das  diferentes  densidades que  se 

observam  nas  normas  jurídicas  constitucionais.  De  acordo  com  a  forma  como  foram 

positivadas,  com  maior  ou  menor  completude  quanto  ao  seu  conteúdo,  as  normas 

constitucionais têm, em conseqüência, maior ou menor densidade normativa.

Na  leitura  da  Constituição,  fácil  é  ver  que  o  conteúdo  da  maior  parte  das 

normas materialmente constitucionais refoge à estrutura típica das normas dos outros ramos 

do Direito, o que decorre da finalidade do próprio texto constitucional, em que são veiculadas 

normas  principiológicas  e  esquemáticas,  que  apresentam  maior  abertura,  maior  grau  de 

abstração e, como conseqüencia, menor densidade jurídica.27

Conforme  afirma,  com precisão, Ingo Wolfgang  Sarlet,  em pensamento que 

pode ser transposto para as normas constitucionais em geral, não se deve, de forma alguma, 

“desconsiderar  a  íntima  conexão  entre  a  técnica  de  positivação  e  a  eficácia  jurídica  da 

respectiva  norma  definidora  de  direito  fundamental,  do  que,  em última  análise,  também 

depende a posição jurídica outorgada aos particulares”.28

As classificações tradicionais das normas constitucionais assentaram-se sobre a 

eficácia  jurídica  e  a  necessidade  de  interposição  legislativa,  ou  seja,  a  edição  de  leis 

infraconstitucionais para fazerem valer o comando constitucional,  definindo-lhe o conteúdo. 

Essas classificações, modernamente, cedem, necessariamente, espaço para uma classificação 

estrutural das normas jurídicas em princípios e regras. A mudança de percepção é importante 

porque  permite  visualizar-se  que  as  normas  constitucionais  que  menor  aplicabilidade 

apresentavam nas  classificações  tradicionais  -  as  normas  programáticas  -  correspondem a 

princípios jurídicos.

27 BARROSO, 2003, p. 107-108.
28 SARLET, 2004, p. 251.
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Às normas chamadas programáticas29 sempre foi negada eficácia jurídica, com 

nefastas  conseqüências  para  a  eficácia  dos  direitos  fundamentais  sociais,  de  ordinário 

previstos em normas de natureza principiológica.

A classificação estrutural das normas em regras e princípios é útil,  portanto, 

para  eliminar-se  o  estigma  que  sempre  pairou  sobre  as  normas  programáticas,  pela 

incompreensão quanto à sua capacidade de produzir efeitos. Não restando dúvida de que os 

princípios  têm imperatividade,  as  normas  chamadas  de  programáticas,  por  apresentarem 

caráter e expressão principiológica, também têm a mesma característica.30

A identidade  entre normas  programáticas  e  princípios  é  verificada  pela  sua 

forma de positivação e pelo tipo de conteúdo que apresentam. Com efeito, os princípios são 

normas que se caracterizam: a) por veicularem os valores basilares da sociedade; b) pelo alto 

grau de abstração ou indeterminação; c) por não estabelecerem as condições necessárias para 

a  sua  aplicação;  d)  por  determinarem  que  algo  seja  realizado  na  maior  medida  possível 

(comandos de otimização).

É  visível,  diante  das  mesmas  características  apontadas,  que  as  normas 

chamadas  de  programáticas,  numa  classificação  estrutural,  são  princípios,  e  não  regras 

jurídicas. Na verdade:

[...] vem de longa data a tendência – que remonta aos escritos clássicos de Crisafulli 
sobre este tema – de considerar as normas programáticas como autênticos princípios 
jurídicos, bem como de reconhecer aos princípios uma eficácia programática, em 
sentido amplo. Com efeito, a adoção de um princípio implica sempre na adoção de 
uma determinada linha de  desenvolvimento do ordenamento jurídico,  no âmbito 
mais ou menos largo ao qual ele se refere, na sua maior ou menor generalidade.31

29 No  Brasil,  Eros  Roberto Grau  está  entre  aqueles  que,  com  acerto,  rejeitam a  nomenclatura  de  normas 
programáticas.
30 Desde os tempos de Vezio Crisafulli, as normas programáticas são definidas como “normas jurídicas mediante 
as quais um programa de ação é adotado pelo Estado e obrigatoriamente cometido aos seus órgãos, funcionando 
como fundamento da ação estatal e como limite do poder”, CRISAFULLI, 1952, p. 1-3-104, apud REIS, José 
Carlos Vasconcellos dos.  As normas constitucionais programáticas e o controle do Estado.  Rio de Janeiro: 
Renovar,  2003,  p.  4-5.  José  Carlos  Vasconcellos  dos  Reis  destaca  como  características  das  normas 
programáticas: a) veicularem valores que interessam a toda a coletividade; b) o seu alto grau de abstração; c) 
definirem os fins a serem alcançados sem explicitar os meios. REIS, 2003, p. 4.

31 A caracterização e aplicação das normas programáticas como autênticos princípios também é defendida por 
SOMMERMANN, 1997, p. 361-362 apud REIS, 2003, p. 112-115.
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No  mesmo  sentido,  Ana  Paula  de  Barcellos  afirma  que  as  normas 

programáticas “estruturalmente consideradas, nada mais são do que princípios”.32

Porque são princípios,  as normas  programáticas têm alto  grau de abstração, 

remetendo as escolhas dos meios de sua concretização ao legislador infraconstitucional.  J.J. 

Gomes  Canotilho,  refutando a existência  de normas  programáticas,  afirma  que, no  Estado 

Social, o que existe são normas-programas (normas-fim, normas-tarefa), que correspondem às 

exigências  do moderno Estado Social  de Direito, sendo, portanto, inerentes à dinâmica  de 

uma Constituição Dirigente, “no sentido de normas que impõem aos órgãos estatais, de modo 

especial, ao legislador, a tarefa de concretizar (e realizar) os programas, fins, tarefas e ordens 

nelas contidos”.33

Sendo princípios,  as normas  programáticas têm um peso, que advém da sua 

carga axiológica  – maior  do que a existente nas  normas-regras,  pois  albergam os fins  do 

Estado, e não apenas regulam uma situação fática determinada. Em conclusão, a exemplo dos 

princípios, são as normas programáticas “comandos de otimização”34. Por isso, “elas ordenam 

que algo seja realizado – ou melhor, que um fim seja alcançado – na maior medida possível, 

dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes”.35

A natureza principiológica  das  normas  programáticas  traz conseqüências.  A 

primeira delas é que a sua aplicação não é uma questão de um tudo ou nada, como se regra 

fossem36. Em razão de estabelecerem menor exatidão sobre o comportamento exigível do(s) 

seu(s)  destinatário(s),  os  princípios  dependem  mais  do  que  as  regras  de  “atos 

institucionalmente legitimados de interpretação para a determinação da conduta devida”37. A 

32 BARCELLOS, 2002, p. 54.
33 SARLET, 2004, p. 287-288.
34 ALEXY, Robert.  Teoria de los derechos fundamentales, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, 
p. 86.
35 REIS, 2003, p. 115-116.
36 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 26.
37 ÁVILA,  Humberto.  A distinção entre princípios e regras e a  redefinição do dever  de  proporcionalidade. 
Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. 1, n. 4, jul. 2001. Disponível em: 
<http://www.direitopublico.com.br/pdf-4/dialogojurídico>. Acesso em: 18 nov. 2004.
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interpretação, portanto, assume um papel importantíssimo  na eficácia  jurídica  e  social  dos 

princípios.

A  segunda  conseqüência  é  que  a  natureza  principiológica  das  normas 

programáticas  dá-lhes  um  status  elevado  no  ordenamento  jurídico,  reconhecendo-se a sua 

peculiar  normatividade  e  carga  axiológica,  e  impõe  que  se  aplique,  na  sua  efetivação,  o 

método  especial  de  concretização  dos  princípios,  fazendo-se  uso  da  ponderação  e  dos 

princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade.

A essa conclusão chegou José Carlos Vasconcellos dos Reis:

Pode e deve falar-se, assim, numa verdadeira  eficácia principiológica, das normas 
constitucionais  programáticas.  Como  normas  jurídicas,  sua  interpretação  e  sua 
aplicação  devem  ser  orientadas,  com  seguro amparo teórico  e  imenso  proveito 
prático, pelo mesmo tratamento dispensado aos princípios jurídicos; isto porque as 
características  e  os  efeitos  produzidos  pelas  normas  programáticas  no  mundo 
jurídico, são, no todo, equiparáveis aos dos princípios.38

Em conclusão, tem-se que as normas constitucionais  possuem a natureza de 

regras ou de princípios. Sendo normas jurídicas têm o atributo direto da imperatividade. Em 

outras  palavras,  “apesar  das  diferenças  apontadas,  tanto  os  princípios quanto  as  regras 

veiculadas pela Constituição são normas constitucionais, e a sujeição à Constituição significa 

sujeição  a  todas  as  decisões  do  legislador  constituinte”39,  quaisquer  que  tenham  sido  as 

fórmulas adotadas para a positivação da decisões políticas fundamentais do Estado.

Porque  são  normas  da  Constituição,  as  normas  ditas  programáticas têm 

eficácia,  pois o sistema constitucional não admite que um mandamento constitucional fique 

sem realização. Prova disso, é que a Carta Política de 1988 instituiu dois mecanismos inéditos 

de controle de inconstitucionalidade: a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o 

mandado de injunção. A criação desses institutos, segundo acertada ilação de Flávia Piovesan, 

e o advento do princípio da aplicação imediata dos direitos fundamentais, conduz à superação 

do entendimento de que as normas programáticas apresentam inferior consistência jurídica e 

38 REIS, 2003, p. 122.
39 REIS, 2003, p. 107.
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não  conferem  direitos  subjetivos40,  permitindo,  ao  revés,  que  se  conclua  que  as  normas 

programáticas apresentam eficácia positiva, determinando uma atuação do Estado.

1.3 Modalidades de eficácia jurídica das normas constitucionais em geral e das 

normas de direitos fundamentais

As normas constitucionais, como quaisquer normas jurídicas,  têm sua eficácia 

definida no momento de sua positivação pelo legislador, isto é, o próprio conteúdo da norma 

especifica a modalidade de eficácia que se pode esperar do comando normativo. Outras vezes, 

é o trabalho  da doutrina que esclarece a modalidade de eficácia  jurídica  que acompanha a 

norma.41

Segundo  3classificação  doutrinária  corrente,  há  uma  eficácia  simétrica  ou 

positiva da norma jurídica, assim denominada porque “é capaz de produzir o efeito desejado 

pela norma”42. Essa modalidade de eficácia é encontradiça nas regras jurídicas, porque estas, 

pelo menor grau de abstração em relação aos princípios, já apresentam, em seu conteúdo, a 

precisa  conduta que impõem.  Assinala-se,  desde  logo,  que se pode obter eficácia  jurídica 

positiva  ou  simétrica  dos  princípios,  desde  que  sejam  reduzidos  a  um  núcleo  básico43, 

afastando-se a  álea  de indeterminação  do princípio  e procedendo-se à delimitação  do  seu 

conteúdo. 

40 PIOVESAN,  Flávia  C.  Constituição  e  transformação  social:  a  eficácia  das  normas  constitucionais 
programáticas e a concretização dos direitos e garantias fundamentais. Revista da Procuradoria Geral do Estado 
de São Paulo, São Paulo, n. 37, p. 65-74, jun. 1992, p. 71.
41 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito, 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 106-
107 e WALD, Arnold. Curso de direito civil brasileiro: introdução e parte geral. 5. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1987.
3

42 BARCELLOS, 2002, p. 62.
43 A idéia de núcleo básico dos princípios é definida por Ana Paula de BARCELLOS (2002, p. 53): “[...] os 
efeitos que um princípio pretendem produzir irradiam-se a partir de um núcleo básico determinado, semelhante, 
neste particular, às regras. A partir desse núcleo, todavia, os efeitos vão tornando-se indeterminados, seja porque 
variam  em  função  de  concepções  políticas,  ideológicas,  religiosas,  filosóficas,  etc.,  seja  porque  há  uma 
infinidade de situações não previstas, e a rigor indetermináveis, às quais seu efeito básico poderá se aplicar”.
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Além da eficácia positiva ou simétrica, há outras formas de eficácia das normas 

jurídicas,  que  podem  ser  classificadas  em  eficácias  dedutíveis  de  posições  do  próprio 

legislador (eficácias nulidade, ineficácia, anulabilidade e penalidade) e eficácias construídas 

pelo trabalho doutrinário (com as eficácias negativa, vedativa de retrocesso e interpretativa).

A eficácia denominada nulidade é assim denominada porque criva de nulidade 

os atos contrários à regra de conduta que o ordenamento jurídico elegeu como correta. No 

mesmo diapasão, as eficácias  denominadas  de  ineficácia  e anulabilidade,  correspondem à 

exigência que os destinatários da norma podem fazer de que o ato violador da regra jurídica 

não produza efeitos.

A eficácia  penalidade, forma mais  primitiva de eficácia  jurídica,  consiste na 

aplicação de uma penalidade ao sujeito que viola o comando normativo. A eficácia conferida 

à norma consiste em “influenciar  a vontade do indivíduo responsável pelo cumprimento da 

norma  para  que,  diante  da  ameaça  ou  da  própria  pena  (prevenção  geral  ou  especial, 

respectivamente) ele se motive a obedecê-la”44. 

Quanto  às  eficácias  negativa,  vedativa  de  retrocesso e  interpretativa é 

importante o esclarecimento de Ana Paula de Barcellos de que:

44 KELSEN, 1998, p. 71-72 apud BARCELLOS, 2002, p. 71.
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[...] a modalidade de eficácia negativa é uma construção doutrinária especialmente 
relacionada com as normas-princípios constitucionais. Na verdade, tanto a eficácia 
negativa,  como a  vedativa  de  retrocesso  e  a  interpretativa  [...]  são fruto de  um 
esforço  empreendido pela  doutrina  para  expandir  a  capacidade  normativa  dessa 
espécie de norma.45

A eficácia negativa consiste em considerar-se inválidas todas as normas ou atos 

que contravenham os efeitos pretendidos pela norma. Essa modalidade de eficácia, encontrada 

nas  regras jurídicas,  também é inerente aos princípios  jurídicos,  vez que se identifica  nos 

princípios um núcleo básico. Toda norma ou ato que contravenha essa porção perfeitamente 

caracterizada  do  conteúdo  do  princípio  é  atingido  pela  eficácia  negativa,  resultando  na 

invalidez da norma ou ato que feriu o princípio jurídico.46

A eficácia  vedativa de retrocesso é  modalidade  particularmente  relacionada 

aos  direitos  fundamentais.  Essa  modalidade  parte  do  pressuposto  de  que  os  princípios 

constitucionais  que cuidam de direitos  fundamentais  são  concretizados através  de normas 

infraconstitucionais, de modo que a eficácia desses princípios é a exigibilidade da “invalidade 

da revogação das normas que, regulamentando o princípio,  concedem ou ampliam direitos 

fundamentais,  sem  que  a  revogação  em  questão  seja  acompanhada  de  uma  política 

substitutiva  ou  equivalente”47.  Em  outras  palavras,  as  normas-princípios  constitucionais 

definidoras  de  direitos  fundamentais  gozam  de  eficácia  jurídica  no  sentido  de  impedir 

alterações legislativas que deixem um vazio, onde já houve concretização.

45 BARCELLOS, 2002, p. 66.
46 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos, Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1996, p. 79, afirma 
que “por se tratar de um conceito indeterminado, não constitui tarefa simples definir o que seja núcleo essencial 
dos direitos fundamentais”, mas informa que uma definição do núcleo essencial é encontrada em decisão do 
Tribunal  Constitucional  Espanhol,  que  identificou  que  o  núcleo  é  aquela  parte  do  princípio  que  contém 
elementos que o fazem reconhecível, impedindo a extinção do direito ou a sua transformação em outra coisa; que 
está  identificado  pelos  conceitos  tradicionais  e  convicções  dos  juristas;  e,  por  fim,  que constitui  um valor 
absoluto, que se conserva intocável frente às circunstâncias invocadas para reduzir o direito.  
47 BARCELLOS, 2002, p. 69.
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A eficácia interpretativa resulta na exigência das normas de hierarquia inferior 

observarem o comando das normas de hierarquia superior a que estão vinculadas, e, também, 

em caso de mesma hierarquia das normas, assegura que aquelas que são princípios jurídicos, 

tenham ascendência sobre as demais normas.

Registre-se  que  as  modalidades  descritas  não  são  exaustivas,  pois  existem 

outras  modalidades  de  eficácia,  bem  como  a  possibilidade  de  reconhecer  a  uma  norma 

jurídica mais de um tipo de eficácia.48

Da enumeração das modalidades de eficácia jurídica, e à luz do axioma de que 

regras e princípios têm força normativa,  depreende-se que algumas modalidades de eficácia 

jurídica ajustam-se às regras, outras aos princípios, e algumas a ambas as espécies normativas.

Tenha-se  em  conta  que  os  direitos  fundamentais  foram  positivados  de 

diferentes formas.  Aquele-se classificados como direitos de defesa do cidadão, em face do 

Estado, em geral, foram positivados sob a forma de regras; enquanto os direitos denominados 

prestacionais –  destacadamente  os  direitos  sociais  -  foram  positivados  em  forma  de 

princípios.  Da  distinção  quanto  à  forma  de  positivação,  decorrem,  igualmente,  diferentes 

eficácias jurídicas das normas constitucionais de direitos fundamentais.

A  eficácia  jurídica  dos  direitos  fundamentais  que  exigem  uma  prestação 

material do Estado, já  não pode ser obstada, sob o argumento da programaticidade, porque 

normas  programáticas não  são  meras  exortações  ao  legislador,  são princípios  jurídicos  e 

gozam de imperatividade.

Mas que eficácia têm os princípios? Se a eficácia jurídica é a aptidão da norma 

para produzir efeitos, com o correlato direito dos jurisdicionados de exigir  que o Judiciário 

determine  coativamente  o  cumprimento  da  norma,  que  tipo  de  eficácia  jurídica  toca  às 

normas-princípios da Constituição, em especial quando prevêem direitos sociais a prestações 

48 BARCELLOS, 2002, p. 61.
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materiais  do  Estado  (educação,  saúde,  moradia,  assistência  social,  trabalho,  proteção  à 

maternidade, à infância e à adolescência, às pessoas com deficiência, etc.)?

A exposição  anterior  sobre as  modalidades  de eficácia  jurídica  das  normas 

mostra-se útil,  portanto, para assentar que os princípios  têm eficácia  jurídica  diferenciada, 

construída  pela  doutrina  sob  a  classificação  de  eficácia  negativa,  eficácia  vedativa  de 

retrocesso e  eficácia  interpretativa49,  sendo  a  conjugação  dessas  modalidades  de  eficácia 

necessária para a efetividade que as normas constitucionais ditas programáticas devem ter.

Resume Ana  Paula  de Barcellos:  “A idéia  era –  e é  –  procurar associar  ao 

princípio  modalidades  de  eficácia  jurídica  capazes,  em  alguma  medida,  de  assegurar  a 

realização do efeito por ele proposto”50. Segundo a autora, porém, não são apenas as eficácias 

negativa, vedativa de retrocesso e interpretativa que tocam aos princípios, mas, havendo nos 

princípios, um núcleo básico, pode-se falar em eficácia positiva ou simétrica, quanto a esse 

núcleo.

O  núcleo  básico do  princípio  é justamente  aquele  espaço  em que se  logra 

identificar o seu conteúdo mínimo. No núcleo essencial do princípio, a determinação do seu 

conteúdo  aproxima-o da  determinação  do  conteúdo  das  regras  jurídicas,  de  modo  que  o 

princípio adquire a eficácia própria das regras jurídicas.

Ressalte-se, também, que a eficácia negativa e a eficácia vedativa de retrocesso 

pressupõem atos contrários às normas jurídicas.  Na primeira,  o ato contrário  é a edição de 

norma ou a prática de ato incompatível com o enunciado normativo. Na segunda, é a retirada 

do ordenamento jurídico  de regra que concretizava os direitos fundamentais.  Em ambas,  a 

conduta violadora do princípio constitucional é comissiva.

49 Ana Paula de BARCELLOS (2002, p 80) afirma: “As modalidades de eficácia jurídica reconhecidas pela 
doutrina aos princípios são 3 (três): a interpretativa, a negativa e a vedativa de retrocesso, sendo que esta última 
ainda não se consolidou inteiramente na doutrina e na prática jurisprudencial.”
50 BARCELLOS, 2002, p. 67.
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A não-realização dos direitos sociais a prestações materiais do Estado51, a seu 

turno, decorre de atos tipicamente omissivos, de sorte que, dentre as modalidades de eficácia 

jurídica  imputadas  aos  princípios,  apenas  a  eficácia  interpretativa será  útil  para  a 

concretização  das normas-princípios  que versam sobre direitos sociais,  não efetivados por 

omissão do legislador e/ou administrador público.

Embora  a  eficácia  interpretativa seja  útil,  é  possível  avançar-se  mais  e 

estabelecer para as normas-princípios uma eficácia  positiva ou simétrica,  que é aquela que 

autoriza a exigir judicialmente o efeito pretendido pela norma. Para isso, é necessário reduzir 

a abstração dos princípios,  o que é obtido por meio  da identificação do seu  núcleo básico, 

onde os efeitos que pretendem produzir está delimitado, e a partir do qual se espraiam todas as 

possibilidades que a aplicação dos princípios podem ensejar.

A eficácia jurídica positiva ou simétrica é a única capaz de superar a violação 

da norma quando esta se opera através de um comportamento omissivo.52

Partindo-se  da  existência  desse  núcleo  básico,  em  relação  ao  princípio  da 

dignidade  humana,  construiu-se doutrinariamente o conceito  de  mínimo existencial,  o qual 

corresponderia a uma eficácia positiva ou simétrica. É dizer, no núcleo essencial do princípio 

da dignidade humana está o conteúdo mínimo daquele princípio, sem o qual o próprio valor 

dignidade  estaria  sendo  desrespeitado,  de  modo  que,  quanto  a  esse  núcleo,  sob  pena  de 

desnaturação do próprio princípio, é necessário que o ordenamento jurídico confira eficácia 

simétrica ou positiva, investindo os administrados em direitos públicos subjetivos.

É claro que não é somente o princípio da dignidade humana que é redutível a 

um núcleo  mínimo.  Ocorre  que,  sendo  o  princípio  da  dignidade  humana,  valor-fonte  do 

ordenamento jurídico, avançou-se, doutrinariamente, na fixação do seu núcleo básico.

51 A partir desse momento, resume-se, nesse trabalho, a expressão “direitos sociais a prestações materiais do 
Estado” à expressão “direitos sociais”, mais sintética.
52 BARCELLOS, 2002, p. 304.
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Todos os princípios podem ser reduzidos ao seu  núcleo básico e precede ao 

processo de ponderação de valores, a tarefa do intérprete de verificar qual o núcleo básico de 

cada princípio,  e, à luz do princípio da proporcionalidade, determinar se a norma-princípio 

tem eficácia completa ou eficácia apenas no tocante ao seu núcleo básico e intangível.

Em síntese,  pode-se afirmar  que a eficácia jurídica dos direitos fundamentais 

sociais a prestações resulta de determinação do legislador  ou do trabalho interpretativo.

Há eficácia  jurídica  concedida  pelo  legislador,  quando:  1)  positiva  o direito 

com a precisa determinação do seu conteúdo e do tipo de eficácia que lhe toca (v.g., § 1º do 

art. 208, da CF, quanto à obrigatoriedade do ensino fundamental)53; 2) determina a aplicação 

imediata dos direitos fundamentais (§ 1º do art. 5º da Constituição Brasileira de 198854, e da 

Constituição  Portuguesa,  embora,  quanto  a  essa  última,  com  a  restrição  de  que  a 

aplicabilidade abrange apenas os direitos, liberdades e garantias).55

Já a  eficácia jurídica obtida através da interpretação depende de um iter que 

perpassa pela compreensão de que a exegese constitucional deve ser irradiada pela concepção 

de Estado, seus objetivos e a teoria dos direitos fundamentais que consagra, em direção a uma 

efetividade que seja factível e dessumida da força normativa da Constituição.

1.4 Eficácia jurídica das normas de direitos sociais

Na  evolução  do  direito  constitucional,  percebe-se  que,  dentre  as  normas 

constitucionais, as primeiras a terem o reconhecimento de sua aplicabilidade foram as normas 

de organização do Estado e os direitos fundamentais civis e políticos. Por se tratarem, esses 

53 Art. 1º da CF/88: O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
54 Art. 5°, § 1° da CF/88: As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
55 SARLET, 2004, p. 255, citando o Título II da CRP – Constituição da República de Portugal.
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últimos,  de direitos de liberdade (liberdade  formal),  e exigirem apenas  uma  abstenção  do 

Estado, a sua aplicabilidade não ensejou maiores discussões, experimentando “uma trajetória 

que  parte  com freqüência  do mero  reconhecimento  formal  para  concretizações  parciais  e 

progressivas,  até  ganhar  a  máxima  amplitude  nos  quadros  consensuais  de  efetivação 

democrática do poder”.56

A positivação dos direitos fundamentais  sociais,  econômicos  e culturais  nas 

Constituições trouxe, também, a indagação se a eficácia jurídica reconhecida aos direitos civis 

e políticos os açambarcava.

Registra Paulo Bonavides que os direitos sociais:

[...] passaram primeiro por um período de baixa normatividade ou tiveram eficácia 
duvidosa,  em virtude de sua própria natureza de direitos que exigem do Estado 
determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis por exigüidade, carência 
ou limitação essencial dos meios e recursos. De juridicidade questionada nesta fase, 
foram eles remetidos à chamada esfera programática, em virtude de não conterem 
para  sua  concretização  aquelas  garantias  habitualmente  ministradas  pelos 
instrumentos  processuais  de  proteção aos  direitos  de  liberdade.  Atravessaram, a 
seguir, uma crise de observância e execução, cujo fim parece estar perto, desde que 
recentes  Constituições,  inclusive  a  do  Brasil,  formularam  o  preceito  da 
aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais.57

O reconhecimento da eficácia jurídica dos direitos fundamentais sociais passa 

por  três  estágios:  um primeiro,  em  que  não  se  reconhecia  eficácia  jurídica  aos  direitos 

fundamentais;  um segundo  momento, em que a doutrina construiu uma teoria  da eficácia 

jurídica mínima daqueles direitos; e, por último, o atual estágio, em que os constitucionalistas 

constróem as  bases  de uma  teoria  da  eficácia  jurídica  máxima  dos direitos  fundamentais 

sociais.

No  primeiro  estágio,  os  direitos  sociais  não  eram  reconhecidos  como 

verdadeiros  direitos,  mas  meros  programas  de  ação  governamental.  Sustentava-se  que  as 

normas  que  os  contêm  não  apontam  o  responsável  por  sua  efetivação,  nem  definem 

56 BONAVIDES, 2002, p. 516.
57 BONAVIDES, 2002, p. 518.

40



concretamente a prestação devida.  Pendentes de regulamentação, os direitos sociais  seriam 

inexigíveis.

Outro  argumento,  é  que  os  direitos  sociais,  por  estarem  submetidos  a 

condicionamentos fáticos, em especial às condições econômicas e financeiras do Estado, não 

podem ser considerados direitos, vez que não é possível exigi-los judicialmente.58

Karl Loewenstein afirmava  que os direitos fundamentais  não são direitos no 

sentido  jurídico,  pois  não  podem  ser  exigidos  diretamente  do  Estado  senão  quando 

institucionalizados por ação estatal.59

No Brasil, José Cretella Júnior afirmou que:

[...] a regra jurídica constitucional que dispõe que “todos têm direito e o Estado tem 
dever”  –  de  educação,  saúde -,  na  realidade “todos  não têm  direito”,  porque  a 
relação jurídica entre o cidadão-credor e o Estado-devedor não se fundamenta em 
um  vinculum  iuris gerador  de  obrigações,  pelo  que  falta  ao  cidadão  o  direito 
subjetivo público, oponível ao Estado, de exigir, em juízo, as prestações prometidas, 
a educacional e a da saúde, a que o Estado se obrigara por proposição ineficaz dos 
constituintes,  representantes do povo.  O Estado  deve,  mas o  debet tem conteúdo 
ético, apenas, conteúdo que o bonus administrador procurará proporcionar a todos, 
embora a tanto não seja obrigado.60

A teoria da eficácia zero ainda obteve acolhimento pelo Superior Tribunal de 

Justiça que, no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança nº 6.564/RS61, entendeu 

que  o  direito  à  saúde  consagrado  na  Constituição  não  confere  direito  subjetivo  aos 

beneficiários de exigir uma conduta estatal, pois não foi delimitado na sua extensão, faltando 

a integração legislativa para completar-lhe o sentido.

José  Afonso  da  Silva,  na  sua  clássica  obra  Aplicabilidade  das  Normas  

Constitucionais,  desenvolveu  a  teoria  de  que  todas  as  normas  constitucionais  têm 

58 SAMPAIO,  José  Adércio Leite.  Direitos fundamentais.  Belo Horizonte:  Del  Rey,  2004,  p.  264.  O autor 
classifica a primeira objeção (de que os direitos sociais não são verdadeiros  direitos) como deontológica, e a 
segunda (de que não são passíveis de questionamento judicial), de objeção institucional.
59 PIOVESAN,  1995,  p.  64  apud   FRISCHEISEN,  Luiza  Cristina  Fonseca,  Políticas  Públicas.  A 
responsabilidade do administrador e o Ministério Público. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 44. 
60 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 1988, v. 2, p. 884.
61 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Mandado de Segurança nº 6.564/65. Recorrene: Francis 
Piccoli Pedroso. Recorrido: Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Mon. Demócrito Reinaldo. Brasília, DF, 23 
de maio de 1996, pub. Diário de Justiça 17/06/96.
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aplicabilidade, variando, apenas, a medida de aplicabilidade, consoante recebam ou não uma 

integração  do  legislador  infraconstitucional.  Assim,  na  sua  classificação  das  normas 

constitucionais em normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata,  normas de eficácia 

contida e aplicabilidade imediata  e  normas de eficácia limitada, as normas definidoras de 

direitos  fundamentais  sociais  enquadram-se  na  espécie  normas  de  eficácia  limitada,  ou 

normas ditas programáticas.

O avanço da teoria capitaneada por José Afonso da Silva, que se pode chamar 

de teoria da eficácia jurídica  mínima dos direitos fundamentais sociais, é o de reconhecer, 

pelo menos, uma eficácia jurídica negativa às normas de direitos fundamentais sociais, isto é, 

essas normas têm o efeito de impedir que o Legislativo edite normas e o Executivo realize 

ações  em  descompasso  com  os  fins  e  programas  estabelecidos  na  norma-princípio 

constitucional.

Porém,  não  basta  reconhecer-se  uma  eficácia  jurídica  negativa  às  normas 

constitucionais.  Conforme visto, é necessário  que às normas-princípios,  como são a grande 

parte das normas que albergam direitos sociais  a  prestações,  seja  assegurada uma  eficácia 

interpretativa (no sentido de poder-se exigir do magistrado o efeito pretendido pela norma) e 

uma eficácia positiva ou simétrica (capaz de concretizar o efeito previsto na norma).

Assim,  os  constitucionalistas  modernos,  do  escol  de  J.J.  Canotilho,  José 

Roberto Barroso, Eros Roberto Grau, Ingo Wolfgang Sarlet, Ana Paula de Barcellos e Sérgio 

Fernando Moro, entre outros, desenvolvem estudos que podem ser alinhados numa teoria da 

eficácia jurídica máxima dos direitos fundamentais sociais. Por essa teoria, todas as normas 

constitucionais  devem  ter  eficácia  máxima,  de  modo  que  os  direitos  sociais  podem  ser 

exigidos  judicialmente  –  variando  os  construtores  da  teoria  apenas  quanto  à  medida  da 

interferência judicial possível e quanto à adoção da teoria da reserva do possível.

Observa-se  que,  mesmo  os  constitucionalistas  mais  progressistas  quanto  à 

eficácia jurídica dos direitos fundamentais, reconhecem que a sua efetividade fica embaraçada 
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pelos seguintes fatores: a) as funções dos direitos sociais,  conforme sejam eles direitos de 

defesa ou direitos sociais a prestações materiais do Estado; b) a forma de positivação desses 

direitos, em normas com maior ou menor densidade normativa; c) os limites representado pela 

falta de recursos, não podendo o Direito, qual um Midas, produzir as condições materiais para 

a efetivação dos direitos fundamentais a prestações.

Esses  obstáculos  são,  na  verdade,  pseudo-limites  à  realização  dos  direitos 

sociais.  Direitos  de defesa  tanto quanto  direitos a  prestações exigem recursos para serem 

concretizados.  Para superar o obstáculo da forma  de positivação, em normas-princípios  ou 

normas-programa, com alto grau de indeterminação acerca da abrangência do seu conteúdo e 

dos meios para a sua concretização, uma solução é extrair-se dos princípios um núcleo básico, 

onde há a definição dos efeitos pretendidos pela norma. A mesma idéia de núcleo básico de 

direitos  sociais  informa  a  concepção  de  mínimo  existencial,  ou  mínimo  necessário  à 

preservação da dignidade humana, teoria criada para contornar os argumentos de escassez de 

recursos.

1.5 A Aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais e o § 1º do art. 5º da 

Constituição Federal

A Constituição de 1988 fixou expressamente que as normas consagradoras de 

direitos fundamentais  são normas  de aplicabilidade  imediata  (art.  5º,  §  1º,  da CF/88).  As 

Constituições de Portugal (art. 18/1) e da Alemanha (art. 1, III) contêm igual disposição, que 

certamente inspiraram o Constituinte nacional.62

Afirma Andreas J. Krell:

Esse dispositivo serve para salientar o caráter preceptivo e não programático dessas 
normas, deixando claro que os  Direitos  Fundamentais podem  ser  imediatamente 

62 KRELL,  Andreas J.  Direitos sociais e  controle  judicial  no  Brasil  e  na  Alemanha.  Porto Alegre:  Sérgio 
Antônio Fabris, 2002., p. 37.
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invocados, ainda que haja falta ou insuficiência da lei. O seu conteúdo não precisa 
ser necessariamente concretizado por uma lei; eles possuem um conteúdo que pode 
ser definido na própria tradição da civilização ocidental-cristã, da qual o Brasil faz 
parte.63

Apesar da clareza do § 1º do art. 5º, a norma não serviu para sedimentar, de 

logo,  que  os  direitos  sociais  –  conquanto  sejam  espécie  de  direitos  fundamentais  –  têm 

aplicação  imediata,  não  sendo  poucas  as  vozes  que  se  levantaram  para  afirmar  que  o 

preceptivo  aplica-se  tão-somente  aos  direitos  fundamentais  civis  e  políticos.  A  doutrina 

dissente,  ainda,  sobre a  abrangência  do  § 1º  do  art.  5º  da  Carta Constitucional,  havendo 

posições  sobre  a  extensão  do  preceptivo  apenas  aos  direitos  catalogados  no  art.  5º  da 

Constituição Federal, e posições defendendo sua abrangência aos outros direitos fundamentais 

espalhados no texto constitucional.

Tem prevalecido a tese de que o § 1º do art. 5º da Constituição Federal aplica-

se a todos os direitos fundamentais,  ainda que não previstos naquele artigo, pois, diante da 

regra do §2º, do mesmo artigo, de que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição 

não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

que  a  República  Federativa  do  Brasil  seja  parte”,  não  há  dúvida  de  que  a  nota  da 

fundamentalidade, com seus consectários, abrange direitos não incluídos no art. 5º.64

No entanto, deve-se registrar que a postura dos que defendem que o §1º do art. 

5º  da  Constituição  Federal  aplica-se  apenas  aos  direitos  fundamentais  elencados  naquele 

artigo, nem sempre é adotada com o intuito de restringir a aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais, conforme se explicitará adiante.

Defendendo que o § 1º do art. 5º não confere eficácia jurídica plena aos direitos 

sociais, Manoel Antônio Teixeira Filho65 afirma que aquela norma não pode atentar contra a 

63 KRELL, 2002, p. 37-38.
64 No mesmo sentido, SARLET, 2004, p. 254.
65 TEIXEIRA FILHO, 1988, p. 35. apud SARLET, 2004, p. 256.
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natureza das coisas,  pois os direitos sociais somente alcançam sua eficácia nos termos e na 

medida de uma lei integradora.

Realmente  não  se  pode  deixar  de  reconhecer  que  a  forma  de  positivação 

repercute  na  eficácia  das  normas  constitucionais,  mas,  em  se  tratando  de  direitos 

fundamentais, também é pertinente analisar a função que estes direitos desempenham.

Quanto à função,  os direitos fundamentais  são  classificados  em  direitos  de 

defesa e direitos a prestações. Os primeiros, compreendem os direitos de liberdade (inclusive 

as liberdades sociais), os direitos de igualdade, as garantias e os direitos políticos. Os direitos 

a  prestações são integrados tanto pelos direitos a  prestações em sentido  amplo,  quanto as 

prestações em sentido  estrito.  As  prestações em sentido  amplo  dependem de uma  norma, 

como, por exemplo, a que assegura a participação em associações; os direitos a prestações em 

sentido estrito compreendem atos materiais do Estado para atender necessidades dos cidadãos.

Fácil é ver que no universo dos direitos de defesa encontram-se alguns direitos 

sociais,  assim  como  no  âmbito  dos  direitos  prestacionais  encontram-se  alguns  direitos 

relacionados à liberdade. Logo, não pode prosperar o argumento de que os direitos sociais não 

estão açambarcados pela  eficácia  imediata prevista  no § 1º do art.  5º, da Constituição. A 

questão  deve  ser  colocada  sob  outro  ângulo:  considerando-se  a  função  dos  direitos 

fundamentais e a sua forma de positivação, todos têm aplicação imediata?

Fábio  Konder  Comparato  defende  que  os  direitos  econômicos,  sociais  e 

culturais  gozam  de  tanta  eficácia  e  força  impositiva  quanto  os  direitos  e  liberdades 

individuais, aduzindo que não se deve:

[...] torturar o texto do art. 5º, §1º, da Constituição a fim de se dizer ou que a eficácia 
imediata nele mencionada é exclusiva dos direitos declarados no caput do artigo, ou 
então que, não obstante aplicável aos direitos sociais do art. 6º, aquela norma tem 
em  relação  a  esses  últimos,  uma  aplicação  contida  ou  limitada.  Não,  todos  os 
direitos  econômicos,  sociais  e  culturais de  uma Constituição gozam de  eficácia 
imediata, no sentido de que as entidades da Federação não podem adiar, sob pretexto 
da inexistência de leis (que elas próprias, aliás, produzem), a realização de políticas 
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públicas tendentes à progressiva melhoria do nível de vida e da qualidade de vida de 
todos os segmentos da população.66

Outros,  como Eros Roberto Grau e R. R. Ruschel  defendem que,  diante da 

existência  de  norma  constitucional  expressa  (§ 1º  do art.  5º  da Constituição  Federal),  os 

direitos fundamentais,  inclusive os versados em normas constitucionais ditas programáticas, 

em  virtude  de  sua  imediata  aplicabilidade,  criam  direito  subjetivo  individual, 

independentemente da produção de qualquer ato legislativo  ou administrativo, impondo ao 

Poder Judiciário o dever de prover a sua exeqüibilidade imediata (efetividade).67

Adotando posição intermediária, Ingo Wolfgang Sarlet afirma que não se pode 

negar a todos os direitos fundamentais aplicabilidade imediata, mas obtempera que, quando os 

direitos  fundamentais  sociais  dependerem de  uma  prestação  estatal  e,  pela  forma  de  sua 

positivação, tiverem baixa normatividade, não se pode sustentar que sua aplicação ocorre do 

mesmo  modo  que  os direitos  fundamentais  sociais  que  albergam as  chamadas  liberdades 

sociais.  Alerta para a necessidade de não se subestimar nem superestimar o significado e o 

alcance da norma insculpida no § 1º do art. 5º, da CF/88.68

Lembrando  a  diferença  de  tratamento  dada  no  direito  lusitano  aos direitos 

fundamentais clássicos (ou de defesa) e aos direitos sociais69, aduz Clémerson Merlin Clève 

que:

[...]  a  Constituição  [brasileira],  ao  tratar  dos  direitos  fundamentais,  não  prevê, 
expressamente,  em  nenhum momento,  uma  dualidade de  regimes.  Em tese,  no 
direito constitucional brasileiro, o regime dos  direitos fundamentais clássicos  é o 
mesmo dos  direitos  fundamentais  exigentes  de  uma  atuação  positiva  do  poder 
público. Por isso, o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Constituição incide sobre 
ambos os territórios (direitos de defesa e direitos sociais prestacionais).70

66 COMPARATO, Fábio Konder. O Ministério Público na defesa dos direitos econômicos, sociais e culturais. In: 
GRAU,  Eros  Roberto.  CUNHA,  Sérgio Sérvulo.  Estudos de  Direito Constitucional em homenagem a José  
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2003, p.252.
67 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 8. ed. 2003,p. 274 
e ss.;  RUCHEL, Ruy Ruben, A eficácia dos direitos sociais. Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do 
Sul - Ajuris, n. 58, 1993, pp. 291-294.
68 SARLET, 2004, p. 261. Esta também é a opinião de KRELL, 2002, p. 38, que adere ao entendimento dos dois 
autores citados.
69 A Constituição Portuguesa estabelece dois regime jurídicos de direitos fundamentais: os direitos, liberdades e 
garantias (direitos clássicos ou de defesa) e os direitos sociais,  econômicos e culturais (direitos prestacionais).
70 CLÈVE,  Clèmerson  Merlin. A eficácia  dos  direitos  fundamentais  sociais.  Boletim Científico da  Escola 
Superior do  Ministério Público da União, Brasília, DF, a. 2, n. 8, p. 151-161, jul./set. 2003, p. 154.
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Mas, o autor alerta que:

[...]  se  é  verdade  que  a  Constituição  não  aparta  os  direitos  (clássicos  ou 
prestacionais)  em regimes distintos, não é menos verdade que apontados direitos 
decorrem de disposições constitucionais dotadas de estruturas normativas distintas. 
Não é  possível  deixar  de  considerar  que a  estrutura das  normas  que tratam de 
direitos sociais é diferente daquela própria  dos direitos de defesa.71

Justamente porque a Constituição utilizou diferentes estruturas normativas para 

positivar os direitos fundamentais é que estes têm graus distintos de eficácia jurídica. Como 

compatibilizar uma norma que afirma, simplesmente, que a aplicabilidade dos direitos sociais 

é  imediata,  com  a  circunstância  de  que  os  graus  de  eficácia  jurídica  das  normas 

constitucionais são diferentes?

A razão está com Ingo Wolfgang Sarlet quando afirma, citando as opiniões de 

Flávia  Piovesan e J.  J.  Canotilho  que “a norma do art. 5º,  § 1º,  da CF impõe aos órgãos 

estatais a tarefa de maximizar a eficácia dos direitos fundamentais”. Para o autor, há que se 

dar razão aos que ressaltam o caráter dirigente e vinculante do § 1º do art. 5º, que, além de 

assegurar a força vinculante dos direitos e garantias de cunho fundamental, objetiva tornar tais 

direitos  prerrogativas  diretamente  aplicáveis  pelos  poderes  Legislativo,  Executivo  e 

Judiciário.72

A posição  de  Ingo  Wolfgang  Sarlet  é  de reconhecer  que,  tendo  as normas 

constitucionais  diferentes  estruturas normativas,  têm diferentes  graus de eficácia,  algumas 

dependendo de interpositio legislatoris para gerar a plenitude dos seus efeitos, de modo que o 

§ 1º do art. 5º da Constituição Federal deve ser interpretado como um princípio,  como um 

mandado de otimização. O autor, na esteira da doutrina alemã,  que sustenta que o art. 1º, 

inciso III, da Lei Fundamental,  gera em favor dos direitos fundamentais uma presunção de 

aplicabilidade e eficácia, afirma que o § 1º do art. 5º, da Constituição brasileira, também gera 

71 CLÈVE, 2003, p. 154.
72 SARLET, 2004, p. 262.
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essa presunção em favor de todos os direitos fundamentais (dentro e fora do catálogo do art. 

5º),  “de  tal  sorte  que  eventual  recusa  de  sua  aplicação,  em virtude  da  ausência  de  ato 

concretizador,  deverá  (por  ser  excepcional)  ser  necessariamente  fundamentada  e 

justificada”.73

Opondo-se a essa posição, João Pedro Gebran Neto afirma que “este plus que 

se procura conferir aos direitos fundamentais, na prática, significa nada ou muito pouco”. Para 

o  autor,  a  tese  da  maior  aplicabilidade  imediata dos  direitos  fundamentais  não  é  uma 

característica que deflui da norma do § 1º do art. 5º, mas um atributo de todas as normas 

constitucionais,  como resultado  do princípio  da máxima  eficácia  e  da força normativa  da 

Constituição.74

O autor propõe uma interpretação restritiva do alcance do § 1º do art. 5º  da 

Constituição Federal, para conferir-se aplicabilidade imediata apenas aos direitos previstos no 

art.  5º  e  seus  incisos.  Justificando  sua  tese,  João  Pedro  Gebran  Neto  aduz  que  “essa 

perspectiva é apenas aparentemente restritiva porque, muito embora se procure diminuir  seu 

alcance,  permite aprofundar seu conteúdo, dando-lhe contornos diferentes daqueles que até 

hoje vêm sendo preconizados por quase que a unanimidade da doutrina nacional”.75

Nessa  perspectiva  de  aprofundamento  do  conteúdo  do  §  1º  do  art.  5º,  da 

Constituição Federal,  João Pedro Gebran Neto defende ainda que os direitos fundamentais 

previstos no catálogo do art. 5º devem ser concretizados pelos juízes e operadores jurídicos a 

partir da Constituição, porque as normas constitucionais têm exeqüibilidade imediata76, como 

decorrência do princípio da constitucionalidade. Para os direitos previstos no art. 5º, o autor 

afirma que “sua outorga, por força da aplicação imediata, não decorre de livre opção política 

do legislador ou da administração, mas direito subjetivo de seus titulares, que podem exigi-

73 SARLET, 2004, p. 264.
74 GEBRAN NETO, João Pedro. A aplicação imediata dos direitos e garantias individuais. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002, p. 155.
75 GEBRAN NETO, 2002, p. 158.
76 O  autor  faz  referência  aos comentários de  José  Carlos Vieira  de  Andrade ao art.  18,  1, da Constituição 
Portuguesa, em apoio a sua tese.
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los,  mesmo quando  houver  omissão  inconstitucional”  e independentemente de intervenção 

legislativa. Preconiza que as lacunas legislativas existentes nas normas dos incisos do art. 5º 

devem  ser  colmatadas  pelo  Poder  Judiciário,  no  caso  concreto,  independentemente  da 

impetração de mandado de injunção.77

A restrição do alcance do § 1º do art. 5º da Constituição Federal aos direitos 

previstos no art. 5º  é  insustentável.  Além disso,  o autor não consegue demonstrar em que 

medida a restrição do alcance favorece a ampliação do conteúdo da norma. É dizer, não é 

porque se reconhece aos direitos do art. 5º uma concretização a partir do texto constitucional, 

caso a caso, que não se pode adotar o mesmo método tópico-concretizante em relação aos 

direitos fundamentais fora do catálogo do art. 5º.

Não  é desprezível,  contudo,  a  preocupação  do  autor  e  de Sérgio  Fernando 

Moro de  que  a  interpretação  corrente dos efeitos  do  §  1º  do  art.  5º  (como  princípio  ou 

mandado de otimização), apenas contribua “para uma justificação mais técnica e elaborada de 

decisões  que  neguem  eficácia  às  normas  de  direito  fundamental,  principalmente  quando 

envolvidos direitos a prestações estatais”.78

Somente uma má interpretação pode conduzir ao desacerto de negar-se alguma 

eficácia  às normas de direito  fundamental.1 O  mandado de otimização,  em que consiste a 

norma-princípio do § 1º do art. 5º, da Constituição Federal, não admite a negação de eficácia 

aos direitos fundamentais. Um mandado implica sempre fazer-se algo, não sendo permitido o 

não-fazer, ou seja, a negação de efeitos à norma, mediante uma exegese de bloqueio. Todos os 

direitos fundamentais devem ser realizados, o que não se pode negar é que existam alguns que 

têm eficácia social imediata, e outros cuja efetividade vai sendo progressivamente alcançada, 

partindo-se  de  um patamar  mínimo  até  o  mais  alto  grau  de  satisfação  das  necessidades 

humanas.

77 GEBRAN NETO, 2002, p. 197.
78 A expressão é de MORO, 2001, p. 60 e ss., apud SARLET, 2004, p. 267.
1
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Desse modo, a interpretação correta do § 1º do art. 5º , da Constituição Federal, 

é aquela que, vendo naquela norma um princípio, reconhece ser um mandado de otimização, 

determinante  do  dever  de  concretizar-se  todos  os  direitos  fundamentais,  estejam  eles 

topograficamente onde estiverem, dentro da Constituição ou dos tratados internacionais nos 

quais o Brasil for parte (§ 2º do art. 5º, da Constituição Federal79).

Porém,  é imperioso  reconhecer-se  que  os direitos  reunidos  sob o rótulo de 

sociais são bastante diferentes entre si. Essa circunstância é destacada por José Adércio Leite 

Sampaio,  que enumera  diferenças  em relação  à finalidade  (de defesa,  como no direito  de 

greve; de prestação, como no direito à saúde); quanto ao conteúdo (educação, saúde, trabalho, 

lazer, moradia, segurança social,  proteção à maternidade e a infância,  bem como assistência 

aos  desamparados)  e  quanto  à  estrutura  (os  direitos  trabalhistas  individuais  e  coletivos 

assumem um detalhamento quase sistemático nos artigos 7º e 8º, os demais estão referidos ou 

melhor  disciplinados  na  Ordem  Econômica  e  Financeira,  e,  especialmente,  na  Ordem 

Social)80.  Quanto  à estrutura,  cabe  distinguir  os  direitos  sociais  positivados  em forma  de 

regras e de princípios.

Todas  essas  diferenças  convergem para  a  afirmação  de que  o princípio  da 

aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais realiza-se na medida dessas diferenças. Isso 

significa  que,  para  alcançar-se  a  máxima  eficácia  dos  direitos  fundamentais  sociais  a 

prestações, tem-se que examinar, sempre, o caso concreto.

Essas  diferenças  impedem  que  o  princípio  da  aplicabilidade  imediata  atue 

sempre da mesma forma. Para aqueles direitos cujo conteúdo torna complexa a intervenção 

judicial (como o direito ao trabalho) e para aqueles que foram positivados em normas com 

alto  grau  de  abstração,  o  princípio  da  aplicabilidade  imediata  atua  como  mandado  de 

79 Art. 5º § 2º da CF/88: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República federativa do Brasil 
seja parte.
80 SAMPAIO, 2004, p. 266.
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otimização,  determinando  que se alcance  o  núcleo básico de cada direito,  determine-se  o 

efeito que pode produzir e a situação jurídica em que investe o titular do direito.

Como corolário do entendimento de que a aplicabilidade imediata prevista no § 

1 º do art. 5º da Constituição é um mandado de otimização, determinando que se persiga a 

máxima eficácia jurídica dos direitos sociais a prestações81, tem-se que essa máxima eficácia 

não é obtida,  tão-somente,  pela  via  da integração legislativa,  mas  pode e deve  ser  obtida 

através da interpretação.

Quando  a  norma  constitucional  não  estiver  suficientemente  densa, ou  seu 

conteúdo não houver sido explicitado e delimitado por norma infraconstitucional integradora, 

a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais impõe que se extraia do princípio o seu 

núcleo  básico,  onde  há  uma  determinação  do  seu  conteúdo,  e  a  esse  núcleo  se  confira 

aplicabilidade imediata.

A  interpretação,  portanto,  é  fator  de  eficácia  das  normas  de  direito 

fundamental, porque é através dela que se vai determinar, no caso concreto, em que medida o 

direito fundamental vai sendo progressivamente realizado, rumo à sua máxima eficácia.

81 Ingo Wolfgang Sarlet sustenta a natureza principiológica da norma do § 1º do art. 5º, da CF, impondo aos 
órgãos públicos a tarefa de reconhecer a máxima eficácia aos direitos fundamentais.
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2. A INTERPRETAÇÃO COMO FATOR DE EFICÁCIA DAS NORMAS DE 

DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS

Antes  de  adentrar-se  na  interpretação  constitucional  dos  direitos  sociais  a 

prestações, mister compreender a concepção de Estado adotada pela Constituição de 1988 e 

força vinculativa dessa Constituição.

Com efeito, a concepção do Estado brasileiro,  como Estado Democrático de 

Direito, e o caráter dirigente da Constituição brasileira de1988, são premissas básicas para a 

compreensão  do  método  de  interpretação  constitucional  aplicável  aos  direitos  sociais  a 

prestações no Brasil.

2.1 O Estado Democrático de Direito

A história da evolução dos direitos humanos, com o reconhecimento de suas 

gerações ou  dimensões, é também a história  da evolução das Constituições e dos tipos de 

Estado.

Quando  o  Estado  Liberal  reconheceu  e  positivou  os  chamados  direitos 

fundamentais de primeira geração ou dimensão (direitos de liberdade), a ordem constitucional 

reconheceu o princípio da igualdade e assentou-se na concepção de Estado de Direito.

O  evolver  histórico  revelou  que  assegurar  a  igualdade  dos  indivíduos  é 

insuficiente  para garantir-lhes  a  fruição  de direitos necessários a  uma  existência  digna.  A 

igualdade perante a lei não se mostrou suficiente, sendo necessário que a lei passasse a ser 
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instrumento para realizar uma igualdade mais  aprofundada,  uma igualdade não meramente 

formal, mas material. Surgem as Constituições enunciadoras dos direitos sociais, econômicos 

e culturais (direitos de segunda geração ou dimensão) e que deram ao Estado o qualificativo 

Social de Direito.

José  Afonso  da  Silva,  destacando  que  a  igualdade  do  Estado  de  Direito, 

fundado  na  generalidade  das leis,  não  produziu  igualdade na  vida  concreta,  afirma  que a 

tentativa de corrigir a limitação do Estado de Direito “foi a construção do Estado Social de 

Direito,  que,  no  entanto,  não  foi  capaz  de  assegurar  a  Justiça  Social  nem  a  autêntica 

participação democrática do povo no processo político”.82

Destaca a ambigüidade da palavra  social e  afirma  que “todas as ideologias, 

com sua visão  do  social e do  Direito, podem acolher uma concepção do Estado Social  de 

Direito,  menos  a  ideológica  marxista,  que  não  confunde  o  social  com  o  socialista.  A 

Alemanha nazista, a Itália fascista, a Espanha franquista, a Portugal salazarista, a Inglaterra de 

Churchill  e  Attlee,  a  França  com a  Quarta República,  especialmente,  e  o  Brasil,  desde  a 

revolução de 1930 – bem observa Paulo Bonavides – foram Estados Sociais, o que evidencia, 

conclui, “que o Estado Social se compadece com regimes políticos antagônicos, como sejam a 

Democracia, o Fascismo e o Nacional-Socialismo”.83

Por  isso,  após  a  Segunda  Guerra  Mundial  e  as  experiências  dos  regimes 

ditatoriais,  verificou-se que não bastava constitucionalizar  os direitos sociais,  para garantir 

que  o  regime  fosse  democrático.  Compreendeu-se  ser  necessário  que  as  Constituições 

estabelecessem  e  garantissem  mecanismos  de  participação  popular,  sem  qualquer 

discriminação, bem como instrumentos de manutenção do processo democrático e respeito da 

própria Lei Maior.84

82 SILVA, José Afonso da. O Estado democrático de direito. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 635, p. 7-13, 
set. 1998, p. 10.
83 SILVA, 1998, p. 9.
84O Estado democrático de direito. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 635, p. 7-13, set. 1998, p. 24-25. SILVA, 
1998, p. 10: também destaca que o Estado Democrático de Direito “se funda no princípio da soberania popular”, 
citando Emilio Croza (Lo Stato Democratico, Turim, UTET, 1946, p. 25) para quem o princípio da soberania 
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Surge, então, o Estado Democrático de Direito, fundado na soberania popular, 

exercida  não  somente  através  do  voto,  mas  através  da  participação  popular  (democracia 

participativa). Conforme leciona Oswaldo Luiz Palu, “é claro que o princípio democrático já 

havia sido acolhido nas concepções anteriores [de Estado], porém, agora, procura-se fixar a 

participação popular nas decisões governamentais e o efetivo controle da Administração”.85

Resume José Afonso da Silva:

O Estado Democrático de Direito concilia Estado Democrático e Estado de Direito, 
mas  não consiste  apenas na  reunião formal  dos  elementos  desses  dois  tipos  de 
Estado.  Revela,  em  verdade,  um  conceito  novo,  que  incorpora   os  princípios 
daqueles dois conceitos mas os supera, na medida em que agrega um componente 
revolucionário de transformação do status quo.86

A concepção do Estado como Democrático de Direito compreende, portanto, o 

aspecto da participação do cidadão nas decisões políticas e a ordenação do Estado na busca de 

uma justiça material.

Nas palavras de Lenio Luiz Streck e José Luís Bolzan de Morais:

[...] o Estado Democrático de Direito teria a característica de  ultrapassar não só a 
formulação  do Estado Liberal  de  Direito,  como também  a do  Estado Social  de 
Direito – vinculado ao welfare state neo-capitalista – impondo à ordem jurídica e à 
atividade estatal um conteúdo utópico de transformação da realidade.87

Portanto, quando o constituinte brasileiro  de 1988 estabeleceu, no art. 1º, da 

Constituição  Federal,  que  a  República  Federativa  do  Brasil  constitui-se  em  Estado 

Democrático de Direito, assentou, como não poderia deixar de ser, que os fundamentos dessa 

espécie de Estado são: a soberania,  a cidadania,  a dignidade da pessoa humana, os valores 

sociais  do  trabalho  e  da  livre  iniciativa  e o  pluralismo  político  (art.  1º,  incisos  I  a  V)  e 

destacou que o titular do poder político (o povo) o exerce indiretamente,  por meio de seus 

representantes, e diretamente, nos termos desta Constituição (parágrafo único, do art. 1º).

popular impõe a participação efetiva e operante do povo na coisa pública, participação que não se exaure na 
simples formação das instituições representativas.
85 PALU, Oswaldo Luiz. Controle dos atos de governo pela jurisdição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, 
p. 73.
86 SILVA, 1998, p. 11.
87 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolsan de. Ciência política e teoria geral do Estado. 3. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 93-94.
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Destarte, a interpretação constitucional deve ser feita à luz do tipo de Estado 

brasileiro  – Democrático de Direito – e tendo-se em vista as implicações que este modelo 

produz na realização dos direitos sociais.  No mesmo sentido, Willis  Santiago Guerra Filho 

afirma que, tendo o Estado brasileiro  qualificado-se como Democrático de Direito, “todo o 

restante do texto constitucional pode ser entendido como uma explicitação do conteúdo dessa 

fórmula  política”,  que  é  o  “elemento  caracterizador  da  Constituição,  principal  vetor  de 

orientação  para  a  interpretação  de  suas  normas  e,  através  delas,  de  todo  o  ordenamento 

jurídico”.88

O Estado Democrático de Direito é o Estado de uma sociedade que deve ser 

democrática, ou seja,  uma sociedade “que instaure um processo de efetiva  incorporação  de 

todo  o  povo  nos  mecanismos  de  controle  das  decisões e  de  sua  real  participação  nos 

rendimentos da produção”.89

Dessa assertiva ressaem duas características do Estado Democrático de Direito. 

A primeira, relativa à percepção de que a realização efetiva do Estado Democrático de Direito 

depende do engajamento de todos os atores sociais, pois o Estado Democrático de Direito é, 

em primeiro lugar, “aquele em que se abrem canais para essa participação”.90

Nas palavras de José Afonso da Silva, “o ‘democrático’ qualifica o Estado, o 

que irradia os valores da democracia sobre todos os seus elementos constitutivos, e, também, 

sobre a ordem jurídica.  O Direito, assim,  imantado por esses valores,  enrique-se do sentir 

popular e terá que se ajustar ao interesse coletivo”.91

A segunda característica, destacada por Carlos Ari Sundfeld, é o seu “dever de 

atuar positivamente para gerar desenvolvimento e justiça social”92. Do pensamento de Enrique 

Perez Luño extrai-se que o Estado constituído como Democrático de Direito deve assumir a 

88 GUERRA FILHO,  Willis Santiago. Introdução ao direito processual constitucional. Porto Alegre:  Síntese, 
1999, p. 12-13.
89 DIAZ, 1973, P. 139-141 apud SILVA, 1998, p. 10.
90 GUERRA FILHO, 1999, p. 13.
91 SILVA, 1998, p. 11.
92 SUNDFIELD, Carlos Ari. Fundamentos do direito público.  São Paulo: Malheiros, 1992, p. 56.
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responsabilidade  pela  transformação  da ordem econômico-social  e  propiciar  a participação 

dos indivíduos e dos grupos no exercício do poder.93

No mesmo diapasão, Lenio Luiz Streck verbera:

A noção de Estado Democrático de Direito está, pois, indissociavelmente ligada à 
realização dos direitos fundamentais-sociais. É desse liame indissolúvel que exsurge 
aquilo que se pode denominar  plus normativo do Estado Democrático de Direito. 
Mais  do que uma classificação  ou  forma de Estado ou  de  uma variante de  sua 
evolução  histórica,  o  Estado  Democrático  de  Direito faz  uma síntese  das  fases 
anteriores, agregando a construção das condições de possibilidades para suprir as 
lacunas  das  etapas  anteriores,  representadas  pela  necessidade  do  resgate  das 
promessas  da  modernidade,  tais  como  igualdade,  justiça  social  e  garantia  dos 
direitos humanos fundamentais.
A noção de Estado se acopla ao conteúdo material das Constituições, através dos 
valores substantivos  que apontam para uma mudança do  status quo da sociedade. 
Por isso,  no Estado Democrático de Direito a lei (Constituição) passa a ser  uma 
forma privilegiada de  instrumentalizar a  ação do Estado na busca  do desiderato 
apontado pelo texto constitucional, entendido no seu todo dirigente-compromissário-
valorativo-principiológico.94

Necessário acrescentar que, no Estado Democrático de Direito, a concretização 

dos  direitos  sociais  não  pode  ficar  a  mercê,  exclusivamente,  da  atuação  dos  Poderes 

Legislativo  e  Executivo.  Os  objetivos  desse  Estado  (promoção  da  igualdade  material  e 

asseguramento da participação popular) impõem que o Poder Judiciário,  quando provocado 

pela  sociedade, exerça um papel ativo  na efetivação  e garantia  dos direitos fundamentais, 

sempre que a omissão dos demais poderes resulte na sua própria negação.

A legitimidade  da  atuação  do  Judiciário  resulta  da  compreensão  de  que  a 

liberdade positiva é inerente ao Estado Democrático95, ou seja,  os cidadãos têm o direito de 

exigir  do  Estado  a  elaboração  de programas  de  ação.  Enquanto  no  Estado  de Direito,  a 

liberdade era concebida como liberdade negativa, que curva o poder, para que ele não atinja a 

esfera jurídica do indivíduo, no Estado Democrático de Direito a legitimação democrática do 

poder somente existe enquanto o exercício do poder é democrático, ou seja, há a elaboração 

93 LUÑO,  1986,  p.  227-228, apud GOMES,Luís  Roberto.  O  Ministério  Público e  o  controle  da  omissão 
administrativa: o controle da omissão estatal no direito ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, 
p. 8.
94 STRECK, Lenio Luiz. O papel da jurisdição constitucional na realização dos direitos sociais-fundamentais. In: 
SARLET, Ingo Wolfgang.  Direitos Fundamentais Sociais: Estudos de Direito Constitucional, Internacional e 
Comparado, Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 169-213, p. 171.
95 CANOTILHO, 1999, p. 92-93.
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de programas  de ação  de natureza social,  que incluam todo o povo nos benefícios  que a 

riqueza nacional consegue produzir.

Em  suma,  para  a  realização  do  Estado  Democrático  de  Direito,  faz-se 

necessária  a  efetivação  dos direitos  sociais,  sem a qual  os objetivos  postos no  art.  3º  da 

Constituição Federal não conseguem realizar-se.96

2.2 O modelo de Estado e suas implicações na interpretação constitucional

A interpretação dos direitos fundamentais vincula-se, necessariamente, a uma 

teoria dos direitos fundamentais. Por sua vez, a teoria dos direitos fundamentais, vincula-se “a 

uma  indeclinável  concepção  do Estado, da Constituição  e da cidadania,  consubstanciando 

uma ideologia,  sem a qual aquelas doutrinas, em seu sentido político, jurídico e social mais 

profundo, ficariam de todo ininteligíveis”.97

Os constitucionalistas alemães defendem a importância da teoria dos direitos 

fundamentais para a hermenêutica constitucional.  Böckenförde é um dos que, reconhecendo 

essa  vinculação,  estabelecia,  também,  o  elo  da  teoria  dos  direitos  fundamentais  com as 

concepções de Estado e com as noções básicas que presidem às relações do indivíduo com o 

Estado.98

Vários  juristas  alemães  elaboraram  classificações  das  teorias  dos  direitos 

fundamentais, entre eles podendo-se citar: Scheuner, Grabitz, Wilke, Müller e Böckenförde99. 

96 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Teoria e prática do poder de ação na defesa dos direitos sociais. São 
Paulo: Ltr, 2002, p. 11.
97 BONAVIDES, 2002, p. 534. No mesmo sentido, SOARES, Mário Lúcio Quintão. Direitos fundamentais e 
direito comunitário: por uma metódica de direitos fundamentais aplicada às normas constitucionais. edição. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000, p. 145.
98 BONAVIDES, 2002, p. 560.
99 Em rápida excursão por essas classificações, pode-se sintetizar que: 1) Para Sheuner, as teorias são a liberal 
(com a concepção do Estado do mesmo nome) e a institucionalista; 2) Para Grabitz, as teorias são classificáveis 
em liberal, material e teoria dos direitos fundamentais do Estado Social de Direito; 3) Para Wilke,as divisões são 
teorias individualista, institucional e sistêmica.
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No  Brasil,  haurindo  essas  teorias,  Paulo  Bonavides  as  reduz  a  três  teorias:  a  liberal,  a 

institucional e dos valores.

A teoria liberal concebe os direitos fundamentais como direitos de liberdade do 

indivíduo em face do Estado. Surgida na ideologia do Estado Liberal do final do século XVII, 

estendeu-se por todo o século XIX e por parte do século XX. Os direitos fundamentais são 

justificados a partir do contrato social, dos direitos naturais e da participação da cidadania na 

formação da vontade soberana. A teoria exprimiu  “o pensamento vitorioso de limitação da 

autoridade e de desmantelamento das teorias autocráticas de poder”, e colocou “o centro de 

gravidade dos direitos fundamentais na pessoa de seu titular, o indivíduo, ao redor do qual 

giram a sociedade e o Estado”.100

A  teoria  institucional  dos  direitos  fundamentais  superou  o  entendimento 

estritamente  subjetivo  dos  direitos  de  liberdade.  Conforme  leciona  Gustavo  Amaral,  “a 

liberdade  dos direitos fundamentais  não  é mais  uma  liberdade  sem mais,  como na  teoria 

liberal,  mas uma liberdade orientada a determinados interesses concretamente e a realização 

do sentido objetivo-institucional da garantia da liberdade”101. Segundo os defensores da teoria 

institucionalista, a lei passa a ser vista como instrumento positivo, que não só possibilita, mas 

promove a liberdade. O conceito de liberdade fica gravado de um teor finalista ou teleológico, 

diferente do sentido puro de abstração e generalidade da noção clássica  e individualista de 

liberdade.102

A teoria dos valores, do mesmo modo que a teoria institucional, considera que 

os  direitos  fundamentais  são  normas  objetivas,  e  não  pretensões  subjetivas.  Os  direitos 

fundamentais “recebem seu conteúdo objetivo como emanação do fundamento axiológico da 

100 BONAVIDES, 2002, p. 566.
101AMARAL, Gustavo. Interpretação dos direitos fundamentais e conflitos entre poderes. In: TORRES, Ricardo 
Lobo (Org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 103.
102 BONAVIDES, p. 570-571.

58



comunidade estatal e como expressão de uma decisão axiológica que a sociedade toma para 

si”.103

Importante destacar que as teorias dos direitos fundamentais nascem, morrem, 

transmudam-se,  sobrevivem, porque, como afirmou Peter Häberle “é um processo ordinário 

no Estado constitucional o nascimento e a  morte de teorias de direitos fundamentais.  O que 

deve permanecer é a idéia  da proteção pessoal.  E todas as teorias de direitos fundamentais 

devem-se colocar a serviço da mesma”.104

Por isso que as teorias dos direitos fundamentais, contemporâneas, devem ter:

[...] por elemento primário e base de legitimação, a liberdade nas quatro dimensões 
que  a  dogmática  evolutiva  daqueles  direitos  ostenta,  e  que  já  foram  referidas 
também  sob  a  designação  de  direitos  de  quatro  gerações,  isto  é,  os  direitos 
individuais, sociais, do desenvolvimento, da paz e do meio ambiente e, de último, 
despontando no horizonte social e político, os direitos da quarta geração, a saber, a 
democracia, o pluralismo e a informação.105

O Estado Democrático  de Direito  é  o Estado dos direitos fundamentais  em 

todas as suas  dimensões,  pois  sua tarefa  primordial  consiste  em superar  as  desigualdades 

sociais  e  regionais  e  instaurar  um regime  democrático  que  realize  a  Justiça  Social106.  A 

declaração  de  direitos  fundamentais  é  a  parte  central  de  uma  Constituição  democrática, 

porque é através da outorga e efetivação dos direitos subjetivos fundamentais que se realizam 

a liberdade e outros valores  reconhecidos no Estado Democrático.107

Após afirmar que “a realização da liberdade através da realização dos direitos 

fundamentais é princípio  retor de toda hermenêutica de uma constituição democrática, cuja 

razão de ser é a própria realização de direitos”, Joaquim Carlos Salgado afirma que, a partir 

desse princípio  filosófico  superior, pode-se extrair princípios jurídicos orientadores de uma 

hermenêutica constitucional democrática.

103 AMARAL, 2001, p. 106.
104 HÄRBELE, 1991, p. 274. apud BONAVIDES, 2002, p. 551.
105 BONAVIDES, 2002, p. 552.
106 SILVA, 1998, p. 12.
107 SALGADO,  Joaquim  Carlos.  Princípios  hermenêuticos  dos  direitos  fundamentais.  In:  MERLE,  Jean-
Christophe; MOREIRA, Luiz (Org.). Direito e legitimidade. São Paulo: Landy, 2003, p. 195-211.
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A hermenêutica constitucional democrática é a adequada à Constituição de um 

Estado  Democrático  de  Direito,  sendo  orientada  para  a  concretização  da  justiça  social, 

abandonando-se os cânones interpretativos que serviam a outros modelos de Estado (Liberal e 

Social), mas não atendem aos objetivos do Estado Democrático de Direito.

Com  efeito,  no  Estado  Liberal  e  no  Estado  Social,  a  interpretação 

constitucional não  se desgarrou do método subsuntivo,  aplicando-se a norma ao fato. Daí 

porque,  em matéria  de  direitos  fundamentais,  a  lógica  era  dá-me  o  fato (por exemplo,  a 

restrição à liberdade de locomoção), que o juiz dirá o direito aplicável ao fato (é assegurada 

liberdade  de  locomoção  e  dar-se-á  ao  paciente,  em pedido  de  habeas  corpus um salvo-

conduto).

No Estado Democrático, que tem como objetivo a mudança da realidade social, 

através da realização dos direitos fundamentais, a interpretação não é meramente subsuntiva, 

porque  a  Constituição  de  um Estado  Democrático  de  Direito  não  contém apenas  regras, 

contém princípios.

Aplicado às Constituições do Estado Liberal, “o método interpretativo clássico 

de inspiração positivista, ao ocupar-se da Constituição ‘como objeto’, exprimia uma perfeita 

adequação ao Estado de Direito de concepção liberal”, além de “exercer um influxo inovador 

mínimo  com  respeito  ao  alargamento  material  da  Constituição,  por  se  prenderem  de 

preferência  aos  quadros  fechados  da  norma  jurídica,  sem  um salto  mais  ousado  para  o 

sistema”.108

Já no Estado Social e Democrático de Direito, “o intérprete fica autorizado a 

articular  e  qualificar  o interesse  público,  coletivo,  individual,  posto como um objeto pelo 

preceito  constitucional,  utilizando-se,  para  temperar,  da  denominada  discricionariedade 

hermenêutica”.109

108 BONAVIDES, 2002, p. 425.
109 ALVARENGA, 1998, p. 87.
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Enquanto  a interpretação  do  Estado Liberal,  conforme  expressão  de  Tércio 

Sampaio  Ferraz Júnior, é uma interpretação de bloqueio110 (o juiz se pauta por critérios de 

legalidade estrita),  a  interpretação constitucional no Estado Democrático de Direito  é uma 

interpretação que “não permite resolver de forma excludente os problemas propostos”.111

Tem razão Paulo Bonavides, quando afirma que a interpretação constitucional 

clássica ignorava a tensão entre a Constituição e a realidade social,  “em razão de conhecer 

tão-somente a norma, e não a norma somada com a realidade”.112

No  Estado  Democrático  de  Direito,  a  Constituição  é  o  resultado  de  um 

compromisso entre os diversos setores da sociedade. O pluralismo político dessa espécie de 

Estado permite que, na Constituição, estejam positivados direitos de diversos grupos.  Isso 

determina a natureza compromissória, que se reflete na positivação, em forma de princípios, 

dos compromissos assumidos de mudança da realidade social.

Logo, havendo, na Constituição, normas-princípios,  a interpretação não pode 

se dar pelo método subsuntivo, que é o adequado para a interpretação e aplicação de regras. 

Para os princípios,  o método adequado é a ponderação, em que são sopesados os valores 

sociais.

Outro aspecto  que merece  ser  realçado,  para concluir-se pelo  abandono  do 

método interpretativo clássico, é que o modelo de sociedade do Estado Liberal é o de uma 

sociedade  “concebida  como  se  fosse  primariamente  composta  por  indivíduos,  ficando  os 

grupos e as classes relegadas a segundo plano, ao contrário da sociedade contemporânea, que 

marca o século [passado] com a presença de um avassalador pluralismo”113. Logo, tendo-se 

complexificado a visão do corpo social, e reconhecendo-se a pluralidade na sua formação, o 

intérprete não pode interpretar as normas apenas com os olhos postos nela, mas observando 

110 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. Interpretação e Estudos da Constituição de 1988, São Paulo: Atlas, 1990, p. 
12.
111 ALVARENGA, 1998, p. 87.
112 BONAVIDES, 2002, p. 425.
113 BONAVIDES, 2002, p. 425-426, nota de rodapé 
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todo o sistema constitucional, pois a Constituição compromissória do Estado Democrático de 

Direito é uma Carta que positivou – de modo nem sempre harmônico – as diferentes pautas de 

reinvidicações dos grupos sociais.

A  interpretação  constitucional  no  Estado  Democrático  de  Direito  há  de 

considerar, portanto, o pluralismo político, as diversas dimensões dos direitos fundamentais e 

a missão que o Constituinte outorgou aos Poderes Públicos: a mudança da realidade social.

Assiste  razão  a  Clèmerson  Merlin  Clève,  quando  afirma  que,  desde  a 

Constituição de 1988:

[...] o tecido constitucional passou a  ser  costurado a  partir de uma hermenêutica 
prospectiva que não procura concretizar o direito apenas como ele é operado, mas 
que,  conhecendo  suas  entranhas  e  processos  concretizadores,  ao  mesmo  tempo 
fomente  uma  mudança  teorética  capaz  de  contribuir  para  a  mudança  da  triste 
condição que acomete a formação social brasileira114

Trata-se  de  uma  “dogmática  constitucional  emancipatória”115,  cujo  foco  é a 

dignidade da pessoa humana e exige um compromisso com os princípios constitucionais  e 

com a realização dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.

É  inegável  que  a  hermenêutica  se  torna  um instrumento  de  realização  da 

ideologia  do  Estado  Democrático  de  Direito,  cujo  sentido  axiológico-normativo  está  na 

realização dos direitos fundamentais.116  A interpretação constitucional, em vez de bloquear as 

possibilidades de realização da norma, deve ser uma interpretação de legitimação.

Conforme sintetiza Lúcia Barros Freitas de Alvarenga:

[...] a questão hermenêutica deixa de ser um problema de correta subsunção do fato 
à norma – com sua carga lógica, histórica, sistemática, teleológica  e valorativa – 
para  se  tornar  um  problema  de  conformação  política  dos  fatos,  isto  é,  de 
transformação conforme um projeto ideológico.117

114 CLÈVE, 2003, p. 151.
115 CLÈVE, 2003, p. 151.
116 LEAL, Rogério Gesta, Teoria do Estado – Cidadania e Poder Político na Modernidade, Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2001, p. 219.
117 ALVARENGA, 1998, p. 87.
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A  Constituição  representa  um  projeto  de  transformação  da  sociedade.  A 

Constituição,  ao  positivar  direitos  sociais  a  prestações,  não  regula  fatos  passados,  mas 

determina como deve ser a atuação estatal futura.

Desse modo, o projeto constitucional vincula o legislador infraconstitucional, o 

administrador público, o juiz e toda a sociedade. Todos, ao interpretarem a norma, devem ter 

em  mente  uma  interpretação  de  legitimação,  e  não  de  bloqueio.  Uma  interpretação  de 

legitimação é aquela que concretiza a norma para o atendimento do interesse social.

2.3 O Estado Democrático de Direito e a Constituição Dirigente

A Constituição Brasileira, ao adotar como regime de Estado, o Democrático de 

Direito, inspirou-se na Constituição  Portuguesa (art. 2º, em que define o Estado português 

como Estado do Direito Democrático) e na Constituição Espanhola (art. 1º, em que assenta 

ser o Estado espanhol Estado Social e Democrático de Direito). Isso tem determinado que, no 

estudo  da  efetividade  das  normas  constitucionais,  em especial  as  definidoras  de  direitos 

fundamentais,  os  constitucionalistas  brasileiros  se  abeberem  dos  estudos  dos 

constitucionalistas portugueses e espanhóis.

A teoria da Constituição Dirigente, do constitucionalista português J. J. Gomes 

Canotilho é largamente utilizada para referir-se aos efeitos que a nova ordem constitucional 

deve produzir sobre a legislação infraconstitucional.

Nas  palavras  de  Canotilho,  o  título  do  seu  livro  Constituição  Dirigente  e 

Vinculação do Legislador aponta para o seu núcleo  essencial:  “o  que deve  (e pode) uma 

constituição  ordenar  aos órgãos legiferantes  e  o  que deve  (como e  quando  deve)  fazer  o 
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legislador  para  cumprir,  de  forma  regular,  adequada  e  oportuna,  as  imposições 

constitucionais”.118

Segundo Canotilho, a  Constituição Dirigente “é entendida como um bloco de 

normas constitucionais em que se definem fins e tarefas do Estado, se estabelecem directivas 

e estatuem imposições. A Constituição Dirigente aproxima-se,  pois,  da noção de constituição 

programática”.119

A afirmação de Canotilho, no prefácio da segunda edição do livro Constituição 

Dirigente e Vinculação do Legislador,  que  a Constituição Dirigente está morta, tomada fora 

do seu contexto, espalhou-se como rastilho de pólvora e foi utilizada pelos juristas da corrente 

contrária ao dirigismo constitucional, para evidenciar que Canotilho refluíra em sua teoria.

Na  verdade,  como  registra  Eros Roberto Grau,  não  se  pode tomar  a  frase 

isoladamente. Um trecho do prefácio bem ilustra que não houve uma negação da idéia de que 

a Constituição deve orientar a transformação social. Afirma, Canotilho, no citado prefácio:

Em  jeito  de  conclusão,  dir-se-ia  que  a  Constituição  dirigente  está  morta  se  o 
dirigismo estatal  for  entendido como normativismo  constitucional  revolucionário 
capaz de, por si, operar transformações emancipatórias. Também suportará impulsos 
tanáticos qualquer texto constitucional dirigente introvertidamente vergado sobre si 
próprio  e  alheio aos  processos  de  abertura do  direito  constitucional  ao  direito 
internacional e aos direitos supranacionais. Numa época de cidadanias múltiplas e 
de  múltiplos  de  cidadania  seria  prejudicial  aos  próprios  cidadãos  o  fecho  da 
Constituição, erguerdo-se à categoria de “linha Maginot” contra invasões agressivas 
dos direitos fundamentais.
Alguma  coisa  ficou,  porém,  da  programaticidade  constitucional.  Contra  os  que 
ergueram as normas programáticas a “linha de caminho de ferro” neutralizadora dos 
caminhos  plurais  da  implantação  da  cidadania,  acreditamos  que  os  textos 
constitucionais  devem  estabelecer  as  premissas  materiais  fundantes  das políticas 
públicas num Estado e numa sociedade que se  pretendem continuar a chamar de 
direito, democráticas e sociais.

Em  jornada  jurídica  promovida  pela  Universidade  Federal  do  Paraná, 

Canotilho  respondeu,  em  videoconferência,  aos  juristas  brasileiros  presentes  que  lhe 

perguntaram sobre a viragem em sua teoria. Esclareceu que a  Constituição Dirigente como 

um projeto  cristalizado,  resultado  de  uma  revolução  que  já  foi  feita,  acabou,  o  que  não 

118 CANOTILHO, José  Joaquim Gomes.  Constituição dirigente e vinculação do legislador.  2.  ed. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2001, p. 11. 
119 CANOTILHO, 2001, p. 224.
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significa  que  “não  sobrevivam  algumas  dimensões  importantes  da  programaticidade 

constitucional  e  do  dirigismo  constitucional”.  Clarificou  que  a  primeira  sobrevivência  da 

Constituição Dirigente em termos jurídico-programáticos está no legislador não ter “absoluta 

liberdade de conformação, antes tem de mover-se dentro do enquadramento constitucional”. 

Obtemperou que  a  “directividade  programática  permanece”,  mas  está  transferindo-se  das 

Constituições  nacionais  para os tratados internacionais.  Afirmou,  categoricamente,  que as 

constituições dirigentes devem “continuar  a existir,  enquanto forem úteis,  enquanto forem 

historicamente  necessárias”  e  associou  a  sobrevivência  do  dirigismo  constitucional  à 

existência  de  princípios  básicos  “inerentes  à  própria  mundividência  subjetiva  (a  idéia  de 

realização histórica da pessoa humana)”.120

Destarte, das palavras de Canotilho depreende-se de que não enjeitou sua teoria 

(“porque estes ideais não se enjeitam, porque os filhos não se abandonam”121 – afirmou), mas 

o tempo  e as mudanças  econômicas  por que passou e passa Portugal,5 a  sua inclusão  na 

comunidade européia,  modificaram-na. O dirigismo revolucionário morreu, em Portugal, ou 

noutras nações onde as promessas constitucionais concretizaram-se. A Constituição Dirigente 

não  pode morrer  nos  países  periféricos,  onde o compromisso  constitucional  ainda  não  se 

cumpriu,  onde a dignidade da pessoa humana,  ou pelos menos sua quantificação  material 

mínima - o mínimo existencial -, não é assegurada.

Daí  porque lúcida  a conclusão  a  que chegaram os juristas  participantes  da 

Jornada, em especial Gilberto Bercovici, de que assiste razão a Canotilho quando se pergunta 

se é possível a existência de um teoria da Constituição ou tem-se que formular  teorias das 

Constituições,  pois  o  momento  histórico  e  o  grau  de  concretização  dos  direitos  sociais 

fundamentais não é o mesmo nos países de economias centrais e nos países periféricos.

Conclui Gilberto Bercovici:

120 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Org.). Canotilho e a Constituição dirigente. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003,p. 14-15; 39-41.
121 COUTINHO, 2003, p. 43.
5
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Acredito  que  há  problemas  comuns  na  questão  da  democracia,  dos  direitos 
fundamentais, das garantias, mas acho que não seria, talvez, possível uma Teoria da 
Constituição geral,  enciclopédica, que abarcasse todas as questões.  É interessante 
nos  preocuparmos  com  uma  Teoria  Constitucional  nossa,  ou  como  diz  o  Prof. 
Canotilho,  baseado  em  Böckenförde:  uma  Teoria  da  Constituição 
constitucionalmente adequada.122

Realmente,  não  há  como  falar-se  numa  única  teoria  da  Constituição,  nem 

tampouco em Constituições em rede, quando os países do globo estão em diferentes estágios 

da  caminhada  civilizatória.  Daí  porque  é  pertinente  a  observação  de  Jacinto  Nelson  de 

Miranda Coutinho, de que “nesse  passo,  errados mesmos  estamos nós,  que vestimos uma 

roupa sem ensancha,  esquecendo  o velho  ditado italiano:  dal dire al  fare c’è in mezzo il  

mare”.123

A autocrítica procede e devem os juristas dos países  que se acostumaram à 

dominação cultural perquirirem-se se não é chegada a hora de cessar a referência às teorias 

estrangeiras como discurso legitimador do que se pensa aqui.

Andreas  J.  Krell  concorda  que  é  impossível  “transportar-se  um  instituto 

jurídico de uma sociedade para outra, sem levar em conta os condicionamentos a que estão 

sujeitos todos os modelos jurídicos”124 e afirma a correção do pensamento de João Maurício 

Adeodato,  de  que  “devemo-nos  lembrar  sempre  que  os  mesmos  textos  e  procedimentos 

jurídicos   são  capazes  de  causar  efeitos  completamente  diferentes,  quando  utilizados  em 

sociedades desenvolvidas (centrais) como a alemã, ou numa periférica como a brasileira”.125

Andreas J.  Krell  lembra  que a mudança  de visão  da teoria  da Constituição 

Dirigente, em Portugal, deveu-se:

[...] à forte influência da doutrina tradicional alemã e à situação social alterada de 
Portugal no seio do processo de integração econômica e política na União Européia, 
que proporcionou ao país um prosperidade e estabilidade econômica e social jamais 
vivenciada antes, mas que definitivamente não é transferível, sem os devidos ajustes, 
ao sistema jurídico e social do Brasil.126

122 BERCOVICI apud COUTINHO, 2003, p. 77. Acompanham o pensamento de Gilberto Bercovici na mesma 
coletânea: Lenio Luiz Streck,, p. 79; Fernando Facury Scaff, p. 89.
123 COUTINHO, 2003, p. 107.
124 DANTAS, 2000, p. 66 apud KRELL, 2002, p.41.
125 ADEODATO, 1991, p. 125 apud KRELL, 2002, p. 42.
126 KRELL, 2002, p. 69.
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Em síntese, não há capitulação da Constituição Dirigente. Com acerto, afirma 

Eros Roberto Grau que “a atual Constituição brasileira  permanece  dirigente”, porque não é 

um mero instrumento de governo, enunciador de competências e regulador de processos, mas 

é  Carta  que  enuncia  diretrizes,  fins  e  programas  a  serem realizados  pelo  Estado  e  pela 

sociedade. A Constituição brasileira  não compreende tão-somente um “estatuto jurídico  do 

político, mas sim um ‘plano global normativo’ da sociedade”.127

Dizer que a Constituição contitui um “plano global normativo” da sociedade 

não significa que a Constituição cerceie o natural pluralismo político do Estado Democrático 

de Direito – argumento engendrado pelos que se opõem à diretividade constitucional.

Uma  Constituição  democrática  intenta  realizar,  ao  menos,  dois  grandes 

objetivos: assegurar um consenso mínimo e garantir o pluralismo político. O consenso mínimo 

corresponde às decisões políticas  fundamentais,  entre as quais  se inclui  a  garantia  de um 

mínimo de direitos aos indivíduos, colocando-se tais direitos fora do alcance da deliberação 

política e das maiorias (cláusulas pétreas)128. O pluralismo político, consagrado no inciso V, 

art. 1º, da Constituição Federal,  assegura a abertura do sistema,  de modo que o titular  do 

poder político (o povo) possa, a cada momento, decidir o caminho a seguir.

É  precisa  a  lição  de  Tomás  de  La  Quadra,  acerca  da  compreensão  do 

significado de pluralismo político e a intangibilidade dos direitos fundamentais:

Es  evidente  que  esse  pluralismo  político  está  dirigido  a  que  las  distintas 
concepciones  ideológicas  o  políticas  que  existen  en  la  sociedade  tengan  la 
oportunidad de plasmar su concepción particular acerca de los valores superiores de 
libertad, justicia e igualdad. Es evidente que hay um núcleo esencial de esos valores 
y de los derechos fundamentalen que deben ser respetados por cuaslesquiera de esta 
opciones.129

127 GRAU, Eros Roberto. Canotilho, Constituição dirigente e vinculação do legislador: resenha de um prefácio. 
In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Org.). Canotilho e a Constituição dirigente. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003. No mesmo sentido, afirma Gilberto Bercovici que a Constituição Dirigente é o modelo da Carta 
de 1988. 
128 BARCELLOS, 2002., p. 249.
129 LA QUADRA, 1997, p. 136, apud BARCELLOS, 2002, P. 250.
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Portanto, o pluralismo político não significa que a liberdade de conformação do 

legislador  seja  ampla  ao  ponto  de  suprimir  a  força  normativa  dos  direitos  fundamentais 

sociais. Como leciona José Carlos Vieira de Andrade, pelo menos no que respeita ao conteúdo 

mínimo  dos  direitos  sociais,  há  uma  vinculação  estrita  do  legislador  às  normas 

constitucionais.  Afirma  o autor que,  nesses  casos,  pode haver  a  afirmação  judicial  desses 

direitos a partir do texto constitucional, para a realização mínima do direito social respectivo 

de cada cidadão.130

Dizem  os  críticos  da  Constituição  Dirigente que  uma  Carta  Política  que 

conforma a atividade do legislador  infraconstitucional é antidemocrática,  porque não deixa 

margem de  discricionariedade  ao  legislador  ordinário,  eleito  periodicamente,  e,  portanto, 

representante da vontade popular. 

O conceito  de  Constituição Dirigente intenta  vincular à  vontade da maioria 

constituinte  as  maiorias  políticas  que  sucederem  a  ela131,  e  não  eliminar  a  vontade  das 

maiorias políticas. A vinculação das maiorias políticas à vontade da maioria constituinte não é 

antidemocrática, porque a Constituição representa “o momento privilegiado da manifestação 

da  soberania  popular,  que,  por  essa  razão,  poderia  estabelecer  os  limites  que  entendesse 

necessários aos representantes do povo”.132

Esse ponto – o da supremacia do legislador constituinte – é fundamental para 

que  se  entenda  a  sua  legitimidade  para  impor  comportamentos  ao  legislador 

infraconstitucional,  ao administrador, ao Judiciário e a toda a sociedade. A Constituição é o 

estatuto do político, que juridicizado, tem por efeito  vincular  todas as leis  existentes e as 

vindouras ao seu conteúdo ideológico, até que sobrevenha outro movimento de mudança, o 

que ocorre quando a Constituição já não representa os valores da sociedade.

130 ANDRADE, José Carlos Vieira de, 2001, p. 385.
131 MAUÉS,  Adriano Gomes Moreira, p. 91. In: Canotilho e a Constituição Dirigente. COUTINHO, Jacinto 
Nelson de Miranda, Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 91. 
132 MAUÉS, 2003, p. 
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Assim,  num Estado  Democrático,  não  pode  subsistir  norma  de  um regime 

ditatorial,  como  a  ausência  do  contraditório  e  da  ampla  defesa  aos  acusados  em geral. 

Ninguém em sã consciência afirmará que é antidemocrática a Constituição que, dirigindo o 

ordenamento  jurídico,  repele  norma  dessa  natureza,  determinando  que  um  Tribunal 

Constitucional  (ou  que  faça  as  suas  vezes,  como  no  caso  brasileiro)  declare  a 

inconstitucionalidade de norma com esse conteúdo.

Por  que,  então,  acusar  de  atentatório  ao  pluralismo  político  o  dirigismo 

constitucional  voltado  ao  campo  da  concretização  dos  direitos  sociais,  econômicos  e 

culturais?  O  argumento  dos  que  atacam  a  Constituição  Dirigente não  é  jurídico,  mas 

ideológico. Impera a idéia de que, custando caro a concretização desses direitos, é perigosa 

uma  teoria  que  impõe  um dever  de realizá-los,  sentindo-se  mais  cômodos – legisladores, 

administradores e alguns juristas – em verberar que o legislador, pelo princípio democrático, 

deve estar livre  para concretizar esses direitos na medida do possível  e  do incremento  da 

riqueza nacional.

Outro aspecto que arrosta o argumento dos críticos da Constituição Dirigente é 

que “democracia não é sinônimo de regra majoritária, e a história é pródiga em exemplos de 

maiorias totalitárias”133, entre os quais se pode citar a experiência nazi-facista.

Com singular propriedade, afirma Ana Paula de Barcellos:

[...] a democracia exige mais do que apenas a aplicação da regra majoritária. É 
preciso que,  juntamente  com  ela,  sejam  respeitados  os  direitos  fundamentais  de 
todos  os  indivíduos,  façam  eles  parte  da  maioria  ou  não.[...].  Os  direitos 
fundamentais - e não apenas os individuais e políticos, mas também os sociais – 
apresentam-se como condições pressupostas do regime democrático e é nesse ponto 
que a regra majoritária, longe de ser absoluta, encontra seus limites principais.134

A Constituição Brasileira de 1988 logrou ser um momento jurídico privilegiado 

em que tanto os direitos das  maiorias  quanto das  minorias  políticas   foram positivados – 

embora não necessariamente com o intuito de realizar-se todos, pode-se concluir hoje. Mas o 

133 BARCELLOS, 2002, p. 227.
134 BARCELLOS, 2002, p. 229-230.
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fato  é  que as conquistas  daquele  momento, juridicizadas  num texto com força  normativa 

máxima, como é a Constituição, não podem ser afastadas por maiorias eventuais, mormente 

em se tratando de direitos fundamentais.

Os  direitos  fundamentais  sociais  são  pressupostos  de  um  regime 

verdadeiramente democrático, o que autoriza o entendimento de que a regra encartada no § 2º 

do art.  5º,  da Constituição  Federal,  também os contempla,  6tornando  cláusulas  pétreas as 

normas que os prevêem. Desse modo, os direitos fundamentais, em todas as suas dimensões, 

por constituírem pressupostos do Estado Democrático e Social de Direito, não estão sujeitos 

ao poder de reforma das maiorias que se revezam no poder.135

Logo,  não  estando  sob  a  possibilidade  de  reforma,  o  fato  da  Constituição 

Dirigente determinar  a  vinculação  do  legislador  à  concretização  dos  direitos  sociais  não 

discrepa da idéia possível, nesse concepção de Estado, do exercício do pluralismo político.

Outro aspecto que demonstra que a teoria  da  Constituição  Dirigente não  é 

conflitante  com o  princípio  democrático  é  que  a  Constituição  de  1988  é  constituída  de 

princípios  e regras.  Conforme  visto,  os fins  do Estado estão expressos em normas  com a 

estrutura de princípios.

Os princípios têm um álea de indeterminação dos seus efeitos,  mas  têm um 

núcleo básico, âmago onde estão expressos os direitos subjetivos mínimos que se pode extrair 

da  norma.  No  núcleo essencial está  o  sentido  mínimo  do  princípio,  e  para além daquele 

núcleo, continua a indeterminação de efeitos própria dos princípios. Nas precisas palavras de 

Ana Paula de Barcellos, o sentido mínimo do princípio é oponível a qualquer grupo que venha 

a exercer  o poder.  Além das fronteiras  daquele núcleo,  há um espaço cujo  conteúdo será 

preenchido pela deliberação democrática.

6

135 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago Os direitos sociais e a sua concepção como cláusula pétrea constitucional. 
Revista do Ministério Público do Trabalho, São Paulo: LTr, ano 14, v. 27, p. 79-97,  mês.  2004, onde o autor 
conclui que “os direitos sociais, em toda a sua extensão, abrangendo, inclusive, os direitos dos trabalhadores (art. 
7º da Constituição Federal), constituem cláusula pétrea constitucional, não podendo ser  atingidos pelo poder 
reformador derivado, no sentido de sua alteração prejudicial ou extinção [...].”
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Esse núcleo essencial corresponde a valores que, a despeito da indeterminação 

e da linguagem vaga, se extraem dos princípios.

Como questiona J.J. Gomes Canotilho:

A Constituição limita excessivamente o legislador quando estabelece que é preciso 
garantir a protecção relativamente aos dados informatizados? A Constituição lesa a 
liberdade do conformação do legislador quando reconhece o direito ao ambiente e à 
preservação  do  ambiente?  A  Constituição  limita  o  legislador  de  uma  forma 
antidemocrática quando diz que é preciso reconhecer os direitos dos consumidores? 
A Constituição limita o legislador de uma forma anti-democrática quando fala da 
defesa do patrimônio cultural? A Constituição limita o legislador quando diz que é 
preciso  reconhecer  a  outros  sujeitos,  que  não  meramente  individuais,  como  os 
direitos dos sindicatos e das comissões de trabalhadores? A Constituição limita o 
legislador  democrático  quando  considera  incontornável  a  idéia  de  liberdade 
partidária?136

À guisa  de  conclusão,  pode-se  afirmar  que  o  dirigismo  constitucional  não 

discrepa do Estado Democrático de Direto, mas, antes, é um meio para atingir-se o objetivo 

dessa modalidade de Estado: reduzir as desigualdades sociais e propiciar a todos os cidadãos 

igualdade de condições de participarem da fruição do produto da riqueza nacional.

O que o Estado Democrático de Direito visa, em última análise, é a promoção 

da igualdade de chances ou oportunidades, para que todos os indivíduos possam ter existência 

digna e desenvolver suas potencialidades. Se a Constituição Dirigente é uma Constituição que 

vincula  o  legislador  e  o  administrador  à  concretização  dessa  oportunidade  de  chances, 

mediante políticas públicas acessíveis aos cidadãos, para dar-lhes educação, saúde, trabalho, 

direito à informação, etc., então essa Constituição não pode ser indigitada de antidemocrática, 

nem ofensiva ao pluralismo político.

O Estado Democrático de Direito inspira uma interpretação constitucional sob 

o influxo  do dirigismo  constitucional,  mas não é só. A interpretação há de ser calcada nos 

valores sociais  do momento histórico da concretização das normas-princípios que prevêem 

direitos sociais a prestações. Com isso, prestigia-se o pluralismo político em maior medida do 

que se assentasse que a Constituição nada ordena, apenas indica.

136 Em teleconferência reproduzida na obra Canotilho e a Constituição Dirigente, 2003, p. 18.
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Por fim,  registre-se que,   num Estado Democrático de Direito,  não  se pode 

olvidar  que  o  princípio  democrático  não  é  observado  apenas  através  da  democracia 

representativa, mas, também, através da democracia participativa. Com efeito, a participação 

política  da  população  não  se  esgota  nas  eleições,  existindo,  ao  lado  da  democracia 

representativa, uma democracia participativa. Na expressão de Norberto Bobbio, verifica-se a 

passagem “da democracia política em sentido estrito, para a democracia social”137. Ou ainda, 

como  afirma  José  Afonso  da  Silva,  a  democracia,  no  Estado  Democrático  de  Direito,  é 

também  “participativa,  porque  envolve  a  participação  crescente  do  povo  no  processo 

decisório”.138

Por mais esse motivo, não pode subsistir  o argumento de que a Constituição 

Dirigente atenta contra o pluralismo  político. Constituições dirigentes corporativas,  como a 

Constituição da Era Vargas,  por exemplo,  atentaram contra o pluralismo  político,  mas não 

porque fossem dirigentes, mas porque o modelo de Estado o permitia.

No Estado Democrático de Direito, o dirigismo  constitucional é o dirigismo 

plural,  quer  porque  o  nascimento  da  Constituição  resulta  da  composição  de  diferentes 

segmentos da sociedade, quer porque a Constituição é interpretada pelos diversos grupos que 

compõem a sociedade.

Essa é a idéia  de  Constituição Dirigente no Estado Democrático de Direito: 

Constituição  que  impõe  a  sua  pauta  axiológica  ao  legislador  infraconstitucional,  ao 

administrador,  aos  juízes,  à  sociedade  em geral,  sem,  contudo,  cercear  as  manifestações 

decorrentes da democracia participativa que ela própria prevê. 

Decerto que ninguém, em sã consciência,  considerará excessiva limitação do 

legislador  infraconstitucional  –  e  do administrador  -  impor-lhe  o cumprimento  de valores 

universais,  condutíveis  ao  próprio  princípio  da dignidade  humana.  Ao  revés,  a  sociedade 

137 BOBBIO, 1982, p. 54-55.
138 SILVA, José Afonso da..  Curso de direito constitucional positivo. 18. ed.   São Paulo: Malheiros, 2000, p. 
123.
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brasileira tem reclamado o cumprimento dos direitos sociais a prestações e a sua cobrança não 

tem resultado em efetividade desses direitos justamente pela fragilidade dos mecanismos de 

participação popular  – entre eles  incluídos os instrumentos processuais,  como a ação civil 

pública e a ação popular.

Em lapidar afirmação, Gilberto Bercovici resume que:

A Constituição dirigente não estabelece uma linha única de atuação para a política, 
reduzindo  a  direção  política  à  execução  dos  preceitos  constitucionais,  ou  seja, 
substitui a política. Pelo contrário, ela procura, antes de mais nada, estabelecer um 
fundamento  constitucional  para  a  política,  que  deve  mover-se  no  âmbito  do 
programa  constitucional.  Dessa  forma,  a  Constituição  dirigente  não  substitui  a 
política, mas se torna sua premissa material”.139

2.4 Método de interpretação dos direitos sociais fundamentais

Em um Estado Democrático e Social, as declarações de direitos fundamentais 

constituem a base axiológica da Constituição.

Isso  significa  de um lado,  que a  Constituição  democrática  tem muito  mais 

normas-princípios do que as Constituições anteriores; e de outro lado, revela  que, embora 

todas as  normas  de uma  Constituição  sejam importantes,  as  normas  relativas  aos direitos 

fundamentais preferem a todas as demais.  Significa,  também,  que os direitos fundamentais 

são o princípio vetor de todas as outras normas (por exemplo, as normas da chamada ordem 

econômica de uma Constituição democrática sofrem o influxo dos direitos fundamentais).

Em  razão  desses  aspectos,  os  métodos  hermenêuticos  tradicionais  são 

insuficientes  para  a  interpretação  dos  direitos  fundamentais.  Aliás,  em  matéria  de 

interpretação dos direitos fundamentais e da normas constitucionais em geral, melhor falar-se, 

na esteira da lição de Konrad Hesse, em concretização do conteúdo da norma constitucional, 

139 BERCOVICI,  Gilberto.  A problemática  da  Constituição  dirigente:  algumas considerações  sobre  o  caso 
brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a 36, n. 142, p. 35-51, abr./jun. 1999, p. 40.
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que  é  o  procedimento  através  do  qual  se  parte  da  abstração  e  generalidade  da  norma 

(programa)  para o  caso  particular  (âmbito).  A concretização  da  norma  ocorre quando  se 

incorpora a ela os dados da realidade, ou seja, seu conteúdo se completa verdadeiramente com 

a interpretação.140

Antes  das  Constituições  impregnarem-se  de  um  conteúdo  axiológico,  e 

tornarem-se principiológicas, os métodos clássicos de interpretação (gramatical,  sistemático, 

histórico,  teleológico)  eram suficientes,  mas  hoje,  embora  deles  não  se  prescinda,  a  sua 

insuficiência é patente.

Os métodos clássicos prendem-se a um modelo subsuntivo de interpretação. A 

subsunção é associada à aplicação de regras, porque as regras têm um conteúdo preciso. A 

indeterminação de conteúdo própria dos princípios não permite que sejam interpretados pelo 

método subsuntivo, onde a premissa maior é a norma, a premissão menor são os fatos. Se o 

conteúdo dessa premissa maior não está delimitado, como fazer a subsunção?

Destacando a necessidade de uma interpretação apartada do modelo clássico, 

José Eduardo Faria afirma:

[...] as leis “sociais”,  uma vez  promulgadas, exigem uma inversão do raciocínio 
jurídico. Para os operadores do direito este já não é apenas e tão-somente a regra 
geral e abstrata no marco da qual as forças sociais podem confrontar-se livremente. 
Ele  atua,  também,  como  instrumento de  consecução  de  equilíbrios  e  mudanças 
sociais. Portanto, o desafio interposto aos operadores do direito não é mais “pensar 
uma situação em função das categorias jurídicas abstratas do direito civil”; nem, 
muito  menos,  interpretar  o  conteúdo  de  suas  normas  a  partir  de  critérios 
rigorosamente lógico-formais, ou seja, desprovidos de sensibilidade, liberando-se do 
condicionamento da estrita legalidade e do horizonte exclusivamente retrospectivo 
por ela imposto. É, isto sim, pensar essa situação em função de suas características 
concretas.141

A  abertura  da  linguagem  constitucional  impõe  uma  outra  forma  de 

interpretação,  pois,  como  anota  Luís  Roberto  Barroso,  “conceitos  como  o  de  igualdade, 

moralidade,  função social da propriedade, justiça social,  bem comum, dignidade da pessoa 

140 HESSE, 1983, p. 28-29  apud ALVARENGA, 1998, p. 89.
141 FARIA, José Eduardo. O Direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 274.
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humana,  entre  outros,  conferem  ao  intérprete  um  significativo  espaço  de 

discricionariedade”.142

Há uma  liberdade de conformação do intérprete na interpretação de normas 

das Constituições do Estado Social (e Democrático) de Direito. Esse fato é apreendido por J.J. 

Gomes Canotilho:

Situadas  no  “vértice”  da  “pirâmide  normativa”,  as  normas  constitucionais 
apresentam,  em  geral,  uma  maior  abertura (e,  conseqüentemente,  uma  menor 
densidade)  que  torna  indispensável  uma  operação  de  concretização  na  qual  se 
reconhece  às  entidades  aplicadoras  um “espaço de conformação” (“liberdade de 
conformação”, “discricionariedade”) maios ou menos amplo.143

Entretanto, a mera  afirmação de que o tempo atual exige uma hermenêutica 

diferenciada  pode  conduzir  à  perda  de  cientificidade  da  interpretação  das  normas 

constitucionais,  com  a  substituição  da  objetividade  que  deve  caracterizar  o  método 

hermenêutico, pela subjetividade do julgador.

Para  evitar  decisões  subjetivas  demais144,  a  dogmática  moderna  propugna, 

então, que, sob a inspiração dos princípios de interpretação, um novo método de interpretação 

seja construído e justificado racionalmente.

2.4.1 A ponderação como método para a concretização dos direitos sociais

Reconhece-se  que  alguns  princípios  são  basilares  de  uma  hermenêutica 

constitucional  no  Estado  Democrático  de  Direito,  a  saber:  princípio  da  ponderabilidade, 

princípio da maior extensibilidade e princípio da imediatidade.

Através  do  princípio  da  ponderabilidade,  entende-se  que,  no  Estado 

Democrático  de Direito  –  que  não  só  declara,  mas  enuncia  instrumentos  de  garantia  dos 

142 BARROSO, 2003, p. 107-108.
143 CANOTILHO, 1997, p. 216.
144 Um certa dose de subjetividade nunca poderá ser escoimada de qualquer julgamento humano.
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direitos  fundamentais,  inclusive  os  sociais  a  prestações  -,  a  interpretação  principia  da 

compreensão da preponderância das normas de direitos fundamentais sobre as demais.

É  dizer,  na  concretização  dos  direitos  fundamentais,  sempre  que  esses 

estiverem em oposição com outras normas constitucionais, a ponderação resolve-se em favor 

das normas de direitos sociais.

Leciona Joaquim Carlos Santana, com inteira razão:

Assim, do ponto de vista cultural, axiológico, a declaração de direitos (individuais e 
sociais)  subordina  (tem  um  peso  maior  do  que)  todas  as  demais  normas 
constitucionais num Estado Democrático e Social, ou Estado de Direito no qual é 
essa declaração a razão de ser, na medida em que se concebe o Estado Democrático 
de Direito como o que declara e garante os direitos fundamentais, realizando os 
valores que constituem esses direitos.145

A existência de uma hierarquia entre os diversos direitos fundamentais já era 

sentida  por León Dugit,  em relação  à Declaração  de Direitos de 1789146.  Essa  hierarquia 

resulta  de um escalonamento  valorativo  feito  na  Constituição, ou implicitamente deduzido 

dela,  como é o caso do princípio  da dignidade da pessoa humana,  valor-fonte extraído da 

Constituição brasileira de 1988.

Com acerto, afirma Daniel Sarmento:

a dignidade da pessoa humana afirma-se como o principal critério substantivo na 
direção da ponderação de interesses constitucionais. Ao deparar-se com uma colisão 
concreta entre princípios constitucionais, tem o operador do direito de, observada a 
proporcionalidade, adotar a solução mais consentânea com os valores humanitários 
que este princípio promove.147 

O princípio da maior extensibilidade refere-se à linguagem constitucional e sua 

abrangência,  significando  que  as  normas  que  outorgam direitos  fundamentais  devem  ter 

interpretação  ampla,  em virtude  de enunciarem valores  que  não  podem ter  seu  conteúdo 

restringido,  nem  seus  destinatários  reduzidos,  já  que  são  universais  (universalidade 

145 SALGADO, 2003, p. 207.
146 SALGADO, 2003, p. 207.
147 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. 1. ed. 3ª tiragem, Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2003, p. 74

76



compreendida tanto no sentido de excederem a área de um país, quanto de alcançarem todos 

os indivíduos).148

O  princípio  da  imediatidade  impõe  que  os  direitos  fundamentais  sejam 

imediatamente aplicáveis,  independentemente de qualquer regulação intermediária.  Por esse 

princípio, a declaração de direitos, nas Constituições democráticas, é outorga imediata desses 

direitos, investindo os cidadãos no direito subjetivo de exigir dos Poderes Públicos, inclusive 

do Poder Judiciário, a sua imediata efetivação.149

Esses  princípios  constituem a  base  para  afirmar-se  que  os  direitos  sociais, 

inclusive os direitos sociais a prestações, possuem, no Estado Democrático de Direito, toda a 

justificação normativa para concretizarem-se.

Todos  esses  princípios  convergem  para  a  conclusão  de  que  o  método  de 

interpretação  dos  direitos  fundamentais  sociais  a  prestações  deve  ser  o  método  da 

ponderação, porque esse método não exclui normas, mas as balanceia, de sorte a respeitar a 

normatividade  de  todas,  estabelecendo,  porém,  em que  medida  devem  ser  observadas  e 

concretizadas, no caso concreto.

Quando  se fala  em ponderação, imagina-se,  logo,  o método -  ainda  pouco 

conhecido  - , “pelo  qual se procura estabelecer  o peso relativo  de cada um dos princípios 

contrapostos”.150

Pergunta-se, então: se esse método foi concebido para resolver casos difíceis151, 

a  exemplo  dos  conflitos  entre  direitos  fundamentais,  como  aplicá-lo  apenas  para  dar 

concretude a uma norma, sem que haja conflito com outras?

A resposta  é  que,  sem desnaturar  o  método,  ele  serve  à  concretização  de 

direitos sociais (principalmente os direitos sociais a prestações, que constituem o núcleo desse 

148 SALGADO, 2003, p. 207.
149 SALGADO, 2003, p. 207.
150 A definição é de BARROSO, 2003, p.32.
151 do inglês: hard cases.
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estudo) porque toda aplicação  de  um direito  fundamental  envolve  um conflito,  seja  com 

regras, seja com outros princípios fundamentais (instrumentais ou materiais).

Nesse raciocínio, colhe-se a lição de Ana Paula de Barcellos:

[...] durante algum tempo a ponderação esteve claramente vinculada à teoria dos 
princípios e às características particulares dessa espécie normativa.
Gradativamente, porém, a ponderação tem se destacado como figura principal, e não 
só  coadjuvante  dos  princípios.  Já  é  possível  identificá-la  como uma técnica  de 
decisão  jurídica  autônoma que,  aliás,  vem  sendo empregada em  diversos  outros 
ambientes que não o conflito de princípios. É possível encontrar decisões judiciais 
empregando um raciocínio equiparável  ao que se  tem entendido por  ponderação 
para,  e.g.,  definir  o  sentido  de  conceitos  jurídicos  indeterminados  e  decidir  o 
confronto entre regras que se chocam no caso concreto e entre princípios e regras, 
dentro do sistema constitucional e fora dele [...]
Os  casos  típicos  dos  quais  se  ocupa  a  ponderação  são  aqueles  nos  quais  se 
identificam confrontos de razões, de interesses, de valores ou de bens albergados por 
normas constitucionais  (ainda que o  objeto imediato do exame seja  uma norma 
infraconstitucional).152

O método da ponderação pode ser utilizado tanto em situações de conflitos de 

normas, como para estabelecer o alcance de uma norma-princípio que prevê um direito social 

a prestação. O intérprete também deve recorrer à ponderação, quando, embora não havendo 

conflito  entre  as  normas-princípios  de  direitos  fundamentais  sociais  a  prestações,  a 

concretização destes mostra-se problemática face à escassez de recursos, ou pretenda-se elidi-

la com fundamento no princípio da separação dos poderes.

Exemplifica-se:  Quando  é  requerida,  judicialmente,  a  concretização  de  um 

direito social a prestação através de uma política de erradicação do trabalho infantil, ao direito 

fundamental de proteção à infância e à juventude, é contraposto o princípio da separação dos 

poderes.  Tem-se  a  colisão  de  dois  princípios,  a  demandar  o  emprego  do  método  da 

ponderação.

Outro exemplo: Quando se reclama a concretização do direito fundamental de 

proteção  à  infância  e  à  juventude,  argumenta-se que a Constituição  elegeu  a criança  e o 

adolescente  como  prioridade  absoluta.  É  a  Constituição  Dirigente  determinando  que  os 

Poderes  Públicos  concretizem  prioritariamente  os  direitos  fundamentais  das  crianças  e 

152 BARCELLOS, 2003, p. 56-57.
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adolescentes.  Todavia,  existem  outros  direitos  sociais  de  outros  grupos,  como  idosos, 

reclamando concretização. O direito fundamental de proteção ao idoso também tem previsão 

constitucional (art. 230153) e a lei  infraconstitucional (Estatuto do Idoso154), densificando o 

dispositivo, também afirma que a efetivação dos direitos dos idosos é prioridade absoluta. Há, 

nessa hipótese, a possibilidade das normas chocaram-se, no momento da concretização.

O método da ponderação aplica-se não só como uma exigência da forma de 

positivação da normas de direitos sociais,  em princípios; nem, tampouco, aplica-se somente 

em hipóteses de conflito. Aplica-se como uma técnica de decisão jurídica em que os valores 

do sistema  recebem diferentes  valências,  de acordo com o pluralismo  político  próprio  do 

Estado  Democrático  de  Direito,  e,  após  sopesados,  permitem  uma  decisão  para  o  caso 

concreto.

Necessário  fixar-se,  desde  já,  que o método  de ponderação  depende  de um 

procedimento que lhe confira legitimidade.155 José Eduardo Faria ressalta a importância dos 

direitos sociais  utilizarem,  como estratégia  hermenêutica,  determinadas  “regras  especiais”, 

“especialmente concebidas para permitir a adequação do sistema normativo à realidade sócio-

econômica”.156

Esclarece que, “na lógica dessas ‘regras de julgamento’, o equilíbrio  designa 

um juízo que permite,  por um lado,  ponderar a relação entre interesses divergentes,  e, por 

outro lado, balancear tanto os direitos quanto as obrigações do sistema social”.157

Para o autor, o método da ponderação:

[...] enfatizando uma idéia de escala, de média, de pesos e contrapesos, bem como 
pressupondo  uma  concepção  “realista”  de  justiça  distributiva,  encarada  como 

153 Art. 230,  caput da CF/88: A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à 
vida.
154 Lei n.° 10.741/03.
155 GUERRA FILHO, Willis Santiago, Teoria Processual da Constituição, São Paulo: Celso Bastos, 2002, p. 19, 
ressalta que: “A necessidade de se ter um procedimento torna-se mais aguda quando se trata da aplicação de 
princípios, pois aí a discussão gira menos em torno de fatos do que de valores, o que requer um cuidado muito 
maior para se chegar a uma decisão fundamentada objetivamente”. 
156 FARIA, 2002, p. p. 277.
157 FARIA, 2002, p. p. 277.
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repartição  minimamente  eqüitativa  de  vantagens,  benefícios,  prerrogativas  e 
deveres,  o  julgamento em termos  de  ponderação  e  balanceamento acaba  sendo 
sempre flexível às mudanças sócio-econômicas ocorridas ao longo da história.158

Registra que, o que realmente importa, nesse método:

[...]  é  a  consecução  da  eqüidade  possível  e  como  esta  depende de  um  efetivo 
equilíbrio  “sociológico”,  entre  distintos  grupos,  setores,  corporações,  classes, 
comunidades, regiões, etc., seus princípios básicos têm um caráter eminentemente 
procedimental, jamais podendo ser definidos por critérios a priori.159

O método  da  ponderação  é  o  método de interpretação  adequado  ao  Estado 

Democrático de Direito porque, para sua legitimidade, deve observar um procedimento, onde 

deve ser enfatizada a participação popular, que é o  termômetro para o julgador mensurar o 

peso dos valores em conflitos. 

Ressalta José Eduardo Faria que o julgamento de uma determinada ação, por 

esse método, acaba pressupondo um “padrão ou um equivalente social para a mensuração dos 

múltiplos  interesses  coletivos  em  confronto  e  para  a  própria  resolução  dos  diferentes 

antagonismos deles decorrentes”.160

Em síntese, é fundamental no Estado Democrático de Direito que as técnicas 

processuais sirvam a funções sociais161, e não sejam utilizadas para impedir a realização de 

direitos. 

Como afirmam Mauro Cappelletti e Bryant Gartth, o estudo do acesso à justiça 

“pressupõe um alargamento e aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna ciência 

jurídica”162. O acesso à justiça não compreende apenas a proclamação de que nenhuma lesão 

ou ameaça  a  direito  deixará  de  ser  apreciada  pelos  Tribunais,  quando  suscitados,  mas  é 

conceito que compreende desde a criação de normas jurídicas que facilitem esse acesso até 

sua interpretação, integração e aplicação, com justiça. Por isso, a interpretação constitucional 

158 FARIA, 2002, p. p. 277-278.
159 FARIA, 2002, p. 278.
160 FARIA, 2002, P. 278.
161 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH,  Bryant.  Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northflleet, Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1988, p. 12.
162 CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 13.
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condizente  com  os  objetivos  do  Estado  Democrático  de  Direito  é  aquela  que  firma  o 

compromisso com a concretização dos direitos sociais a prestações.

2.4.2  A construção de um procedimento para a ponderação dos  direitos 

sociais

Dentro do método da ponderação, há um iter a ser seguido pelo aplicador, que 

se inicia  com o reconhecimento do conflito, e segue três estágios.163 Em uma primeira fase 

identifica-se  as  normas  em  conflito;  na  segunda  fase,  são  examinadas  as  circunstâncias 

concretas do caso e suas repercussões sobre os elementos normativos; e na última fase (de 

decisão) examina-se a repercussão dos fatos sobre as normas, a fim de apurar os pesos que 

devem ser  atribuídos  aos diferentes  elementos  em disputa,  e  apurar-se a  norma  que deve 

prevalecer.

Essa última  fase – de decisão – exige,  ainda, que,  após a conclusão sobre a 

norma  prevalecente,  decida-se  em que proporção a norma  que não  prevaleceu  deverá  ser 

sacrificada,  ou seja,  será possível “graduar a intensidade da decisão escolhida”,  fazendo-se 

uso do princípio da proporcionalidade.164

A vantagem do método da ponderação é que não haverá exclusão de nenhum 

dos direitos fundamentais em conflito.

Forçoso  reconhecer  que,  a  despeito  do  dissecamento das  três  fases  que 

compõem o método de ponderação – identificação das normas pertinentes, seleção dos fatos 

163 BARCELLOS, 2003, p. 57-58 e ÁVILA, Humberto.  Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos 
princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 79 e ss.
164 BARCELLOS, 2003, p. 58-59.
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importantes,  atribuição  de  pesos  e  produção  da  conclusão  –  todas  essas  fases  envolvem 

escolhas, o que não permite afastar-se de todo a subjetividade.

Com efeito, quando identifica  as normas pertinentes,  o juiz  escolhe; quando 

identifica  os  fatos  importantes,  também faz  uma  escolha,  ao  entender  que  uns  fatos  são 

relevantes,  outros  sem  importância  para  o  deslinde  da  controvérsia.  Ora,  os  fatos  são 

elementos importantíssimos no método de ponderação, que se realiza em concreto. Os fatos 

influenciam os elementos normativos, de modo que a escolha de uns fatos importantes, em 

vez de outros, pode ensejar um outro resultado (julgamento).

Reconhece Ana Paula de Barcellos que:

[...] desde a identificação das normas pertinentes, passando pela seleção dos fatos 
relevantes,  até  a  atribuição  geral  de  pesos  e  a  conclusão,  todas  as  etapas  [da 
ponderação] exigem avaliações de caráter subjetivo, que poderão variar em função 
das circunstâncias pessoais do intérprete e de outras influências”165

Reconhecer o subjetivismo, não significa dizer que não se pode controlá-lo. A 

crença do julgador imparcial, sem pré-compreensões, é apenas um mito, felizmente já desfeito 

na hermenêutica do pós-positivismo. O subjetivismo está presente em toda interpretação, mas 

pode e deve ser controlado.

Tampouco  a  existência  de  ponderação  é  um  convite  para  o  exercício 

indiscriminado  do  ativismo  judicial.  Há  formas  de  controlar  o  processo  de  ponderação, 

estabelecendo parâmetros normativos e argumentativos de controle desse processo166, o que se 

revela  necessário  para afastar preconceitos contra o emprego desse método, arrimados  no 

ativismo judicial exacerbado que propiciaria. Observados os parâmetros, todo o processo de 

ponderação pode ser controlado e, em caso de vício, invalidado.

Importantíssimo é o trabalho a que se vem dedicando Ana Paula de Barcellos, 

na  identificação  de parâmetros de controle da legitimidade  das decisões  obtidas mediante 

165 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula; 2003, p. 348. . 
166 BARCELLOS, 2003, p. 59.
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ponderação, tanto através do exame da argumentação desenvolvida, quanto através da eleição 

de parâmetros que propiciem decisões mais ou menos uniformes.167

Em uma  teoria da argumentação,  pode-se reunir  parâmetros de controle da 

argumentação, isto é, do discurso jurídico de fundamentação da decisão tomada pelo julgador.

Três parâmetros da teoria da argumentação são importantes para o controle da 

legitimidade do emprego da ponderação.

O primeiro  é  que  a  argumentação  jurídica  deve  ser  capaz  de  apresentar 

fundamentos normativos (implícitos que sejam) que a apóiem e lhe dêem sustentação168 . No 

Estado Democrático de Direito, o Judiciário somente pode impor coativamente condutas que 

tenham previsão legal (“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão 

em virtude de lei”169). Logo, a primeira falha de um método de ponderação será apoiar-se em 

enunciados  morais.  O  ponto de  partida  da  ponderação  é  a  identificação  da  existência  de 

normas (explícitas ou implícitas), ou grupos de normas, a fundamentar os direitos em conflito.

Nessa linha, afirmam Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos que, “ao 

menos como orientação  prima facie, um conflito normativo deve ser resolvido em favor da 

solução que apresente em seu suporte o maior número de normas jurídicas”.170

O segundo  parâmetro para o  controle da argumentação jurídica  consiste  na 

possibilidade  de  universalização  dos  critérios  adotados  para  a  decisão171.  Esse  critério 

permite que o julgador, projetando a conclusão do caso concreto, para um maior número de 

casos, possa observar eventuais imprecisões ou inconsistências do seu pensamento. Funciona 

como uma revisão do caminho percorrido na ponderação.

167 BARROSO; BARCELLOS, 2003, p. 350.
168 BARROSO; BARCELLOS, 2003, p. 352.
169 Art. 5°, II da CF/88.
170 BARROSO; BARCELLOS, 2003, p. 352. Recorde-se, a esse respeito, o exemplo citado nesse trabalho, de 
conflito entre o princípio de proteção à pessoa portadora de deficiência e o princípio da separação de poderes, 
onde no grupo do primeiro princípio várias normas foram colacionadas, enquanto no segundo grupo, pouca 
normas são encontradas na Constituição.  É claro que o critério numérico é  muito pobre,  para ser  utilizado 
isoladamente – daí porque os autores citados falam em “orientação prima facie”, mas evidencia, contudo, que o 
princípio permeia muitas partes da ordem constitucional.
171 BARROSO; BARCELLOS, 2003, p. 354.
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O terceiro parâmetro para controle da argumentação jurídica é a  observância 

dos princípios de interpretação, que constituem balizas para o correto desenvolvimento do 

raciocínio  exegético.  Os  princípios  de  interpretação  são  instrumentais  ou  materiais,  os 

primeiros indicando o caminho a ser seguido pelo intérprete, os segundos informando a carga 

finalística e axiológica da Constituição.

Tudo  o  que  foi  dito  tem  por  escopo  concluir-se  que  a  subjetividade  dos 

julgamentos deve ser controlada, mas isso não significa abdicar-se do método de ponderação. 

A  legitimidade  da  ponderação  assenta-se  numa  argumentação  racional  e  científica.  A 

argumentação deve ser demonstrada em todas as etapas da ponderação. Somente é possível 

controlar-se a argumentação se cada etapa do processo for motivada. A fundamentação das 

decisões é uma das exigências do Estado Democrático de Direito (art. 93, IX, 172), e torna-se 

mais necessária quando o método de ponderação é empregado na decisão.173

Além da legitimidade  das decisões ponderadas  assentar-se na  argumentação 

desenvolvida, há outro problema que necessita ser resolvido, para assegurar-se a legitimidade 

das  decisões  tomadas  à  luz  do  método  da  ponderação.  Trata-se  da  necessidade  dos 

julgamentos serem mais ou menos uniformes, evitando-se decisões discrepantes, que solapam 

a segurança jurídica, que, embora não deva ser valor superior à justiça, merece observância.

Com efeito,  não  se  intenta,  na  efetivação  dos  direitos  sociais  a  prestações 

através de políticas públicas, alargar os espaços de discricionariedade subjetiva do juiz,  nem 

submeter-se a sociedade “aos caprichos do sentimento pessoal de justiça do julgador”174. 

No entanto, tem-se que reconhecer que a nova racionalidade jurídica exige um 

saber pragmático, que pressupõe o conhecimento de situações concretas para delas extrair o 

172 Art. 93, IX da CF/88: todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e, fundamentadas todas as 
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a 
seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no 
sigilo não prejudique o interesse público à informação.
173 BARROSO;  BARCELLOS,  2003,  p.  352-353.  FIGUEIREDO, Sylvia  Marlene de  Castro Figueiredo,  A 
interpretação constitucional e o princípio da proporcionalidade, São Paulo: RCS Editora, 2005, p. 234. 
174 BARROSO; BARCELLOS, 2003, p. 40.
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máximo da norma. Por isso, a ponderação é um método de interpretação que se constrói em 

cada caso concreto.

Mas é possível,  e salutar,  que se busque alguns  parâmetros normativos,  que 

podem servir de modelos de solução pré-prontos175, para que a ponderação produza decisões 

coerentes. 

Esses modelos de solução pré-prontos podem ser criados pela doutrina através 

da  verificação  de  que,  ocorrendo  conflito  entre  determinadas  normas,  sendo  os  fatos  os 

mesmos, a decisão é x. Trata-se de uma ponderação em abstrato, que pode ser levada para um 

caso concreto específico, onde colidem as mesmas normas da solução pré-pronta.

A utilidade desse parâmetro é inequívoca, pois afasta o perigo constantemente 

oposto  ao  método  ponderativo:  a  excessiva  subjetividade  do  aplicador,  com  o  risco  de 

decisões diversas para os mesmos casos. Com o estabelecimento de parâmetros, atende-se à 

necessidade de segurança jurídica,  sem perder-se o emprego do método da ponderação, que 

assegura, em maior medida, a justiça da decisão.

O  parâmetro  da  solução  pré-pronta é  contudo,  um  parâmetro  específico 

(somente aplicável se verificado conflito entre as mesmas normas e os mesmos fatos). Pode-

se  construir,  também,  parâmetros  gerais,  que  servem para o deslinde  de toda espécie  de 

conflito.

Esses  parâmetros ─ é bom que se frise  ─,  resultam da repetição  dos casos 

levados  a  julgamento,  dos  valores  que  são  repetidamente  ponderados  e  que  levam  à 

predominância repetida de um valor, o que autoriza o estabelecimento do parâmetro.

A doutrina elenca como parâmetros gerais:a) a prevalência das regras sobre os  

princípios; b) a preferência das normas de direitos fundamentais e inspiradas na dignidade  

humana sobre as demais normas.

175 BARCELLOS, 2003, p. 61.
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Esses parâmetros normativos servem de ponto de partida para o intérprete dos 

direitos  fundamentais  sociais  a  prestações.  Resolvem problemas  como  o  que  se  depara o 

julgador, diante, por exemplo, de pedido para concretizar a proteção constitucional à pessoa 

portadora de deficiência  por meio  de uma política pública,  em face da oposição do agente 

público, que alega o caráter discricionário da matéria e  que a determinação judicial atentaria 

contra o princípio da separação dos poderes.

A técnica da ponderação e seus parâmetros oferece a solução. Veja-se:

Primeiro, o intérprete deve relacionar as normas favoráveis à concretização da 

proteção  à pessoa  portadora de  deficiência  (as  constitucionais:  art.  1º,  que afirma  que  é 

fundamento  do  Estado  Democrático  de  Direito  a  promoção  da  dignidade  da  pessoa 

humana;art.  3º,  I, construção de uma  sociedade solidária;  art. 3º,  IV, promover  o  bem de 

todos;  art.  7º,  XXXI,  proibição  de  discriminação  do  trabalhador  portador  de  deficiência; 

art.23,  II,  competência  comum nos três níveis  estatais  para  cuidar  da saúde  e  assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; art. 24, XIV, dever de 

editar normas de proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; art. 37, 

VIII, percentual de vagas em cargos públicos para pessoas portadoras de deficiência; art. 203, 

IV,  assistência  social  direcionada  à  habilitação  e  reabilitação  da  pessoa  portadora  de 

deficiência  e  promoção  de  sua  integração  na  vida  comunitária;  art.  206,  igualdade  de 

condições  de  acesso  e  permanência  na  escola;  art.  208,  III,  atendimento  educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; e as 

infraconstitucionais: Lei n.º 7.853/89, Decreto n.º 3.298/99, Lei n.° 8.742/93 – organização da 

assistência social).

Deve relacionar  em outra grupo as normas constitucionais  que asseguram o 

princípio  contraposto  da  separação  de  poderes  (art.  2º,  “são  poderes  independentes  e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”; art.60,§ 4º, “não será objeto 

de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a separação dos Poderes”).
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Uma vez que a ponderação depende do caso concreto e suas particularidades, o 

passo seguinte é examinar os fatos. Por exemplo, o fato alegado pelo Ministério Público é que 

pessoas portadoras de deficiência representaram à Instituição requerendo providências quanto 

à falta de programa de qualificação profissional para pessoas portadoras de deficiência, falta 

de inclusão educacional e de atendimento especializado nos postos de saúde. Tais prestações 

estatais,  como é claramente  perceptível,  devem fazer  parte de uma  política  de proteção à 

pessoa portadora de deficiência,  daí porque o Ministério  Público requereu a implantação da 

política pública,  contendo aquelas prestações e outras necessárias à plena proteção daquele 

grupo  socialmente  fragilizado.  Outro  fato  que  deve  ser  arrolado  pelo  intérprete  é  que  o 

Município não negou a inexistência das prestações, ou a sua insuficiência, tendo alegado falta 

de recursos.  Mais  um fato merece  registro: vieram aos autos alegações,  com a respectiva 

prova de que obras de embelezamento da sede da Prefeitura estão sendo feitas,  bem como 

foram aumentados os subsídios de Prefeitos e Vereadores.

Na  fase  da  decisão,  o  intérprete  tem elementos  normativos  e  fáticos  para 

ponderar. O peso atribuído a cada princípio contraposto terá como referencial os objetivos do 

Estado Democrático de Direito, insertos no art. 3º, da Constituição de 1988. Nessa concepção 

de  Estado  que,  conforme  visto,  tem  por  objetivo  garantir  a  participação  de  todos  nos 

benefícios  resultantes  do  desenvolvimento  da  sociedade  estatal,  não  há  possibilidade  do 

intérprete atribuir maior peso ao princípio da separação dos poderes do que ao princípio de 

proteção à pessoa portadora de deficiência, mormente porque esse resulta do princípio-valor-

fonte de todo o ordenamento jurídico: a dignidade humana.

Logo, o resultado da ponderação é que deve prevalecer o princípio da proteção 

integral à pessoa portadora de deficiência.  A questão é: quanto deve prevalecer o primeiro 

princípio,  e  em que  medida  deve  ser  afastada  a  aplicação  do  segundo?  O  princípio  da 

proporcionalidade é a medida para essa questão, devendo ser utilizado, à luz da abrangência 
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atual do conceito de discricionariedade do administrador e da consideração das minúcias que 

o Judiciário pode (ou não) prescrever para a realização de uma política pública.

Nesse momento, insta fixar que quaisquer que sejam os direitos fundamentais 

que se contraponham ao princípio da separação dos poderes, esse princípio, numa ponderação 

feita à luz da concepção dos objetivos do Estado Democrático de Direito, terá seus efeitos 

mitigados. Disso se conclui que há um parâmetro ponderativo abstrato e geral que se pode 

enunciar: a preferência das normas de direitos fundamentais sobre as demais.

Logo, para o conflito entre o princípio da aplicabilidade imediata das normas 

de  direitos  fundamentais  e  o  princípio  da  separação  dos poderes,  o  intérprete já  tem um 

parâmetro seguro, pois o caminho  normativo e argumentativo percorrido para chegar-se ao 

parâmetro é racional e fundamentado. Não se pode afirmar que, no caminho acima descrito, o 

intérprete guiou-se  pela  sua ideologia,  senão  pela  própria  ideologia  constitucional,  pois  a 

Constituição tornou os direitos fundamentais sua base axiológica e esses são a concretização 

do princípio-vetor do ordenamento jurídico – a dignidade da pessoa humana..

Com razão afirma Daniel Sarmento:

“a dignidade da pessoa humana afirma-se como o principal critério substantivo na 
direção da ponderação de interesses constitucionais. Ao deparar-se com uma colisão 
concreta entre princípios constitucionais, tem o operador do direito de, observada a 
proporcionalidade, adotar a solução mais consentânea com os valores humanitários 
que este princípio promove”176

Mas, se no exemplo acima, em vez dos fatos citados, as circunstâncias fossem: 

a)  inexistência  de  política  pública;  b)  escassez  de  recursos e  o  gasto,  pela  administração 

municipal, de seus recursos apenas com educação, saúde, assistência social e manutenção da 

máquina administrativa, sem excessos.

Nesse caso, sendo outros os elementos fáticos, não se pode aplicar  o mesmo 

parâmetro. O parâmetro geral ou específico, obtido na ponderação em abstrato, somente pode 

176 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. 1. ed. 3ª tiragem, Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2003, p. 74.
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ser  aplicado  se  ocorrentes  todas as  hipóteses  normativas  e  fáticas  previstas  pela  doutrina 

quando elaborou o parâmetro.

Na variação anteriormente citada do exemplo proposto, a ponderação, feita em 

concreto, conduzirá a outro resultado. O Município já provê a sistemas de educação e saúde, 

limitando-se  a  decisão  judicial  a  determinar  a  inclusão,  nos  programas  ou  políticas 

respectivas, das pessoas com deficiência e a elaboração de uma política pública específica de 

ingresso  no  mercado  de  trabalho  para  esse  grupo.  Reconhece-se  que,  dentro  da  escassez 

verdadeira de recursos, o princípio preponderante (proteção da pessoa com deficiência) deve 

prevalecer  sobre os princípios  de separação  dos poderes e  organização  orçamentária,  mas 

apenas no seu grau mínimo, ou seja, apenas quanto ao núcleo mínimo do princípio (mínimo 

existencial).

As  condições  fáticas  mudam  o  conteúdo  das  decisões  obtidas  mediante  o 

emprego  do  método  da  ponderação,  mas,  sempre  com  apoio  no  princípio  da 

proporcionalidade, uma solução específica para o caso concreto pode ser construída.

Demandas como as exemplificadas, devem levar o Judiciário a acostumar-se à 

participação popular. Em casos da espécie, a designação de audiência pública (com a presença 

do Ministério Público, dos administradores e das associações) servirá para estabelecer-se: a) 

quanto de recursos o Município dispõe; b) qual a sua capacidade de disposição; c) como pode-

se  concretizar  os  direitos  fundamentais  com  eficiência  e  economicidade,  aumentando  a 

capacidade estatal de maximizá-los.

Além  disso,  considerando-se  que  as  políticas  públicas,  dada  a  escassez  de 

recursos,  tendem a  atingir,  inicialmente,  o  mínimo  existencial e  depois  irem aumentando 

progressivamente  a  realização  dos  direitos  sociais,  a  sentença  já  não  esgota  a  atividade 

jurisdicional.

Como  destaca  Marcus  Orione  Gonçalves  Correia,  uma  vez  que os direitos 

sociais  são  promocionais e  projetados  no  futuro,  exigindo  sua  gradual  realização  e 
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intervenção  ativa  e  prolongada  na  tempo  pelo  Estado177,  há  a  necessidade  da  jurisdição 

intervir  para  o  futuro,  de  modo  que  “o  juiz  deve  participar  do  processo  concebendo  e 

valorando, para longo prazo, a natureza de sua decisão”.178

177 CAPELLETTI, Mauro.  Juízes irresponsáveis?  Tradução Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris, 1989,p. 21-22.
178 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Teoria e prática do poder de ação na defesa dos direitos sociais. São 
Paulo: Ltr, 2002, p. 83.
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3.  A  CONSTRUÇÃO  DE  UM  NÚCLEO  BÁSICO DAS  NORMAS  DE 

DIREITOS SOCIAIS: O MÍNIMO EXISTENCIAL

Afirmar  que  os  direitos  fundamentais  sociais  a  prestações,  positivados  em 

normas-princípios, têm aplicabilidade imediata, não significa reconhecer-lhes a mesma forma 

de concretização de direitos fundamentais  previstos em normas que têm a característica de 

regras.

No entanto, também não se pode afirmar, genericamente, que todos os direitos 

sociais têm essa aplicabilidade diferenciada. Já se disse que quanto aos direito sociais que são 

liberdades sociais, a aplicabilidade é imediata, como a dos direitos clássicos de liberdade.

Mesmo entre os direitos sociais cujo objeto são prestações materiais do Estado, 

há aqueles  que foram positivados em normas  cuja  estrutura é  de princípios,  e  outros que 

foram positivados  em normas  que  têm a  estrutura de regras  (como o  direito  à  educação 

gratuita no ensino fundamental).

Os direitos sociais que não foram positivados sob a forma de regras,  mas de 

princípios,  demandam  uma  concretização  segundo  a  regra  aplicável  aos  princípios 

constitucionais, isto é,  através de uma ponderação de valores. Ocorre que somente dizer isso 

não  basta,  pois  ante  o  vasto  espectro  dos  direitos  sociais,  econômicos  e culturais,  todos 

exigíveis,   não basta dizer que devem ser ponderados, mas estabelecer  o fundamento para 

essa ponderação, o quê pode ser ponderado e como ponderá-los.179

179 BARROSO, 2003, p. 33.
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3.1. A teoria do mínimo existencial

A idéia da fixação de um mínimo existencial surgiu a partir da constatação da 

dificuldade financeira dos Estados em efetivar plenamente os direitos fundamentais sociais a 

prestações.  As  contingências  da realidade,  onde avulta  a  escassez  de recursos do Estado, 

impõe  que  se  verifique  o  núcleo  básico das  normas-princípios  de  direitos  fundamentais 

sociais a prestações.

A idéia do  mínimo existencial ou de  núcleo da dignidade humana representa 

um subconjunto, dentro dos direitos sociais, econômicos e culturais, que é exigível do Estado, 

sob a forma  de  eficácia  jurídica  positiva  ou simétrica.  A redução  dos direitos  sociais  ao 

mínimo existencial contribui para a efetividade desses direitos na medida que miniminiza  o 

problema dos custos desses direitos e diminui a imprecisão dos princípios.180

Comentando a Constituição portuguesa, J.J. Gomes Canotilho refere-se a esse 

núcleo mínimo dos direitos sociais, da seguinte forma:

Das várias normas sociais, económicas e culturais é possível deduzir-se um princípio 
jurídico estruturante de toda a ordem económica-social portuguesa: todos (princípio 
da  universalidade)  têm  um  direito  fundamental  a  um  núcleo  básico  de  direitos 
sociais (minimum core of economic and social rights), na ausência do qual o estado 
português se deve considerar infractor das obrigações jurídico-sociais constitucional 
e internacionalmente impostas.181

O que se observa é que, parte da doutrina, num afã de pragmatismo, para que 

os direitos sociais não perdessem de todo a sua efetividade ante o argumento da escassez de 

recursos, pendeu para uma solução intermédia: o reconhecimento de que, dentre os direitos 

sociais,  há um direito  essencial  à própria vida,  que é o direito de obter prestações estatais 

mínimas  que  assegurem  a  própria  sobrevivência  humana  digna:  o  direito  ao  mínimo 

existencial.

180 BARCELLOS, 2002, p. 118.
181 CANOTILHO, 1997, p. 470.
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Ricardo Lobo Torres extrai o mínimo existencial das condições de liberdade, e, 

utilizando  a  classificação  de  Jellinek,  afirma  que  aquele  direito  exibe  o  status  positivus 

libertatis.  Com efeito, a  admissão  de que há um  mínimo existencial,  respeitante à  própria 

condição humana, decorre do pensamento de que o exercício da liberdade pelos indivíduos 

pressupõe  um  mínimo  de  condições  materiais  que  lhes  permitam  desenvolver  suas 

potencialidades.  No mesmo sentido, José Afonso da Silva também afirma que “não basta a 

liberdade formalmente reconhecida, pois a dignidade da pessoa humana, como fundamento do 

Estado Democrático de Direito, reclama condições mínimas  de existência,  existência digna 

conforme os ditames da justiça social como fim da ordem econômica”.182

Para  Ricardo  Lobo  Torres,  o  direito  ao  mínimo  existencial,  implícito  na 

Constituição,  possui  a  nota  da  fundamentalidade,  negada  por  ele  aos  direitos  sociais, 

econômicos e culturais183. Averba que a efetivação dos direitos sociais subordina-se à justiça 

social, encontrando-se sob a reserva do possível, pelo que não se confundem como os direitos 

de liberdade e com o mínimo existencial.184

A  teoria  do  mínimo  existencial não  encontra  apoio  irrestrito  na  doutrina. 

Andreas J. Krell considera a teoria “engenhosa”, e obtempera que a teoria, “fruto da doutrina 

alemã pós-guerra que tinha de superar a ausência de qualquer direito fundamental na Carta de 

Bonn,  sendo  baseada  na  função  de  estrita  normatividade  e  jurisdicionalidade  do  texto 

constitucional”, não deve ser aplicada no Brasil.

182 SILVA, José Afonso da.. A dignidade da pessoa humana como valor  supremo da democracia.  Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n.212, p. 89-94, abr./jun. 1998.
183TORRES, Ricardo Lobo  Torres. A cidadania multidimensional na era dos direitos. In: TORRES, Ricardo 
Lobo (Org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 283, o autor afirma que; 
“Se a emergência dos direitos sociais modificou a equação liberdade/igualdade e deu novo colorido à temática da 
justiça  social,  nem por isso transferiu a lógica e as garantias dos  direitos de liberdade para os sociais, nem 
metamorfoseou os direitos sociais em autênticos direitos fundamentais”, pp. 289-290; Em outra parte, registra 
que a Suprema Corte dos Estados Unidos tem recusado natureza constitucional aos direitos econômicos e sociais 
que transcendem o mínimo tocado por  direitos fundamentais,  como sendo direitos  à educação ou  moradia, 
fazendo-se forte no argumento de que ‘pobreza e imoralidade não são sinônimos”, p. 283. Já em TORRES, 
Ricardo Lobo.  O mínimo existencial  e  os  direitos  fundamentais.  Revista de Direito Administrativo,  Rio de 
Janeiro,  n.177,  p.29-49,  jul./set.  1989,  havia  afirmado  que  o  mínimo  existencial  deve  ser  extremado 
conceitualmente dos direitos sociais.
184 TORRES, 2001, p. 283.
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A teoria foi criada para conciliar  o entendimento dominante entre os juristas 

alemães de que o cidadão não tem direito fundamental de obter prestações positivas do Estado 

nem o Judiciário pode interferir em políticas públicas, com o outro entendimento, igualmente 

dominante, de que o Estado Social deve intervir para garantir a existência física da pessoa, o 

mínimo social.185

Entre os alemães, autores como Maihofer defendem que a dignidade humana e 

os direitos humanos de liberdade exigem ações estatais além das garantias formais  da lei. 

Segundo Maihofer,  as ações do Estado devem criar oportunidades reais  na sociedade para 

todos os indivíduos.

Relata Andreas J. Krell:

[...] a Corte Constitucional Alemã extraiu o direito a um ‘mínimo de existência’ do 
princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, I, da Lei Fundamental) e do direito 
à  vida  e  à integridade física,  mediante interpretação sistemática junto ao Estado 
Social (art. 20, I, LF). Assim, a Corte determinou um aumento expressivo do valor 
da “ajuda social” (Sozialhilfe), valor mínimo que o Estado está obrigado a pagar aos 
cidadãos  carentes.  Nessa  linha,  a  sua  jurisprudência  aceita  a  existência  de  um 
verdadeiro Direito Fundamental a um “mínimo vital”.
[...] a Corte deixou claro que esse “padrão mínimo indispensável” não poderia ser 
desenvolvido pelo Judiciário como “sistema acabado de solução”, mas através de 
uma casuística gradual e cautelosa.186

A elaboração de Ricardo Lobo Torres é radical,  na medida  em que retira  o 

caráter da fundamentalidade aos direitos sociais,  econômicos e culturais,  tendo merecido a 

crítica  da  Andreas  J.  Krell  que  compara  a  posição  de  Torres  à  “antiga  (e  ultrapassada) 

distinção  feita  por  Carl  Schimitt,  que  negava  a  qualidade  de  verdadeiros  Direitos 

Fundamentais (Grundrechte) aos direitos sociais consagrados na Carta de Weimer, por serem 

completamente  sujeitos  à  vontade  do  legislador  ordinário”.  Andreas  J.  Krell  afirma,  com 

acerto, que a Constituição brasileira, ao contrário da alemã, não permite a interpretação de que 

os direitos sociais não são direitos fundamentais, pois os inseriu no Capítulo II (Dos Direitos 

Sociais) do Título II da Carta, denominado Dos Direitos e Garantias Fundamentais.187

185 KRELL, 2002, p. 61.
186 KRELL, 2002,  p. 61-62.
187 KRELL, 2002, p. 49.
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Ademais, não se pode esquecer que um Estado Social de Direito é aquele que 

tem  por  escopo  a  realização  dos  direitos  sociais.  Se  o  Brasil  é  um  Estado  Social  e 

Democrático  de  Direito,  não  se  pode  conceber  que  os  direitos  sociais  não  sejam 

fundamentais.188

Não se pode retirar,  no  entanto,  a valia  da teoria  do  mínimo existencial.  A 

teoria tem valia  porque todos os Estados lutam com a escassez de recursos. Criticável é a 

retirada dos direitos sociais do rol de direitos fundamentais,  para somente incluir, como um 

direito  social  fundamental tácito,  o direito  ao  mínimo existencial.  Criticável  é,  também,  o 

entendimento de que o Poder Judiciário  não pode dizer quais as prestações que compõem o 

conceito  desse  mínimo  socialmente  exigível.  Consoante  afirma  Luís  Roberto  Barroso,  o 

Judiciário pode determinar o cumprimento de um padrão mínimo para cumprir o princípio da 

dignidade  da  pessoa  humana,  o  que  não  tem acontecido  por  motivos  ideológicos  e  não 

jurídico-racionais.189

Melhor  caminho  percorreu  Ana  Paula  de  Barcellos,  com apoio  em Robert 

Alexy, pois, não retirando a fundamentalidade dos direitos sociais, e reconhecendo-os como 

princípios, sugeriu a extração do núcleo básico das normas-princípio. Fixado o núcleo básico 

dos direitos sociais, a esse deve ser assegurada a eficácia positiva ou simétrica, vale dizer, o 

núcleo básico dos direitos sociais  torna-se exigível  judicialmente,  posto que corresponde a 

direitos subjetivos públicos  dos cidadãos que, estando na linha  de pobreza,  necessitam de 

prestações materiais básicas que lhes garantam condições de vida digna.

Robert  Alexy,  ao  propor  o  modelo  de  ponderação  (Abwägungsmodell), 

distingue  o  mínimo  existencial (Existenz-minimum)  ou  direitos  mínimos  jusfundamentais 

sociais (soziale grundrechtlichte) e os direitos fundamentais sociais, na escala de estrutura das 

188 BOBBIO está entre os que consideram os direitos sociais direitos fundamentais, e, embora reconhecendo que 
a eficácia destes não é plena, teoriza sobre a extensão aos direitos sociais das garantias dos direitos de liberdade. 
O  jurista  espanhol  Peces-Barba  Martinez  também  identifica  os  direitos  sociais  no  grupo  dos  direitos 
fundamentais.
189 BARROSO, 1990, 49.
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normas, que elaborou. Por essa escala, as normas variam de 1 (um) a 8 (oito), quanto ao grau 

de  vinculação.  No  maior  grau  de  vinculação  (1),  no  qual  há  a  possibilidade  de  controle 

jurisidicional e a eficácia jurídica correspondente ao direito subjetivo, encontra-se o mínimo 

existencial. No maior  grau de discricionariedade (8), onde não é possível a sindicabilidade 

judicial,  Alexy situou os “direitos objetivos  prima facie”, isto é, os princípios relativos aos 

direitos fundamentais sociais, que são comandos de otimização (Optimierungsgebote). Assim, 

o  modelo  de ponderação consistirá  em transformar  os “direitos objetivos  prima facie”,  de 

conteúdo aberto, indeterminado ou excessivo, em direitos definitivos (regras).190

Para Robert  Alexy,  o  mínimo existencial constitui uma  regra constitucional, 

que resulta da ponderação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade real, 

de um lado; e  de outro, da ponderação  das noções de separação dos poderes (inclusive  a 

competência  para  vinculação  orçamentária)  e  de competência  do  legislador  democrático, 

assim como do o limite imposto pelo direito de terceiros.191

Com  efeito,  nas  Constituições  dos  Estados  Democráticos  de  Direito,  o 

princípio da dignidade da pessoa humana constitui princípio normativo fundamental da ordem 

jurídica constitucional. Por isso, com razão afirma Ingo Wolfgang Sarlet que a Constituição 

Federal de 1988, ao expressar a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito, reconheceu, categoricamente, que o Estado existe em função 

da pessoa humana e tem por finalidade, e justificação do exercício do seu poder, assegurar a 

dignidade humana.192

O princípio  da dignidade  da pessoa humana,  por constituir-se  em princípio 

informador  de  todo  o  sistema  constitucional  democrático,  tem alto  grau  de  abstração  e 

indeterminação,  de  modo  que  os  direitos  fundamentais  apresentam-se  como  normas  que 

190 TORRES, 2001, p. 286.
191 BARCELLOS, 2002, p. 121.
192 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de  
1988.Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 66.

96



densificam ou concretizam o princípio da dignidade humana193. Como anota Ingo Wolfgang 

Sarlet, os direitos fundamentais constituem explicitações do conteúdo da dignidade da pessoa, 

de  sorte que “em cada direito  fundamental  se faz  presente um conteúdo ou, pelo  menos, 

alguma projeção da dignidade da pessoa”194. A doutrina já caminhou para o reconhecimento 

de que direitos sociais, sejam classificados como direitos de defesa, sejam classificados como 

direitos prestacionais,  constituem exigência e concretização da dignidade humana, de modo 

que os vários direitos sociais a prestações, espalhados pelo texto constitucional,  constituam 

partes do espectro de direitos que satisfazem as condições de existência digna.195

A Constituição belga deixa clara a relação entre a concretização do princípio da 

dignidade humana e a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, ao estabelecer, 

na Segunda alínea  do seu art.  23,  que para a  finalidade  de assegurar uma  vida  digna  aos 

cidadãos,  “a  lei,  o  decreto  (ou  regulamento)  garantam,  levando  em conta  as  obrigações 

correspondentes, os direitos econômicos, sociais e culturais e determinem as condições do seu 

exercício”.196

Diante dessa simbiose entre o princípio da dignidade da pessoa humana e os 

direitos fundamentais,  e  já  estando  reconhecido  que,  como expressão  do  caráter  jurídico-

normativo  do princípio  da dignidade da pessoa humana  e de sua plena eficácia  na ordem 

jurídico-constitucional197, deve-se extrair desse princípio uma eficácia positiva ou simétrica, 

193 SARLET, 2001, p. 104. Pontifica, igualmente, GUERRA FILHO, Willis Santiago. Direitos fundamentais: 
teoria e realidade normativa. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 84, n. 713, p. 45-52, mar. 1995, p. 51, que os 
direitos  fundamentais são  princípios  constitucionais  especiais,  que  seriam  a  densificação  ou  concretização, 
embora em nível ainda bastante abstrato, do princípio fundamental geral de respeito à dignidade humana.
194 SARLET, 2001, p. 87.
195 Destaca-se o pensamento de: Rusen Ergec, 1995, p. 12,  para quem o conceito de dignidade humana “repousa 
na base de todos os direitos fundamentais, civis, políticos ou sociais”; de F. Rigaux, 1990, p. 753, com sua 
afirmação de que a “intangibilidade da dignidade humana” constitui “inspiração” tanto dos direito ao respeito à 
vida privada como dos direitos econômicos e sociais. apud DELPÉRÉE, Francis. O direito à dignidade humana. 
In: BARROS,  Sérgio Resende de; ZILVETI, Fernando Aurélio (Coord.).  Direito constitucional: estudos em 
homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Dialética, 1999, p. 151-162,.ele próprio  afirmando 
ser a dignidade fonte de outros direitos, especialmente dos direitos econômicos, sociais e culturais. ANDRADE, 
José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 2.ed. Almedina: Coimbra, 
1987, p. 102,  pontifica  que “o princípio da dignidade da  pessoa  humana está  na base  de todos os  direitos 
constitucionalmente consagrados, quer dos direitos de liberdade tradicionais, quer dos direitos de participação 
política, quer dos direitos de trabalhadores e direitos a prestações sociais”.
196 DELPÉRÉE, 1999, p. 152.
197 SARLET, 2001, p. 73.
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isto é, um direito subjetivo de reclamar o cumprimento de direitos fundamentais de defesa e 

prestacionais, que permitam o gozo de uma vida digna.

Não se pode negar, contudo, que o princípio  da dignidade humana pode ser 

realizado  em diversos  graus,198pois,  a  despeito  de ser  o  princípio  constitucional  de maior 

hierarquia  axiológico-normativa,  como  todo  princípio,  não  é  absoluto.  Contudo,  a 

relativização do princípio da dignidade da pessoa humana, evidentemente, não pode significar 

sacrifício  do  núcleo básico e intangível  daquele princípio,  já  que a dignidade, como valor 

intrínseco da pessoa humana, não pode ser sacrificada.199

Impende  ressaltar  que  a  relativização  do  princípio  da  dignidade  da  pessoa 

humana não significa  restrição do seu conteúdo, mas o reconhecimento de que, diante das 

circunstâncias  concretas de cada ordem jurídica  e social,  as prestações materiais  possíveis 

para  concretizar  o  princípio  são  diferentes;  e,  numa  visão  pragmática,  é  necessário 

estabelecer-se quais prestações podem ser conferidas aos cidadãos, rumo ao atingimento de 

condições sempre maiores de dignidade.

Estabelecidas  essas  premissas,  pode-se  concluir  que  a  valia  da  teoria  do 

mínimo existencial está em corresponder (esse mínimo) ao núcleo básico que se pode extrair 

do princípio  da dignidade humana, após a necessária  relativização do princípio  em face da 

dignidade de todos os homens e da carência de recursos financeiros estatais. Explica-se: se há 

vários indivíduos, todos com direito ao respeito à sua dignidade, e as condições materiais para 

a realização dessa exigem prestações estatais,  cuja expressão financeira é vultosa, é preciso 

que  a  cada  indivíduo  seja  concedida,  ao  menos,  uma  parcela  mínima  de  prestações  que 

permitam a realização  de uma  parte do princípio  da  dignidade humana  – precisamente o 

núcleo básico do princípio.

198 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, 
p. 106 e ss.
199 SARLET, 2004, p. 77.
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Desse  modo,  havendo  colisão  entre  os  direitos  de  diversos  indivíduos  à 

proteção de sua dignidade, e, ainda, verificada a impossibilidade fática de satisfação integral 

de todos os direitos fundamentais que densificam o princípio da dignidade humana,  deve-se 

aplicar o princípio  da proporcionalidade para solucionar o conflito200. A fixação do  mínimo 

existencial apresenta-se,  portanto,  como  o  resultado  da  aplicação  do  princípio  da 

proporcionalidade,  resolvendo-se  o  conflito  entre  a  realização  máxima  do  princípio  da 

dignidade  humana  (com as  múltiplas  prestações  e  direitos  fundamentais  que compõem o 

princípio) e as possibilidades fáticas.

Portanto, a extração de um  núcleo básico do princípio  da dignidade humana 

corresponde à fixação de um mínimo existencial, conjunto de prestações exigíveis do Estado e 

que, por lograrem determinação, possuem eficácia jurídica positiva ou simétrica.

A  eficácia  jurídica  do  mínimo  existencial,  isto  é,  a  sua  capacidade  de  ser 

exigido judicialmente, é registrada por Clémerson Merlin Clève:

O conceito de mínimo existencial, de mínimo necessário e indispensável, de mínimo 
último,  aponta para uma obrigação mínima do poder público, desde logo sindicável, 
tudo para evitar que o ser humano perca sua condição de humanidade, possibilidade 
sempre presente quando o cidadão,  por  falta  de emprego,  de saúde, de lazer, de 
assistência, vê confiscados seus desejos, vê combalida sua vontade, vê destruída a 
sua autonomia, resultando num ente perdido no cipoal das contigências, que fica à 
mercê das forças terríveis do destino. Os direitos sociais, o princípio da dignidade 
humana, o princípio da socialidade (dedutível  da Constituição que quer erigir um 
Estado democrático  de  direito)  autorizam a  compreensão do  mínimo  existencial 
como  obrigação  estatal  a  cumprir  e,  pois,  como  responsabilidade  dos  poderes 
públicos.201

No direito português, José Carlos Vieira de Andrade também defende o direito 

ao  mínimo  existencial.  Referindo-se  à  Constituição  Portuguesa,  que  somente  confere 

aplicabilidade imediata aos direitos fundamentais  que constituem liberdades e garantias,   o 

autor  pergunta  se  não  é  constitucionalmente  insurportável  que  cidadãos  vivam  sem  o 

atendimento de suas necessidades mínimas em matéria de habitação, de tratamento médico e 
200 NUNES, Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
56. SARLET, 2004, p. 115.
201 CLÈVE, 2003, p. 160.
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sanitário, de alimentação, de educação, concluindo que o direito à sobrevivência é um direito 

de personalidade, gozando, por isso, do mesmo regime dos direitos, liberdades e garantias.202

A exigibilidade  do  mínimo  existencial,  além de  dessumida  do  princípio  da 

dignidade humana, também encontra justificação na cidadania.

Cidadania,  conforme  definição  de  T.H.Marshall,  é  um  processo  social  de 

reconhecimento  e  efetiva  incorporação  ao  patrimônio  de  cada  cidadão  dos  direitos 

reconhecidos  na  comunidade  nacional203.  Para  ele,  há  um elemento  social  na  cidadania, 

identificado com o direito a um mínimo de bem-estar e segurança, ao direito de participar da 

herança social e levar a vida de um ser civilizado, de acordo com os padrões prevalecentes na 

sociedade204.  A  cidadania,  pode-se  concluir,  com Marshall,  é  indissociável  da  igualdade. 

Assim, todos os cidadãos devem ter iguais condições de acesso ao mínimo que a sociedade, 

no estágio de desenvolvimento em que estiver, considera tolerável.205

A teoria do mínimo existencial é importante pelo seu aspecto pragmático, pois 

é  inegável  que,  reduzindo-se o espectro de abrangência  dos direitos sociais,  torna-se mais 

realizável a tarefa de efetivá-los, pelo menos na parte essencial para garantir a vida humana 

em condições dignas e assegurar a igualdade de chances a todos os cidadãos.

A igualdade  de chances  compreende,  no  plano  individual,  a  capacidade  do 

indivíduo conseguir  instrução que lhe permita conseguir um posto de trabalho, e, no plano 

coletivo, representa a  sua capacidade de participar,  conscientemente,  de decisões políticas. 

Esse aspecto é ressaltado por Sérgio Fernando Moro, para quem:

[...] condições econômicas precárias constituem fatores que impedem que os grupos 
a ela  submetidos participem adequadamente do processo político democrático. O 
exercício das liberdades básicas e  dos  direitos de participação fica  eliminado ou 
sensivelmente prejudicado sem o apoio em condições materiais mínimas.206

202 ANDRADE, 1987, p. 203, nota 28, apud ALVARENGA, 1998, p. 117.
203 MARSHALL,  apud  SANTOS, Boaventura de Sousa Santos. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-
modernidade. 3 ed. Cortez, 1997, p. 244.
204 MACEDO, 1990, p. 67 apud ALVARENGA, 1998, p. 140.
205 ALVARENGA, 1998, p. 140.
206 MORO, Sérgio Fernando.  Jurisdição constitucional como democracia.  São Paulo: Revista  dos Tribunais, 
2004, p. 280.
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Num cenário  de escassez  de recursos,  pretender-se a  realização  de todos os 

direitos sociais é uma utopia, sendo certo que a positivação dos direitos sociais em extenso 

rol, nas Constituições, foi mais uma estratégia para abafar a voz dos excluídos, do que uma 

possibilidade real de realizar todos os direitos elencados.

O reconhecimento do mínimo social não minimiza, portanto, os direitos sociais 

porque sempre se terá que interpretar a  Constituição  com vistas à  máxima  efetivação  dos 

direitos fundamentais.  O que se procura,  com a fixação  de um mínimo  necessário  a  uma 

existência  digna  e  à  promoção  de oportunidades,  é  apresentar  um discurso  de realização 

constitucional coerente com a escassez de recursos e que, ao mesmo tempo, não se conforme 

com a alegação da reserva do possível.

Concebe-se um conjunto de direitos fundamentais,  de cada um toma-se o seu 

núcleo básico e compõe-se o mínimo existencial; ou, por outro ângulo, extrai-se do princípio 

da dignidade humana os direitos sociais  que o densificam e busca-se o núcleo de cada um 

daqueles direitos. Esse conjunto, o mínimo existencial, deve ser concretizado na sua inteireza, 

enquanto as partes restantes que compõem os direitos fundamentais serão concretizadas na 

medida das possibilidades do Estado, do aumento da riqueza nacional.

É claro que a justeza da fixação do mínimo existencial e o aumento progressivo 

da  realização  dos direitos  sociais  têm que  se  sindicáveis  ─ isto  é,  sociedade,  Ministério 

Público e Judiciário  ─ devem estar atentos para que a fixação do mínimo existencial não se 

faça de forma que não atenda aos princípios da dignidade da pessoa humana e da cidadania, 

nem o Estado, sob o argumento da eterna escassez de recursos,  continue  a procrastinar  a 

maximização do cumprimento dos direitos sociais.

O mínimo existencial  deve ser alargado sempre, num exercício de “cidadania 

reinvidicatória”207.  A  legitimidade  da  construção  do  mínimo  existencial assenta-se  em 

reconhecer-se  que essa  teoria  deve  ser  concebida  na  idéia  de progressividade  dos direitos 

207 TORRES, 2001, 268.
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humanos econômicos, sociais e culturais, “nunca como forma de limitar a identificação ou o 

reconhecimento de novos direitos econômicos, sociais e culturais”208, nem retirar, dos direitos 

sociais que não compõem o mínimo existencial, a característica da fundamentalidade.

Somente observada a premissa  da progressividade na realização  dos direitos 

sociais,  partindo-se do mínimo  social até o grau máximo possível,  é que se pode concordar 

com Ricardo Lobo Torres que “a  retórica do mínimo  existencial  não minimiza  os direitos 

sociais,  senão os fortalece extraordinariamente na sua dimensão essencial,  dotada de plena 

eficácia”.209

Recorde-se que a progressividade da realização dos chamados direitos sociais a 

prestações  está  determinada  no  Pacto Internacional  sobre  Direitos  Econômicos,  Sociais  e 

Culturais (art. 2, alínea primeira), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 

226, de 26 de dezembro de 1991, e promulgado pelo Decreto nº 592, de 06 de dezembro de 

1992. Destarte, uma vez ratificado, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais 

e  Culturais  passa  a  compor  o  ordenamento  jurídico  brasileiro,  o  que  significa  que  a 

progressividade da realização dos direitos sociais a prestações é uma regra jurídica,  impondo-

se  a progressividade  não como uma mera exortação, ou uma  meta a ser  perseguida  pelos 

administradores,  mas  gerando um dever  jurídico,  com o correlato direito  da sociedade  de 

exigir o aumento das prestações estatais para além do mínimo existencial.

Vale dizer que a fixação de um mínimo existencial não faz cessar a busca pela 

concretização  plena  dos  direitos  fundamentais  e,  por  conseguinte,  da  dignidade  humana. 

Partindo-se da exigência  do  mínimo existencial,  deve a sociedade buscar  o atingimento de 

prestações cada vez mais amplas, condizentes com o aumento do desenvolvimento nacional.

3.2  A fixação do mínimo existencial

208 LIMA JR. , Jayme Benvenuto. Os direitos humanos econômicos, sociais e culturais. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001, p. 104-105.
209 TORRES, 2001, p. 268.
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A fixação  do conteúdo do  mínimo social não é tarefa fácil.  Por isso,  alguns 

autores evitam dizer que prestações o compõem, referindo-se genericamente a “necessidades 

humanas básicas”, “mínimos sociais de conservação da vida”, “bens essenciais”, entre outras 

designações vagas.210

Registre-se que, dentro do mínimo existencial, há direitos de liberdade (v.g., 

liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de locomação, etc.), mas, uma vez que 

esses direitos já não têm, contemporaneamente, sua normatividade e seus meios processuais 

de defesa questionados, a fixação do conteúdo mínimo da dignidade humana, de que aqui se 

trata, refere-se às prestações estatais que compõem o mínimo existencial.211

Apesar da dificuldade em definir-se o conteúdo do mínimo existencial, não é 

pequeno, contudo, o número de autores que enfrentam o desafio de enumerar o seu conteúdo, 

obviamente sem consenso quanto às suas prestações constitutivas.

J.P.  Muller,  com fundamento  na Constituição  suíça,  faz equivaler  o  mínimo 

existencial a prestações não pecuniárias, como o ensino primário, o túmulo decente e as armas 

dos soldados. Robert Alexy entende que no mínimo existencial compreende-se o direito a uma 

habitação simples,  à educação escolar,  a uma formação escolar e a uma assistência médica 

básica.212

Em sua obra O liberalismo político, John Rawls utiliza o termo equivalente a 

bens primários, definindo o seu conteúdo como iguais liberdades políticas e civis, igualdade 

eqüitativa de oportunidades e de escolha de ocupação, com o espectro o mais largo possível, 

inclusive de participação nas instituições políticas e econômicas; os valores da reciprocidade 

210 SAMPAIO, 2004, p. 280. O autor informa que essas designações foram feitas por Nicolas Hayson, Firoz 
Cachalia e Edwin Molahlehli, in Civil Society and Fundamental Freedom. Report for the Independent Study into 
an Enabling Environment for NGO: Johannesburg: Development Resources Centre, 1993.
211 A lúcida observação é feita por BARCELLOS, 2002, p. 256.
212 MULLER, 1986, p. 66 apud SAMPAIO, 2004, p. 282.

103



econômica e o respeito mútuo entre os cidadãos, alargando o conceito até a inclusão do lazer e 

“de certos estados mentais como a libertação da dor física”.213

J.J.  Gomes  Canotilho  alinha  entre  prestações  componentes  do  mínimo 

existencial,  o  “rendimento  mínimo”,  as “prestações de assistência  social”,  o  “subsídio  do 

desemprego”, afirmando que “são verdadeiros direitos sociais originariamente derivados da 

Constituição sempre que eles constituam o  standard mínimo  de existência  indispensável à 

fruição de qualquer direito”.214

Na doutrina nacional, muitos autores lançaram-se à tarefa de definir o conteúdo 

do  mínimo existencial.  Refletindo  o dissenso, leciona  Antônio  Augusto Cançado Trindade 

que:

É significativo que já se comece hoje a considerar o que constituiria um ‘núcleo 
fundamental’  de  direitos  econômicos,  sociais  e  culturais.  Há  os  que,  como  a 
Comissão Interamericana de Direitos  Humanos, argumentam que tal núcleo seria 
constituído pelos direitos ao trabalho, à saúde,  à educação.
[..]  também  se  tem referido,  como possíveis  componentes  daquele  núcleo,   aos 
chamados ‘direitos de subsistência’ (e.g., direito à alimentação, direito à moradia, 
direito aos cuidados médicos, e direito à educação).215

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen anota que a Lei n.º 8. 742/93 (Lei Orgânica 

da Assistência Social) não especificou que prestações compõem o mínimo social. Apenas se 

infere que o “o mínimo  social pode também estar relacionado a um conceito econômico de 

uma renda mínima necessária à inserção na sociedade, como forma de exercício da cidadania, 

o que tem originado vários projetos de administrações municipais brasileiras, bem como a Lei 

Federal n.° 9.522 de 10/12/97.216

Segundo  Andreas  J.  Krell,  “o  referido  ‘padrão  mínimo  social’  para 

sobrevivência incluirá sempre um atendimento básico e eficiente de saúde, o acesso à uma 

213 RAWLS, 2000, p. 185,228-229 apud SAMPAIO, 2004, p. 282.
214 CANOTILHO, 1999, p. 482.
215 TRINDADE,  Antônio  Augusto  Cançado.  A  proteção  internacional  dos  direitos  econômicos,  sociais  e 
culturais: evolução, estado atual e perspectivas. In:  Tratado de direito internacional dos direitos humanos, p. 
325.
216 FRISCHEISEN,  Luiza  Cristina  Fonseca.  Políticas  públicas:  a  responsabilidade  do  administrador  e  o  
Ministério Público. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 68.
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alimentação básica e vestimentas, à educação de primeiro grau e a garantia de uma moradia”, 

mas admite que “o conteúdo concreto desse mínimo, no entanto, variará de país para país”.217

Ricardo Lobo Torres afirma que a proteção positiva do mínimo existencial se 

realiza de diversas formas:

Primeiramente pela entrega de prestações de serviço público específico e divisível, 
que serão gratuitas pela  atuação do mecanismo constitucional  de imunidade das 
taxas e  dos  tributos  contraprestacionais,  como ocorre  na  prestação  jurisdicional, 
educação  primária,  saúde  pública,  etc.  O  status  positivus  libertatis pode  ser 
garantido também pelas subvenções e auxílios financeiros a entidades filantrópicas e 
educacionais,  públicas  ou  privadas,  que  muitas  vezes  se  compensam  com  as 
imunidades.  A  entrega  de  bens  públicos  (roupas,  remédios,  alimentos,  etc.), 
especialmente  em  casos  de  calamidade  pública  ou  dentro  de  programas  de 
assistência à população carente (merenda escolar, leite, etc.), independentemente de 
qualquer pagamento, é outra modalidade de tutela do mínimo existencial”.218

Entendendo  que  o  conteúdo  do  mínimo  existencial deve  se  inferido  da 

Constituição  Federal  de  1988,  Ana  Paula  de  Barcellos  pontifica  que o  conteúdo  daquele 

mínimo  compõe-se  de  três  elementos  materiais  e  um  instrumental,  a  saber,  a  educação 

fundamental, a saúde básica, a assistência aos desamparados e o acesso à Justiça.219

De todas os possíveis  conteúdos do  mínimo existencial,  é  essencial  que as 

prestações,  componentes  desse  conteúdo  mínimo  garantidor  da  dignidade  humana, 

componham políticas públicas.

A  tarefa  do  Poder  Judiciário,  quando  instado  a  resolver  questões  coletivas 

relacionadas  ao  atendimento  de  direitos  sociais  integrantes  do  mínimo  existencial,  é 

determinar o implemento de políticas públicas que garantam a referida proteção a todos os 

cidadãos em situação de pobreza absoluta e garantam a igualdade de chances.

Observe-se  que  para assegurar  o  núcleo  mínimo  do princípio  da  dignidade 

humana  são  necessárias  políticas  públicas  globais,  ou,  então,  a  concatenação  de  diversas 

políticas  públicas  setoriais.  Isso  quer  dizer  que  o  mínimo  existencial que,  de  ordinário, 

demanda políticas  públicas  de saúde, educação, moradia,  alimentação  e profissionalização, 

217 KRELL, 2002, p. 63.
218 TORRES, 2001, p. 268.
219 BARCELLOS, 2002, p. 258.
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pode vir a necessitar de outras políticas públicas específicas,  que complementem o feixe de 

prestações previstas numa política pública global.

Exemplifica-se: se os cidadãos que têm direito à proteção de sua dignidade são 

menores de dezesseis anos, e estão trabalhando nas ruas de uma cidade, o mínimo existencial  

será atendido com a inserção desse grupo numa política de erradicação do trabalho infantil, 

que deve estar vinculada a sistemas prestacionais de educação, saúde, moradia, alimentação e 

profissionalização para todos os membros da família,  isto é, garante-se o mínimo existencial 

para todos os indivíduos  da família  e  não  se  focaliza,  apenas,  o  indivíduo  que estava  no 

trabalho infantil.

Logo, a fixação do conteúdo do mínimo existencial somente pode ser feita caso 

a  caso,  pelo  administrador  e,  subsidiariamente,  em caso  de  omissão  daquele,  pelo  Poder 

Judiciário,  à  vista  de elementos  fáticos.  Para isso,  o Poder  Judiciário  não  prescindirá  dos 

subsídios  ministrados  pelas  instâncias  governamentais  e  não-governamentais  que  criam e 

executam as políticas públicas.

106



4. A TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL

O  surgimento  de  direitos  fundamentais  dos  quais  se  extraem  pretensões 

positivas exige que o Estado empregue meios financeiros para a efetivação desses direitos. 

Comumente, aponta-se os direitos sociais como os direitos fundamentais que exigem gastos 

estatais para a sua efetividade.

No entanto, existem direitos sociais, como o direito de greve, que não exigem 

prestações nem o emprego de recursos estatais para a sua fruição. De outro lado, o próprio 

direito de votar, classificado como político e, portanto, de primeira geração, exige a alocação 

de  recursos  estatais  para  o  funcionamento  dos  serviços  e  funções  necessários  à  sua 

concretização.

Desse modo, é preciso assentar que nem todos os direitos sociais importam em 

dispêndios  estatais.  Dentre  os  direitos  sociais,  somente  os  chamados  direitos  sociais  a 

prestações dependem de dispêndios estatais para se tornarem realidade. Já os direito sociais 

que mais se aproximam de liberdades, como o direito de associar-se a sindicato e de participar 

de movimento grevista, não exigem recursos estatais para serem fruídos pelos cidadãos.

O  segundo  aspecto  que  merece  destaque  é  que  os  óbices  apresentados  à 

concretização  dos  direitos  sociais  a  prestações  não  são  opostos  em  relação  a  direitos 

fundamentais individuais, o que significa que a não-concretização de direitos sociais não pode 

ser  imputada  apenas  à  falta  de  recursos,  escondendo,  na  verdade,  uma  opção  do 

administrador.
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Dito isso, volta-se ao ponto principal, para afirmar que a efetivação dos direitos 

fundamentais  sociais  a prestações exige  consideração sobre  a existência  dos recursos e  a 

capacidade do administrador deles dispor. Cunhou-se a expressão  reserva do possível,  para 

expressar um limite à concretização dos direitos sociais a prestações. Esse limite corresponde 

à quantidade de recursos que o Estado dispõe para gastar com a implementação das políticas 

públicas necessárias à concretização dos direitos sociais a prestações.

A teoria da  reserva do possível originou-se na jurisprudência alemã. A Corte 

Constitucional  Federal  da  Alemanha,  decidindo  acerca  do  direito  de  acesso  à  educação, 

firmou jurisprudência no sentido de que “a prestação reclamada deve corresponder ao que o 

indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade, de tal sorte que, mesmo dispondo o Estado 

dos recursos e tendo o poder de disposição, não se pode falar em uma obrigação de prestar 

algo que não se mantenha nos limites do razoável”.220

Albrecht  Weber,  discorrendo  sobre  os  direitos  fundamentais  na  República 

Federal da Alemanha, ressalta que “o Estado só poderia fornecer prestações financeiras dentro 

daquilo que lhe é possível”, afirmando que jurisprudência e da doutrina alemãs se infere que 

“não há um direito subjetivo  a uma prestação relativamente a uma determinada medida de 

fomento”.221

No  Brasil,  juristas  como  Gilmar  Ferreira  Mendes,  Paulo  Gustavo  Gonet 

Branco, Gustavo Amaral e Ricardo Lobo Torres aceitam a reserva do possível como limite à 

efetividade  dos direitos sociais.  Gustavo Amaral,  com apoio na  doutrina  de Böckenförde, 

afirma que os direitos fundamentais sociais “passam a viger sob a reserva do possível”222. Eis 

a lição de Böckenförd:
220 SARLET, 2004, p. 282-283.
221 WEBER, Albrecht. Estado Social, direitos fundamentais sociais e segurança social na República Federal da 
Alemanha. In: BARROS, Sérgio Resende; ZILVETI, Fernando Aurélio (Coord.). Direito constitucional: estudos 
em homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Dialética, 1999, p. 16. O autor cita decisão do 
Tribunal Constitucional Federal (BverfGE 87, 1/35) a respeito do cômputo do tempo de criação dos filhos, 
afirmando que o legislador é, em princípio, livre para decidir com que meios concretos pretende satisfazer as 
exigências constitucionais de proteção do casamento e da família, não se podendo deduzir da Constituição “uma 
decisão sobre qual a extensão e de que modo” isso deve ser feito.
222 AMARAL, 2001, p. 107.
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La concreta  garantia de derecho fundamental deviene dependiente de los  medios 
financieros estatales disponibles. La “impossibilidade econômica” se presenta como 
limite – necesario – de la garantia (prestacion) de los derechos fundamentales. Esto 
significa el abandono de la incondicionalidade de derechos fundamentales.223

Transplantada  para  países  periféricos,  como  o  Brasil,  a  teoria  tem efeitos 

nefastos, vez que usada, simplesmente, para justificar o descumprimento dos direitos sociais. 

Os teóricos alemães da  reserva do possível partem de uma realidade totalmente diversa da 

realidade  dos países  de economia  periférica.  O intérprete da Constituição  alemã  radica-se 

numa  realidade  social  em que  os  direitos  elementares,  aqueles  que  compõem o  mínimo 

existencial, são atendidos.

Note-se que a teoria da reserva do possível surgiu durante um julgamento sobre 

o tipo de prestação educacional a ser fornecida ao cidadão. Outros julgamentos se sucederam, 

no  Tribunal  Constitucional  Federal  alemão  (Bundesverfassungsgericht),  a  respeito  da 

extensão da proteção à maternidade, da proteção à família  e ao casamento. Nesses casos, os 

julgadores não negaram a força normativa e vinculante da Constituição. Ao revés,  fixaram 

que o art. 6º da Lei Fundamental contém um direito subjetivo público, em virtude do qual os 

sujeitos de direito fundamental podem invocá-lo diretamente, sem que haja necessidade de lei 

concretizadora. Os julgadores alemães negaram, apenas, que seja dessumido, diretamente, da 

Constituição, o  quantum da prestação exigível do Estado, afirmando que o legislador é, em 

princípio,  livre  para  decidir  com  que  meios  concretos  pretende  satisfazer  as  exigências 

constitucionais.224

E mais: a teoria parte do pressuposto de que o Estado tem recursos, ainda que 

limitados, não sendo razoável que gaste muito para atender a um único indivíduo, quando o 

razoável é que todos os cidadãos sejam atendidos de forma mínima, apenas o necessário para 

assegurar-lhes condições de dignidade e oportunidades de desenvolvimento pessoal.

223 BÖCKENFÖRD,1993,  p. 67-68, apud AMARAL, 2001, p. 107-108.
224 WEBER, 1999, p. 16.

109



Nos países periféricos, a realidade é de escassez de recursos. Enquanto muitos 

direitos são inscritos nas Constituições, falta-lhes efetividade. A teoria da reserva do possível, 

entre nós, adquire outra feição: a de ser mais um elemento a ser considerado na ponderação 

dos direitos fundamentais.  Todos devem ser realizados, pois a questão de sua efetividade é 

jurídica, não fática ou de natureza econômica.  Mas, a questão fática será considerada, sob o 

fundamento  da  reserva  do  possível,  no  momento  da  escolha  dos  valores  destinados  no 

orçamento a cada política pública de direitos fundamentais sociais.

Insurgindo-se contra o  lugar-comum na doutrina de afirmar  que os direitos 

sociais a prestações estão submetidos à reserva do possível, Fábio Konder Comparato afirma:

Se  o  Estado não dispõe,  como é  óbvio,  de  condições  materiais  para  atender  à 
totalidade das demandas individuais de bens indispensáveis a uma vida digna, ele 
tem, não obstante, inquestionavelmente, o dever constitucional de pôr em prática, 
com todos os meios aos seus alcance, as políticas públicas dirigidas à consecução 
desse  objetivo.  O desempenho dessa  relevante função estatal não está,  de  modo 
algum, submetido à “reserva do possível”.225

Em prol de sua tese, ajunta que o Pacto Internacional de 1966, sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, estabelece em seu art. 2º, alínea 1 que:

Cada Estado-Parte do presente Pacto compromete-se  a adotar  medidas,  tanto por 
esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente 
nos planos econômico e técnico, até o máximo dos seus recursos disponíveis, que 
visem  a  assegurar,  progressivamente,  por  todos  os  meios  apropriados,  o  pleno 
exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto,  incluindo, em particular, a 
adoção de medidas legislativas.

As medidas mencionadas no Pacto são, indubitavelmente, as políticas públicas, 

que devem ser contínuas,  assegurando progressivamente a concretização de direitos sociais 

para todos os cidadãos. O Estado tem que maximizar esforços, e não escudar-se na reserva do 

possível, para não concretizar direitos.11

Alertando para a necessidade de “corrigir  esse desvio  de perspectiva”, Fábio 

Konder  Comparato aponta que  o  foco  correto deve  ser  aquele  em que se  percebe  que a 
225 COMPARATO, Fábio Konder. O Ministério Público e a defesa dos direitos econômicos, sociais e culturais. 
In: GRAU, Eros Roberto; CUNHA, Sérgio Sérvulo da (Org.). Estudos de direito constitucional em homenagem 
a José Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 250.
1
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questão é inteiramente de direito, e não de fato. Segundo suas palavras, não se trata de saber 

se  o  Estado  tem ou não  condições  financeiras  para ‘dar  a  cada  um o que  é  seu’,  nesse 

domínio.  Cuida-se, tão-só, de verificar se os Poderes Públicos desenvolvem ou não, de fato, 

programas de ação para ‘erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais’, como determina o inciso III do art. 3º de nossa Constituição.226

A teoria da reserva do possível não pode ser utilizada para justificar a falta de 

implemento  de qualquer  medida  para  concretizar  direitos  sociais  a  prestações.  Uma  parte 

desses  direitos,  reunidos  num  conjunto  cognominado  mínimo  existencial,  deve  ser 

concretizada  imediatamente.  De  acordo  com  o  incremento  da  riqueza  nacional, 

progressivamente  vão-se  distendo  os limites  daquele  conjunto  até  uma  situação  ideal,  de 

máxima efetividade dos direitos sociais.

O  que  não  é  justificável  é  que  os  intérpretes  da  Constituição  aceitem  a 

postergação da concretização dos direitos sociais a prestações sob o argumento da reserva do  

possível. A fundamentalidade dos direitos sociais  e sua relação direta com a dignidade da 

pessoa humana impõem a sua realização.

Ademais,  diante dos custos, já lembrados, dos direitos civis  e políticos, cabe 

ressalvar, como faz Vicente de Paulo Barretto, “que a escassez de recursos como argumento 

para  a  não  observância  dos  direitos  sociais  acaba  afetando,  precisamente  em virtude  da 

integridade dos direitos humanos, tanto os direitos civis e políticos, como os direitos sociais”. 

E arremata: “estabelecer uma relação de continuidade entre a escassez de recursos públicos e 

a afirmação de direitos acaba resultando em ameaça à existência de todos os direitos”.227

4.1 A reserva do possível e o mínimo existencial

226 COMPARATO, 2003,  p,.251.
227 BARRETTO, Vicente de Paulo.  Reflexões  sobre os  direitos  sociais.  In: TORRES,  Ricardo Lobo  (Org.). 
Teoria dos direitos fundamentais. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 121.
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A teoria do  mínimo existencial foi recepcionada por doutrinadores brasileiros 

com o propósito de concretizar direitos sociais na sua parte nuclear ( mínimo existencial).

No  entanto,  forçoso  reconhecer  que  nem o direito  fundamental  ao  mínimo 

existencial escapa do fato de que sua realização pode implicar no dispêndio de alta soma de 

recursos públicos.

É o que adverte Robert Alexy:

También los derechos fundamentales sociales mínimos tienen considerables efectos  
financieros cuando son muchos quiene los hacen valer. Sin embargo, esto solo no  
justifica inferir la no existencia de estos derechos. La fuerza del principio de la  
competencia  presupuestaria  del  legislador  no  es  ilimitada.  No  es  un  principio  
absoluto. Derechos individuales pueden tener más peso que las razones de política  
financiera. En esto sentido, el Tribunal Constitucional Federal, en su decision sobre  
el  dinero  para  la  vivienda de  quienes  reciben  assistencia  social  aumentó,  con 
consecuencias financieras, el circulo de quienes tenían derecho a esta prestación, a  
fin de eliminar una desigualdad de tratamiento y en una decisión sobre la duración 
de la prisión preventiva, obligó al Estado a facilitar los medios necessarios para  
evitar una prisión preventiva desproporcionalmente larga.228

O contingente de cidadãos vivendo abaixo da linha da pobreza, com certeza faz 

com que, mesmo considerando-se a concretização apenas do mínimo existencial, no Brasil, o 

fato já tenha enorme repercussão financeira.

Não se pode, todavia, opor a reserva do possível para impedir a realização do 

mínimo  existencial.  Esse conteúdo  mínimo  já  representa a  menor  parcela  que um Estado 

Democrático de Direito está obrigado a realizar, para assegurar a efetividade do princípio da 

dignidade  humana.  Submetê-lo  à  reserva  do  possível é  tornar  risível  a  própria  Carta 

Constitucional  e  negar  seu princípio  de maior  valor  axiológico,  o da dignidade  da pessoa 

humana.

Mesmo que se conceba que o princípio  da dignidade humana  comporta uma 

certa graduação e relativização,  essa  concepção é sempre tributária  da premissa  de que o 

núcleo essencial do princípio não pode ser sacrificado, é intangível.

228 ALEXY, 1993, p. 134. 
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Representando  o  mínimo  existencial esse  elemento  nuclear,  intangível  da 

dignidade, é curial que não pode a sua concretização ficar sob a dependência da reserva do 

possível.

O Estado tem que apresentar os meios de prover as condições de vida digna 

dos seus cidadãos, pois,  como afirma  José Carlos Vieira de Andrade, as condições de vida 

digna estão afetas ao próprio direito de personalidade, de modo que o  mínimo existencial é 

uma  condição  da  própria  personalidade,  tendo  a  mesma  característica  fundamental  dos 

direitos e garantias individuais, quanto aos quais, tanto na Constituição portuguesa quanto na 

brasileira, não se pode negar a eficácia social máxima.

Também João Pedro Gebran Neto afirma que os direitos e garantias individuais 

não estão sujeitos às alegações de reserva do possível229. No mesmo diapasão, Ricardo Lobo 

Torres  afirma  que  “as  imunidades  e  os  privilégios  dos  pobres  e  as  suas  pretensões  à 

assistência social requerem a interpretação extensiva”230. Ora, admitir que o direito ao mínimo 

existencial também sujeita-se à reserva do possível é interpretar a Constituição da forma mais 

restritiva que pode existir: negar completamente os seus efeitos!

4.2 A escassez de recursos e a colisão de princípios fundamentais

Na Constituição existem diversos direitos sociais a reclamar concretização, de 

modo  que,  num quadro  de  escassez  de recursos,  há  constantes  colisões  entre as  normas-

princípios onde foram positivados esses direitos.

229 GEBRAN NETO, 2002, p. 178.
230 TORRES, 1989, p. 49.
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As  escolhas  relativas  à  alocação  de  recursos  para  efetividade  dos  direitos 

sociais  a  prestações,  em regra,  são  feitas  pelo  legislador  (nas  leis  orçamentárias)  e  pelo 

administrador,  na  execução  daquelas  leis.  Assim,  àqueles  compete  fazer  uma  espécie  de 

ponderação,  valorar  e,  ao  final,  decidir  quais  direitos  sociais  a  prestações  serão 

prioritariamente atendidos, ou, ainda, em caso de optar pelo atendimento concorrente, em que 

medida  cada  direito  será  atendido.  Em  outras  palavras,  que  fração  do  orçamento  será 

destinada a cada política pública.

Na medida em que legislador e administrador se omitem no atendimento aos 

direitos dos cidadãos a prestações estatais,  a pretensão de concretização  daqueles  direitos 

pode vir a ser formulada perante o Poder Judiciário. Dependendo da formulação do pedido, o 

Judiciário poderá emitir  julgamento: a) determinando que o Poder Legislativo edite a norma 

necessária  à  concretização  do  direito  social;  b)  determinando  uma  medida  que  substitua, 

apenas  para  aquele  caso  em  exame,  a  norma  legal  não  editada;  c)  determinando  ao 

administrador  que   implemente  políticas  públicas  ou  conceda  o  benefício  postulado 

individualmente.

Salvo quanto à primeira medida, que importa apenas no reconhecimento de que 

não há norma concretizadora do direito social e na exortação para que o Legislativo edite a 

norma, as outras medidas impõem que o Judiciário  pondere alguns valores e fatos. Assim, 

entre as normas que asseguram direitos sociais a prestações, o julgador vai verificar as suas 

valências  (qual é  mais  importante?),  além de verificar  fatos (há recursos para concretizar 

todas as normas em conflito?).

A escassez de recursos, por vezes, é o mote do conflito entre normas-princípios 

de  direitos  fundamentais  sociais  a  prestações  e  normas  orçamentárias.  Por  isso,  na 

ponderação,  a  escassez  deve  ser  considerada,  alinhada  entre  os  elementos  fáticos  que 

influenciam a ponderação.
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Veja-se um exemplo: proposta ação civil pública, pelo Ministério Público, em 

face de Município, com pedido de implementação de uma política pública de erradicação do 

trabalho  infantil,  o  Município  apresenta defesa  alegando  o comprometimento  de  todos os 

recursos  disponíveis  para  a  área  social,  além  do  ajuizamento  de  ação  civil  pública  por 

associação, requerendo a determinação de que o mesmo Município implemente uma política 

pública de  resíduos sólidos.

Ambos os pedidos veiculam a efetivação de direitos fundamentais (proteção à 

infância  e  direito  ao  meio  ambiente  sadio),  onde  se  caracteriza  o  conflito  de  direitos 

fundamentais. Em princípio, as normas têm o mesmo valor, mas as circunstâncias fáticas vão 

determinar o percentual do orçamento que deve ser alocado para cada política.

Os elementos fáticos vão determinar a decisão, já  que,  a priori, não se pode 

determinar,  dentro do ordenamento jurídico,  qual a norma de maior  valência231. De acordo 

com o procedimento para a ponderação, acima visto, na segunda fase da ponderação, cabe 

verificar  os fatos. Por hipótese,  tomem-se como fatos: a) as crianças que estão no trabalho 

infantil em sua maioria trabalham no lixão do Município; b) os pais das crianças igualmente 

trabalham no lixão.

A decisão (terceira fase) há de considerar que uma política de resíduos sólidos 

pode ser usada para proteger o meio ambiente e também os indivíduos que laboram no lixão 

(adultos  e  crianças).  A  decisão,  no  caso,  atribuirá  maior  peso  à  norma  fundamental  de 

proteção  ao  meio  ambiente  porque  a  política  concretizadora  respectiva  tem  inegável 

repercussão na proteção da dignidade humana. Uma política de resíduos sólidos também logra 

erradicar o trabalho infantil nos  lixões e promover a integração no mercado de trabalho dos 

pais das crianças.

231 Pode-se argumentar que a proteção da infância tem maior peso, pois é conseqüência do princípio da dignidade 
da pessoa humana, mas diante da indeterminação do conteúdo do princípio da dignidade humana, não é seguro 
afirmar que o meio ambiente sadio não compõe um dos elementos de uma vida digna.
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Nessa etapa do julgamento, o princípio da proporcionalidade deve ser utilizado 

para estabelecer-se quanto dos recursos municipais serão destinados para a política pública de 

resíduos sólidos e quanto deve ser destinado para uma política  de erradicação do trabalho 

infantil. Considerando-se que a maior parte do trabalho infantil, na hipótese em exame, ocorre 

no lixão, justifica-se uma maior alocação de recursos para a política de resíduos sólidos, pois 

incluirá  uma proteção específica  às crianças que trabalham no  lixão. No entanto, como há 

outras  formas  de  trabalho  infantil,  também  serão  destinados  recursos,  proporcionalmente 

inferiores, para uma política geral de erradicação do trabalho infantil no Município.

Voltando-se  ao  exemplo  antes  mencionado,  da  colisão  entre  a  norma 

fundamental de proteção à infância e a norma fundamental de proteção ao idoso, a primeira 

fase  do  iter  ponderativo  será  definir  que  a  norma  constitucional  de  proteção  à  infância 

assegura  ao  sujeito  de  direito  prioridade  absoluta,  enquanto  a  norma  constitucional 

concernente ao idoso é silente. A norma infraconsticional relativa ao idoso (Estatuto do Idoso) 

é que previu que os direitos dos idosos têm prioridade absoluta.  Logo, há, na verdade, um 

conflito entre norma constitucional e norma infraconstitucional232. Porém, o mais importante é 

que há um conflito entre valores, de modo que a solução do caso não está no grau hierárquico 

superior da norma constitucional.12

Passando-se à segunda fase do procedimento da ponderação – exame dos fatos 

-, observa-se que o princípio-fonte do ordenamento jurídico, a dignidade da pessoa humana, 

tem como núcleo básico a dignidade de todo ser humano, não cabendo gradação do grau de 

irradiação do princípio em virtude da idade da pessoa. Logo, a repercussão dos fatos – idade 

do sujeito de direito – não repercute sobre o elemento normativo do princípio da dignidade da 

pessoa humana.  Mas,  outros fatos podem ser  alinhados:  a  sobrevivência  do  grupo  social 

232 Sobre conflitos da espécie (entre normas constitucionais e infraconstitucionais), leciona BARCELLOS, ano, 
p. 55-56, que o conflito ocorre quando um norma infraconstitucional encontra “suporte lógico e axiológico em 
algumas normas  constitucionais  mas  parecem  afrontar  outras”.  E  afirma:  “Também  aqui,  a  verificação  da 
constitucionalidade dessas normas infraconstitucionais não poderá ser resolvida por uma mera subsunção”.
1
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depende do tratamento que se dispensa às novas gerações; a proteção do idoso tem um sentido 

ético,  enquanto a proteção à infância  tem por fundamento a própria preservação  do corpo 

social.

Passando-se à terceira fase, chega-se à conclusão de que a proteção à infância é 

o princípio que deve prevalecer. Todavia, não é justo que  o princípio de proteção ao idoso, 

contraposto apenas por uma questão de escassez de recursos, venha a perecer completamente. 

Traz-se para o julgamento o princípio da proporcionalidade, sendo correto estabelecer-se que 

mais  recursos  deverão  ser  carreados  para  atendimento  à  infância,  mas  alguma  parte  do 

orçamento será destinada a política pública para o idoso.

Nos dois exemplos, a solução é a mesma:  o julgador determinará quanto dos 

recursos  do  orçamento  tocará  a  cada  política  pública,  não  excluindo  a  concretização  de 

nenhum dos direitos em conflito.
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5. OS DIREITOS SOCIAIS COMO DIREITOS METAINDIVIDUAIS

À  medida  que  o  Estado  transformou-se,  de  mero  garantidor  da  liberdade 

individual,  em garante da segurança social,  propondo-se a conter os excessos oriundos do 

capitalismo, foram positivados os direitos sociais, econômicos e culturais,  com o sentido de 

proteção do interesse de toda a coletividade, qual seja, do interesse público primário.233

As relações sociais assumiram, cada vez mais, caráter coletivo, sobrepujando o 

aspecto marcadamente individual dos direitos anteriormente reconhecidos. Embora os direitos 

do  homem  continuassem  tendo  uma  dimensão  individual,  os  novos  direitos  emergentes 

(sociais, econômicos e culturais) passaram a ser identificados como “direitos coletivos ou de 

coletividades”.234

Esse novo sentido é apreendido por José Carlos Vieira de Andrade, para quem 

os  direitos  fundamentais,  embora  referentes  aos  indivíduos,  transcende-os,  tendo  eficácia 

jurídica “também do ponto de vista da comunidade, como valores ou fins que esta se propõe 

perseguir”.235

Observa-se que “as sociedades modernas necessariamente deixaram para trás a 

visão  individualista  dos direitos, refletida nas ‘declarações de direitos’,  típicas dos séculos 

dezoito  e  dezenove.  O movimento  fez-se  no  sentido  de  reconhecer  os direitos  e  deveres 

sociais de governos, comunidades, associações e indivíduos”.236

233TÁCITO, Caio. Temas de direito público. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, v.1,p. 453-456.
234 BONAVIDES,  2002, p. 518, nomeia os direitos  coletivos  ou  de coletividades como direitos  de segunda 
geração.
235 ANDRADE, 1987, p. 144-145.
236 CAPPELLETI; GARTH, 1988, p. 10.
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Realmente, quando, nas Constituições Sociais, os direitos sociais, econômicos 

e  culturais  foram positivados,  os  seus  titulares  não  foram vislumbrados  na  condição  de 

indivíduos, mas de membros de uma coletividade. Com efeito, os direitos dos trabalhadores a 

jornada  reduzida,  repouso  semanal  remunerado,  salário  mínimo,  entre  outros,  foram 

reconhecidos  como  interesses  afetos  a  grupos  de  pessoas,  que  poderiam  vir  a  ser 

determinadas, mas que foram protegidas constitucionalmente como grupo indiviso.

Constituições como a portuguesa e a  espanhola  incorporaram a proteção de 

valores que pertencem, ao mesmo tempo,  a grupos sociais e a cada um dos seus membros 

(direitos difusos)237. A Constituição brasileira, da mesma forma, elenca direitos que pertencem 

a toda a coletividade, como são exemplos o direito à proteção ao meio ambiente, o direito à 

proteção de crianças e adolescentes, à saúde, à educação, entre outros.

Enquanto  os  direitos  fundamentais  de  primeira  geração  salvaguardam  o 

indivíduo, valorizam “o homem-singular, o homem das liberdades abstratas”238, os direitos de 

segunda geração preocupam-se com o homem-social, carecedor de proteção do ordenamento 

jurídico em face das conjunturas sociais, econômicas e culturais que, desordenadas, aniquilam 

a sua dignidade.

Sob o pálio das Constituições Sociais, os direitos sociais, econômicos, sociais e 

culturais  têm  como  titulares,  na  maioria  dos  casos,  grupos  sociais  carentes  de  poder, 

econômico ou político.239

Pontifica  Eliseo  Aja  que  “en  essencia  las  Constituciones  reconecem  que 

existem  grupos  sociales  com  diferencias  económicas  y  sociales  que  impiden  el  disfrute  

efectivo de la liberdad e igualdad proclamadas por la misma Constitución, y encomiendan al 

Estado la adopción de políticas que superen estas diferencias”.240

237 TÁCITO, 1997, p. 354.
238 BONAVIDES, 2002, p. 518.
239 COMPARATO, 2003, p. 245.
240 Em estudo preliminar do texto de LASSALE, 1989, p. 34 apud CORREIA, 2002, nota de rodapé, p. 80.
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A  diferença  sócio-econômica  dos  indivíduos  é  considerada  pelo  Estado 

contemporâneo, que passa a ser um Estado  promocional da igualdade  material.  Por outro 

lado, reconhece-se que os poderes públicos podem não se preordenarem voluntariamente para 

atingimento  dos  fins  previstos  nas  normas-programa  da  Constituição,  sendo  necessário 

assegurar aos grupos e à sociedade novas formas de acesso ao Judiciário.

A fragilidade econômica e falta de poder político dos benefíciários dos direitos 

sociais a prestações revela que é difícil a defesa individual desses direitos, por seus titulares, 

demandando  a promoção de defesa coletiva pelo  Ministério  Público  ou por associações241. 

Ademais,  a  defesa  individual  não  atende,  de todo, ao  desiderato constitucional,  que  é de 

estabelecer uma ordem jurídica justa e solidária, onde seja assegurada a dignidade humana e 

todos tenham direito ao trabalho e à igualdade de chances de se desenvolver plenamente nos 

campos educacional, cultural e econômico.

Se é certo, como afirma Ingo Wolfgang Sarlet que “é equivocada a concepção 

que identifica  os direitos sociais com os direitos coletivos ou institucionais”,  pois “todos os 

direitos sociais  são, acima  de tudo, direitos outorgados à pessoa individual”242,  não menos 

precisa é a afirmação de que os direitos sociais, vistos em sua dimensão coletiva, reúnem mais 

força política para a sua concretização.

Os direitos sociais podem ser perseguidos pela via individual,  mas, requeridos 

coletivamente,  exigindo-se  do  Estado  a  implementação  de  políticas  públicas,  obtêm sua 

efetividade em face de toda sociedade ou grupo.1

As ações coletivas apresentam-se como forma racional de resolver o conflito 

latente na sociedade de falta de efetividade dos direitos sociais, ao passo que o atendimento 

pulverizado,  além  de  não  melhorar  a  qualidade  dos  serviços  públicos,  ainda  traz  o 

241 COMPARATO, 2003, p. 253.
242 SARLET, 2004, p. 186. Afirma, no mesmo sentido, COMPARATO, 2003, p. 245, que “em seu conjunto, os 
direitos econômicos, culturais e sociais compreendem direitos individuais reflexos”.
1
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inconveniente das alegações de quebra do princípio  isonômico243. Com efeito, a quebra da 

isonomia entre os cidadãos tem sido argumento utilizado pelos críticos das decisões judiciais 

que  determinam  que  a  União  custeie  determinado  tratamento  de  saúde  ou  forneça 

determinado medicamento, postulados por cidadão em ação individual.

Portanto, embora alguns direitos sociais correspondam a direitos exigíveis do 

Estado, por cada cidadão, de per si244, têm, também, a feição de direitos coletivos de um grupo 

e de direitos difusos de toda a sociedade. São direitos de cada um e de todos, e, por isso, 

enunciados em normas-programa,  que estabelecem as linhas  de ação do Estado na defesa 

daqueles direitos.

Em seu estudo sobre as normas programáticas,  José Carlos Vasconcellos dos 

Reis,  referindo-se  ao  conteúdo  daquelas  normas,  identifica  o  caráter  metaindividual  dos 

direitos previstos naquela espécie normativa245:

Com efeito, ao imporem ao Estado certas linhas de ação a serem obedecidas, certas 
medidas  a  serem  alcançadas,  certos  valores  a  serem  preservados,  mas  sem  se 
referirem a beneficiários determinados e sem especificarem a conduta que deva ser 
adotada pelo Poder Público em cada caso, as normas programáticas beneficiam e 
interessam a toda uma coletividade de pessoas.
Muitas vezes, essa coletividade torna-se tão ampla, que chega a confundir-se com o 
próprio corpo social. Nesse caso, o interesse difuso é tão abrangente que chega a 
confundir-se com o próprio interesse público, como acontece com o meio ambiente. 
É  a sociedade como um todo que se investe numa situação de expectação quanto à 
efetividade  de  certas  normas  programáticas.  Noutras  palavras,  esse  grande 
contingente  de  pessoas  será  beneficiado  ou  lesado  conforme  seja  ou  não 
implementado o interesse público que essas normas consagram.

243 A quebra da isonomia ocorre quando um indivíduo, por exemplo, ingressa com ação para obter  do Estado 
determinado medicamento não fornecido regularmente na rede pública de saúde. O atendimento de sua demanda 
significa privilegiá-lo em relação a outras pessoas, que precisam do mesmo tratamento. Se fosse dado tratamento 
coletivo à demanda, exigir-se-ia um programa de saúde que, dentre outras prestações, fornecesse o medicamento 
a todos quantos dele necessitassem.
244 Utilizou-se a expressão “alguns” porque há dissensão na doutrina sobre o fato dos direitos sociais gerarem 
direitos subjetivos públicos. Educação e saúde são comumente citados com direitos subjetivos públicos, ao passo 
que a fixação do salário mínimo não recebe o mesmo tratamento.
245 REIS, 2003, pp. 163-164 
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6. OS DIREITOS SOCIAIS COMO DIREITOS PÚBLICOS SUBJETIVOS

Estando  os direitos  sociais  a  prestações  positivados  em normas  que,  numa 

classificação  tradicional,  são denominadas  de  programáticas,  a doutrina e a jurisprudência 

resistem em reconhecer que esses direitos têm eficácia positiva ou simétrica, ou seja, atribuem 

direitos subjetivos aos indivíduos ou grupos de exigirem,  judicialmente,  o cumprimento do 

comando inserto na norma.

A  doutrina  tradicional,  face  à  indeterminação  do  conteúdo  das  normas 

programáticas, tem afirmado que essas normas não possuem “todos os elementos mínimos 

necessários à criação de direitos subjetivos”, criando apenas “situações subjetivas de simples 

vantagem”, dependendo,  a  exigibilidade  das vantagens  nelas  previstas,  “de  concretizações 

jurídico-políticas, representadas pela ulterior atividade legislativa, pela existência de recursos 

disponíveis, pela prévia construção de estruturas de sustentação, etc”.246

Luís Roberto Barroso também está entre os que não reconhecem que os direitos 

sociais,  cujo  objeto são prestações estatais,  gerem direitos subjetivos públicos.  Segundo o 

constitucionalista  fluminense,  “por  explicitarem fins,  sem indicarem os meios,  [as normas 

programáticas] investem os jurisdicionados em uma posição jurídica  menos consistente do 

que as normas de condutas típicas, de vez que não conferem direito subjetivo em sua versão 

positiva de exigibilidade de determinada prestação”.247

246 Por todos, veja-se MALLET, Estêvão. Aplicabilidade das normas constitucionais relativas a direitos sociais. 
Revista LTr, v. 55, n. 10, p. 1186-1190, out. 1991, p. 1190.
247 BARROSO, 2003, p. 109.
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Para15 Luís Roberto Barroso, as normas programáticas fazem nascer,  apenas, 

um direito subjetivo negativo de exigir do Poder Público que se abstenha de praticar atos que 

contravenham os seus ditames.248

Conforme demonstrado linhas atrás,  através da interpretação constitucional é 

possível  reduzir  a  indeterminação  nas  normas-princípios  que  prevêem  direitos  sociais  a 

prestações.  Com efeito,  do  princípio,  o  intérprete  constitucional  pode  extrair  um  núcleo 

básico,  seara em que os princípios, logrando determinação, têm eficácia jurídica positiva ou 

simétrica.  Esse tipo de eficácia investe o cidadão e a coletividade em um direito  subjetivo 

público de exigir a conduta prevista na norma.

Logo, pode-se afirmar  que, sendo possível deduzir-se das normas de direitos 

sociais a prestações, um núcleo básico, isto é, a prestação minimamente exigida do Estado, 

nessa  parte  os cidadãos  e  a  coletividade  podem exigir  judicialmente  a  concretização  dos 

direitos sociais  a  prestações.  Esse núcleo  básico  das normas-princípios  de direitos sociais 

identifica-se com o chamado mínimo existencial.

José Carlos Vasconcellos dos Reis sintetiza:

O direito ao mínimo existencial repercute vigorosamente sobre a dimensão subjetiva 
da eficácia de certas normas programáticas da Constituição. Isto ocorrerá quando 
elas estiverem direcionadas à implementação, pelo Estado, de medidas tendentes a 
assegurar  condições  mínimas  de  existência  humana  digna.  Quando  as  normas 
programáticas estiverem ligadas ao mínimo existencial, haverá uma densificação das 
situações jurídicas subjetivas por elas geradas: darão lugar não apenas a  interesses 
legítimos,  mas a verdadeiros  direitos subjetivos,  inclusive  na sua feição positiva, 
permitindo a seus beneficiários exigir determinadas prestações do Poder Público.249

Além da óbice representando pela positivação dos direitos sociais em normas 

programáticas, parte da doutrina conclui que o objeto do direito social pode repercutir no tipo 

de posição jurídica outorgada pelo ordenamento jurídico para a satisfação daquele direito.250

1

248 BARROSO, 2003, p. 109-110.
249 REIS, 2003, p. 177.
250 A essa conclusão também chegou SARLET, 2004, p. 265-266.
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Luís  Roberto  Barroso,  por  exemplo,  não  vislumbra  como  pode  o  cidadão 

extrair um direito subjetivo da norma do art. 6º da Constituição Federal,  que estabelece que 

todos têm direito  ao  trabalho.  Obtempera que da norma  não  se  extrai a  possibilidade  do 

cidadão exigir um emprego.

No  mesmo  diapasão,  José  Carlos  Vasconcelos  dos  Reis,  citando  o  art.  7º, 

XXVII,  da  Constituição  Federal  (direito  social  dos  trabalhadores  a  proteção  em face  da 

automação) afirma que, “essa norma não define propriamente um direito, pois não especifica 

como se dará ‘a proteção em face da automação’”. Aduz que, embora a norma trate “de um 

princípio importantíssimo, que não deixa de produzir os seus efeitos jurídicos e de vincular os 

Poderes  estatais”,  “o  direito  subjetivo de  que  os  trabalhadores  serão  titulares,  e  que  os 

protegerá em face da automação, ainda não está definido”.251

Com apoio em Vezio Crisafulli,  José Carlos Vasconcelos dos Reis afirma que 

as  normas  que  estabelecem finalidades  para  o  Estado,  determinando  o  “dever  de  não  se 

desviar  do  programa  traçado  constitucionalmente”,  geram  interesses  legítimos para  os 

indivíduos que possam ser de alguma forma beneficiados pela efetivação da norma.252

O mesmo  autor conceitua o interesse  legítimo  “como  o interesse  individual 

estreitamente conexo a um interesse público, e protegido pelo ordenamento jurídico  apenas 

com vistas à tutela deste último. A norma que dá lugar a um interesse legítimo  não cogita 

diretamente  dos interesses  de indivíduos  isolados,  mas  do  interesse  público que  deve  ser 

atendido pelo Estado”.253

O  interesse  legítimo,  expressão  utilizada  no  âmbito  do  contencioso 

administrativo, em especial na França e na Itália,  fundamenta “a iniciativa do indivíduo (a 

legitimação  somente  é  admitida  pessoalmente)  com  vistas  à  anulação  de  um  ato  da 

administração pública”.254

251 REIS, 2003, p. 65.
252 REIS, 2003, p. 163.
253 REIS, 2003, p. 155.
254 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago. Dano moral coletivo. São Paulo: LTr, 2004,  p.116.
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No entanto, conforme evidencia Péricles Prade, na jurisprudência e na doutrina 

italianas  a  questão  transbordou  do  direito  administrativo  para  a  temática  da  proteção 

jurisdicional  dos direitos  difusos,  nos  casos  em que  no  Conselho  de  Estado  passou-se  a 

discutir  a  possibilidade  de  conceder-se  tutela  a  determinados  interesses  difusos,  atingidos 

pelas conseqüências materiais dos atos administrativos”.255

Modernamente, a expressão vem sendo abandonada, pois o estudo da natureza 

dos direitos metaindividuais e do seu sistema de reparação tem conduzido a que se alargue o 

conceito de direito subjetivo público.

Pode-se identificar, portanto, direitos subjetivos públicos nos direitos sociais a 

prestações, com fundamento numa visão substancialista e processual desses direitos.

A visão,  aqui denominada  de substancialista,  consiste  em reconhecer  que o 

direito subjetivo é a atribuição feita, pelo ordenamento jurídico, de um bem da vida às pessoas 

ou coletividades. Não há dúvida de que o ordenamento jurídico assegura um direito social ao 

trabalho e à proteção em face da automação, o que não se confunde com o fato de que os 

instrumentos para a garantia desses direitos subjetivos precisam ser construídos ou reforçados.

É necessário  desvincular-se a existência de direito subjetivo da existência de 

meios para realizar o direito, o que levou Fábio Konder Comparato a esclarecer que:

[...] o núcleo essencial dos direitos subjetivos não está na garantia de sua realização 
forçada com o concurso dos órgãos do Estado – Judiciário, a Força Pública -, mas 
sim na devida atribuição a cada qual dos bens da vida que lhe pertencem (suum 
cuique tribuere: dar a cada um o que é seu).256

Na medida que todos os seres humanos têm direito a condições sociais de uma 

vida digna, como expressão da sua condição humana (direito natural) e como mandamento 

jurídico central da ordem constitucional do Estado Democrático de Direito, “as garantias de 

realização coativa dessa atribuição de bens constituem um acessório, importantíssimo, sem 

dúvida, mas não indispensável ao reconhecimento da existência dos direitos subjetivos”.257

255 PRADE, Péricles. Conceito de interesses difusos. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 22.
256 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2004, 
p. 336.
257 COMPARATO, 2004, p. 336.
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Não  fosse  o  direito  subjetivo  instituto  diverso  do  direito  de  ação,  como 

esclarecer situações como a verificada quando o credor, apesar de ser titular incontestável do 

direito subjetivo ao recebimento da prestação devida, não poder acionar o devedor, em razão 

da prescrição? Explica Fábio Konder Comparato que, em tal situação, embora o credor não 

tenha meios de exigir sua pretensão, não se lhe pode negar a existência de direito subjetivo, 

“tão incontestável que, se houve pagamento instantâneo, o devedor não poderá pedir de volta 

o que pagou sob a alegação de que se tratava de mera obrigação natural”.258

Sob  o  aspecto  processual,  Marcelo  Navarro  Ribeiro  Dantas,  opondo-se  ao 

enquadramento de interesses metaindividuais na categoria de interesses legítimos, afirma que 

é mais  pertinente alargar-se o conceito  de direito  subjetivo,  retirando  dele  qualquer  ranço 

individualista  e  inserindo-o  no  contexto  renovado  do  processo  civil  contemporâneo,  da 

sociedade e dos conflitos de massa. Pontifica o autor:

Em verdade,  o entendimento de que essas demandas de tutela jurídica de caráter 
coletivo e difuso não se coadunariam com o conceito de direito subjetivo, já que não 
poderiam ser titularizadas, porque pertencem a grupos delimitados ou a um número 
indeterminado de pessoas disseminadas na sociedade, está superado.
[...]
Conferiu  [...]  a  Constituição  aos  indivíduos,  a  dadas  coletividades  e  à  própria 
sociedade, de modo indeterminado (“todos têm direito...”), a condição de sujeitos de 
direitos,  capazes,  por  conseqüência,  de  invocá-los  em  seu  prol  como  “direitos 
subjetivos”.259

Realmente, a Constituição Federal de 1988 confere direitos a coletividades, de 

modo que o próprio grupo é titular de um direito subjetivo público. Não cabe mais, diante da 

conferência de direitos a coletividades, relacionar-se o direito subjetivo público com o direito 

de um sujeito; o subjetivo, agora, designa o direito afeto aos indivíduos ou grupos.

Norberto  Bobbio,  ao  evidenciar  o  processo  de  multiplicação  dos  direitos, 

afirma que essa multiplicação ocorreu  porque aumentou a quantidade de bens considerados 

merecedores de tutela e foi estendida a titularidade de direitos - do homem-singular  -  aos 

258 COMPARATO, 2004, p. 336.
259 DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Mandado de segurança coletivo: legitimidade ativa. São Paulo: Saraiva, 
2000, p. 50-55.
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grupos, considerando-se o homem “na concreticidade de suas diversas maneiras de ser em 

sociedade, como criança, velho, doente, etc.”260

Kazuo  Watanabe  também está entre os que alargam a concepção de direito 

subjetivo público, desvinculando-se da ótica anterior individualista do direito que denominava 

de interesses os direitos afetos a grupos ou coletividades.261

Deve-se reconhecer, portanto, que as normas de direitos sociais a prestações 

conferem direitos subjetivos públicos aos indivíduos, aos grupos e à sociedade em geral.  A 

essa conclusão também chegou Ingo Wolfgang Sarlet, reconhecendo, na atribuição de direitos 

subjetivos  individuais  e  transindividuais,  uma  condição  para  a  “necessária  otimização  da 

eficácia e efetividade de todos os direitos fundamentais”.262

Com efeito, o reconhecimento de que os direitos sociais a prestações originam 

direitos  subjetivos  repercute  na  sua  concretização,  vez  que  a  sociedade  civil  já  não  se 

conforma  com a  inércia  de  seus  governantes,  e  busca  o  Poder  Judiciário  para  obviar  a 

postergação daqueles direitos.

Não  se  pode  olvidar,  porém,  que  o  objeto  do  direito  social  a  prestação 

repercute no tipo de providência que pode ser requerida. Assim,  quanto aos direitos sociais 

antes citados – trabalho e proteção em face da automação - o direito subjetivo, titularizado 

pela sociedade, passível de ser deduzido em juízo, através de ação coletiva, é a pretensão de 

edição de uma política pública, que crie condições para o surgimento de postos de trabalho e 

estratégias que protejam o trabalhador do desemprego estrutural ocasionado pelo uso de novas 

tecnologias.  É  curial  que,  em se  tratando  de  alguns  direitos,  como  saúde  e  educação,  a 

prestação pode ser  um bem da vida  requerido  individualmente,  ou,  também,  uma  política 

pública.

260 BOBBIO, 1992, p. 68.
261 WATANABE,  Kazuo et  al.  Código  brasileiro  de  defesa  do  consumidor:  comentado pelos  autores  do  
anteprojeto. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 624.
262 SARLET, 2004, p. 268.

127



A titularidade do direito subjetivo (individual ou transindividual) repercurte na 

legitimidade para requerer, judicialmente,  a concretização dos direitos sociais  a prestações. 

Há normas de direitos sociais a prestações que conferem ao próprio cidadão legitimidade para 

reclamar  o seu cumprimento,  pois o direito  é plenamente individualizado e a postulação é 

concernente a um bem da vida a ser fruído pelo próprio autor da demanda. Outras normas de 

direitos sociais a prestações impõem que a legitimidade seja cometida a entes que representam 

grupos (como as associações) ou que representam a própria sociedade (como o Ministério 

Público), em face da indivisão do seu objeto.

Ajunte-se  que,  mesmo  quando  a  efetivação  da  norma  pode  ser  requerida 

individualmente pelo cidadão - como o direito à educação - o pedido de implementação de 

políticas públicas, para sua efetivação em face de todos os membros da comunidade, é uma 

forma de atender-se ao mandado de otimização da norma.

Ainda  que  se  possa  identificar  direitos  subjetivos  individuais,  os  direitos 

sociais têm mais possibilidades de obter a desejada efetividade quando requeridos por meio de 

ação coletiva.

A visualização dos direitos sociais a prestações como direitos metaindividuais 

implica  na  ultrapassagem  da  questão  de  saber-se  se  investem  os  cidadãos  em  direitos 

subjetivos públicos, pois o direito subjetivo, sob esse enfoque, passa a ser da coletividade. Na 

sua conotação transindividual, os direitos sociais atribuem a entes legitimados o poder-dever 

de velarem pelo interesse público imanente a esses direitos, além de exigir o aprimoramento 

de meios processuais de defesa coletiva para a sua efetivação.
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7.  A  CONCRETIZAÇÃO  DOS  DIREITOS  SOCIAIS  POR  MEIO  DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS

Os direitos sociais,  que têm por objeto prestações materiais  do Estado, são 

concretizados, de forma coletiva, por intermédio de políticas públicas.

A  afirmação  não  significa,  porém,  que  apenas  os  direitos  sociais  se 

concretizem através de políticas públicas. Deve-se registrar a correção da assertiva de Jayme 

Bevenuto Lima  Júnior,  de que “os direitos humanos civis  e políticos também precisam de 

políticas  públicas  para sua validação,  aliadas a  mecanismos  jurídicos  de exigibilidade.  No 

campo dos direitos civis e políticos, as diretrizes e órgãos governamentais (como é o caso dos 

Conselhos  de  Direitos,  Comissões  de  Direitos  Humanos,  Programas  de  Ação  de  Direitos 

Humanos, etc.), inscrevem esses direitos no campo das políticas públicas,  sem as quais  os 

mecanismos jurídicos têm sua possibilidade de existência prática reduzidas drasticamente”.263

E conclui: “Sejam civis, políticos, econômicos, sociais ou culturais, os direitos 

humanos exigem a adoção de políticas destinadas a tornar realidade as definições legais de 

direitos”.264

Os  direitos  sociais  não  são  direitos  que  podem ser  apenas  atribuídos aos 

cidadãos, tendo sua efetividade “dependente de um welfare commitment”265, de modo que, não 

obstante  todos  os  direitos  humanos  exijam  políticas  públicas  para  sua  afirmação  e 

263 LIMA JR., Jayme Benvenuto. O caráter expansivo dos direitos humanos na afirmação de sua indivisibilidade 
e exigibilidade. In: LIMA JR., Jayme Benvenuto (Org.). Direitos humanos internacionais: avanços e desafios no 
início do século XXI. Recife: DhInternacional, 2001, p. 79-80.
264 LIMA JÚNIOR, 2001, p. 80.
265 FARIA, 2000, p. 273.
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observância,  em se tratando de direitos sociais  a prestações não há como pensar-se em sua 

realização sem políticas públicas.

Além disso,  a extrema conflituosidade dos direitos sociais  – positivados em 

grande número e todos pendentes de concretização num cenário de escassez de recursos –:

[...] gera necessidades inéditas de articulação política, que só podem ser atendidas 
mediante a criação e implementação de políticas públicas, estratégias decisórias e 
mecanismos  processuais  igualmente  inéditos,  os  quais  requisitam  uma  nova 
organização  das  estruturas  e  instituições  estatais,  bem  como  novas  pautas  de 
articulação política e negociação social entre os grupos representados.266

Nas palavras de José Eduardo Faria, os direitos sociais:

[...] necessitam de uma ampla e complexa gama de programas governamentais e 
políticas  públicas  dirigidas  a  segmentos  específicos  da  sociedade;  políticas  e 
programas especialmente formulados, implementados e executados com o objetivo 
de  concretizar  esses  direitos e  atender às  expectativas por  eles  geradas com  sua 
positivação.267

E conclui:  “A inexistência  dessas  políticas  e  desses  programas,  é  evidente, 

acaba implicando automaticamente a denegação desses direitos”.268

A Constituição Federal previu as políticas públicas como instrumentos para a 

concretização  dos  direitos  sociais.  Obviamente,  não  sendo  matéria  própria  de  uma 

Constituição prescrever o conteúdo de políticas públicas, a Constituição cometeu a realização 

das políticas públicas aos Poderes Públicos, de onde conclui-se que não é possível o legislador 

e o administrador eximirem-se da responsabilidade política de efetivação dos direitos sociais 

através de políticas públicas.269

Para Fábio Konder Comparato “as Constituições do moderno Estado Dirigente 

impõem, todas, certos objetivos ao corpo político como um todo – órgãos estatais e sociedade 

civil”270. No Brasil, é patente a correspondência entre a formulação da Constituição Dirigente 

266 PASSOS,  Lídia  Helena  Ferreira  da  Costa.  Discricionariedade administrativa  e  justiça  ambiental:  novos 
desafios do Poder Judiciário nas ações civis públicas. In: MILARÉ, Edis. (Coord.).  Ação civil pública: lei n.º 
7.347/85 – 15 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 452-483.
267 FARIA, 2000, p. 273.
268 FARIA, 2000, p. 273.
269 ANDRADE, 1987, p. 202 e ss apud ALVARENGA, 1998, p. 117.
270 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. Revista dos 
Tribunais, São Paulo,   a.86, v. 737, p. 11-22, mar. 1997, p. 19.
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e a idéia de um Direito administrativo voltado à concretização, pela Administração Pública, 

das normas constitucionais por intermédio de políticas públicas.271

Citando  o pensamento de J.J.  Gomes  Canotilho,  Maria  Paula  Dallari  Bucci 

afirma que, assim como há uma cooperação do legislador infraconstitucional na determinação 

e conformação material da Constituição, “o enfoque das políticas públicas destaca o papel da 

administração na ‘determinação e conformação’ material das leis e decisões políticas a serem 

executadas no nível administrativo”.272

Insta esclarecer o conceito de políticas públicas.

Ronald Dworkin caracteriza a política (policy) como:

[...]  aquela  espécie  de  padrão de  conduta  (standard)  que  assinala  uma  meta  a 
alcançar; geralmente a  melhoria  de alguma característica  econômica,  política  ou 
social  da  comunidade,  ainda  que  certas  metas  sejam  negativas,  pelo  fato  de 
implicarem que determinada característica deve ser protegida contra uma mudança 
hostil.273

A explicação não analisa  a política sob o prisma  jurídico,  que nos interessa. 

Portanto,  preferível  o  conceito  de Fábio  Konder  Comparato, para quem política  pública  é 

uma:

[...] atividade, ou seja, uma série ordenada de normas e atos, do mais variado tipo, 
conjugados para a realização de um objetivo determinado. Toda política pública, 
como programa de ação, implica, portanto, uma meta a ser alcançada e um conjunto 
ordenado de meios e instrumentos – pessoais, institucionais e financeiros – aptos à 
consecução  desse  resultado.  São  leis,  decretos  regulamentares  ou  normativos, 
decretos ou portarias de execução. São também atos ou contratos administrativos da 
mais variada espécie. O que organiza e dá sentido a esse complexo de normas e atos 
jurídicos  é  a  finalidade,  a  qual  pode ser  eleita  pelos  Poderes Públicos  ou a  eles 
imposta pela Constituição ou pelas leis.274

Luiza Cristina  Fonseca  17Frischeisen também  concorda  que  o  Estado 

Democrático de Direito tem como objetivo “afirmar,  garantir e pretender promover direitos 

iguais  para  todos sem discriminação  de  espécie  alguma”.  Diante  disso,  as  condições  de 

271 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 248.
272 BUCCI, 2002, p. 248.
273 DWORKIN, Ronald, 2002, p. 294.
274 COMPARATO, 2003, p. 248-249.
1
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igualdade precisam ser produzidas, o que deve ser feito através de políticas públicas. Para a 

autora, políticas públicas são “o conjunto de ações que o Poder Público realiza, visando ao 

efetivo exercício da igualdade, base de toda ordem social”.275

Já para Rodolfo de Camargo Mancuso, política pública é:

[...] a conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública, em sentido largo, 
voltada à consecução de programa ou meta previstos em norma constitucional ou 
legal, sujeitando-se ao controle jurisdicional amplo e exauriente, especialmente no 
tocante  à  eficiência  dos  meios  empregados  e  à  avaliação  dos  resultados 
alcançados.276

Do magistério  de Maria  Paula  Dallari  Bucci colhe-se que políticas  públicas 

“são programas de ação governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado 

e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados”.277

A  definição  jurídica  de  política  pública  aponta  para  a  sucessão  de  atos 

normativos  e  materiais  da  Administração  Pública  com  vistas  à  efetividade  de  direitos 

fundamentais assegurados pelo Estado Democrático de Direito. Sob esse prisma, é possível 

afirmar, com Celso Campilongo, que políticas públicas são “metas coletivas conscientes”.278

Na  Constituição  de  1988,  as  políticas  públicas  foram  explícita  ou 

implicitamente  citadas.  Com efeito,  quando  as  normas  constitucionais  enunciam  fins  ou 

objetivos  do  Estado,  é  lógico  que  determinam  a  criação  de  uma  política  pública  para  a 

consecução daqueles objetivos. Em alguns artigos, a Constituição emprega19 os termos plano 

e  programa. As políticas  públicas   freqüentemente se exteriorizam através de planos279, de 

275 FRISCHEISEN, 2000, p. 58.
276 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A ação civil pública como instrumento de controle das chamadas políticas 
públicas. In: MILARÉ, Edis (Coord.).  Ação civil pública: lei n.º 7.347/85 – 15 anos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 731.
277 BUCCI, 2002, p. 241.
278 ASSMAN, Hugo,  Carta a Santo Agostinho, Folha de São Paulo, caderno Cultura, 28.10.95, p. D-8 apud 
BUCCI, 2002, p. 241.
1

279 BUCCI, 2002, p. 259, que afirma, ainda: “A política pública transcende os instrumentos normativos do plano 
ou programa. Há, no entanto, um paralelo evidente entre o processo de formulação de uma política pública e a 
atividade de planejamento [...] o planejamento não é uma atividade vazia de conteúdo político. Trata-se de uma 
função eminentemente técnica, voltada à realização dos valores sociais”.
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modo  que,  mesmo  não  usando  a  nomenclatura  correta,  o  constituinte  estabeleceu  a 

obrigatoriedade de atuação administrativa através de políticas públicas,  para a concretização 

de  direitos sociais.  Em outros dispositivos,  como os arts.  182,  a  Carta de 1988 refere-se 

especificamente a política pública (a urbana) para assegurar a função social das cidades e o 

bem-estar dos seus habitantes (de onde se depreende que essa política tem, entre seus fins, 

concretizar o direito à moradia e criar condições de vida digna).

Ainda, no art. 170 da Constituição está implícita o obrigação de criação de uma 

política de redução das desigualdades regionais e sociais e de pleno emprego; no art. 196, de 

uma política de saúde; no art. 203, de uma política nacional de assistência social; no art. 214 

está determinada a criação de uma plano nacional de educação; no art. 227, a criação de uma 

política de proteção à família,  à criança e ao adolescente; no art. 230, de uma política que 

assegure os direitos fundamentais dos idosos, entre outros exemplos.

A Constituição democrática acrescenta um elemento a mais a essas políticas: a 

participação  popular.  Realmente,  é  pertinente  o  registro  de Fábio  Luís  Franco  e  Antônio 

Darienso Martins, de que “a expressão da soberania popular está justamente nos quadros de 

efetivação destas políticas governamentais”.280

Com  efeito,  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  seguindo-se  a  diretriz 

constitucional,  o  processo  de  criação  e  execução  das  políticas  públicas  deve  observar  a 

participação popular na formação da vontade da administração pública.

Nesse passo, cabe mencionar o estudo de Charles- Albert Morand, que analisa 

o efeito  das transformações das modalidades de ação do Estado sobre a forma de políticas 

públicas  e  as  mutações  radicais  de  sua  estrutura  jurídica.  Segundo  o  autor,  o  Estado 

contemporâneo é um Estado Propulsivo, onde toma forma o direito de programas finalísticos, 

280 FRANCO, Fábio Luís Franco;  MARTINS,  Antônio Darienso. A ação civil  pública como instrumento de 
controle das políticas públicas: cabimento e admissibilidade. Juris Síntese, Porto  Alegre,  n. 36, p. 1-33, jul./ago. 
2002.
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e  a  estrutura  jurídica  busca  fazer  com que os destinatários  do  direito  participem  de  sua 

formação e implementação”.281

Considerando  os objetivos  do Estado Democrático de Direito, Eros Roberto 

Grau  diz  que  o  Estado  contemporâneo  é  “fundamentalmente,  Estado  implementador  de 

políticas públicas”.282

No Estado Democrático  de Direito,  a  lei  não é apenas  uma  ordem geral  e  

abstrata, mas assume outra função: a de instrumento de ação concreta do Estado, contendo 

mecanismos que facilitam o acesso da população aos benefícios almejados.283

Desse modo, observa-se que, no ordenamento jurídico brasileiro, constitucional 

e  infraconstitucional,  a  lei  fixa  diretrizes  e  estabelece  a  participação  da  população  na 

consecução dos objetivos traçados.

A elaboração de políticas públicas não é somente um ato do Poder Legislativo; 

nem  a  sua  execução,  ato  exclusivo  do  Poder  Executivo.  Desde  a  criação  até  sua 

implementação  e,  inclusive,  na  sua revisão  e fiscalização,  as políticas  públicas  brasileiras 

devem passar pelo crivo dos Conselhos de Direitos. É o que resulta das leis que criaram as 

políticas nacionais  de assistência  social,  de proteção à pessoa com deficiência,  ao idoso, a 

política urbana, a política nacional de recursos hídricos, entre outras.

Cita-se  alguns  exemplos:  O  art.  18,  da  Lei  n.º  8.742/93  (que  organiza  a 

Assistência Social) estabelece que “Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social: I – 

aprovar  a  Política  Nacional  de  Assistência  Social;  II  –  normatizar  as  ações  e  regular  a 

prestação de serviços de natureza pública e privada”, entre outras atribuições. O art. 7º, da Lei 

n.º  8.842/94  estabelece  que  compete  aos  Conselhos  dos  Idosos  “o  acompanhamento,  a 

281 MORAND,  1999,  p.  13,  apud SILVA  SILVA,  Solange  Teles  da. Políticas  públicas  e  estratégias  de 
sustentabilidade urbana. Revista da Escola Superior do Ministério Público da União - Meio Ambiente, Brasília, 
DF, v. 1, série: grandes eventos, p. 257-271, 2004, p. 260-261.
282 GRAU,  Eros Roberto.  O discurso neoliberal  e  a  teoria  da  regulação.  In:  Desenvolvimento econômico e 
intervenção do Estado na ordem constitucional . Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1995, p. 60-61. A posição 
é criticada por BUCCI, 2002, p. 245, para quem não teria sentido falar em Estado implementador de políticas 
públicas no ocaso do Estado do bem-estar social.
283 KELLER, 2002, p. 31.
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fiscalização e a avaliação da política nacional do idoso, no âmbito das respectivas instâncias 

político-administrativas”. O art. 1º, da Lei n.º 10.257/2001 (que estabelece diretrizes gerais da 

política urbana), estabelece que a política urbana deve ter “gestão democrática por meio da 

participação  da  população  e  de  associações  representativas  dos  vários  segmentos  da 

comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento  urbano”,  e  o  Decreto  n.º  5.031/04,  ao  dispor  sobre  a  estruturação, 

competências e funcionamento do Conselho  das Cidades,  elencou entre suas competências 

“propor  diretrizes,  instrumentos,  normas  e  prioridades  da  política  nacional  de 

desenvolvimento urbano” (art. 2º, I) e fixou sua composição com representantes da sociedade 

civil, de movimentos populares, de ONGs e trabalhadores (art. 3º).284

As políticas públicas não conservam, portanto, a característica de serem um ato 

político, no sentido de “atos decisórios que implicam a fixação de metas, de diretrizes ou de 

planos  governamentais”,  de atos “que  se  inserem na  função  política  do  Governo  e  serão 

executados  pela  administração  pública  (em  sentido  estrito),  no  exercício  da  função 

administrativa propriamente dita”, como um dia a definiu Maria Sylvia Zanella Di Pietro.285

As políticas  públicas  são  melhor  definidas  como um “quadro  normativo  de 

ação”, informado por “elementos do poder público, elementos de  expertise e elementos que 

tendem a constituir uma ordem local”, conforme as definiram Muller e Surrel.286

No  Estado  Democrático  de  Direito,  a  participação  da  sociedade  civil  na 

elaboração das políticas públicas, retira das políticas públicas a gênese de idéia promanada do 

Legislativo e do Executivo somente. Como ressalta Maria Paula Dallari Bucci não existe mais 

284 Outros  exemplos  de  participação popular  na  criação e  implementação de  políticas  públicas  podem  ser 
conferidos:  Lei  n.º  9.433/97,  que  instituiu a  política  nacional  de  recursos  hídricos,  prevê  que o  Conselho 
Nacional  de  Recursos  Hídricos  será  composto  por  representantes  governamentais  e  por  representantes  de 
usuários de recursos hídricos e associações civis de recursos hídricos.
285 DI PIETRO, 1999, p. 50 apud BUCCI, Maria Paula Dallari, 2002, p. 249.
286 MULLER; SURREL, 1998, p. 16 apud BUCCI, 2002, p. 249.
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a  imagem  da  política  pública  em  que  Legislativo  e  Executivo  traçam primeiramente  as 

diretrizes da política, para depois a administração executá-las.287

As  políticas  públicas,  no  Estado  Democrático  de  Direito,  resultam  da 

articulação entre os Poderes Públicos e a sociedade civil, de onde resulta que sua natureza não 

é  de  ato  de  gestão,  de  um ato  político  em sentido  estrito  e,  muito  menos,  de  um ato 

insindicável.  Sendo  o Estado Democrático  de Direito  um Estado propulsivo  da sociedade 

civil,  as  políticas  públicas  são  decididas  pelos  seus  destinatários,  ou seja,  a  participação 

popular dá o norte da escolha das prioridades em matéria de políticas públicas.288

Percebendo o fenômeno do incremento da participação popular na elaboração 

de políticas públicas, anota Eldis Camargo Neves da Cunha:

Não há dúvida que a introdução do conceito “direitos difusos” se tornou um marco 
no contexto do direito pátrio e na própria ciência do Direito. Novos  atores estão 
interagindo na formulação de políticas públicas, pleiteando direitos, participando da 
elaboração de normas.289

Diante  da  participação  popular  na  criação  de  políticas  públicas,  é  correto 

afirmar,  como  fez  Rodolfo  de  Camargo  Mancuso,  que  “implicaria,  pois,   uma  (baldada) 

redução de complexidade, a tentativa de assimilar as políticas públicas ao campo das condutas 

discricionárias  e  dos  atos  puramente  políticos,  no  propósito  de  assim  embaraçar  a 

sindicabilidade judicial de tais políticas”.290

Se a sociedade tem o direito de participar da elaboração das políticas públicas, 

como não lhe reconhecer o direito de provocar o Poder Judiciário para que determine que o 

administrador público implemente as políticas públicas já discutidas ou corrija  os rumos da 

política pública erroneamente executada?

287 BUCCI, 2002, p. 249.
288 O comentário é de SILVA T., 2004, p. 269, referendo-se especificamente à política urbana.
289 CUNHA,  Eldis  Camargo  Neves  da.  Desafios  jurídicos  na  gestão  dos  recursos  hídricos  em  face  dos 
instrumentos  da  política  nacional.  Papel  da  Agência  Nacional  de  Águas.  Revista  da  Escola  Superior  do 
Ministério Público da União - Meio Ambiente, Brasília, DF, v. 1, série: grandes eventos, p. 211-226, 2004, p. 
225.
290 MANCUSO, 2001, p. 740.
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A justiciabilidade  das  políticas  públicas  é  reconhecida  por  grande  parte  da 

doutrina nacional,  de onde se podem destacar nomes como o de Fábio Konder Comparato, 

Maria  Luisa  Fonseca  Frischeisen,  Rodolfo  de Camargo  Mancuso,  Luís  Roberto Gomes  , 

Maria Paula Dallari Bucci, Carlos Alberto de Salles e Hamilton Alonso Jr.

A  justiciabilidade  das  políticas  públicas  também  se  assenta  na  garantia  de 

acesso  ao  Judiciário,  insculpida  no  art.  5º,  XXXV,  da  Carta  de  1988291.  Ao  positivar  o 

princípio  da  inafastabilidade  da jurisdição, a Constituição previu  uma garantia  de acesso à 

justiça  axiologicamente neutra, devendo ser deferida “ante um histórico de lesão sofrida ou 

temida,  a  um  afirmado direito  ou  interesse”,  não  havendo  exigência  adicional  quanto  à 

natureza da controvérsia, quanto às pessoas – públicas ou privadas – nela envolvidas e muito 

menos, a saber se a pretensão é ou não fundada292. Portanto, não pode haver qualquer restrição 

judicial à apreciação de pedido de implementação de políticas públicas.

É expressão da participação popular, característica do Estado Democrático de 

Direito, a utilização do poder constitucional de ação293, mormente nas demandas coletivas. A 

ação civil pública é um dos instrumentos da cidadania, no plano processual, para a defesa de 

direitos  de  expressão  metaindividual,  como são  os direitos  sociais  a  prestações.  Destarte, 

através da ação civil  pública,  no  viso  de concretizar direitos sociais  a  prestações,  pode-se 

requerer a implementação de políticas públicas294 e proceder-se à sua sindicabilidade.295

291 Art.  5º,  inciso XXXV da CF/88: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito.
292 MANCUSO, 2001, p. 738.
293 CORREIA, 2002, p. 9.
294 Entre os  que defendem essa  posição,  pode-se citar: Maria Paula Dallari Bucci,  Clemérson Merlin Clève, 
Rodolfo  de  Camargo  Mancuso,  Maria  Luisa Fonseca  Frischeisen, Luís  Roberto  Gomes,  Fábio  Konder 
Comparato, Cássio Casagrande.
295 As ações coletivas, segundo sustenta SALLES,  Carlos Alberto de. Ação civil pública contra omissões do 
poder  público:  limites  e  possibilidades.  In:  SALLES,  Carlos  Alberto de  (Org.).  Processo  civil  e  interesse  
público: o processo como instrumento de defesa social. São Paulo: Revista dos Tribunais e Associação Paulista 
do Ministério Público,  2003,  p.  211-222,  necessitam de um processo  diferenciado,  por  ele  denominado de 
processo civil de interesse público, em referência à nomenclatura do direito norte-americano (public interest law, 
em oposição ao  public interest litigation).  Segundo o autor, sem desmerecer  que todo processo é público,  o 
processo civil de interesse público é aquele cujo objeto é uma decisão de interesse público. Por isso, entre outras 
coisas, no processo civil de interesse público, o Judiciário a chamado a decidir acerca de políticas públicas.
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8.  A  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  COMO  INSTRUMENTO  PARA 

IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS

Desde o Estado Liberal, os direitos civis e políticos gozavam de instrumentos 

processuais  para  sua  defesa,  como  o  habeas  corpus   e  o  mandado  de  segurança.  Já  o 

surgimento dos direitos sociais não se fez acompanhar de instrumentos processuais aptos a 

conduzi-los ao exame dos Tribunais. Positivados em normas com alto grau de abstração (logo 

cognominadas de programáticas),  os direitos sociais  foram,  de início,  vistos como direitos 

realizáveis de acordo com as possibilidades estatais, não gerando direitos subjetivos públicos, 

nem sendo justiciáveis.

Embora a pretensão  de realização  plena  dos direitos fundamentais  sociais  a 

prestações encontre limites na realidade de escassez de recursos públicos, essa  imperfeição 

não impede que seja buscada a efetividade desses direitos, pelo menos quanto ao seu núcleo 

essencial, através de garantias constitucionais.

Na lição de Luigi Ferrajoli,  “as garantias não são outra coisa que as técnicas 

previstas  pelo  ordenamento  para  reduzir  a  distância  estrutural  entre  normatividade  e 

efetividade  e,  portanto,  para  possibilitar  a  máxima  eficácia  dos  direitos  fundamentais  em 

coerência com sua estipulação constitucional”.296

Prossegue o autor:

[as garantias] refletem a diversa estrutura dos direitos fundamentais para cuja tutela 
ou  satisfação  têm  sido  previstas:  as  garantias  liberais,  ao  estarem  dirigidas  a 
assegurar a tutela dos direitos de liberdade, consistem essencialmente em técnicas de 

296 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías – La ley del más débil. Trad. Perfecto Andrés Ibañez y Andrea 
Greppi. Madri: Trotta, 1999, p. 24-25. MIRANDA, Jorge, Teoria do Estado e da Constituição, Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, p. 496, leciona que “a garantia de uma norma comporta qualquer meio habilitado a conferir-lhe 
efectividade ou maior efectividade”
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invalidação ou de anulação dos atos proibidos que as violam; as garantias sociais, 
orientadas como estão a assegurar a tutela dos direitos sociais, consistem, por outro 
lado,  em  técnicas  de  coerção  e/ou  de  sanção  contra  a  omissão  das  medidas 
obrigatórias  que a  satisfazem.  Em todos  os  casos,  o  garantismo de um sistema 
jurídico é uma questão de grau, que depende da precisão dos vínculos positivos ou 
negativos impostos aos poderes públicos pelas normas constitucionais e pelo sistema 
de garantias que asseguram uma taxa mais ou  menos  elevada de eficácia  a tais 
vínculos.297

Diante do vazio legislativo  que existia  antes da Constituição de 1988, Paulo 

Lopo Saraiva,  de forma  pioneira,  já  lecionava  que os direitos sociais  necessitavam de um 

instituto que permitisse ao indivíduo ou a órgão representativo de classe defender interesses e 

direitos coletivos.  A tal instituto denominou de  mandado de garantia  social,  “destinado a 

fazer  consagrar,  respeitar,  manter  ou restaurar,  preventiva  ou repressivamente,  os direitos 

sociais previstos explicita ou implicitamente na Constituição Federal, contra atitudes ativas ou 

omissivas do Poder Público ou de particulares, para os quais não exista remédio próprio”.298

Com a Constituição Federal de 1988 surgiram garantias aos direitos sociais a 

prestações. Além do acesso à jurisdição, amplo e irrestrito (art. 5º, XXXV), alcançando os 

direitos individuais  e coletivos  lato sensu, a Carta de 1988 prevê instrumentos processuais 

para concretizar os direitos fundamentais sociais. Esses instrumentos são as ações diretas de 

inconstitucionalidade por omissão, o mandado de injunção e a ação civil pública (prevista na 

Lei n.º 7.347, de 1985, a ação veio a ser alçada a garantia constitucional em 1988).

Dos citados instrumentos, a ação civil pública revela-se o mais adequado para 

perseguir-se em juízo a concretização dos direitos sociais a prestações. 

O  direito  de  ação,  conquanto  denominado  de  direito  subjetivo  público  ou 

faculdade, nas diversas definições construídas pela doutrina,  na verdade consubstancia  um 

297 FERRAJOLI, 1999, p.  24-25
298 SARAIVA, Paulo Lopo. Garantia Constitucional dos Direitos Sociais no Brasil, Rio de Janeiro: Forense, 
1983, p.102.
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poder299. É um poder da cidadania.  Com efeito, “uma das manifestações mais  viscerais  da 

cidadania encontra-se no exercício do poder constitucional de ação”.300

Ocorre  que,  nas  outras  espécies  de  ações  constitucionais,  a  presença  da 

cidadania não se faz tão forte quanto na ação civil pública, pela redução do número de órgãos 

legitimados a propô-las ou pelas limitações que a interpretação acerca do alcance daquelas 

ações lhes impôs.

Ademais, os instrumentos citados não têm o mesmo uso, sendo necessário, para 

o  fim  de  escolher  um  ou  outro  instrumento,  perquirir  se  a  falta  de  concretização  de 

determinado  direito  social  ocorre por falta  de norma  regulamentadora ou por falta  de um 

política pública. Nas palavras de Gisele Citadino:

[...]  os  direitos  sociais  fundamentais,  que  integram  o  sistema  de  direitos 
constitucionais, são direitos a prestações cujo objeto pode ser uma ação fática ou 
uma ação normativa  por  parte  do Estado.  O mandado de injunção e  a  ação de 
inconstitucionalidade  por  omissão  são  institutos  associados,  exatamente,  à 
obrigatoriedade de ações normativas por parte do poder público [...].301

Registra,  com percuciência,  Luiza Cristina  Fonseca  Frischeisen,  que a ação 

direta  de  inconstitucionalidade  por  omissão  e  o  mandado  de  injunção  são  institutos  que 

“estão  mais  voltados  para  a  falta  de  normas  densificadoras  de  direitos  assegurados  na 

Constituição Federal,  do que para o não cumprimento de tais leis,  que estabelecem,  em sua 

maioria, diretrizes para políticas públicas”.302

Observe-se  que  a  maior  parte  dos  direitos  fundamentais  sociais  já  recebeu 

integração legislativa, ou seja já se encontra densificada em normas infraconstitucionais, não 

299 Essa posição é defendida por CORREIA, 2002, p. 52: “Assim, sugerimos que, mais do um direito público 
subjetivo, deve-se entender a ação como um poder constitucionalmente conferido aos cidadãos. Por outro lado, o 
poder de ação coloca o Estado em situação de dever, o dever de prestar a jurisdição, bem como de fazê-lo da 
forma mais eficiente para o exercício da cidadania”.
300 CORREIA, 2002, p. 48.
301 CITADINO,  Gisele.  Pluralismo,  direito  e  justiça  distributiva:  elementos  da  filosofia  constitucional  
contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 1999, p. 69-72.
302 FRISCHEISEN, 2000, p. 49.
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sendo o caso de falta de norma regulamentadora, a ensejar o manejo de mandado de injunção 

(CF, art. 5º, LXXI303).

É inegável que “as políticas públicas da ordem social traçadas na Constituição 

Federal  já  possuem  mecanismos  legais  para  aplicabilidade.  Portanto,  a  função  de 

implementação, hoje, cabe muito mais aos administradores, do que aos legisladores”.304

No mesmo sentido, afirma Cássio Casagrande:

[...] os direitos sociais são obtidos pelos cidadãos através da atividade estatal não 

apenas legislativa, mas sobretudo executiva. Tanto o mandado de injunção como a 

ação direta de declaração de insconstitucionalidade por omissão são instrumentos 

que, conceitualmente, não se destinam a compelir o Estado a cumprir norma relativa 

a  direitos  sociais,  por  ação ou  abstenção;  limitam-se,  apenas,  a  exigir  atividade 

legislativa para produção de tais normas.305

Além da serventia  natural do mandado de injunção, o instrumento processual 

não logrou alcançar o desiderato de possibilitar a integração da norma constitucional, através 

da criação, pelo juiz, de uma norma para o caso concreto. O abortamento da pretensão – desde 

o início  objeto de controvérsia  na doutrina – ocorreu quando o Supremo Tribunal  Federal 

decidiu,  no  julgamento do MI 107 (QO) que o mandado  de injunção  é instrumento hábil 

apenas para notificar  o Poder Legislativo  competente,  para elaborar a norma necessária  ao 

exercício regular de um direito constitucional.

A  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal  teve  como  efeito  o  abandono  do 

instituto, pois não há valia no instituto se a notificação não estabelece prazo para a edição da 

norma. Sem efeitos práticos,  o mandado de injunção não serve à concretização de direitos 

sociais fundamentais.

303 Art.  5°,  inciso LXXI  da  CF/88:  conceder-se-á  mandado  de  injunção  sempre  que  a  falta  de  norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes 
à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
304 FRISCHEISEN, 2002, p. 83.
305 CASAGRANDE, Cássio. Ministério Público, ação civil pública e judicialização da política: perspectivas para 
o seu estudo. Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Público da União, Brasília, DF, a. 1, n. 3, p. 
21-34, abr./jun. 2002, p. 22.
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A ação direta de inconstitucionalidade  por omissão, do mesmo modo que o 

mandado de injunção, não tem efeito cogente. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal,  o  seu  efeito  é,  tão-somente,  de  determinar  que  o Poder  Legislativo  ou o Poder 

Executivo edite  a norma necessária  para conferir  plena eficácia  às normas constitucionais. 

Não há sanção para o caso de descumprimento da determinação judicial.

É de se concluir, portanto, que o mandado de injunção e a ação declaratória de 

inconstitucionalidade por omissão são instrumentos apenas relativamente úteis quando não há 

lei densificadora das normas constitucionais que estabelecem direitos sociais – e isso por um 

efeito  moral  de  uma  decisão  dimanada  do  Supremo  Tribunal  Federal.  São,  entrementes, 

destituídos de serventia quando já existe lei integradora da ordem constitucional e o pleito é 

de implementação de uma  atividade  administrativa  que confira  eficácia  social  aos direitos 

sociais a prestação. Em casos tais, a ação civil pública apresenta-se como a via adequada.

Diante da natureza transindividual dos direitos sociais, a ação civil pública é a 

via por excelência para exigir-se do administrador a implementação de políticas públicas, para 

concretização dos direitos fundamentais sociais dependentes de prestações estatais.

É o instrumento mais adequado porque a Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil 

Pública),  com  o  delineamento  constitucional  posterior,  prevê  uma  ação  com  vários 

legitimados a propô-la, o que aumenta a participação popular própria do Estado Democrático 

de Direito.

Ao contrário do mandado de injunção e, principalmente, das ações diretas de 

constitucionalidade, com reduzidos legitimados para a sua propositura, a ação civil  pública 

pode ser proposta pelo Ministério Público e por associações, além da Administração Pública. 

O Ministério Público, por designação constitucional, e as associações, pela própria finalidade 
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de suas existências, são abertos à iniciativa popular306, recebendo denúncias dos cidadãos307. 

Nada mais  consentâneo com o Estado Democrático de Direito  do que uma ação com essa 

gênese.

A  ação  civil  pública,  como  instrumento  de  realização  efetiva  dos  direitos 

transindividuais,  é,  em última  análise,  um instrumento político  de participação  social.  Sua 

existência,  no  ordenamento  jurídico  nacional,  a  exemplo  da  class  action estadunidense,  é 

corolário  do reconhecimento de que as coletividades necessitam não só proteger-se do agir 

contra legem do Estado e dos particulares (defesa dos direitos individuais), mas necessitam de 

uma ação que lhes permita efetivar “os objetivos politicamente definidos pela comunidade”.308

Por  isso,  afirma   Ada  Pelegrini  Grinover  que  a  ação  civil  pública  é  um 

instrumento privilegiado de “participação política e exercício permanente da cidadania”. Esse 

mesmo aspecto é destacado por Marcus Orione Gonçalves Correia:

Portanto,  diante dos  interesses  coletivos  e  difusos,  a noção de ação passa  a ser 
considerada como forma de participação política, já que, por meio dela, os grupos de 
pressão têm possibilidade de reassumir a sua posição de intervenção nas opções das 
prioridades sociais. Papel que deveria ter sido assumido em momento anterior e do 
qual foram privados. Alterando-se o conceito de ação, transmuda-se o de jurisdição, 
visto que esta passará a atividade através da qual os grupos poderão retomar o seu 
papel de promoção do bem-estar social.309

No mesmo sentido, Guilherme Mello Ferraz de Siqueira, realça que:

[...] a ação civil pública cuja causa de pedir consista na omissão e/ou ineficácia do 
Poder Público na consecução de determinada política pública urbanística (ou outra 
política pública), terá a natureza de participação democrática  no Poder Político e 
conseqüente intervenção direta no processo político-decisório.310

306 Essa participação é evidenciada no fato de muitos procedimentos investigatórios do Ministério Público serem 
iniciados por causa de denúncias feitas pelos cidadãos.
307 Denúncia aqui é empregado em sentido amplo, vez que tanto se refere a denúncia feita pela cidadão, quanto 
àquelas veiculadas em órgãos de imprensa.
308 PASSOS, J.J. Calmon. Democracia, Participação e Processo. In: Participação e Processo. Rio de Janeiro: 
Revista dos Tribunais, 1988, p. 95
309 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. As ações coletivas e o direito do trabalho, São Paulo: Saraiva, 1994, 
p. 26. Em outra obra, o autor afirma que “até mesmo a ação individual apresenta esta conotação de participação 
política e de manutenção do Estado democrático de direito – mormente nas ações envolvendo direitos sociais” 
(CORREIA, Teoria e prática do poder de ação na defesa dos direitos sociais, São Paulo: LTr, 2002, p. 48). É 
certo que todo exercício do direito público subjetivo de ação é uma expressão do poder da cidadania, mas nas 
ações  coletivas  esse  poder  é  maior,  pois  maximiza a  realização dos  direitos  sociais,  tendo uma conotação 
superior de transformação da realidade social, do que o efeito obtido com as demandas atomizadas.
310 SIQUEIRA, Guilherme Mello Ferraz de. Políticas públicas e direito urbanístico: papel do Poder Judiciário e 
ação civil pública. Temas de direito urbanístico 2, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 
Habitação e Urbanismo, Ministério Público do Estado de São Paulo, São Paulo: Ministério Público do Estado de 
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Igualmente  realçando  o  perfil  da  ação  civil  pública  como  instrumento 

democrático de participação política, José Marcelo Menezes Vigliar verbera que a ação civil 

pública:

[...] constitui, além de um instrumento processual, principalmente um instrumento 
de  participação  da  sociedade  que,  postulando  através  dos  legitimados  a  tutela 
jurisdicional  do  Estado,  proporciona  o  exercício  da  função-atividade-poder 
jurisdicional para que determinados valores tutelados desde a Constituição Federal 
sejam assegurados.311

A  ação  civil  pública  é  um  dos  instrumentos  de  exercício  da  democracia 

participativa,  na medida que é uma fórmula  processual que assegura um crescente controle 

social  do  poder  exercido  pelos  administradores  públicos.312 Enfim,  a  ação  civil  pública 

viabiliza a participação social na formação e execução da vontade do Estado.313

Para o exercício processual da cidadania, os cidadãos se fazem representar por 

entes legitimados, que, no caso da ação civil pública são o Ministério Público, as associações, 

a administração pública em geral.314

São Paulo/Imprensa Oficial, 2000, p. 227.
311 VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Tutela jurisdicional coletiva. São Paulo: Atlas, 1998., p. 30.
312 ALONSO JR.  Hamilton. A ampliação do objeto das ações  civis públicas na implementação dos direitos 
fundamentais. In: MILARÉ, Édis. A ação civil pública após 20 anos: efetividade e desafios. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2005, p.217.
313 ALONSO JR. Hamilton, 2005, p. 215.
314 Registre-se, apenas, que essa  ação vem sendo proposta em maior escala pelo Ministério Público, seguido 
pelas associações. A Administração Pública, em regra, não tem proposto ações civis públicas, figurando como ré 
em várias delas.
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O campo a ser protegido, por intermédio da ação civil  pública,  experimentou 

um considerável alargamento, a partir da cláusula de extensão do art. 1º da Lei da Ação Civil 

Pública, permitindo o ajuizamento de ações civis públicas para defesa de quaisquer interesses 

difusos. Rodolfo de Camargo Mancuso afirma que “o objeto da ação civil pública segue num 

crescendo,  mercê  da  sucessiva  agregação  de  novos  valores  e  interesses  socialmente 

relevantes".315

Por  isso,  a  ação  civil  pública  pode  ser  utilizada  para  veicular  pedido  de 

implementação  e  correção  de  políticas  públicas316,  ou,  como  defende  Fábio  Konder 

Comparato  é  o  “remédio  judicial  adequado  para  sancionar  a  violação  das  normas 

constitucionais  orçamentárias  em  matéria  de  direitos  econômicos,  sociais  e  culturais”, 

podendo ser utilizada quer para pedir obrigação de fazer consistente em incluir no orçamento 

política  pública  de  concretização  de  direitos  sociais,  quer  para atacar  a  não-liberação  de 

verbas no curso do exercício financeiro e, ainda, para impedir que o administrador reduza o 

valor anteriormente previsto para uma política pública social.317

Uma  vez  que  o  art.  1º  da  Lei  da  Ação  Civil  Pública  e  a  própria  dicção 

constitucional afirmam que essa ação  pode ser  proposta para defesa de quaisquer  direitos 

difusos, através da ação civil pública, principalmente Ministério Público e associações passam 

a “intervir em conflitos coletivos de natureza política e social”.318

Destacando que a ação civil pública deve alcançar os novos conflitos de massa, 

Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida pontifica a sua serventia para o acesso dos excluídos 

economicamente  aos  direitos  sociais  básicos,  como  forma  de  conferir-se  efetividade  aos 

princípios da cidadania e da dignidade da pessoa humana.319

315 MANCUSO, 2001, p. 719.
316 SIQUEIRA, 2000, p. 231.
317 COMPARATO, 2003, p. 257-258.
318 CASAGRANDE, 2002, p. 22.
319 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Ação Civil Pública: judicialização do conflito e redução da 
litigiosidade. In: MILARÉ, Édis (Coord.). A ação civil pública após 20 anos: efetividade e desafios. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 116. 

145



Aos que se espantam com essa vocação da ação civil  pública,  é pertinente a 

pergunta formulada por Oswaldo Luiz Palu:

[...]  se  a  Constituição  instituiu  instrumentos  jurídicos  para  constranger  um 
parlamento, por vezes recalcitrante em cumprir o seu poder-dever magno, qual seja 
de  votar  e  editar  atos  normativos  (e  os  meios  são  a  ação  direta  de 
inconstitucionalidade por  omissão  e  também  o  mandado de injunção),  há  de  se 
indagar qual seria o pejo em criar instrumentos jurídicos hábeis a constranger uma 
administração recalcitrante em cumprir vetores e determinações, diretas e concretas, 
da lei ou mesmo da Constituição?320

A Constituição  Federal  erigiu  a  ação  civil  pública  em instrumento  jurídico 

hábil para “proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos  e  coletivos”  (art.  129,  III),  demonstrando,  desse  modo,  que  quaisquer  interesses 

difusos  e  coletivos,  como  podem  ser  identificados  os  direitos  fundamentais  sociais  a 

prestações, são defensáveis por essa categoria de ação constitucional.

Diz-se  ação constitucional  porque com a menção  no texto constitucional,  a 

ação civil pública, antes somente disciplinada na Lei n.º 7.347/85, passou à categoria de ação 

prevista  na Constituição, com a mesma importância,  para a concreção dos direitos sociais 

fundamentais, que tem o habeas corpus na concretização do direito à liberdade de locomoção. 

Nesse diapasão, inteiramente acertada é a conclusão de Cássio Casagrande, para quem a ação 

civil  pública  “tornou-se o mais  importante e  eficaz  instrumento de concreção dos direitos 

sociais  constitucionais,  cumprindo  de  alguma  forma  o  papel  que  originariamente  fora 

imaginado pelos constituintes para o mandado de injunção”.321

Autores como Clèmerson Merlin Clève defendem que “o manejo da ação civil 

pública  pode  trazer  importante  contribuição  para  a  efetivação  dos  direitos  fundamentais, 

especialmente  quando  voltada  para  implementação  das  políticas  necessárias  à  realização 

progressiva dos direitos”.322

320 PALU,  Oswaldo Luiz.  Ministério Público.  Inconstitucionalidade,  discricionariedade e  ação civil  pública. 
Justitia, 1997, n. 59. v. 179/180, p. 123-142, jul./dez. 1997.
321 CASAGRANDE, 2002, p. 26.
322 CLÈVE, 2003, p. 158.
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Outro  aspecto  que  deve  ser  observado,  é  que  a  lei  da  ação  civil  pública 

estabelece  que  a  ação  deverá  ser  intentada  no  local  do  dano.  Isso  significa  que  um juiz 

monocrático irá conhecer o pedido de implementação de política pública, e não um Tribunal, 

embora esse possa analisá-lo em grau de recurso.

O juiz do local do dano é o juiz que vivencia de perto os danos causados a uma 

coletividade pela falta de políticas públicas, e pode obter subsídios dos diversos Conselhos de 

Direitos, que criados por lei, aprovam e acompanham o cumprimento das políticas públicas de 

assistência  social,  saúde,  educação,  meio-ambiente,  de  proteção  à  pessoa  portadora  de 

deficiência, à criança e ao adolescente, ao idoso.323

Também sob o aspecto do controle difuso de constitucionalidade, a ação civil 

pública  é  instrumento  adequado  para  declarar-se  a  inconstitucionalidade  por  omissão 

decorrente da não-efetivação  de direitos sociais.  Por intermédio  dessa ação, qualquer  juiz 

pode vir  a conhecer de questão afeta à não-implementação de uma política  pública  ou sua 

implementação deficiente.324

323 A existência desses Conselhos, com sua composição de representantes governamentais e da sociedade civil, é 
um exemplo da democracia participativa brasileira. Esses Conselhos são criados nas três esferas administrativas, 
havendo, assim, Conselho de Direitos Nacional, Estadual e Municipal, relativos aos direitos fundamentais que 
exigem prestações estatais. À guisa de exemplo, pode-se citar a Lei nº 8.742, de 7/12/93, que dispõe sobre a 
organização da assistência social e, no seu art. 17, instituiu o Conselho Nacional de Assistência Social, composto 
por 09 representantes do governo e 09 representantes da sociedade civil. A mesma lei, no seu art. 30, estabelece 
que os Municípios, Estados e Distrito Federal deverão criar os respectivos Conselhos de Assistência Social, de 
composição paritária entre governo e sociedade civil.  Na mesma linha, veja-se os Conselhos de Direitos da 
Criança e Adolescente e os Conselhos de Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.
324 Cabe registrar a opinião dissonante de COMPARATO,1997, p. 47, para quem a introdução de um juízo de 
constitucionalidade de políticas públicas no direito brasileiro exige uma reforma constitucional, que preveja a 
propositura de ação exclusivamente direta e não incidental. Justifica, o autor, que:   “Uma política pública é 
sempre decidida e executada no nível mais alto da instância governamental. Ademais, é muito comum o seu 
espraiamento por toda a Administração Pública e o concurso legislativo para a consecução dos seus objetivos. 
Nessas condições, não faz sentido que o litígio a respeito da constitucionalidade de uma política pública possa 
ser decidido incidentalmente, no curso de outro processo judicial, tendente à solução de uma lide particular [...] 
admitindo-se que, em se tratando de políticas municipais, a competência do processo e julgamento caberia ao 
Tribunal de Justiça do Estado onde se encontra o Município em questão”. A opinião transcrita não considera, 
contudo, o uso da ação civil pública, onde não são defendidos interesses particulares. Logo, se considerasse a 
utilização da ação civil pública, o autor, decerto, não repudiaria a análise incidental da constitucionalidade de 
uma política pública no bojo daquela ação. Colhe-se essa conclusão da proposta do autor de que, essa nova ação, 
em sede de controle concentrado, a ser criada por uma reforma da Constituição, deveria ter vários legitimados a 
propô-la,  [...] “na  perspectiva  de  uma  necessária  evolução  rumo  a  uma  democracia  verdadeiramente 
participativa”. Ora, a ação civil pública é uma ação que tem como característica uma legitimação disjuntiva e 
concorrente de diversos atores sociais para propô-la, de modo que esse  instrumento processual, já existente, 
serve, na verdade, à concepção de sindicabilidade das políticas públicas concebida no Ensaio de Fábio Konder 
Comparato.
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Não se admitindo o uso da ação civil  pública,  essa inconstitucionalidade por 

omissão  somente  poderia  ser  apreciada,  em sede  de  controle  concentrado,  pelo  Supremo 

Tribunal  Federal.  Essa Corte, como é sabido, não tem sido  20profícuo na  concretização da 

Constituição.

Paulo Bonavides já registrou que a perda ou desativação do controle difuso de 

constitucionalidade de leis  e atos normativos produz uma grave erosão de legitimidade do 

sistema fiscalizador, “visto que, quanto mais se concentra o controle na cúpula do Judiciário, 

como está acontecendo, menos ligada à cidadania  será a jurisdição: por isso mesmo, mais 

vulnerável e sujeita às pressões e interferências políticas do Poder Executivo”.325

A ação civil  pública  resgata o exercício da cidadania,  pois sua gênese é, em 

regra,  a  provocação  popular  ao  Ministério  Público  e  às  associações,  noticiando-lhes  o 

descumprimento de direitos sociais e requerendo providências daqueles legitimados, para que, 

em nome da coletividade, busquem a solução extrajudicial do conflito ou levem a demanda ao 

Poder Judiciário.

Na ação civil  pública,  em que se busca corrigir  um ato do administrador,  a 

declaração de inconstitucionalidade pode ser causa de pedir, de modo que, por essa via, pode-

se retirar, no caso concreto, a eficácia de uma lei inconstitucional326. Embora o pedido na ação 

civil pública não seja a declaração de inconstitucionalidade, essa pode ser declarada, na via do 

controle incidental, para deferimento do pedido formulado na ação. Logo, obtém-se o mesmo 

2

325 BONAVIDES,  Paulo.  Jurisdição  constitucional  e  legitimidade:  algumas  considerações  sobre  o  Brasil. 
Separata de: Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. Espanha,  n. 7, 2003, p. 77-101. Sobre o tema, 
é  importante  a  contribução  de  ARAÚJO,  Francisco  Régis  Frota,  Derecho  Constitucional  y  Control  de 
Constitucionalidad en Latinoamérica, Fortaleza: Casa José de Alencar/Programa Editorial, 2000, p. 116, para 
quem um diferença importante entre as duas formas de controle de constitucionalidade– difuso e concentrado – 
está na legitimação das partes para ambas as ações, maior na primeira espécie.
326 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria: “Assim, o pedido na ACP é a proteção do bem da vida tutelado 
pela CF, CDC ou LACP, que pode ter como causa de pedir a insconstitucionalidade da lei, enquanto o pedido da 
ADIN será a própria declaração de inconstitucionalidade da lei. São inconfundíveis os objetos  da ACP e da 
ADIN”.  In: Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante,  7. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, nota n. 7 ao art. 1º da Lei nº 7.347/85, p. 1309.
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efeito de uma ação direta de inconstitucionalidade, mormente quando, pela natureza difusa do 

direito, o efeito da coisa julgada é erga omnes.22

Não  obstante  a  importância  do  uso  da  ação  civil  pública  em  matéria  de 

implementação  de  políticas  públicas,  e  o  seu  lastro  constitucional,  registre-se  a  opinião 

restritiva de Paulo Salvador Frontini,  que considera que “a intromissão, por via judicial,  em 

questões internas de alçada do Poder Executivo – o que sempre é admissível se há fraude ou 

desrespeito à lei – é questão altamente sensível, já que interfere numa das chamadas cláusulas  

pétreas da Constituição, como se lê no art. 60, § 4º, III327”.328

O argumento do autor retrocitado não se sustenta no Estado Democrático de 

Direito, onde a criação de uma política pública não é mais uma questão interna de alçada do 

Poder  Executivo,  mas  uma  construção  dos  Poderes  Públicos  e  da  sociedade.  Quanto  ao 

princípio da separação dos poderes, como óbice ao pedido formulado em ação civil pública, o 

tema será tratado brevemente, no item 13.5.

A  justiciabilidade  de  todos  os  direitos  fundamentais  resulta  da  própria 

fundamentalidade desses direitos. Não sem razão, há quem defina esses direitos como aqueles 

que proporcionam aos homens os instrumentos,  os meios, a possibilidade e a faculdade de 

proteger, por intermédio dos juízes e tribunais,  outros direitos igualmente fundamentais.  O 

direito a ter direitos envolve também o direito de buscar, processualmente,  a concretização 

desses direitos. Sob esse prisma, é correta a afirmação de “quanto maior foi o poder dos juízes 

e tribunais, quanto maior a sua independência para decidir e mais amplo o acesso a eles, tanto 

melhor estarão protegidos os direitos humanos no respectivo país”.329

Ressalva-se (e esse ponto será desenvolvido  adiante) que o poder dos juízes, 

como qualquer poder deve ser controlado. No caso dos juízes, o controle se dá pela exigência 

2

327 Art. 60, § 4°, inciso III da CF/88: Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: III – 
a separação dos Poderes.
328 FRONTINI,  Paulo Salvador. Ação civil  pública  e separação dos poderes do Estado.  In: MILARÉ, Edis. 
(Coord.). Ação civil pública: lei n.º 7.347/85 – 15 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 668-706.
329 FLEINER, Thomas. O que são direitos humanos? São Paulo: Max Limonad, 2003, p.25.
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constitucional de fundamentação de suas decisões (Constituição Federal,  art. 93, inciso IX), 

sem a qual será nula a decisão.

É  incontestável  que  a  realização  dos  direitos  fundamentais  é  tanto  mais 

possível  quanto  maior  a  amplitude  do  acesso  ao  Judiciário.  E  a universalidade  da  tutela 

jurídica significa que a todo direito, interesse ou situação jurídica de vantagem, conferida pelo 

ordenamento  jurídico,  deve  corresponder  uma  ação,  que  constitua  o  instrumento  apto  a 

sindicar os efeitos previstos pela norma jurídica.330

À luz do princípio do amplo acesso ao Judiciário, as ações para garantia dos 

direitos fundamentais  não podem ser restritas às instâncias  superiores,  como são: as ações 

diretas de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. A amplitude do acesso 

à justiça – também um direito fundamental – conduz à utilização da ação civil pública para a 

garantia de direitos fundamentais de dimensão difusa ou coletiva e o alargamento das matérias 

cognoscíveis pelo Judiciário.

São precisas as palavras de Cândido Rangel Dinamarco:

A  garantia  constitucional  da  ação  (Const.,  art.  5º,  inc.  XXXV),  modernamente 
explorada  pelo  prisma  da  inafastabilidade  do  controle  jurisdicional,  espelha  a 
tendência expansiva em direção à universalidade da jurisdição, no duplo significado 
de ampla abertura da Justiça, eliminando resíduos não-jurisdicionáveis, e de busca 
de soluções capazes de conduzir à efetividade da tutela jurisdicional.331

Na jurisprudência, registra-se decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, que reconheceu que o Poder Judiciário pode “determinar a implementação de políticas 

públicas,  e  que  pode  fazê-lo  quando  decide  ação  civil  pública,  desde  que  estejam  elas 

previstas  em  lei”.  A  previsão  legal  referida  no  acórdão  é  aquela  feita  na  Constituição 

Federal.332

330MOREIRA, José Carlos Barbosa. Notas sobre o problema da efetividade do processo. In:  Temas de direito 
processual, 3ª Série. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 27-33.
331 DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 353.
332 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 2ª Câmara de Direito Público. Apelação cível nº 17.977-5/5. Apelante: 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e outros. Apelado: Ministéio Público do Estado de 
São  Paulo.  Relator:  Des.  Lineu  Peinado. São  Paulo,  29  de  abril  de  1998.  Disponível  em:  <http:// 
www.tjsp.gov.br >. Acesso em: 16 maio 2005. Trata-se de decisão proferida em ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público  do Estado de São Paulo,  visando à  condenação dos  réus a  recompor  o  meio ambiente 
degradado. Os réus são pessoas físicas, empresas e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
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Conclui-se,  portanto, que uma vez que os direitos sociais  a prestações estão 

previstos na Constituição Federal, criando direitos subjetivos públicos para os cidadãos e para 

a coletividade em geral,  a ação civil  pública é a via adequada para concretizá-los,  em sua 

dimensão coletiva, através de determinação judicial de implementação de políticas públicas.

– SABESP, tendo esta última alegado que não se pode exigir pela via judicial a realização de obras públicas. O 
Tribunal  entendeu  que,  assegurando  o  art.  225,  da  Constituição  Federal,  o  direito  ao  meio  ambiente 
ecologicamente equilibrado, o Judiciário pode, arrimado na Lei Maior, determinar a implementação de políticas 
públicas, que, como é cediço, inclui prestação de serviços e execução de obras necessárias ao funcionamento dos 
serviços públicos.
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9.  ÓBICES  APRESENTADOS  À  CONCRETIZAÇÃO  JUDICIAL  DOS 

DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS

Parte do Poder  Judiciário,  ao julgar  ações cujo  objeto é a  concretização  de 

direitos  sociais  a  prestações,  quer  em  sua  dimensão  individual,  quer  em  sua  dimensão 

metaindividual,  tem adotado uma postura de autocontenção, acolhendo alegações esgrimidas 

pela  Administração  Pública,  tais  como  a  programaticidade  da  normas  constitucionais 

garantidoras dos direitos sociais a prestações, as dificuldades orçamentárias, o caráter político 

das  decisões  relacionadas  ao  funcionamento  dos  serviços  públicos  que fornecem os bens 

jurídicos  pretendidos,  a  impossibilidade  do  Poder  Judiciário  imiscuir-se  na  órbita  de 

discricionariedade do administrador e na competência do Legislador, o que constituiria ofensa 

ao princípio da separação dos poderes. 

O direito à tutela jurisdicional é também um direito fundamental,  que confere 

aos cidadãos e às coletividades o poder de exigir uma prestação do Estado. Essa prestação, é 

óbvio, não corresponde a uma resposta judicial favorável à pretensão do autor, mas abrange 

três direitos: a) direito a uma técnica processual adequada (norma processual); b) instituição 

de um procedimento capaz de viabilizar a participação; c) resposta jurisdicional.333 

No Brasil,  como destacam modernos processualistas do escol de Nelson Nery 

Júnior, Luiz Guilherme Marinoni e Marcelo Abelha Rodrigues, há um processo civil apto a 

resolver lides  relativas a direitos metaindividuais,  correspondendo a uma sistema integrado 

pelas normas da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor.334

333 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela de Direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p. 185.
334 NERY JÚNIOR, Nelson  et alii. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 773. MARINONI, Luiz Guilherme. Novas 
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Se,  com  a  previsão  de  ações  coletivas,  o  ordenamento  jurídico  passou  a 

permitir  a  intervenção  coletiva  dos cidadãos  na  defesa  de  direitos  econômicos,  sociais  e 

culturais,  importantes  para  a  vida  coletiva,  o  passo  seguinte,  para  uma  efetiva  tutela 

jurisdicional daqueles direitos, é reconhecer que os procedimentos judiciais devem viabilizar 

a participação dos cidadãos na instrução processual. 

É  dizer,  na  medida  que  a  participação  dos  jurisdicionados  nos  processos 

coletivos  ocorre  desde  a  denúncia,  legitimando  a  propositura  da  ação,  até  o  término  da 

instrução; e, após a sentença, continua na fase de execução e acompanhamento da decisão, os 

problemas,  que  classicamente  são  opostos  ao  enfrentamento  da  matéria  relativa  à 

implementação de políticas públicas, são arrostados. 

Com o asseguramento desse importante ângulo do princípio da inafastabilidade 

da jurisdicão – que é a participação popular no processo coletivo – são afastados, portanto, 

obstáculos como a falta  de legitimidade  do Poder Judiciário,  pois  quem o legitima  é,  por 

exemplo,  a associação que ingressou com ação civil  pública visando  à implantação de um 

política pública.  É afastado, igualmente,  o obstáculo da falta  de conhecimento dos juízes a 

respeito de políticas públicas, porque, se na instrução processual e na execução da sentença, 

for assegurada a participação da sociedade civil, essa subministrará conhecimentos ao juiz.

É, portanto, a abertura do Poder Judiciário para a participação popular na ação 

civil  pública  a pedra de toque para afastar os óbices que ainda impedem o acolhimento de 

ações visando à implementação de políticas públicas

Outro fator que deve ser considerado é que não podem as diferenças estruturais 

entre direitos civis e políticos, de um lado, e direitos sociais, econômicos e culturais, de outro, 

constinuarem exercendo uma força simbólica  para a inefetividade dos últimos. Estudos de 

direito  comparado,  como  o  empreendido  por  Victor  Abramovich  e  Christian  Courts, 

comprovam que é possível desenvolver estratégias para assegurar a exigibilidade dos direitos 

Linhas do Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 54. RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos 
de Direito Processual Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 73-74. 
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sociais,  mesmo num quadro de escassez de recursos, pois “muchos de estos obstáculos son 

simplesmente  coyunturales,  o  bién  entán  ligados  a  rasgos  que  comporten  los  llamados 

derechos civiles y políticos”335.

Nos tópicos seguintes, demonstra-se a inconsistência dos óbices alegados pela 

Administração  Pública,  quando  confrontada com a pretensão de concretização  de  direitos 

fundamentais sociais.

9.1 Caráter programático das normas garantidoras dos direitos sociais

Conforme já afirmado, há direitos sociais que são liberdades sociais e garantias 

institucionais,  que não  necessitam de prestações estatais  para se  concretizarem.  Quanto  a 

estes,  a  doutrina e a jurisprudência  admitem a subsunção  à norma  do § 1º do art.  5º,  da 

Constituição Federal, e, portanto, reconhecem-lhes a aplicabilidade imediata.

No entanto, quanto aos direitos sociais que exigem prestações estatais para a 

sua  efetivação,  não  há  uniformidade  quanto  à  sua  aplicabilidade.  Em  grande  parte,  o 

empecilho apresentado é o cunho programático das normas que veiculam direitos sociais.

Uma  vez  que  a  forma  de  positivação  escolhida  para  os  direitos  sociais  a 

prestações recai sobre normas programáticas, que são normas de baixa densidade normativa, 

atribui-se carga eficacial diminuta aos direitos sociais a prestações, sob o argumento de que 

necessitam de lei que estabeleça o próprio conteúdo do direito social e a forma de sua fruição.

A falta de lei integradora, portanto, é usada como escudo para continuar-se não 

efetivando os direitos sociais a prestações.24

335 ABRAMOVICH, Víctor. COURTS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid: 
Trotta, 2002, p. 117.
2
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Ingo  Wolfgang  Sarlet  situa  o  problema  em duas  áreas:  a  efetividade  dos 

direitos originários  a  prestações e  a  efetividade  dos direitos derivados a prestações336.  Os 

primeiros  correspondem aos direitos que emanam para os cidadãos diretamente da norma 

programática garantidora de direitos sociais a prestações; os segundos referem-se aos direitos 

que decorrem de lei infraconstitucional, que foi editada atendendo ao comando constitucional 

programático.  Noutras  palavras,  o  direitos  originários  decorrem  do  próprio  texto 

constitucional,  enquanto  os  direitos  derivados  advêm  do  fato  de  já  ter  sido  editada  lei 

explicitando o conteúdo e a abrangência dos direitos sociais.

O óbice da programaticidade da norma, com fundamento na inexistência de lei 

densificadora do comando constitucional, não pode sequer ser invocado em relação a muitos 

direitos sociais a prestações.

Com efeito, quanto aos direitos fundamentais de proteção à infância,  à pessoa 

portadora  de  deficiência,  aos  idosos  e  aos  índios;  quanto  aos  direitos  fundamentais  à 

educação, à saúde, à assistência  social,  ao meio-ambiente,  já  há legislação  integradora das 

normas constitucionais, de modo que pode-se invocar ambos os fundamentos (constitucional e 

infraconstitucional) para a concretização daqueles direitos.

A existência  da lei,  que explicita  a política pública  e densifica  os conceitos 

constitucionais, é reforço de argumento para aqueles direitos em que já houve a interpositio  

legislatoris, mas, para aqueles que ainda não foram objeto de atuação legislativa,  é possível 

demonstrar que os direitos sociais  a  prestações estatais  podem ser deduzidos das próprias 

normas-princípios da Constituição (direitos originários a prestações).

Rememore-se  o  que  foi  dito  a  respeito  do  caráter  principial  das  normas 

programáticas. Não se dissente, nos dias atuais,  a respeito da normatividade dos princípios 

336 Clèmerson Merlin Clève também classifica os direitos prestacionais em originários e derivados, afirmando 
que  no art.  6º,  da  Constituição  Federal,  encontram-se  direitos  prestacionais  originários  –  que  podem  ser 
reclamados mesmo à falta de norma regulamentadora – e direitos prestacionais derivados, que não se realizam 
inteiramente sem prévia regulamentação, que pode ser uma política, um serviço ou uma rubrica orçamentária. 
Para o autor, educação, saúde e proteção à infância são direitos originários a prestações,  embora já  haja lei 
regulamentadora, poderiam ser exigíveis ainda que não houvesse.
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jurídicos, e, ao revés, assegura-se-lhes posição de destaque no campo da nova hermenêutica 

constitucional.

Destarte, se as normas programáticas constituem verdadeiros princípios,  pois 

indicam a finalidade a que deve se preordenar a atividade estatal, a concretização dos direitos 

sociais nelas elencados dar-se-á da mesma forma por que se concretizam os princípios – pelo 

sistema de ponderação de bens, ou ponderação de valores.

Assim, o administrador deve se perquirir dentre as condutas que deve realizar 

(por exemplo, recuperar uma estrada ou implementar um programa de erradicação do trabalho 

infantil),  qual é  mais  importante para a  sociedade local,  no  momento. Fazendo uma séria 

ponderação  de  valores,  verá  que a estrada em péssimas  condições  de  tráfego  prejudica  a 

economia  local,  mas  podem ser  usadas  medidas  paliativas  mais  baratas,  como  cobrir  os 

buracos,  em  vez  de  recapeá-la  inteira,  ou,  ainda,  em  grandes  Municípios,  valer-se  de 

consórcios com particulares interessados na recuperação, sejam empresas de ônibus, sejam os 

comerciantes locais.  Quando há interesse econômico é mais fácil o empresariado contribuir 

com o Estado - pois o benefício reflexo para si é imediato, do que convencer o Segundo Setor 

de que deve contribuir para programas assistenciais visando à erradicação do trabalho infantil.

Feita  essa  ponderação,  o  administrador  sério  concluirá  que  os  recursos  do 

orçamento devem ser carreados em maior parte para o programa de erradicação do trabalho 

infantil, diminuindo o valor das despesas destinadas a obras.

Porém, essa é uma situação ideal. Na prática, o lobby dos setores econômicos 

irá pressionar o administrador a realizar a obra de recuperação da estrada, sob o argumento de 

que se trata de obra estrutural, necessária. O investimento no ser humano, a promoção da sua 

dignidade continua sendo meta adiada sine die.

Essa  situação,  por  certo,  não  se  coaduna  com  os  valores  inscritos  na 

Constituição, onde a própria  ordem econômica  deve se  pautar na promoção da dignidade 

humana (art. 170). Por isso, o Ministério  Público  e a sociedade, por suas associações, têm 
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legitimidade para insurgirem-se contra a não-efetivação dos direitos sociais e buscarem, pela 

via da participação popular e daquela Instituição em Fóruns, convencer o administrador e o 

Poder Legislativo a destinarem parcela maior do orçamento a programas sociais.

Se a via suasória não for suficiente, o Ministério Público e as associações têm 

legitimidade para ingressarem com ação civil  pública,  requerendo ao Judiciário  que faça a 

necessária ponderação de valores e decida que a proteção integral à criança e ao adolescente é 

um valor  moral e juridicamente  superior,  positivado em norma  que reclama  aplicabilidade 

imediata.

Por isso, não se pode recusar a verdade das palavras de Paulo Bonavides:

[...] os direitos fundamentais da segunda geração tendem a se tornar tão justiciáveis 
quanto os da primeira; pelo menos esta é a regra que já não pode ser descumprida ou 
ter sua eficácia recusada com aquela facilidade de argumentação arrimada no caráter 
programático da norma.337

9.2 Insuficiência de recursos

Parte  do  Poder  Judiciário  tem  acolhido  o  argumento  da  insuficiência  de 

recursos, para negar-se a proferir decisão concretizadora dos direitos sociais a prestações.

Conquanto seja cediço que os Estados, mormente os mais pobres, administram 

quadros de escassez  de recursos,  a  alegação  de insuficiência  de recursos necessita,  como 

qualquer  outra alegação  feita  em procedimento  extrajudicial  ou em processo  judicial,  ser 

comprovada.

O Poder Judiciário  deve-se perquirir  se não aceita  o argumento da falta  de 

recursos para concretizar direitos sociais como uma presunção absoluta, quando, na verdade, é 

relativa. Ademais, deve-se perguntar se não há um preconceito com os direitos sociais, pois o 

Judiciário, na efetivação de outros direitos, profere decisões que implicam em interferência 

nas leis orçamentárias.

337 BONAVIDES, 2002, p. 518.
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Nesse passo, lúcida é a manifestação de Ingo Wolfgang Sarlet:

Se a regra da relevância econômica dos direitos sociais pode ser aceita sem maiores 
reservas,  há que  se  questionar,  todavia,  se  efetivamente  todos  os  direitos  desta 
natureza apresentam dimensão econômica, havendo, neste contexto, quem sustente a 
existência  de  exceções,  apontando  para  direitos  sociais  a  prestações 
economicamente  neutros  (não  implicam  a  alocação  de  recursos  para  sua 
implementação),  no  sentido  de  que  há  prestações  materiais  condicionadas  ao 
pagamento de taxas e tarifas públicas, além de outras que se restringem ao acesso 
aos recursos já disponíveis. É preciso observar, contudo, que, mesmo nas situações 
apontadas, ressalta uma repercussão econômica ao menos indireta, uma vez que até 
o  já  disponível  resultou  da  alocação  e  aplicação  de  recursos,  sejam  materiais, 
humanos ou  financeiros  em geral,  oriundos,  em regra, da  receita  tributária e  de 
outras formas de arrecadação do Estado.338

É  inegável  que  há  uma  repercursão  econômica  na  efetivação  dos  direitos 

sociais  a prestações,  mas  há outros direitos fundamentais,  como o direito  de participar  de 

pleito eleitoral,  que implicam gastos expressivos para a sua concretização. No entanto, esse 

fato não é oposto como impedimento à sua eficácia jurídica e à sua concretização.

Não faltam, no orçamento brasileiro, recursos para a realização de eleições, que 

se  sucedem de  dois  em dois  anos,  quando  bem  se  poderia  unificar  os  pleitos  eleitorais, 

realizando-se eleições  gerais.  No Brasil  e  no mundo, o direito  fundamental  de votar custa 

muito caro, no entanto, não se ousaria, no Estado de Direito, suprimir esse direito por escassez 

de recursos estatais.

É por isso  que não é descabido  afirmar  que a falta  de eficácia  dos direitos 

sociais a prestações é muito mais ideológica do que jurídica. Não se pode admitir o argumento 

da escassez de recursos,  sem o confronto desse argumento com a visão do orçamento dos 

entes  da  Federação,  onde  são  destinados  recursos  para  atendimento  de  necessidade  não-

essenciais,  enquanto  direitos  fundamentais  essencialíssimos  têm  a  sua  concretização 

postergada.

Sabe-se  que  os recursos  estatais  são  escassos,  mas  dentro dessa  escassez  é 

possível concretizar-se os direitos sociais a prestações, mudando-se o modo como as escolhas 

são feitas.

338 SARLET, 2004, p. 282-283.
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Autores que defendem a realização dos direitos sociais a prestações “segundo 

as conjunturas econômicas, segundo as disponibilidades do momento, na forma prevista pelo 

legislador infraconstitucional”339 partem da premissa, equivocada, de que a Constituição não 

estabelece os critérios para a decisão de onde serão alocados os recursos estatais e que teria 

cometido os critérios para essa decisão aos órgãos políticos (de modo especial ao legislador).

J.J. Gomes Canotilho afirma que a realização dos direitos sociais costuma ser 

vista  como um autêntico problema  de competência  constitucional:  “ao legislador compete, 

dentro das reservas orçamentárias, dos planos econômicos e financeiros, das condições sociais 

e económicas do país, garantir  as prestações integradoras dos direitos sociais, económicos e 

culturais”.340

Não é assim, contudo. Da leitura da Constituição se infere que as prioridades já 

foram traçadas. Um exemplo que comprova a assertiva: a Constituição estabelece, no art. 6º, a 

proteção à infância como um direito fundamental,  e no art. 227 determina que a proteção da 

infância é prioridade do Estado.

Ademais,  diante  da  supremacia  das  normas  de  direitos  fundamentais  sobre 

todas as outras normas de direito constitucional,  é curial que a prioridade constitucional é 

concretizar os direitos sociais em todas as suas dimensões.

Ressalte-se,  sempre,  que a concretização  dos  direitos fundamentais  é  tarefa 

cometida  a  todos pela  Constituição,  porque  aqueles  direitos  devem ser  observados  pelos 

Poderes  Públicos  e  pelos  particulares  (eficácia  vertical  e  horizontal).  Uma  Constituição 

dirigente como a brasileira, vincula o legislador a editar leis  orçamentárias que assegurem a 

339 Entre outros destaca-se BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Aspectos da teoria geral dos direitos fundamentais. 
In: BRANCO, Paulo Gustavo Gonet et al. (Org.). Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. Brasília, 
DF: Brasília Jurídica, 2000, p. 146-147, para quem “na medida em que a Constituição não oferece comando 
indeclinável  para as opções  de alocação de recursos,  essas decisões  devem ficar  a cargo de órgão político, 
legitimado pela representação popular, competente para fixar as linhas mestras da política financeira e social”.
340 CANOTILHO, 2001, p. 369.
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efetividade dos direitos sociais a prestações através da alocação de recursos para as políticas 

públicas correlatas.26

A  partir  do  momento  que  o  legislador  não  cumpre  essa  tarefa  e  nas  leis 

orçamentárias  são alocados recursos insuficientes  para o implemento  de políticas  públicas 

minimamente eficientes,  enquanto são destinados recursos para outras áreas não-essenciais, 

surge a possibilidade de sindicar-se as escolhas feitas pelo legislador, porque desconformes 

com as prioridades eleitas na Constituição.

Pode-se argumentar – e aqui com inescondível razão – que mesmo num cenário 

ideal em que o legislador e o administrador fizessem as escolhas certas, ouvindo a sociedade 

sobre a forma de progressivamente realizar os direitos fundamentais, ainda assim os recursos 

estatais seriam insuficientes para atender à demanda.

No entanto, o Judiciário pode determinar, ou o Ministério Público pode obter 

extrajudicialmente, o compromisso de máxima  efetividade dos direitos sociais a prestações, 

através de políticas públicas  eficientes e progressivas.  Não se nega a carência de recursos, 

mas não se pode considerá-la aprioristicamente,  guiada somente por exposições financeiras 

sempre catastróficas da Administração Pública.

Cabe aqui o velho aforisma: “Alegar e não provar é o mesmo que não alegar”. 

A Administração Pública  alega  a insuficiência  de recursos e  esse  argumento impressiona, 

sobremaneira, o Poder Judiciário, que, somando a esse argumento o dogma da separação dos 

poderes, rechaça de logo a pretensão de efetividade dos direitos sociais a prestações.

O  Tribunal  de Justiça  do  Estado  de  São  Paulo,  rejeitando  a  alegação,  não 

provada, de falta de recursos públicos , assim decidiu:

Não  basta  a  mera  alegação  de  descumprimento,  em  função  de  limitações 
orçamentárias, pois em momento algum demonstrou o administrador municipal ter 
esgotado  as  verbas  orçamentárias  especificamente  destinadas  a  este  direito 
fundamental.341

2

341 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial.  Apelação cível n.º 82.006-0/8-00.  Apelante:   PPP. 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo .Relator: Des. Álvaro Lazzarini. São Paulo, 14 de janeiro de 
2002. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 798, p. 243-245, abr. 2002.
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A  insuficiência  de  recursos  para  implementar  uma  política  de  proteção  à 

infância,  por exemplo, é um argumento que só merece consideração se uma exaustiva prova 

documental demonstrar que a Administração Pública despende seus recursos unicamente com 

o seu próprio funcionamento ( e de acordo com os moldes de um gestão responsável) e com 

outros direitos igualmente fundamentais.

Anota Luís Roberto Gomes, que;

[...]  se  a  simples  alegação  de  dificuldade  financeira  ou  orçamentária  sempre 
prevalecesse,  não haveria  como restaurar  a  ordem  jurídica  violada pela  omissão 
administrativa diante de tamanha carta branca de que se valeria o administrador para 
fugir a qualquer controle judicial ou extrajudicial, situação inadmissível num Estado 
Social e Democrático de Direito.342

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da 

Apelação Cível  nº  158.646-1/0,  relator Des.  Cezar Peluso, em votação unânime  (26/5/92), 

enfrentou o óbice oposto pelo Município de Marília (SP) relativo à incapacidade financeira de 

realizar o tratamento de esgoto requerido através de ação civil pública.

Segundo o acórdão, o Município não deveria ter receio que a decisão imponha-

lhe  ônus  incompatível  com  sua  força  orçamentária,  pois  a  sentença  recorrida  já  havia 

submetido  o prazo  de  cumprimento  da  obrigação  a “arbitramento  prévio,  à  luz  de prova 

técnica ampla”, “para adequar os projetos e cronogramas às disponibilidades dos orçamentos 

das devedoras”.343

Não se defende uma insensibilidade ao argumento da falta de recursos, quando 

ele  é real.  Daí porque se tem afirmado  que os direitos  sociais  “são  direitos de satisfação 

progressiva, cuja realização encontra-se estreitamente ligada ao PIB (Produto Interno Bruto) 

342 GOMES, 2003, p. 126.
343 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 2ª Câmara Cível. Apelação cível n.º 158.646-1/0. Apelante: Município de 
Marília.. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo,.Relator: Des. Cezar Peluso. São Paulo, 26 de 
maio de 1992. Acórdão citado por GOMES, 2003, p. 91.
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e,  portanto, à riqueza do país”344.  Mas em nome da insuficiência  de recursos não se pode 

postergar indefinidamente a concretização dos direitos sociais.

Portanto, diante da insuficiência de recursos ou falta de previsão da despesa em 

orçamento,  prazo  pode  ser  concedido  pelo  Ministério  Público,  nos  procedimentos 

extrajudiciais,  ou pelo  juiz,  nas  ações,  inclusive  valendo-se  de  prova técnica,  de  modo  a 

compatibilizar  a necessidade de concretização dos direitos sociais  com as limitações reais, 

fazendo cessar, em prazo razoável, a inércia administrativa. A jurisdição, desse modo, não se 

esgota  com  a  sentença,  mas  o  magistrado  continua,  junto  com  os  autores  da  ação,  a 

acompanhar o cumprimento do cronograma determinado.

A possibilidade  de fixação  de um prazo para implementação progressiva  de 

políticas públicas não é desconsiderada pela doutrina. Clèmerson Merlin  Clève sustenta que 

“da dimensão objetiva do direito à saúde extrai-se a possibilidade de “aforamento de medidas 

judiciais coletivas orientadas para compelir o poder público a adotar uma política pública para 

que  num  prazo  determinado  (cinco,  dez,  quinze  anos,  de  acordo  com a  capacidade  de 

arrecadação) atenda todo o universo de residentes no município”.345

Fundamental  é  que  não  se  perca  de  vista  que  as  limitações  materiais 

apresentadas pelo administrador podem encobrir  o seu propósito  de não realizar  a política 

pública.  Daí  porque  não  se  pode considerar  que  há  zona  de discricionariedade  e  deve-se 

sindicar se realmente as escolhas feitas no orçamento são condizentes com as necessidades da 

sociedade, com os direitos que prioritariamente devem ser concretizados.28

A idéia  de  orçamento  participativo,  que  cresce  em importância  e  adeptos, 

lastreia-se  na  verificação,  que  deve  ser  feita  pela  sociedade,  dos  motivos  que  levam  o 

344 CLÈVE, 2003, p. 157.
345 CLÈVE,  2003,  p.  157.  Sustenta  o  autor  que há uma dimensão subjetiva  e  outra,  objetiva,  dos  direitos 
fundamentais. A primeira envolve a constituição de posições jusfundamentais, quase sempre caracterizadas na 
condição de direitos subjetivos, que autorizam o titular a reclamar em juízo determinada prestação (omissiva ou 
comissiva); a segunda, compreende o dever de respeito e compromisso dos poderes constituídos com os direitos 
fundamentais (vinculação).
2
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administrador a destacar, nos orçamentos, recursos para essa ou aquela área. A fiscalização da 

sociedade  serve  para  evitar  que,  nos  orçamentos,  interesses  outros  sejam  atendidos,  em 

detrimento dos interesses públicos primários, cujos direitos sociais são expressão. Municípios 

como Porto Alegre e Belém já o implantaram.

Segundo lecionam Jurandir Santos de Novaes e Edmilson Brito Rodrigues:

[...] o Orçamento Participativo (OP) é uma brilhante experiência de  participação 
popular. Mais do que decidir as obras que serão feitas no outro ano, trata-se de um 
processo  inserido  na  dinâmica  do  planejamento  do  desenvolvimento da  cidade, 
organizado a partir do Congresso da Cidade e que democratiza a gestão municipal, 
tornando o  governo  transparente,  permeável  e,  o  mais  importante,  criando  um 
controle da sociedade sobre o governo, e sobre a execução do que foi decidido pelo 
povo.346

Com  o  orçamento  participativo  obstam-se  as  inscrições  nos  orçamentos 

públicos de despesas desnecessárias ou menos prementes. Evitam-se escolhas desarrazoadas 

do administrador e o titular do poder político (o povo) pode valorar os interesses que deseja 

ver prioritariamente atendidos. É, portanto, instrumento que principia na base da Federação, 

nos Municípios, como demonstra a experiência em Municípios como Porto Alegre e Belém, 

mas que pode ser adotado em sede estadual e federal.

Uma vez exitosa essa idéia de participação popular na confecção e fiscalização 

do orçamento público, espera-se que cessem medidas contrárias aos princípios constitucionais 

e administrativos, como aquelas do administrador destinar parcela das receitas públicas para 

gastos com publicidade, enquanto não implementa política de erradicação do trabalho infantil.

Enquanto  não  há  um  grau  de  amadurecimento  político  da  sociedade,  e  o 

orçamento participativo continua sendo apenas uma idéia de alguns governantes, e não uma 

imposição legal abrangente (não obstante a sua inclusão no Estatuto da Cidade – art. 4º, III, 

f347),  é  necessário  que  sejam  adotados  os  mecanismos  de  controle  judicial  das  políticas 

346 NOVAES, Jurandir Santos de; RODRIGUES, Edmilson Brito. Luzes na floresta: o governo democrático e 
popular em Belém (1997-2001). 2. ed. Belém: Prefeitura municipal de Belém., 2002, p.49-50.
347 O  art.  4º,  III,  f da  Lei  nº 10.257,  de  10/07/2001:  Para  os  fins desta  Lei,  serão utilizados,  entre outros 
instrumentos: III – planejamento municipal, em especial: f) gestão orçamentária participativa.
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públicas, sempre que elas não forem implementadas (controle da omissão), ou quando forem 

implementadas de forma insuficiente ou errônea (controle da execução).30

A  própria  lei  de  responsabilidade  fiscal,  ao  prever  instrumentos  de 

transparência na gestão fiscal,  incentiva a participação popular e a realização de audiências 

públicas  durante  os  processos  de  elaboração  das  leis  orçamentárias,  de  diretrizes 

orçamentárias e dos planos plurianuais (art. 48, parágrafo único).348

Há, portanto, no ordenamento jurídico mecanismos de participação do povo na 

confecção  do  orçamento  e  expressa  precisão  de  participação  popular  na  fiscalização  da 

execução  das  leis  orçamentárias.  Reconhece-se  a  necessidade  de  “democratização  das 

escolhas  prioritárias  de  cada  sociedade”349 e  que  essas  escolhas  fundamentem a  ações  e 

programas administrativos.

Enquanto  o  povo  continuar  sendo  afastado  das  escolhas  prioritárias  da 

sociedade em que vive, a ação civil pública é o instrumento processual adequado para requer-

se o correto direcionamento dos recursos públicos para as políticas  públicas  necessárias  à 

concretização dos direitos sociais.

Por isso, inclusive, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição:

[...]  não  há  dúvida  de  que  o  Poder  Judiciário  poderá,  num  Estado  Social  e 
Democrático de Direito,  quando acionado pela via  da  ação civil  pública, porque 
constitucionalmente legitimado para isso, exercer um juízo de ponderação sobre os 
bens tutelados pelo ordenamento jurídico, e obrigar a Administração Pública a agir, 
ainda que haja limitações orçamentárias.350

9.3 Vedação de realização de despesa sem previsão orçamentária

O óbice  da  vedação  de  realização  de  despesas  sem previsão  orçamentária 

somente é oponível ao administrador, não ao Poder Judiciário, que diante da recalcitrância do 

administrador pode – e deve - determinar a realização de políticas públicas.

3

348 GOMES, 2003, p. 137.
349 SILVA T., 2004, p. 270.
350 GOMES, 2003, p. 142.
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Conforme  expõe  Ricardo  Lobo  Torres,  em  matéria  de  finanças  públicas, 

embora  o  princípio  da legalidade  seja  um dos pontos cardeais,  não  é,  contudo,  absoluto, 

“posto  que  a  lei  tributária  se  opera  através  de  cláusulas  gerais,  tornando-se  aberta  à 

interpretação e à complementação judicial”.351

Por isso, conclui Luís Roberto Gomes, que não causa espécie alguma o Poder 

Judiciário,  em  ação  civil  pública,  determinar  “a  realização  de  determinada  atividade 

administrativa  considerada  prioritária  pelos  princípios  regentes  da  ordem constitucional  e 

infraconstitucional,  interferindo  excepcionalmente  na  execução  orçamentária  dos  negócios 

públicos”.352

Pondera, o mesmo autor, que se é certo que as normas orçamentárias devem ser 

cumpridas,  também é curial que elas não podem preponderar de forma absoluta, como um 

entrave  inamovível,  pois  o  subsistema  financeiro  da  Constituição  deve  ser  interpretado 

integradamente ao subsistema social, onde se inserem os direitos fundamentais e o mandado 

de sua máxima efetividade.

Sob  o  prisma  da  interpretação  do  ordenamento  jurídico  como  um sistema, 

afirma, com contundência, Fábio Konder Comparato:

Quando a Constituição dispõe que a erradicação da pobreza e da marginalização, 
bem como a redução das desigualdades sociais e regionais, é objetivo fundamental 
da República, seria ridículo sustentar que essa norma constitui mera exortação aos 
Poderes Públicos, podendo, portanto, ser afastada perante a aplicação de regras de 
nível  infraconstitucional,  como  aquelas  referentes  ao  equilíbrio  orçamentário, 
enunciadas na mal-denominada Lei de Responsabilidade Fiscal.353

Resulta do próprio Estado Democrático de Direito a prevalência dos direitos 

fundamentais  sobre  regras  de organização.  Dizer  que  os direitos  fundamentais  ocupam a 

centralidade axiológica das Constituições democráticas significa que a ordem emanada dessa 

opção é a de utilizar, prioritariamente, os recursos públicos na concretização daqueles direitos. 

Além dessa premissa ser aferível da ideologia da Constituição, há ainda norma constitucional 
351 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 4.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 95.
352 GOMES, 2003, p. 129.
353 COMPARATO, 2003, p. 246.
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reveladora da intenção  constitucional:  o §  1º do art. 5º  da Constituição,  que estabelece  a 

aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais.

Assim,  o Judiciário  pode extrair  a  vontade do ordenamento constitucional  e 

infraconsticional354 e  determinar  mudanças  no  orçamento,  para  fazer  valer  o  mandado  de 

otimização inserto no § 1º do art. 5º da Constituição Federal.

Não se afirma que as regras orçamentárias não devam ser respeitadas, mas não 

se pode defender o apego a normas de organização “de forma absoluta, como um entrave 

inamovível”. Não se pode perder de vista que as leis orçamentárias são normas destinadas em 

primeiro  lugar  ao  administrador,  para  que  não  se  desvie  do  seu  dever  de  honestidade  e 

eficiência.

Também não olvide que a lei orçamentária anual é uma autorização de despesa, 

“tendo caráter nitidamente facultativo para o gestor público no que tange à execução total da 

programação  estabelecida”355.  Trata-se  de  “lei  formal,  tão-somente  prevendo  receitas  e 

autorizando despesas públicas sem criar  direitos subjetivos” 356,  ou seja,  não cria  situações 

intangíveis, de modo que nada impede a interferência judicial,  modificando o quadro inicial 

de autorização de despesas de uma rubrica para outra. Igualmente, por ter caráter meramente 

autorizativo de despesas, a lei orçamentária não impede que o administrador celebre termo de 

ajustamento  de  conduta  com  o  Ministério  Público,  ou  atenda  recomendação  daquela 

Instituição, para concretizar direitos constitucionalmente previstos.

354 GOMES, 2003, p. 129.
355 NASCIMENTO, C.V. (Org.). Lei de responsabilidade fiscal. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 21.
356 NASCIMENTO, 2001, p. 130.
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Em suma, diante do perfil autorizativo da 35lei orçamentária, nos autos de ação 

individual  ou coletiva  pode ser  ordenado  judicialmente  obrigação  de  fazer  concernente  à 

criação, correção ou ampliação de uma política pública, determinando-se uma reorganização 

da lei orçamentária. Por outro lado, na seara extrajudicial, em procedimentos instaurados pelo 

Ministério  Público,  o  administrador  pode  atender  a  recomendação  ministerial  ou celebrar 

termo de ajuste de conduta ao ordenamento jurídico, redimensionando a operacionalização do 

orçamento público, para criar ou melhorar política pública, sem que incorra em ato ilícito, vez 

que estará apenas adequando as escolhas antes feitas às determinações constitucionais.357

Em estudo acerca da possibilidade do Poder Judiciário impor à Administração 

Pública,  no terreno do saneamento básico,  obrigação de tratar os efluentes urbanos,  Lúcia 

Valle de Figueiredo assim se manifesta:

Mais  especificamente  a  Constituição  do  Estado de São  Paulo,  no seu  art.  208, 
estabelece  que  “Fica  vedado  o  lançamento  de  efluentes  e  esgotos  urbanos  e 
industriais, sem o devido tratamento, em quaisquer corpos d’água”. Tal norma, sem 
dúvida, é de eficácia completa;  traz consigo um não-fazer objetivo,  retirando do 
administrador  qualquer  possibilidade  de  optar  entre  o  tratar  e  o  não-tratar  os 
efluentes  urbanos  [...].  Por  conseguinte,  eventual  recusa  do  Poder  Público  em 
cumprir determinação constitucional pode – e deve – ser  repreendida pela via da 
ação civil  pública.  O orçamento não é uma peça  livre para o administrador. Há 
valores que são priorizados pelas Constituições Federal e Estadual. Aqui, também 
por vezes, o administrador não tem qualquer discricionariedade, pois, do contrário, 
seria lhe dar  o poder  de negar, pela via  transversa, a escala  de prioridades e  de 
urgência que, no Brasil e no Estado de São Paulo, foi constitucionalmente fixada. 
Nessa linha de raciocínio, vejo como possível a cumulação de pedidos em ação civil 
pública,  um referente  à  obrigação de não-fazer  (deixar  de  lançar  efluentes  não-
tratados) e outro pertinente à inclusão da respectiva despesa no orçamento do ano 
seguinte.  Trata-se  de  uma  sofisticação  do  conceito  de  controle  dos  atos 
administrativos;  se  a  administração  tem  um  dever  e  o  descumpre,  é  razoável 
requerer que, junto com a determinação judicial do não-fazer, sejam viabilizados os 
recursos que permitam a realização do objetivo pretendido.358

Na jurisprudência,  verifica-se uma evolução ainda tímida  no acolhimento de 

pedidos,  em  ações  civis  públicas,  que  impliquem  em  gastos  não  previstos  na  peça 

orçamentária. Representando uma corrente conservadora, o Tribunal de Justiça do Maranhão, 

3

357 NASCIMENTO, 2001, p. 130.
358FIGUEIREDO, Lúcia Valle de. Ação civil pública, ação popular: a defesa dos interesses difusos e coletivos. 
Posição do Ministério Público. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 208, abr./jun. 1997, p. 34-
35.
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arrimando-se  no  argumento  de  que  “as  atividades  de  realização  de  fatos  concretos  pela 

Administração dependem de dotações orçamentárias prévias  e do programa de prioridades 

estabelecido pelo governante”, não cabendo ao Poder Judiciário  “determinar as obras que o 

Executivo deve edificar,  mesmo que seja  para melhorar a qualidade de saúde pública,  sob 

pena  de  contrariedade  ao  princípio  da  separação  de  poderes”359,  rejeitou  pretensão  de 

concretização do direito social à saúde.

Posteriormente,  já  à  luz  do  princípio  da  proporcionalidade,  o  Tribunal  de 

Justiça do Maranhão, sem abandonar o dogma da impossibilidade do Judiciário determinar a 

realização de despesas que modifiquem o orçamento, decidiu que as medidas administrativas, 

que não importassem “realização de procedimento licitatário, na modalidade de concorrência, 

para  sua  efetivação,  assim  como  de  dotações  orçamentárias  específicas”,  poderiam  ser 

determinadas  em sede  de  ação  civil  pública.  A decisão,  na verdade,  somente  representou 

avanço  no  sentido  de  fazer  uma  concordância  prática  de  preceitos  constitucionais,  mas 

reconheceu a importância  do direito  à saúde somente em certa medida,  entendendo que o 

Judiciário  pode determinar  condutas à Administração, desde que não impliquem em gastos 

não previstos no orçamento público.360

Mas,  há  decisões  que afirmam que  as  limitações  orçamentárias  não  podem 

restringir a concretização de direitos fundamentais.

O Tribunal de Justiça de São Paulo,  por sua 7ª Câmara Cível,  nos autos da 

Apelação  Cível  nº  229.105-1/3  (rel.  Des.  Leite  Cintra,  j.  22/5/97),  decidiu,  por  votação 

359 MARANHÃO. Tribunal de Justiça. 3ª Câmara Cível. Agravo de instrumento n.º 007877/2000. Relator: Des. 
Stélio Muniz. São Luís, Revista dos Tribunais. a. 91, n. 798, abr. 2002, p. 356.
360 MARANHÃO. Tribunal de Justiça. 3ª Câmara Cível. Agravo de instrumento nº 009892/2001. Relator: Des. 
Stélio Muniz. São Luís, 23 de agosto de 2001 (v.u.). Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 798, p. 355-357, abr. 
2002, p. 355.Eis o teor da ementa do acordão: “Não constitui interferência indevida à autonomia municipal de 
auto-administração a decisão judicial proferida em ação civil pública que determina ao Município solucionar 
problemas de ordem sanitária em unidade de saúde que pretende manter em funcionamento, quando o serviço de 
vigilância  sanitária constatou  que ali  estão  sendo  descumpridas regras  básicas  de  fácil  solução,  tais  como 
limpeza do prédio, acondicionamento de materiais hospitales, armazenamento de lixo, etc.,  medidas estas de 
natureza preventiva, visando evitar o agravamento da saúde daqueles que ali demandam para tratar dos  seus 
males”.  Note-se  que  o  acórdão  não  avançou  para  determinar  medidas  que  implicassem  em  alteração  do 
orçamento.
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unânime, confirmar decisão de 1ª Instância que condenou Município a cessar atividade nociva 

ao meio ambiente, consistente em depositar lixo urbano em área inapropriada.361

Consta da decisão daquele Tribunal que o problema deveria ser tratado como 

prioridade  da Administração, ressaltando  que em matéria  de meio  ambiente  a  ninguém é 

permitido se eximir do dever de reparar, pois, se assim fosse, todo aquele que causasse dano 

poderia  escusar-se  da  obrigação  reparatória  alegando  dificuldades  financeiras,  o  que 

comprometeria irremediavelmente a ordem jurídica.

O Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  Recurso  Extraordinário n.º 

195.192-3/RS  (rel.  Min.  Marco  Aurélio  de  Mello,  D.J.U  31.3.00),  apreciando  pedido  de 

aquisição e compra de medicamentos formulado por pessoa com doença rara, afastou o óbice 

da limitação orçamentária, afirmando que “[...] o Estado deve assumir as funções que lhe são 

próprias,  sendo  certo,  ainda,  que  problemas  orçamentários  não  podem  obstaculizar  o 

implemento do que previsto constitucionalmente”362.

Observe-se que, se o óbice representado pela lei  do orçamento foi afastado, 

pelo  Supremo Tribunal  Federal,  em se  tratando  de um direito  individual,  em respeito  ao 

princípio da dignidade humana e a sua concretização no direito fundamental à saúde, maior 

razão há para afastá-lo  quando  se tratar de pedido  formulado  em ação civil  pública,  para 

implementação de política pública (direito difuso).

Em  reforço  do  argumento  da  possibilidade  do  Judiciário  determinar  a 

implementação de políticas públicas, obrigando a uma alteração da peça orçamentária, ajunte-

se que o art. 8º, §2º, primeira  parte, da Lei Complementar  n.º 101, de 04/05/2000 (Lei de 

Responsabilidade  Fiscal)  estabelece  que  “não  serão  objeto  de  limitação  as  despesas  que 

constituem obrigações constitucionais  e  legais  do ente”.  Conforme  esclarece  Luís  Roberto 

361 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 7ª Câmara Cível. Apelação cível  n.º 229.105-1/3. Relator: Des. Leite 
Cintra. São Paulo, 22 de maio de 1997 apud GOMES, 2003, P. 126.
362 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Recurso extraordinário n.º 195.192-3/RS.  Recorrente: Estado do Rio 
Grande do Sul. Recorrido: Rodrigo Skrsypcsak.   Relator: Min. Marco Aurélio de Mello. Brasília, DF, 31 de 
março de 2000. LEX – Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.Brasília. a. 22, n. 262, out. 2000, p. 162-
164. 
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Gomes, inclui-se na expressão “obrigações constitucionais e legais  do ente”, as obrigações 

impostas pelo Poder Judiciário, diante do caso concreto”.363

Por outro ângulo, a assunção de despesas, ainda que despida dos requisitos dos 

arts.  16  e  17,  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  é  lícita  quando  confrontada  com  os 

princípios constitucionais.364

É  necessário,  nessa  matéria,  lembrar-se  que  “a  responsabilidade  fiscal  é 

norteada pela missão de coibir a irresponsabilidade administrativa calcada na dilapidação do 

patrimônio  público  pelo  administrador  inconseqüente  que,  irresponsável  pela  anterior 

ausência  de  punição,  revelava-se  despreocupado  com o  rombo  nas  finanças  públicas  que 

deixaria  para  o  sucessor”365.  Portanto,  a  lei  de responsabilidade  fiscal  não  é  empecilho  à 

reordenação responsável das despesas públicas e não cabe invocá-la para justificar a omissão 

administrativa  em concretizar  direitos fundamentais  sociais  a prestações materiais  a que a 

administração está obrigada.

Em face da cogência da norma constitucional,  que determina a aplicabilidade 

imediata  dos direitos fundamentais,  os recursos necessários à  implementação das políticas 

públicas  concretizadoras  daqueles  direitos  devem  ser  previstos  nas  três  modalidades  de 

orçamento  previstas  na  Constituição  Federal:  o  plano  plurianual  (“síntese  do  conjunto  de 

políticas públicas a cargo de cada unidade da Federação”366), as diretrizes orçamentárias e os 

orçamentos anuais (art. 165 da CF/88).

A própria Constituição estabelece  a vinculação de receitas para atendimento 

dos serviços públicos de educação e saúde, sendo necessário que o administrador concretize 

363 GOMES, 2003, p. 141.
364 Art. 16 – A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa 
será acompanhada de: I – estimativa de impacto orçamentário financeiros no exercício em que deva entrar em 
vigor  e nos dois subseqüentes;  II  – declaração do ordenador  de despesa  de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias.
Art. 17 – Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou 
ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 
dois exercícios.  
365 GOMES, 2003, p. 144.
366 COMPARATO, 2003, p. 255.
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os outros direitos  sociais,  mediante  vinculação  de  receitas  públicas  em políticas  públicas 

destinadas  à  sua  efetivação,  discriminando  cada  uma  dessas  políticas  públicas  e  o  valor 

designado  no  orçamento  para  a  sua  execução,  possibilitando  o  acompanhamento  da 

implementação da política (liberação de verbas, não redução do montante vinculado em anos 

posteriores, etc).

Portanto,  em  vez  de,  comodamente,  aceitar  que  a  falta  de  previsão 

orçamentária é um óbice para a concretização de um direito social,  o Ministério Público e o 

Poder Judiciário  devem,  com a imprescindível participação popular, buscar soluções para o 

impasse que o administrador comumente lhes apresenta: ausência de previsão orçamentária e 

de recursos.

Na  verdade,  a  alegação  de  falta  de recursos públicos,  ou falta  de  previsão 

orçamentária  de  recursos,esconde  um  propósito  de  não  cumprir  a  pauta de  prioridades 

constitucionais.

Não há um conflito entre as normas constitucionais da chamada  Constituição 

Orçamentária com as outras partes da Constituição, porque esses subsistemas existentes na 

Lei  Maior,  pelo  princípio  da  unidade  da  Constituição,  devem ser  interpretados  de  forma 

harmônica. Nas palavras de Ricardo Lobo Torres, os subsistemas da Constituição Financeira 

devem  estar  em  harmonia  com  os  outros  subsistemas,  especialmente  a  Constituição 

Econômica e Política.367

Logo, o conflito que é alegado pela Administração Pública, quando fustigada, 

pela sociedade, a sair de sua omissão, é um falso conflito, pois não há uma área de colidência 

entre as normas de direitos sociais a prestações e as normas orçamentárias. A intangibilidade 

das  últimas  não  existe  e  o  seu  conteúdo  é  meramente  propiciador  de  organização 

administrativa,  não podendo  colidir  com normas  que se ocupam de conferir  condições de 

dignidade ao homem.

367 TORRES, 1997, p. 1.
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9.4  Caráter  discricionário  das  decisões  administrativas  relativas  à  criação  e 

execução de políticas públicas

Embora a doutrina em direito administrativo questione “a existência de uma 

vera  e  pura  discricionariedade na Administração Pública,  como antes e tradicionalmente se 

sustentava”,  ainda  é comum a  rejeição  ao  entendimento  de  que  o Poder  Judiciário  pode 

determinar  a  realização  de  uma  política  pública.  Um dos  argumentos  utilizados  é  que a 

implementação de política pública é um ato discricionário do administrador.

Políticas  públicas  são necessárias para a concretização dos direitos sociais  a 

prestações, e,  tendo esses direitos aplicabilidade imediata,  por força do § 1º, do art. 5º, da 

Constituição Federal, não há discricionariedade do administrador. Há norma determinando a 

eficácia imediata dos direitos fundamentais, e onde há norma determinando um proceder, há 

vinculação e não discricionariedade.

Além disso, a política pública deve realizar um fim consonante com o interesse  

público,  e  a  satisfação  do  interesse  público  não  é  matéria  afeta  à  discricionariedade  do 

administrador, mas seu dever.

Logo, não se pode falar  que a realização de uma política pública  necessária 

para  concretizar  direitos  sociais  a  prestações  se  inclua  entre  os  atos  administrativos 

discricionários, de modo que “o Poder Público tem, portanto, o dever de agir para alcançar os 

objetivos e metas previstos nas normas constitucionais e infraconstitucionais”.368

O titular do poder político – o povo─, através do legislador constituinte e do 

legislador  infraconstitucional,  já  determinou  que a atividade  administrativa  deve perseguir 

determinados fins de interesse público, tais como a proteção integral à infância e à juventude, 

a não-discriminação e a inclusão dos portadores de deficiência,  a proteção de comunidades 
368 SILVA T., 2004, p. 265.
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indígenas,  a  atenção  especial  ao idoso, entre outros grupos sociais  cuja  proteção constitui 

valor  e  interesse  de  toda  a  sociedade.  Destarte,  o  Estado  há  que  desenvolver  atividade 

administrativa direcionada à concretização dos direitos fundamentais sociais desses grupos.

Não é possível,  portanto, que, no Estado Democrático de Direito, prevaleça o 

dogma de que são discricionários  os atos administrativos  necessários  à  concretização dos 

direitos sociais. Pontifica Cândido Rangel Dinamarco que:

[...] essa idéia teve campo fértil para progredir além dos limites suportáveis,  nos 
regimes autoritários do nazifascimo, como escudo imunizador de arbitrariedades e 
fator permissivo da compreensão de direitos subjetivos e interesses legítimos sem 
reclamo possível ao Poder Judicário: “La discricionalitá é figlia del princípio della  
separazione  del  poteri  e  della  correlata  esigenza  di  difendere  il  dispotismo  
illuminato  dell’esecutivo  da  eccessive  ingerenze,  principalmente  del  potere 
giudiziario” (Massimo Tucci). Eis a aguda explicação do modo como politicamente 
se buscou a legitimidade desse escudo imunizador369.

No mesmo diapasão, Maria Sylvia Zanella  Di Pietro afirma que o excesso de 

discricionariedade,  que  alguns  reconhecem  à  Administração  Pública,  é  muito  próprio  de 

países  autoritários:  “Quanto  mais  autoritário  for  o  regime  político,  maior  é  a 

discricionariedade”.370

Portanto,  em  matéria  de  realização  de  política  pública  não  há 

discricionariedade do administrador em preordenar-se à realização dos atos necessários. Deve 

sempre  implementá-la,  na  busca  da  eficácia  máxima  das  normas  constitucionais, 

principalmente as garantidoras de direitos fundamentais. Esse, também, é o entendimento de 

Luiza Cristina Fonseca  Frischeisen, para quem “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 mínima, não contemplando o não fazer”.371

Mesmo Paulo Salvador Frontini,  quem tem uma opinião  restritiva quanto ao 

tema, reconhece que há a “determinação, pelo próprio texto constitucional,  de pressupostos 
369 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1993, 
p. 67.
370 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa e controle judicial da administração. In: 
SALLES, Carlos Alberto de (Org.). Processo civil e interesse público: o processo como instrumento de defesa  
social. São Paulo: Revista dos Tribunais e Associação Paulista do Ministério Público, 2003, p. 187.
371 FRISCHEISEN, 2000, p. 59.
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de observância obrigatória de políticas públicas”. Admite, o autor, que “algumas políticas já 

estão definidas na Constituição, devendo necessariamente ser adotadas, por corresponderem, 

seus fins, aos objetivos da República”.372

Com efeito,  a  Constituição, ora utilizando  as expressões  plano e   programa 

(que  estão  inseridos  na  política  pública)  determina  que  o  administrador  público  os 

implemente. Logo, não há margem para discricionariedade.

Mister  distinguir  dois  momentos: o momento em que o administrador vê-se 

diante da circunstância  de concretizar  os direitos sociais  a  prestações ─ que é o primeiro 

momento─, em que deve agir,  não contemplando o não fazer; e o momento subseqüente, de 

definição da forma como a política pública será realizada. Esse segundo momento é matéria 

que,  em princípio,  está  afeta  ao  senso  de conveniência  e  oportunidade  do  administrador. 

Porém, como visto, no Estado Democrático de Direito, as políticas públicas são criadas com a 

participação  da  sociedade  civil,  que,  ajudando  no  diagnóstico  dos  problemas,  propõe  as 

formas  de  enfrentamento.  Esse  fato  reduz,  sobremaneira,  a  discricionariedade  do 

administrador na execução da política.

Outro aspecto que merece realce,  diz respeito  ao fato de que,  na ação civil 

pública,  o autor requer a concretização  coletiva de direitos fundamentais  sociais.  Por isso, 

aflui  para o Judiciário  uma  controvérsia  relativa  a uma  política  pública  ou a uma  escolha 

primária feita pelo administrador público. O acesso à Justiça desses direitos, numa dimensão 

metaindividual, segundo arguta observação de Rodolfo de Camargo Mancuso, propiciou uma 

“releitura da antiga dicotomia entre os atos vinculados (que permitiam contraste judicial) e os 

atos discricionários” (que não o permitiam)”.373

372 FRONTINI, 2002, p.698-699.
373 MACUSO,  Rodolfo  de  Camargo.  A  proteção  judicial  de  interesses  difusos  e  coletivos:  Funções  e 
significados.  In:  SALLES,  Carlos  Alberto de  (Org.).  Processo  civil  e  interesse  público: o  processo  como 
instrumento de defesa social. São Paulo: Revista dos Tribunais e Associação Paulista do Ministério Público, 
2003, p.128
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Assim, o objeto da ação civil pública vai exigir que se transponha a barreira de 

matérias consideradas,  a priori,  insuscetíveis de contrastaste judicial, para levar-se ao exame 

dos juízes  e  Tribuinais  todas as  matérias  que digam respeito  ao interesse  público  que  se 

pretende tutelar através da referida ação.

9.4.1 A vinculação na criação de políticas públicas

Os elementos do ato administrativo são competência, finalidade, forma, motivo 

e objeto. Diz-se que o ato administrativo é vinculado quando todos os elementos ou requisitos 

acima estão previstos em norma legal.

Tome-se  o  exemplo  da  norma  do  art.  227,  da  Constituição  Federal,  que 

estabelece:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,  ao 
lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à 
convivência  familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

E,  ainda,  a  norma  do  art.  4º,  e  seu  parágrafo  único,  da  Lei  n.º  8.069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente):

É dever  da  família, da comunidade,  da  sociedade em geral e do Poder  Público, 
assegurar, com absoluta prioridade, a  efetivação dos direitos referentes à vida,  à 
saúde,  à  alimentação,  à  educação,  ao  esporte,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único – A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência do atendimento nos serviços públicos e de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas;
d)  destinação  privilegiada  de  recursos  públicos  nas  áreas  relacionadas  com  a 
proteção à infância e à juventude.

Da  leitura  dos  preceptivos  infere-se  que  todos  os  elementos  do  ato 

administrativo concretizador dos direitos garantidos à infância e à juventude estão previstos 

nas normas de regência.  Veja-se que as autoridades competentes (e trata-se de competência 
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concorrente) para formular e executar as políticas públicas são os representantes dos Poderes 

Públicos nos três níveis de Administração Pública (federal, estadual e municipal).

A finalidade  da política  pública,  ou seja,  os fins  que deve  atender,  também 

estão previstos: assegurar os direitos “à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária”, protegendo as crianças e adolescentes de “toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”(art. 5º da Lei n.° 8.069/90).

A forma como a proteção integral à criança e ao adolescente será realizada está 

explicitada nas alíneas do parágrafo único do art. 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

restando  claro  que  o  legislador  determina  a  edição  de  políticas  públicas  e  a  destinação 

privilegiada  de recursos. Logo, a forma exigida  é a escrita, através da criação de políticas 

públicas e destinação, no orçamento, de recursos para as políticas em prol da infância e da 

juventude.

O motivo  é o  dever  de proteção integral  estabelecido  na  Constituição  e no 

Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  em  face  da  situação  peculiar  das  crianças  e 

adolescentes – pessoas em fase de desenvolvimento, cuja situação de natural fragilidade não 

raro é agravada pela situação de extrema pobreza.

O  objeto  do  ato  administrativo,  segundo  lição  de  Maria  Sylvia  Zanella  Di 

Pietro é o que o “ato enuncia, prescreve, dispõe”374. Lendo-se os artigos acima, ressai claro 

que o legislador  já  delimitou o conteúdo ou objeto dos atos administrativos necessários à 

concretização da proteção integral à infância e à juventude.

Destarte, não há discricionariedade, mas vinculação do administrador público à 

realização de política pública de proteção à infância.  A mesma análise  feita  em relação ao 

direito  fundamental  de  proteção  à  infância,  pode  ser  feita  em relação  a  outros  direitos 

fundamentais sociais a prestações, como o direito à assistência social,  que também vincula a 

374 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 171.
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ação administrativa. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu 

que “existindo norma constitucional determinando que seja prestado o atendimento social não 

há que se falar em opção da Administração, posto que a liberdade do administrador cessa ante 

o texto expresso de lei”.375

Diante  da  existência  de  normas  legais  definindo  o  conteúdo  e  criando  as 

políticas públicas concretizadoras de vários direitos sociais a prestações, não pode prevalecer 

entendimento de que as normas constitucional e infraconstitucional tenham incompletude de 

conteúdo ou contenham expressões vagas ou indeterminadas.

Com inteira razão, afirma Luiza Cristina Fonseca Frischeisen:

[...] a  discricionariedade na implantação das políticas públicas constitucionais de 
ordem social só poderá ser  exercida nos espaços,  eventualmente, não preenchidos 
pela  Constituição  ou  pela  lei,  não  podendo  valer-se,  tampouco,  de  conceitos 
normativos  tidos  como fluídos  ou  permeáveis  a  várias interpretações,  pois  esses 
deverão  ser  preenchidos  por  interpretação  de  acordo  com  os  fundamentos  e 
objetivos da República, estabelecidos na Constituição.376

Na mesma toada, Maria Sylvia Zanella Di Pietro lembra que há entendimento, 

adotado desde os fins do século XIX, na Alemanha, e posteriormente acolhido pelos Tribunais 

Espanhóis,  de  que  o  conceito  jurídico  indeterminado  não  gera  discricionariedade.  Ao 

contrário,  “quando  a  lei  usa  conceito  indeterminado,  está-se  diante  de  uma  hipótese  de 

interpretação e, portanto, de matéria em que ao Judiciário  incumbe a última palavra”377. É a 

interpretação que vai determinar aquele “núcleo significativo estreme de dúvidas” que há em 

toda norma jurídica, não se podendo “supor que a inteligência judicial seja, de direito, e muito 

menos de fato, desamparada de luzes bastantes para extrair  deste preceito  a dimensão que 

tem”.378

375 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 3ª Câmara Cível. Apelação cível nº 061.146-5/0-00. Apelante: Estado de 
São Paulo e Município de São Paulo. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo .Relator: Des. Lineu 
Peinado. São Paulo, 22 de junho de 1999. Disponível em: <http:// www.tjsp.gov.br >. Acesso em: 16 maio 2005.

376 FRISCHEISEN,  Luiza  Cristina  Fonseca. Ministério  Público,  advogado  da  sociedade.  Boletim  dos 
Procuradores da República, São Paulo, n. 20, p. 1-3, dez. 1999.
377 DI PIETRO, 2003, p. p.188.
378 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais sobre justiça social.  Revista de 
Direito Público, Porto Alegre, n. 57/58, p. 233-256, jan./jun. 1981, p. 249.
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É  dizer,  onde  a  Constituição  e  a  lei  determinam  um  proceder,  não  há 

discricionariedade, mas deverá o administrador agir vinculadamente às diretrizes traçadas pela 

norma.  Somente  onde  a lei  não  foi  minudente,  terá o  administrador  liberdade  para  fazer 

escolhas, mas, ainda assim, essas escolhas devem ser pautadas pelos princípios que norteiam a 

atividade administrativa, pelos fundamentos e objetivos da República.

Verifica-se que, no Brasil, a legislação infraconstitucional que regulamentou as 

garantias sociais  conferidas pela Constituição aos idosos,  aos portadores de deficiência,  às 

crianças e  adolescentes já  contêm todos os elementos informadores da edição de políticas 

públicas, de onde ressai a vinculação que tais normas criam para o administrador.

Com inteira razão, afirma Maria Luiza Fonseca Frischeisen que:

[...] o administrador não tem discricionariedade para deliberar sobre a oportunidade 
e  conveniência  de  implementação  de políticas  públicas  discriminadas na  ordem 
social constitucional, pois tal restou deliberado pelo Constituinte e pelo legislador 
que elaboraram as normas de integração.379

A jurisprudência tem afastado o dogma da discricionariedade na realização de 

políticas  públicas.  Em paradigmática decisão, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

decidiu que:

“A  Constituição  Federal,  em  seu  art.  227,  define  como  prioridade  absoluta  as 
questões  de  interesse  da  criança  e  do  adolescente;  assim,  não pode  o  Estado-
membro,  alegando  insuficiência  orçamentária,  desobrigar-se  da  implantação  de 
programa de internação e  semi-liberdade para adolescentes infratores, podendo o 
Ministério Público ajuizar ação civil pública para que a Administração cumpra tal 
previsão legal, não se tratando, na hipótese, de afronta ao poder discricionário do 
administrador  público,  mas  de  exigir-lhe  a  observância  do  mandamento 
constitucional”.380

No Estado do Rio Grande do Sul, registra-se o julgamento proferido em ação 

civil  pública  promovida pelo Ministério  Público  Estadual em face do Município  de Torres 

(RS),  condenando-o  a  implantar  e  instalar  sistema  eficaz  de  tratamento  de  esgoto,  cujo 

seguinte excerto da sentença merece destaque:
379 FRISCHEISEN, 2000, p. 95.
380 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. 7ª Câmara. Apelação cível nº 596.017. Relator: Des. Sérgio 
Gischkow Pereira. In: Revista dos Tribunais, n. 743, p. 132.
 

178



[...]não há como se invocar em sede de meio ambiente outro instrumento retórico 
tão-comum  em  demanda  contra  o  Poder  Público:  a  discricionariedade  do 
administrador  da  coisa  pública,  que se  encerra  nos  lugares-comuns retóricos  da 
conveniência e oportunidade administrativas de realizar obras públicas. Aqui, como 
consta dos arts. 30, inc. VI e 225 da CF/88, e como está naturalmente inscrito em 
nossos  corações,  não  há  discricionariedade  possível.  A  Constituição  não  traz 
nenhum limite à necessidade da atuação administrativa em prol da defesa do meio 
ambiente saudável e equilibrado. A defesa e preservação do meio ambiente não se 
inserem entre políticas públicas que pudessem ser eleitas pelos atuais mandatários 
políticos. Elas têm necessariamente de constar de todas as plataformas eleitorais e de 
todas as atuações administrativas. Não se fala em oportunidade e conveniência de se 
realizar uma obra pública que defenda ou preserve o equilíbrio ecológico. Fala-se, 
apenas,  de  necessidade  de  tal  obra.  Havendo  tal  necessidade,  a  obra  deve  ser 
realizada. É isso que interessa. É assim que se lê o texto constitucional, sob pena de 
entender-se que ele contém palavras vãs e que uma aventura de administradores 
inescrupulosos  –  que  periodicamente  se  sucedem  no  poder  –  possam 
desconsiderar.381

Assentado que há vinculação administrativa na criação de política pública, isto 

é,  estando  claro  que  o  administrador  não  se  desobriga  de  implementar  política  pública 

alegando que tem liberdade de escolher o momento oportuno de concretizar os direitos sociais 

a prestações,  cabe verificar se o conteúdo da política pública é justiciável, por ser igualmente 

vinculado, ou se há discricionariedade do administrador quanto à eleição do seu conteúdo.

9.4.2 A escolha de uma política pública

Estabelecido que os direitos sociais fundamentais devem ser concretizados para 

toda a coletividade, o administrador deve lançar-se à eleição da melhor política pública para 

efetivá-los, isto é, aquela que forneça o bem da vida às pessoas que dele necessitam, atingindo 

o maior universo possível de cidadãos, da forma mais eficiente e com o menor custo possível 

(princípios da eficiência e da economicidade dos atos administrativos).

Em  princípio,  haverá  discricionariedade  para  escolha  do  tipo  de  política 

pública  a  ser implementada. Mas até essa discricionariedade é relativa,  pois,  como afirma 

Celso Antônio Bandeira de Mello:

381 Excerto de sentença proferida pelo Juiz Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, colacionado por GOMES, 
2003, p. 107.
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[...] resulta certo que a liberdade administrativa, acaso conferida por uma norma de 
direito, não significa sempre liberdade de eleição entre indiferentes jurídicos. Não 
significa  poder  de  opções  livres,  como as do Direito Privado.  Significa  o dever 
jurídico funcional – questão de legitimidade e não de mérito – de acertar, ante a 
configuração do caso concreto, a providência, isto é, o ato, ideal, capaz de atingir a 
finalidade da lei, dando assim satisfação ao interesse de terceiros – interesse coletivo 
e não do agente – tal como firmado na lei.

E conclui:

Deveras, não teria sentido que a lei, podendo fixar uma solução por ela reputada 
ótima  para  atender  o  interesse  público,  e  uma  solução  apenas  sofrível  ou 
relativamente ruim, fosse indiferente perante essas alternativas. É de presumir que, 
não sendo a lei um ato meramente aleatório, só se pode pretender, tanto nos casos de 
vinculação, quanto nos casos de discrição, que a conduta do administrador atenda 
excelentemente, à perfeição, a finalidade que a animou. Em outras palavras, a lei só 
quer  aquele específico ato que venha a  calhar  à  fiveleta  para o atendimento do 
interesse público. Tanto faz que se trate de vinculação ou discrição. O comando da 
norma sempre impõe isto e se uma norma é uma imposição, o administrador está, 
então,  nos  casos  de  discricionariedade,  perante o dever  jurídico de  praticar, não 
qualquer ato dentre os comportados pela lei, mas única e exclusivamente aquele que 
atenda com absoluta perfeição à finalidade da lei.382

Não há dúvida de que a lei reserva ao administrador o poder de verificar,  no 

momento histórico e no locus que administra, qual a melhor política pública. Mas, no Estado 

Democrático  de  Direito,  essa  verificação  não  é feita  isoladamente  pelo  administrador.  O 

administrador não é o único intérprete do interesse público, de modo que a sociedade civil, 

titular e também intérprete do interesse público, deve ser ouvida na elaboração de políticas 

públicas.

Nem sempre,  porém,  a sociedade  civil  é  ouvida,  e  ainda  há  a alegação, do 

administrador público, de que são variados e conflitantes os interesses públicos de cada grupo 

que compõe a sociedade civil. Desse modo, o administrador, por vezes, age somente segundo 

a sua própria interpretação – ou porque quer, ou porque tem que decidir entre as propostas dos 

vários  grupos  que compõem a  sociedade  civil.  Nesse  caso,  a  política  pública  fixada  é o 

resultado  da  interpretação  do  administrador  acerca  dos  meios  que  melhor  atendem  ao 

interesse  público.  Se  essa  interpretação  é  correta  ou  não,  cabe  ao  Judiciário,  quando 

provocado, examinar.
382 MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Discricionariedade e controle judicial. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 
1993, p. 32-33.
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É importante,  entretanto,  que se  perceba  que  a atribuição  constitucional  do 

Poder Judiciário de fazer a interpretação final das normas constitucionais, “não o dispensa de 

considerar as possibilidades legítimas de interpretação pelos outros Poderes.”383

Assim,  em  princípio,  os  meios  empregados  e  as  prestações  previstas  na 

implementação de uma  política  pública  não devem ser modificados pelo  Poder Judiciário, 

exceto se manifestamente inapropriados.

Nesse  espaço,  o  juiz  deve  guiar-se  pelo  princípio  da  razoabilidade  ou 

proporcionalidade, para observar se os meios empregados são eficientes para a consecução da 

política  pública,  se  as  prestações previstas  são  suficientes  ou conducentes  à  obtenção  do 

resultado pretendido.

O controle dos atos componentes de uma política pública é sempre possível, se 

na  implementação  da  política  houve  inobservância  aos  princípios  da  legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Em feliz síntese, Luís Roberto Gomes afirma:

A liberdade de agir dessa ou daquela forma, e bem assim a liberdade de não agir por 
esse ou por aquele motivo, estão condicionadas hodiernamente sobretudo à busca do 
fim de interesse público expresso no ordenamento jurídico.
E o interesse público, diga-se de passagem, há que ser aferido em primeira mão à luz 
dos princípios constitucionais e infraconstitucionais regentes da ordem jurídica, não 
se conferindo absoluta liberdade ao administrador, considerando que o exercício da 
discricionariedade  também  se  vincula  –  como  a  atividade  vinculada  –  à 
principiologia  do sistema normativo,  de tal  forma que somente se  subsumirá na 
licitude se dela não se afastar.384

No mesmo  sentido, Juarez de Freitas aduz que o ato do administrador deve 

estar vinculado, em maior ou menor grau, não apenas à legalidade, mas a todos os princípios 

regentes das relações político-administrativas,  principalmente  os princípios  constitucionais. 

Veja-se suas palavras:

[o  administrador]  jamais  desfruta  de  liberdade  legítima  e  lícita  para  agir  em 
desvinculação  aos  princípios  constitucionais  do  sistema,  ainda  que  sua  atuação 

383 BARROSO, 2003, p.177.
384 GOMES, 2003, p. 83-84.
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guarde – eis o ponto focal – uma menor subordinação à legalidade estrita do que na 
concretização do atos ditos plenamente vinculados.385

Não é outra a opinião de Paulo Magalhães da Costa Coelho, para quem, apesar 

de haver  uma  faixa  de discricionariedade acerca do conteúdo dos atos administrativos,  as 

escolhas do administrador não são totalmente livres nem incontrastáveis, porque devem estar 

adequadas ao ordenamento jurídico e aos princípios constitucionais386, vez que, no moderno 

constitucionalismo (que se reflete no direito administrativo), “a Constituição ocupa o coração 

da ordem jurídica nacional e tem uma missão dirigente e vinculadora dos poderes do Estado”.

Além do uso do princípio da razoabilidade/proporcionalidade, acima referido, 

sustenta  a  doutrina  nacional  que  devem  ser  confrontados,  com  o  ato  discricionário,  os 

princípios  da  moralidade,  os princípios  gerais  do direito  e  o  princípio  da  supremacia  do 

interesse público sobre o particular.

Para Maria  Sylvia  Zanella  Di Pietro, esses princípios,  acolhidos explícita  ou 

implicitamente  na  Constituição,  “limitam  a  discricionariedade  administrativa,  norteiam  a 

tarefa do legislador e ampliam a ação do Poder Judiciário, que não poderá cingir-se ao exame 

puramente formal  da lei  e  do ato administrativo, pois terá que confrontá-los  com valores 

consagrados como dogmas pela Constituição”.387

Em aporte à afirmação de que o princípio da proporcionalidade tem aplicação 

na  delimitação  da  álea  de  discricionariedade,  Diomar  Ackel  Filho  assevera  que  a 

discricionariedade  “não  pode  subtrair-se  à  legalidade  e  aos  princípios  básicos  que, 

modernamente,  a  condicionam  no  rumo  do  fim  do  interesse  público,  entre  os  quais  a 

racionalidade, justiça, igualdade e proporcionalidade”.388

385 FREITAS, ano, p. apud GOMES, 2003, p. 84-85.
386 COELHO, Paulo Magalhães da Costa. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 50-51.
387 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição Federal de 1988. São 
Paulo: Atlas, 1991, p. 173.
388 ACKEL FILHO, Diomar. Discricionariedade administrativa e ação civil pública. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, n. 657, p. 51-59, jul. 1990, p. 59.
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Na doutrina citada, diante da limitação da álea de real discricionariedade do 

legislador  e  do  administrador,  a  conclusão  é  que,  também quanto  ao  conteúdo  dos  atos 

legislativos e administrativos, fica legitimada a intervenção judicial.389

Pode-se afirmar  que a discricionariedade  do  Legislador,  do  Executivo  e do 

Judiciário  estão  regradas  no  Estado  Democrático  de  Direito.  A  discricionariedade  do 

legislador  e  administrador  encontra limites  nos termos  do  mandato recebido  do titular  do 

poder político  (o povo). O mandato foi conferido  aos membros dos Poderes Legislativo  e 

Executivo para a realização do interesse público primário. Logo, nas áreas em que lhes cabe 

fazer escolhas, essas têm que ser pautadas pelo interesse público.

Importante  a  observação  feita  por  Floriano  Azevedo  Marques  acerca  da 

necessidade de sindicar-se o uso da discricionariedade quando o administrador alega que há 

colidência de interesses públicos de grupos que compõem a sociedade civil.  Em matéria de 

políticas  públicas,  isso  sói  acontecer,  pois  o  administrador  pode alegar  que  não  executou 

política de proteção ao idoso, por ter gasto os recursos disponíveis  com política pública de 

proteção  à  infância.  À  primeira  vista,  a  escusa  pode  parecer  aceitável,  e  albergar-se  na 

discricionariedade, já que teve que interpretar qual o interesse público prioritário.

Porém, conforme adverte Floriano Azevedo Marques:

[...]  a  importância  do  controle  da  discricionariedade  não  se  revela  apenas  pela 
necessidade de controlar o preenchimento da lacuna do texto normativo, mas, ainda, 
muitas vezes, pela obrigatoriedade de controlar a discricionariedade na eleição de 
um determinado interesse público a ser privilegiado na ação estatal, em detrimento 
de  outro interesse  também  de natureza  pública,  de  natureza coletiva,  legítimo e 
albergado numa parcela relevante da sociedade.

Em acertada conclusão, o autor afirma  a necessidade de controle judicial  da 

discricionariedade do administrador, para que não seja usada como álibi,  que permita sejam 

atendidos interesses de determinados grupos, que não se legitimam à luz dos interesses da 

coletividade.390

389 Veja-se, por todos, ACKEL FILHO, 1990, p. 59.
390 MARQUES, Floriano Azevedo.  Discricionariedade administrativa e controle judicial da administração. In: 
SALLES, Carlos Alberto de (Org.). Processo civil e interesse público: o processo como instrumento de defesa  
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Uma  vez  que,  no  Estado  Democrático  de  Direito,  vigora  o  princípio  da 

inafastabilidade  do  controle  judicial  dos  atos  dos  Poderes  Públicos,  e  esse  controle, 

constitucionalmente, foi cometido ao Poder Judiciário, há de reconhecer-se que o Judiciário, 

chamado a decidir sobre o conteúdo de uma política pública, também terá que conter-se em 

estreitos lindes, pois não será legítima a substituição da discricionariedade do administrador, 

pela discricionariedade do julgador.

A discricionariedade judicial,  contudo, encontra contenção na necessidade de 

fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), que, se não forem 

fundamentadas,  serão nulas.  Então, o juiz  somente poderá afastar o critério  de escolha  do 

administrador,  na  eleição  do tipo de política  pública,  se demonstrar,  na fundamentação  da 

decisão, que a escolha do administrador não atendeu ao interesse público e malferiu princípios 

da ordem constitucional e de Direito administrativo.

A doutrina cunhou chamar  reserva de consistência, a autocontenção que deve 

ser adotada pelo  juiz  sempre  que não  tiver  argumentos suficientes  para demonstrar  que é 

consistente a sua interferência na atividade política391. Ao contrário, se, em ação civil pública, 

representantes  legítimos  da  sociedade,  como  são  as  associações  e  o  Ministério  Público, 

apresentam-lhe razões de convencimento acerca de incorreção e insuficiência de uma política 

pública,  a  decisão  não  representará  um  juízo  discricionário  do  seu  prolator,  mas  estará 

fundamentada  no  descumprimento,  pelo  administrador,  de princípios  constitucionais,  e  no 

dever do Judiciário  de prestar a jurisdição, afastados que estão, no Estado Democrático de 

Direito, os nichos de discricionariedade administrativa incontrastável.

social. São Paulo: Revista dos Tribunais e Associação Paulista do Ministério Público, 2003, p. 195.
391 MORO, 2004, p. 314. SARMENTO, Daniel,  2003, p. 116, afirma que “o  judicial self-restraint traduz-se 
numa certa deferência, devida pelo Judiciário, às opções políticas do Legislativo e Executivo, em decorrência do 
reconhecimento da legitimidade democrática dos atos emanados dos representantes destes poderes. As decisões 
judiciais que afastem tais opções,  por contrariarem os  desígnios da maioria, expressos através  da lei,  só se 
legitimam na medida em que se ampararem firmemente na Constituição”. Observa-se, portanto, que a gênese da 
teoria que os norte-americanos denominaram de autolimitação judicial pressupõe opções políticas do legislador, 
o que não é o caso da ausência de políticas públicas, em que o legislador não cria as políticas necessárias à 
concretização dos direitos sociais, não se podendo considerar opção o “não fazer”. Daí porque a autolimitação do 
julgador, em matéria de falta de edição de políticas públicas, não é legítima. 
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Obtemperam Víctor Abramovich e Christian Courtis que:

“Cuando el Estado assume una vía de acción en el cumplimiento de la obrigación de 
adoptar medidas de satisfación de un derecho social, el Poder Judicial puede analizar 
también la elección  efectuda por el  Estado a partir de nociones tales como la de 
razonabilidad,  o  bien  la  de  carácter  adecuado  o  apropriado,  que  tampoco  son 
ajenas a la tradición de control judicial de actos de los poderes políticos. Los jueces 
no sustituyen a los poderes políticos en la elección concreta de la política pública 
diseñada para la satisfación  del  derecho,  sino que examinan la  idoneidad de las 
medidas elegidas para lograr esa satisfación.”392 

A  dogmática  moderna  reconhece  a  necessidade  de  contenção  da 

discricionariedade de todos os Poderes, de modo que a sindicabilidade dos atos dos demais 

Poderes pelo Judiciário também encontra limites. Porém, os limites à atuação judicial devem 

ser examinados sob a ótica do Estado Democrático de Direito, que é Estado que reforça e 

incentiva a participação popular. 

Por esse ângulo,  se  uma  demanda  coletiva,  a  respeito  do conteúdo de uma 

política pública,  é levada ao Poder Judiciário,  significa  uma ação da cidadania  contra uma 

conduta administrativa, o que impõe a apreciação judicial.

Os  limites  dessa  atuação  somente  podem ser  gizados  no  caso  concreto,  de 

modo  que  são  inaceitáveis  os  pseudo-limites  que  hoje  são  opostos  ao  controle  dos  atos 

legislativos e administrativos pelo Poder Judiciário.

Não  se  almeja  conferir  ao  Judiciário  poder  de  revisão  absoluto  dos  atos 

administrativos e legislativos,  mas apenas nos limites que o interesse público  determinar,  e 

isso somente se evidencia no caso concreto. Daí porque as ações coletivas são o instrumento 

por intermédio do qual os cidadãos demonstram onde o interesse público foi malferido e quais 

as políticas públicas que o Estado deve implementar – ou a correção que nelas deve fazer - 

para encontrar a consonância com os interesses do povo.

O Judiciário é apenas veículo para obter-se o consenso mínimo, que é um dos 

pressupostos do Estado Democrático de Direito. Logo, a legitimidade da atuação do Judiciário 

392 ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian, 2002, p. 126.
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está em demonstrar que examinou o mérito dos atos dos demais Poderes e corrigiu seus rumos 

apenas na medida necessária para concretizar a vontade de Constituição.

Voltando-se  ao  núcleo  específico  desse  item  –  a  fixação  do  conteúdo  de 

políticas públicas ─ , ajunte-se que, além da consonância com os princípios constitucionais, 

explícitos  e  implícitos,  o  conteúdo  da  política  pública  já  está  limitado  por  regras 

infraconstitucionais.  Em outras palavras, a faixa de discricionariedade, nessa área, está cada 

vez  mais  restrita  porque  as  leis  referentes  à  matéria  estão  cada  vez  mais  minudentes, 

estabelecendo as diretrizes das políticas públicas, e essas diretrizes incluem até a enunciação 

de quais prestações devem estar incluídas nas políticas públicas de cada área.393

Some-se a isso o fato de que,  no Estado Democrático de Direito, a criação de 

uma política pública não é um ato apenas do Legislativo (quanto à normação) e do Executivo 

(quanto à execução).  Tanto no  momento  da elaboração, quanto  na  execução e,  ainda,  na 

averigüação dos resultados da política pública, a sociedade civil deve participar.

Nesse sentido, leciona Maria Paula Dallari Bucci:

[...] uma política pública 38também deve ser a expressão de um processo político, no 
sentido de abertura à participação de todos os interessados, diretos e indiretos, para a 
manifestação clara e transparente das posições em jogo.394

Uma política pública que não se enriqueceu com a participação da sociedade 

civil  na sua elaboração, pode vir  a ser uma política justiciável,  se os pressupostos de uma 

política eficiente não foram respeitados395. Veja-se que, aqui,  também à luz do princípio  da 

393 Anota  PIÇARRA,  Nuno.  A separação dos  poderes  como  doutrina e  princípio  constitucional. Coimbra: 
Coimbra, 1989, p. 254-258, que as características conformadoras e programadores do Estado contemporâneo 
determinou o seu inevitável recurso a leis medida, que encerram providências concretas; têm forma de lei, mas 
não têm a abstração das leis jurídicas  stricto sensu.  A legislação converteu-se  em principal  instrumento de 
mudança deliberada  na  sociedade  moderna,  tornando-se  ato  típico  da  função  política,  regulando  situações 
concretas.
3

394 BUCCI, 2002, p. 269.
395 A expressão  pode vir a ser foi  utilizada porque nem sempre uma política pública que não contou com a 
participação da população local é imperfeita. Tome-se o exemplo de uma política de erradicação do trabalho 
infantil implantada em município do interior, copiando o modelo de política nacional de erradicação do trabalho 
infantil, que já foi amplamente debatida. A política municipal não terá sido concebida de forma errônea. Apesar 
do Estado de Democrático de Direito assegurar e necessitar da participação popular para legitimação de suas 
decisões,  isso não significa  que a  participação social  ocorrente  em um nível,  no caso o federal,  não possa 
legitimar uma política local, quando o enfrentamento do problema tem os mesmos caracteres em todo o Brasil. 
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eficiência,  pode-se afirmar  a justiciabilidade  da política pública,  tanto no que se refere ao 

atingimento  de suas  “finalidades,  expressas  ou implícitas,  mas  também quanto aos meios 

empregados para se atingirem esses fins”.396

Uma  política  pública  que  receba  a  censura  da  sociedade  é  uma  política 

justiciável, pois a insatisfação da sociedade é a medida para afirmar-se que não foi atendido o 

princípio  da  eficiência,  ou  o  princípio  da  moralidade,  o  interesse  público,  enfim.  Se  a 

sociedade  afirma  que  os serviços,  que  compõem a  política,  não  estão  sendo  prestados a 

contento, surge o direito de ação, pois se trata de alegação de ofensa a direito.

A  política  nacional  de  erradicação  do  trabalho  infantil,  por  exemplo,  foi 

elaborada a partir de sugestões dos sujeitos que compõem o Fórum Nacional de Combate ao 

Trabalho Infantil,  sendo exemplo de uma política pública cujo nascimento foi democrático. 

Naquele e em outros espaços democráticos, instituições governamentais e sociedade civil já 

assentaram que uma política  pública  de proteção à  infância  e  à  juventude  deve  prever  a 

erradicação do trabalho infantil, garantir acesso integral à escola, promover o lazer, a cultura e 

a profissionalização dos adolescentes,  enfim,  conferir-lhes  a proteção integral,  em todos os 

aspectos citados no art. 227, da Constituição Federal e no art. 4º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

Observa-se que o legislador constituinte e infraconstitucional já  gizou toda a 

extensão da proteção, ou seja,  os aspectos que devem ser objeto de atendimento na política 

pública. Reduzida, portanto, a margem de discrição do administrador, o que torna sindicável 

política  que,  por  exemplo,  não  preveja  educação  em  tempo  integral  para  crianças  e 

adolescentes retirados do trabalho infantil.

Ademais, é preciso ser realista quanto à efetividade da participação da sociedade no fornecimento de subsídios 
para a formulação de uma política, dado o baixo grau de escolaridade e compreensão dos fatos que, infelizmente, 
tem a população de municípios pobres  do interior  do Brasil.  Entre uma participação popular  manipulada – 
deformadora da política pública – e a cópia de experiências bem sucedidas, há de se preferir a segunda opção.
396 COMPARATO, 2004, p. 46.

187



A falta de razoabilidade da política pública, nesse caso, justifica a atuação do 

Ministério  Público,  primeiro  recomendando  a corrigenda da política  pública  e buscando  a 

assinatura de Termo de Ajuste de Conduta, depois, não obtendo êxito na fase extrajudicial, 

propondo ação civil pública para corrigir a política pública.

Em síntese,  por  qualquer  dos  ângulos  em que  se  olhe  o  velho  dogma  da 

discricionariedade administrativa em matéria de políticas públicas, ver-se-á que:

1) a  implementação  da  política  pública  não  é  ato  discricionário,  mas 

vinculado, porque os direitos sociais a prestações têm aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º, da 

Constituição Federal);

2) o  conteúdo  das  políticas  públicas,  em  geral,  já  está  delimitado  pela 

Constituição, que conforma a atuação do Legislador; esse, por sua vez, tem sido minucioso no 

estabelecimento das diretrizes e das prestações que compõem cada política pública criada;

3) ainda que a política  pública  tenha sido criada por lei,  consonante com a 

ordem constitucional,  há  possibilidade  de  controle  da  sua  execução  e  correção  dos  seus 

rumos,  caso  em  que  os  juízos  de  oportunidade  e  conveniência  do  administrador  são 

sindicáveis;

4) a sindicabilidade do conteúdo e da execução das políticas públicas justifica-

se  para  verificação  se  o  seu  conteúdo  está  em  harmonia  com  todos  os  princípios 

constitucionais e infraconstitucionais, explícitos ou implícitos do ordenamento jurídico;

5) a sindicabilidade constante das políticas públicas é decorrência do Estado 

Democrático de Direito, que prevê a participação da sociedade civil na aprovação, execução e 

fiscalização das políticas públicas.

9.5 Ofensa ao princípio da separação dos poderes

188



Não resiste a uma análise da evolução do Estado, o argumento de que decisões 

judiciais  determinadoras  da  implementação  de  políticas  públicas  ferem  o  princípio  da 

separação dos poderes.

O princípio da separação dos poderes estatais deve ser compreendido à luz das 

transformações  por  que  passou o Estado, e  se  “um dia  foi  concebido  como  o  ideal  para 

assegurar a harmonia interna do então nascente Estado Moderno, fiando-se os seus mentores 

na premissa de que  o Poder contém o Poder, o que tanto bastaria para alcançar o desejável 

equilíbrio  entre as forças políticas” está confinado “no contexto histórico,  político, social e 

econômico de um tempo pretérito [...] tratando-se, pois de um quadro que não mais encontra 

correspondência  no mundo  globalizado  de hoje,  centrado numa economia  de massa,  onde 

mais cabe falar numa interdependência entre as funções ou atividades estatais”397

Paulo Bonavides descortina, de forma lapidar, a mudança da forma de Estado 

e, por conseguinte, a mudança da forma de interpretar-se o princípio da separação de poderes 

hodiernamente. Segundo ele:

[...] a esfera mais crítica e delicada para o estabelecimento de um Estado de Direito 
era, na idade do Estado liberal, a organização jurídica dos Poderes, a distribuição de 
suas  competências  e,  por  conseguinte,  a  harmonia  e  o  equilíbrio funcional  dos 
órgãos de soberania, bem como a determinação de seus limites. Hoje,  os direitos 
fundamentais ocupam essa posição estrutural culminante.398

E prossegue:

Enfim,  pode-se  sintetizar  que,  ao tempo do velho Direito Constitucional  – o da 
separação de poderes  –  a  tensão transcorria  menos  no campo das  relações  dos 
cidadãos com o Estado – a filosofia da burguesia liberal cristalizada na racionalidade 
jurídica dos Códigos já pacificara grandemente essas relações! – do que no domínio 
sensível e delicado das relações entre os Poderes, donde pendia, perante a força do 
Estado, a desconfiança remanescente das épocas do absolutismo, a conservação da 
liberdade em toda a sua dimensão subjetiva. Nesse contexto avultava e se mantinha 
sempre  debaixo  de  suspeita  o  Poder  Executivo,  sobretudo  nas  monarquias 
constitucionais, onde ficava mais ostensivamente sujeito aos freios e controles do 
sistema parlamentar.
Já com o novo Direito Constitucional, a tensão translada-se,  de maneira crítica e 
extemamente preocupante, para a nervosa esfera dos direitos fundamentais. A partir 
de então, a Sociedade procura aperfeiçoar o sistema regulativo de aplicação desses 

397 MANCUSO, 2001, p. 731.
398 BONAVIDES, 2002, p. 539.
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direitos,  em  termos  de  um  constitucionalismo  assentado  sobre  as  incoercíveis 
expectativas da cidadania postulante.399

No Estado Liberal,  no qual foi forjado o princípio  da separação dos poderes, 

aquele princípio era um pressuposto para o exercício da liberdade do indivíduo em face do 

Estado e para contenção do poder. No Estado Democrático de Direito, que tem a missão de 

fomentar  a  igualdade  material,  o  Estado deve intervir  na  ordem econômica  e social  para 

propiciar  condições  de  vida  digna  às  consideráveis  parcelas  da  população,  excluídas  dos 

benefícios do desenvolvimento estatal. A preocupação maior desloca-se da liberdade para a 

igualdade.400

A mudança  dos objetivos  estatais,  como é óbvio,  modifica  a  sua forma  de 

organização. Se o fim do Estado liberal era, tão-somente, assegurar a liberdade formal,  não 

havia  necessidade de uma  função governativa,  como é a relacionada à edição  de políticas 

públicas para concretizar direitos sociais a prestações. Somente quando o Estado passou a ser 

um Estado de promoção do bem-estar dos seus cidadãos, surgiu essa quarta função,  mais do 

que uma função  administrativa,  e  não  somente dependente  de lei  (função  legislativa).  No 

contexto das obrigações promocionais do Estado, para realizar a dignidade do homem, faz-se 

necessário um misto de atos legislativos, administrativos e jurisdicionais, inter-relacionados.

Na estrutura do Estado contemporâneo, a separação de poderes não passa de 

uma separação de funções, orgânico-formal. R. Carré de Malberg sustenta, com razão, que a 

separação de funções é meramente formal, sendo impediente da realização dos fins do Estado 

atual a concepção de uma separação material de funções.

Criticando a teoria de Montesquieu, afirma:

A separação de poderes, tal qual entendida por Montesquieu, é irrealizável, porque, 
exigindo que cada função material do poder estatal seja atribuída em sua totalidade a 
um  órgão  ou  grupo  de  autoridades  especial,  independente,  tratando livremente, 
soberanamente mesmo, na sua esfera própria de competência e constituindo assim 

399 BONAVIDES, 2002, p. 539.
400 PALU, 2004, p. 60.
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um poder igual aos demais, a teoria de Montesquieu implica em uma divisão que 
não somente paralisaria o poder do Estado, mas como arruinaria sua unidade.401

Karl Loewenstein, recusando a expressão separação de poderes, defende que a 

separação de funções é o desenho constitucional da divisão de trabalho. Para o autor, três são 

as funções do Estado: a decisão política conformadora ou fundamental, a execução da decisão 

política e o controle da decisão política. A função de decisão política fundamental é cometida 

aos que elaboram a Constituição e as leis que definem a opção política que vai dirigir a ação 

estatal; a função de execução da decisão política é atribuída à administração, a algumas leis 

técnicas-utilitárias  e  ao  Poder  Judiciário;  a  função  de  controle  do  poder  político  é 

desempenhada pelo Poder Judiciário.

Essa última  função, ensina  Karl Loewenstein,  “não  pertence,  em absoluto, à 

teoria  clássica  de separação  de poderes”.  Com efeito,  a  função  judicial  somente adquiriu 

relevância a partir do século XVIII, anotando Loewenstein que uma das características mais 

marcantes da evolução ao Estado Democrático foi a elevação do Poder Judiciário à categoria 

de um verdadeiro terceiro poder do Estado.402

Igualmente registra Nuno Piçarra que a função de controle dos atos estatais tem 

sido  elevada  à função  autônoma do Estado, avultando,  dentre os vários tipos de controle 

interorgânico,  os  controles  jurisdicionais  da  legalidade  da  administração  e  da 

constitucionalidade das leis,  “evidenciando a ‘ascenção’ nítida do poder judicial  que é, por 

isso,  hoje,  a  contra-imagem  do  ‘pouvoir  em  quelque  façon  nul’,  preconizado  por 

Montesquieu”.403

Nas  concepções  de  Montesquieu  e  Locke,  o  poder  de  julgar  limitava-se  a 

aplicar mecanicamente a lei ao caso concreto. Para aqueles pensadores, a lei, fruto da razão, 

401 MALBERG, 1922, p. 110, apud PALU, 2004, p. 88-89.
402 LOEWENSTEIN, 1986, p. 67, apud PALU, 2004, p. 95-96.
403 PIÇARRA, 1989, p. 259.
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não tem lacunas e é perfeita, porque orientada por um direito natural, de modo que, aplicando-

a, o Estado já cumpre a sua missão.

Quando  o Estado passou a intervir  na  ordem social,  e  para tanto,  tornou-se 

necessário  que  prestasse  um conjunto  de serviços,  a  lei  passou a  ser  instrumento  para  a 

realização de políticas públicas, de modo que perdeu o seu caráter de norma promanada de 

um direito  natural,  para  tornar-se  o  reflexo  das  opções  políticas  dos  governos.  Para  dar 

efetividade aos direitos sociais – anota Jorge Miranda – o legislador tem que atuar “descendo 

ao particular,  ao diferente,  ao concreto, ao territorialmente circunscrito,  ao adequado e ao 

graduado”.404 Surgem as leis-programa, leis-medidas ou leis instrumento de realização de um 

projeto político governativo, amalgamando-se as funções estatais executiva e legislativa.

Esse  fato  provocou profundas  mudanças  no  exercício  das  funções  estatais, 

tornando mais imprecisa a clássica divisão de poderes legislativo, executivo e judiciário. Com 

efeito,  na  edição  de  uma  política  pública  já  não  se  divisa  atos do  legislativo  e  atos do 

executivo, mas uma atuação conjunta de ambos - na prática,   preponderante do executivo, 

sendo o legislativo apenas o poder formalizador da política concebida em lei.

Fruto da tradição, os poderes  estatais continuam os mesmos, mas as funções 

estatais são modernamente distinguidas em funções legislativa,  de governo, administrativa e 

jurisdicional405. Essas funções concernem a diferentes Poderes do Estado, de modo que atos 

legislativos, executivos e judiciais podem ter o mesmo conteúdo, e o adjetivo que os qualifica 

resultar, tão-somente, da fonte de onde promanaram.

Por  motivos  organizacionais,  determinadas  atividades  são  precipuamente 

cometidas a determinados órgãos, mas o dever de eficiência do Estado pode determinar que 

atos da esfera de atribuição de um órgão sejam realizados por outro, pois a ação estatal deve 

ser una e a divisão  de funções (ou de Poderes)  é meramente instrumental,  para a  melhor 

consecução dos fins do Estado.
404 MIRANDA, 2002, P. 248.
405 Essa divisão não é pacífica.
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Quando  a atribuição  de funções a diversos órgãos é necessária  para o  bom 

desempenho de uma atividade estatal, o modelo organizacional inscrito nas Constituições a 

prevê, cometendo a um poder de Estado, o exercício de funções que, pela divisão precípua de 

tarefas, seria de atribuição de outro poder.

Exemplo  disso  verifica-se  no  modelo  jurídico-político  brasileiro,  onde  o 

Legislativo  julga o presidente,  o vice-presidente da República  e  os ministros do STF nos 

crimes de responsabilidade (CF, art. 52, I e II); o Judiciário  administra, quando promove a 

organização dos seus serviços (CF, art. 96 e incisos e art. 125); o Executivo  legisla, quando 

edita medidas provisórias (CF, art. 59, V, e art. 62).

Evidenciando  essa  interação  e  complementaridade entre  as  funções  e 

atividades  do  Estado  contemporâneo,  Rodolfo  de  Camargo  Mancuso  afirma  a  falta  de 

razoabilidade do “argumento que [ainda] pretende erigir a clássica separação dos poderes em 

obstáculos  à  ampla  cognição,  pelo  Judiciário,  dos  questionamentos  sobre  políticas 

públicas”.406

No mesmo sentido, afirma Lídia Helena Ferreira da Costa Passos, que:

[...] a idéia de que os poderes legislativos, executivo e judiciário são dotados de uma 
independência tão absoluta, que lhes permita atuação em esferas incondicionalmente 
autônomas e perfeitamente delimitadas, ao que nos parece, não encontra respaldo no 
texto constitucional e é já insustentável na esteira da argumentação teórica que o 
inspirou.407

Enquanto “a mecânica da separação dos poderes foi idealizada para frear, não 

para impulsionar a atividade estatal”408, o movimento exigido do Estado Social é o de criação 

de condições que permitam as condições materiais da igualdade.

406 MANCUSO, 2001, p. 731.
407 PASSOS,  Lídia  Helena  Ferreira  da  Costa.  Discricionariedade administrativa  e  justiça  ambiental:  novos 
desafios do Poder Judiciário nas ações civis públicas. In: MILARÉ, Edis. (Coord.).  Ação civil pública: lei n.º 
7.347/85 – 15 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 462.
408 COMPARATO, 1997, p. 16 
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A teoria da separação dos poderes foi concebida no Estado Liberal, que era um 

Estado nomocrático, isto é, o Estado que, ao criar leis, dava por encerrada a sua missão. Nessa 

concepção de Estado, o Legislativo era o Poder de Estado mais importante.

No  Estado  contemporâneo,  as  funções  estatais  foram  alteradas 

consideravelmente. Não basta o Estado legislar, é necessário que ele se invista na missão de 

concretizador de políticas de ação409. Por isso, correta a asserção de Fábio Konder Comparato 

de que a legitimidade do Estado:

[...] passa a fundar-se, não na expressão legislativa da soberania popular, mas na 
realização  de  finalidades  coletivas,  a  serem  concretizadas  programadamente;  o 
critério classificatório das funções e, portanto, dos Poderes estatais só pode ser o das 
políticas  públicas  ou  programas  de  ação  governamental.  E  aí,  à  falta  de  uma 
conseqüente  reorganização constitucional  de  Poderes,  a  qual  dê  preeminência  à 
função planejadora, que ordena estrategicamente as múltiplas atividades estatais, é 
ao  Governo,  impropriamente  chamado  Poder  Executivo,  que  incumbe  o  papel 
hegemônico.410

A doutrina da tripartição dos Poderes foi concebida para o Estado nomocrático, 

e  o  próprio  Montesquieu  previu  que  “o  movimento  necessário  das  coisas”  acabaria  por 

suplantar o Estado nomocrático.

Com efeito, o Estado Liberal  nomocrático, em que o Poder Legislativo era o 

poder  preeminente,  foi  suplantado  pelo  Estado  Social,  que,  implementador  de  políticas 

públicas,  conferiu  maior prestígio ao Executivo. Leis passam a ser editadas para disciplinar 

como será a prestação de serviços que o Estado Social dispõe aos cidadãos (leis programa, ou 

leis medida). 

Por isso,  “na  estrutura do Estado Dirigente,  a  lei  perde a sua majestade de 

expressão por excelência da soberania popular, para se tornar mero instrumento de governo”, 

e  o  seu  conteúdo  passou  a  ser,  predominante,  a  “solução  de  questões  de  conjuntura 

(Massnahmegesetze)”, ou “o direcionamento, por meio  de incentivos ou desencentivos, das 

409 GOMES, 2003, p. 113.
410 COMPARATO, 1997, p. 17
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atividades privadas, sobretudo no âmbito empresarial (Lekungsgesetze), ou ainda a regulação 

de procedimentos no campo administrativo (Steuerungsgesetze)”.411

No Estado Democrático  de Direito  essa tendência  se confirma,  resultando a 

edição de leis  mais  técnicas,  necessitando que os técnicos do governo e a sociedade civil 

contribuam decisivamente para o seu conteúdo. O Estado contemporâneo é  telocrático, ou 

seja,  ao  editar  uma  lei  apenas  inicia  a  sua  tarefa,  “vinculando-se  ao  dever  de realização 

eficiente do programa estabelecido na norma-objetivo”.412

Conforme visto, na criação de uma política pública  já  não se concebe que o 

Legislativo  a crie  e  o  Executivo  a  execute e,  muito  menos,  que  o Judiciário  não  exerça 

nenhum controle sobre sua implementação.

A realidade demonstra que o Executivo413 cria as normas da política pública414 

e o Legislativo apenas as formaliza em lei. A função legislativa está sendo exercida em maior 

medida  pelo  Executivo,  sendo  uma  tendência,  em  todos  os  países,  o  alargamento  da 

competência normativa do governo.415

No Estado telocrático:

[...] a própria ordem jurídica passa a ser elaborada, realizada, interpretada e aplicada 
por diversos grupos, órgãos e instituições,  o que implica  uma reinterpretação do 
princípio da separação dos poderes, com transformações,  em especial,  na atuação 
dos Poderes Executivo e Judiciário, a introdução de novos  atores nesse universo 
[Ministério Público e agências reguladoras] e aprofundamento dos mecanismos de 
participação democrática, em um fenômeno denominado pluralismo jurídico, que é 
incorporado pelo próprio pluralismo político assegurado pela Constituição Federal 
[art. 1º, inciso V], que não é apenas político-partidário.416

Nesse novo contexto, não há uma tripartição de poderes rigidamente marcada, 

e o apego à velha fórmula só subsiste por motivos ideológicos: frear os reclamos da cidadania, 

exigente  de  ações  estatais.  Pontifica  Andreas  J.  Krell  que  o  princípio  da  separação  dos 

411 COMPARATO, 1997, p. 19.
412 COMPARATO, 1997, p.. 17.
413 Por Executivo, compreenda-se que, no Estado Democrático de Direito, as políticas públicas são criadas pelo 
Executivo com a participação da sociedade civil, componente dos Conselhos de Direito.
414 E no Estado Democrático de Direito deve discutir o conteúdo da política pública com a sociedade civil.
415 COMPARATO, 1997, p. 19.
416 FRISCHEISEN, 2000, p. 109.
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poderes  está  produzindo,  com  sua  grande  força  simbólica,  um  efeito  paralisante às 

reivindicações  de  cunho  social  e  precisa  ser  submetido  a  uma  nova  leitura,  para  poder 

continuar servindo ao seu escopo original.

A  força  dessa  dogma,  denuncia  Karl  Loewenstein,  representa  um  “pensar 

mecanicista”, dos que mantêm a teoria da separação dos poderes, em sua concepção vetusta, 

“sem ter em conta a sua superação e alheamento da realidade do século XX”. Acrescenta, o 

autor:  “somente  o  liberalismo  constitucional  identificou  a  liberdade  individual  com  a 

separação de poderes”.417

O escopo original do princípio da separação dos poderes era impedir o abuso 

de poder, a invasão da esfera de liberdade individual.  Mas não é a abuso de poder que se 

referem o Ministério Público e as associações quando acionam o Poder Judiciário, requerendo 

que determine ao administrador a implementação de uma política pública. A ação tem como 

causa de pedir  uma  omissão  administrativa  e,  sendo  o Estado contemporâneo,  um Estado 

telocrático, a ineficiência  na consecução dos misteres que lhe  são atribuídos pelas normas-

programa sujeita os poderes públicos à sindicabilidade dos seus atos418.

A sindicabilidade  dos atos de governo  pelo  Judiciário,  longe  de afrontar  o 

princípio  da separação  dos poderes,  constitui garantia  de que a atividade  estatal não  será 

paralisada pelo arbítrio dos que deveriam exercer a contento a função governativa. Enquanto, 

no Estado Liberal, a proteção do cidadão contra o arbítrio era justamente a garantia de que o 

Executivo não iria usurpar funções legislativas, no Estado Democrático de Direito a proteção 

do cidadão reside na possibilidade de acionar o Poder Judiciário em face de atos comissivos 

ou omissivos do Legislativo e do Executivo.

Na obra de Montesquieu, a virtude dos juízes é “la médiocrité”, defendendo 

que  os  juízes  devem aplicar  estritamente  a  lei  (la  bouche  inaminée  de  la  loi).  A  rigor, 

417 LOEWENSTEIN, 1986, p. 55 e ss. apud PALU, 2004, p. 93.
418 MANCUSO, 2001, p. 735.
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portanto,  não  se  trata  de  uma  teoria  que  realmente  considerasse  o  Judiciário  poder  de 

Estado419.  Para  Montesquieu,  a  função  de julgar  era  secundária,  destinada  à  resolução  de 

questões privadas, sem repercussões na esfera do interesse público e das questões políticas. 

Essas se resolviam na tensão e controle recíproco entre Legislativo e Executivo.

Hoje, com a imbricação entre as funções legislativa e executiva, na edição de 

leis que criam as políticas públicas,  não se pode acreditar, ingenuamente, que o Legislativo 

controle o Executivo na implementação de uma política pública. Numa democracia, a função 

de controle não pode estar, exclusivamente, a cargo de órgãos eleitos, que, nas conveniências 

do jogo político podem cerrar os olhos para as faltas do outro. Nessa ordem de considerações, 

pontifica Nuno Piçarra:

Tem-se mesmo considerado que os controlos de natureza jurídica, efectuados por 
um poder judicial independente, tendem a superar em importância, para efeitos da 
moderação e limitação do poder estadual, os controlos de natureza política entre os 
órgãos constitucionais de direcção política [parlamento e governo], os quais estão 
“unificados”  pelo(s)  partido(s)  maioritário(s).  O  sistema  de  controlos  jurídicos 
constituiria39o núcleo essencial do princípio da separação dos poderes no Estado de 
Direito contemporâneo.420

No Estado Democrático de Direito, os cidadãos têm assegurado mecanismos de 

controle dos atos administrativos ou de governo. Um desses mecanismos de controle é a ação 

civil  pública,   através da qual o Judiciário  é chamado a exercer a sua função de controle, 

função que – repita-se – não estava prevista na trinária teoria de Montesquieu e, portanto, não 

pode ser impedida com fundamento naquela teoria.

Ademais,  no Brasil,  a teoria da separação dos poderes nunca foi adotada tal 

qual sua raiz em Montesquieu421. Desde a primeira Constituição republicana, o Brasil adotou 

um teoria da separação dos poderes com mescla de teoria de pesos e contrapesos (checks and 

balances).

419 PALU, 2004, p. 50. Do mesmo modo, segundo o autor, em JOHN LOCKE, o Poder Judiciário “brilha pela 
sua ausência”.
3

420 PIÇARRA, 1989, p. 259.
421 PALU, 2004, p. 106.
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Com  efeito,  a  teoria  da  separação  dos  poderes,  tal  como  formulada  por 

Montesquieu, não assegura, por si só, que haja controle do poder político. A teoria dos checks 

and balances,  formulada  pelos americanos,  assentou a necessidade  de um  judicial  review, 

inicialmente dos atos legislativos e, em sua evolução, dos atos administrativos em geral.422

A influência do constitucionalismo americano, na Constituição de 1891, legou 

uma separação de poderes mesclada com o sistema de pesos e contrapesos, o que representa o 

reconhecimento de um poder que controla os outros, um contrapoder para frear os excessos ou 

as omissões dos demais.  No Estado Democrático de Direito este poder é o Judiciário. Com 

razão,  Oswaldo  Luiz  Palu,  ao  afirmar  que “a  teoria  dos  freios  e  contrapesos impõe  uma 

atuação  do  Poder  Judiciário  no  controle  do  poder  político,  sendo  expressão  máxima  a 

sentença de Marshall de 1803”.423

Porque o princípio da separação dos poderes evoluiu ao longo do tempo, com a 

evolução da forma de Estado, e porque o princípio da separação dos poderes “não é prévio a 

uma Constituição, mas se constrói a partir dela”424, o argumento de que o ativismo judicial na 

determinação da concretização de direitos sociais a prestações, através de políticas públicas, 

fere  o  princípio  da  separação  dos  poderes,  deve  ser  recusado.  Conforme  já  afirmado,  a 

Constituição Federal de 1988, ao criar os institutos do mandado de injunção e da ação direta 

de inconstitucionalidade por omissão não pretendeu alijar o Judiciário de questões alcunhadas 

de políticas, como a concernente à não-edição de uma lei ou ao seu conteúdo. Por que razão, 

então,  se  poderia  conceber  que  um  Constituinte  que  experimentou  tal  passo,  alijaria  o 

Judiciário  do exame de questões relativas à função governativa (editar leis-programa, como 

são as que estabelecem políticas públicas)?

Considerando  que  “o  tratamento  dogmático-constitucional  do  princípio  da 

separação dos poderes faz-se a partir da análise de uma constituição concreta em vigor”425, a 

422 PALU, 2004, p. 50-51.
423 PALU, 2004, p. 106.
424 PIÇARRA, 1989, p. 16.
425 PIÇARRA, 1989, p. 16.
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Constituição brasileira de 1988 não entronizou o princípio da separação dos poderes na sua 

concepção montesqueniana, mas adotou o princípio na sua concepção de repartição orgânico-

funcional do poder entre órgãos que se controlam reciprocamente.

Aos que se escudam no princípio da separação dos poderes, é desconsertante a 

afirmação de Cândido Rangel Dinamarco:

Não é lícito invocar regras abstratas e ortodoxas sobre separação dos Poderes, nem 
pensar na subsistência radical daquilo que no passado sugerira Montesquieu, para 
como isso desprezar a realidade presente e com isso renunciar a soluções práticas de 
utilidade geral.426

9.5.1 Impossibilidade do Poder judiciário exercer função legislativa no caso 

concreto

Quando se propõe que o Judiciário  infira  da própria norma constitucional  a 

concretização  de  direitos  sociais,  opõem-se  juristas  nacionais,  em especial  com apoio  na 

doutrina alemã.

Paulo  Gustavo  Gonet  Branco,  com esteio  em Böckenförde,  afirma  que  as 

opções pela  alocação  de recursos para concretizar  os direitos sociais  a  prestações exigem 

procedimento  democrático  para  serem feitas,  “tudo  a  apontar  o  Parlamento  como  a sede 

precípua dessas decisões e, em segundo lugar a Administração”.427

E prossegue o autor:

A satisfação desses direitos é deixada, no regime democrático, primacialmente ao 
descortino do legislador. Não cabe, em princípio, ao Poder Judiciário extrair direitos 
subjetivos  das  normas constitucionais  que  cogitam  de  direitos  não-originários  a 
prestação. O direito subjetivo pressupõe que as prestações materiais  já hajam sido 
precisadas e delimitadas – tarefa própria de órgão político, e, não, judicial.428

426 DINAMARCO, Cândido Rangel. Súmulas vinculantes.  Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 347, p. 51-65, 
jul./set. 1999, p. 61.
427 BRANCO, 2000, p. 147.
428 BRANCO, 2000, p. 147.
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Observa-se que o argumento baseia-se em duas premissas: a) que o Legislativo 

tem a legitimidade,  que falta  ao Poder Judiciário,  para decidir  acerca da concretização  de 

direitos sociais a prestações; b) que os direitos sociais a prestações, positivados em normas 

vagas,  não conteriam todos os elementos necessários para investir  o particular em direitos 

subjetivos.

A legitimidade, no Estado Democrático de Direito, está onde o titular do poder 

político (o povo) a coloca. No Estado Democrático de Direito não há somente a democracia 

representativa,  mas a participativa.  A legitimação conferida  pelo voto, pode transformar-se 

em  deslegitimação,  sendo  visível  o  fenômeno  definido  por  José  Eduardo  Faria  como 

“volatibilidade da legitimidade obtida por vias eleitorais”.429

Além  disso,  até  que  ponto  pode-se  supor  que  a  democracia  representativa 

brasileira confere realmente legitimidade aos membros dos Poderes Legislativo e Executivo? 

É fato a existência de vícios no processo democrático brasileiro, tais como o abuso do poder 

econômico, a manipulação  da propaganda eleitoral,  as reações emocionais  da população, a 

pobreza  e  ignorância  do povo,  determinando  que  a igualdade  e  a  liberdade  individual  ─ 

pressupostos das escolhas democráticas – fiquem mitigadas. Esses fatores, tornam:

[...]  extremamente  difícil  que,  de  fato  e  forma  efetiva,  seja  assegurado,  como 
queriam os federalistas norte-americanos [na Convenção de Filadélfia de 1787, que 
aprovou a Constituição dos Estados Unidos da América], que  a vontade do povo 
prevaleça em relação à vontade de seus representantes.430

No Brasil ocorre o que Luiz Werneck Vianna chama de “alquimia eleitoral”431, 

que faz com a maioria da população não veja os seus direitos realizados pelos representantes 

que elegeu.

429 FARIA, José Eduardo. O Judiciário e o desenvolvimento sócio-econômico. In: FARIA, José Eduardo (Org.). 
Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 28.
430 MAZZILLI, Hugo Nigro. O Ministério Público e a defesa do regime democrático.  Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, DF, a. 35, n. 138, p. 65-73, abr./jun. 1998. 
431 VIANNA, Luiz Werneck et al. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: 
Revan, 1999, p. 43.
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Diante da inércia dos representantes, o titular do poder político transfere para 

as  associações  que  o  representam  ou  ao  Ministério  Público  –  na  ordem  constitucional, 

representante qualificado da sociedade ─, a legitimidade para requerer ao Poder Judiciário o 

cumprimento  de  políticas  públicas  de  direitos  sociais.  Vale  dizer,  verificada  a  omissão 

legislativa e/ou administrativa, o povo retira a legitimação que ordinariamente conferiu aos 

representantes  eleitos,  transferindo-a  para  os agentes  que irão  conduzir  o  seu  processo  e 

conferindo legitimidade ao Poder Judiciário para proferir decisão.

Destarte,  a  legitimidade  não  é  um  atributo  que  os  Poderes  Legislativo  e 

Executivo  adquirem  com  o  voto  e  não  cessa,  ainda  que  descumpram  os  compromissos 

traçados  na  Constituição.  Veraz  a  afirmação  de  Oswaldo  Luiz  Palu  de  que,  no  Estado 

Democrático de Direito, “tão importante quanto a legitimidade democrática de quem governa 

é a conformação dos atos governamentais com os princípios gerais constitucionais”, de modo 

que  a  “irrazoabilidade  do  atuar  e  a  ineficiência  levam  à  deslegitimação  do  poder, 

deslegitimação no sentido weberiano de ‘legitimidade racional-legal’”.432

Não há que se falar  em legitimidade exclusiva  do Legislativo  para produzir 

normas jurídicas no Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, a lei 

deixa  de ser  apenas  regra de Direito  (lei  justiça)  para  passar  a  instrumento  político  (lei  

medida).  As  leis  medida,  criadas  para  propulsionar  um  programa  estatal  definido  na 

Constituição, têm forma de lei, porque emanam de um corpo legislativo, mas o seu conteúdo é 

vinculado  ao que prescreve  a Norma Ápice,  de modo que, à falta  de lei  densificadora de 

preceito constitucional, nada impede que o Poder Judiciário, extraindo o núcleo dos princípios 

constitucionais, determine medida concretizadora para a hipótese levada ao seu julgamento.

Diante da inércia  dos Poderes Legislativo  e Executivo,  ocorre o  que Paulo 

Bonavides identifica como uma “queda de legitimidade dos órgãos legislativos e executivos” 

432 PALU, 2004, p. 116.
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e  “a  necessidade  de  repolitizar,  por  meio  da  democracia  participativa,  o  princípio  da 

legitimidade”.433

As formas  de democracia  participativa  não se cingem à iniciativa  de lei,  ao 

plesbicito e ao referendum. A propositura de ação civil pública é uma forma de exercício da 

democracia  participativa434,  porque os agentes  que  a propõem representam o povo, sendo 

apenas  o  veículo (têm,  portanto,  uma  legitimidade  para  a  condução  do  processo)  para  a 

cidadania levar ao Judiciário a pretensão de efetividade da Constituição.

O segundo fundamento – o de que não há direito público subjetivo – não resiste 

a  uma  análise  das  posições  jurídicas  que  os direitos  sociais  investem os  cidadãos  (vide 

capítulo 10).

Ali demonstrou-se que os direitos sociais atribuem direitos subjetivos para os 

cidadãos, individualmente, ou para as coletividades, que podem requerer judicialmente uma 

prestação  material  (mínimo existencial)  ou a  implementação  de uma  política  pública  que 

contenha  prestações  que  satisfaçam  ao  menos  aquele  mínimo  de  condições  básicas  de 

existência.

Com efeito, há direitos sociais que não investem os cidadãos em uma posição 

de exigir prestações materiais para si, mas, pela indivisibilidade do seu objeto, confundem-se 

com o  próprio  interesse  público  da  sociedade,  motivo  pelo  qual  os cidadãos  têm direito 

subjetivo na sua concretização, porém, dada a indivisibilidade do objeto, trata-se de direito 

subjetivo a uma política pública.

Outro  aspecto  que  afasta  o  argumento  de  que  incumbe,  tão-somente,  ao 

Legislativo  densificar  as  normas  constitucionais,  diz  respeito  à  força  normativa  da 

Constituição no Estado Social  e Democrático de Direito. Nessa forma estatal,  a lei já  não 

ocupa uma  posição  de  centralidade  na  concretização  dos direitos  sociais.  A Constituição 

433 BONAVIDES,  Paulo.  Teoria constitucional  da  democracia participativa.  edição.  São Paulo:  Malheiros, 
2001, p. 18-19.
434 CORREIA, 2002, p. 09.
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constitui o centro do sistema,  e os direitos fundamentais constituem a base axiológica  das 

Constituições democráticas, de modo que os direitos fundamentais expandem seus efeitos a 

partir da própria norma constitucional.

A  supremacia  da  Constituição  impõe  a  conformação  do  legislador 

infraconstitucional à lei, sendo inaceitável que as normas constitucionais fiquem sem eficácia, 

na dependência  de uma  atuação do legislador.  Isso corresponderia  a  sujeitar a vontade do 

legislador constituinte à vontade do legislador infraconstitucional.

O equívoco histórico da Constituição de Weimar,  quando se concebia que os 

direitos  não  se  aplicavam  imediatamente,  “por  serem vistos  como  dependentes  da  livre 

atuação do legislador”, além da falta de proteção direta desses direitos, propiciaram a erosão 

do substrato democrático daquela Constituição, cedendo espaço a que se instalasse o regime 

totalitário a partir de 1933.435

Depois da experiência dramática da Segunda Guerra Mundial,  em que se viu 

uma  Constituição  sem  poderes  para  conformar  a  realidade  e  para  assegurar  os  direitos 

fundamentais,  as  Constituições  do  pós-guerra  passaram  a  enunciar  o  princípio  da 

aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, cuja dimensão não é apenas a já analisada 

nesse  trabalho  –  de  um  comando  de  maximização  da  eficácia  jurídica  dos  direitos 

fundamentais.

Um  aspecto  importantíssimo  da  aplicabilidade  imediata  dos  direitos 

fundamentais, “é o de ressaltar que as normas que definem direitos fundamentais são normas 

de caráter preceptivo, e, não meramente programáticas”, de modo que, pelo §1º, do art. 5º, da 

Constituição Federal, “os operadores do direito estão autorizados, mesmo à falta de comando 

legislativo, a concretizar os direitos fundamentais pela via interpretativa".436

Embora Paulo Gustavo Gonet Branco verbere que os juízes, além de estarem 

autorizados a concretizar os direitos fundamentais que não receberam interposição legislativa, 
435 BRANCO, 2000, p. 133.
436 BRANCO, 2000, p. 134.
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“podem dar aplicação aos direitos fundamentais mesmo contra a lei,  se ela não se conformar 

com  o  sentido  constitucional  daqueles”437,  exsurge  do  seu  texto  que  essa  atribuição  do 

intérprete não seria ampla em relação a todos os direitos fundamentais, pois defende que as 

normas  que  dependem  de  interposição  legislativa  não  teriam  aplicabilidade  imediata, 

consistindo numa invasão da esfera de atribuições do Legislativo a pretensão de concretizar 

direitos sociais diretamente da Constituição.

Na verdade, os que advogam que o Judiciário não deve se imiscuir em questões 

que estariam sob a reserva do Legislativo, usam o argumento da falta de leis densificadoras, 

contudo sem supedâneo na realidade.  O argumento é do tipo que se sustenta por força do 

dogma  da  separação  de  poderes,  não  por  realmente  existirem  normas  constitucionais  de 

direitos fundamentais sociais a prestações sem a legislação infraconstitucional integradora.

Dada a grande produção legislativa do Estado Social,  poucos são os temas de 

direitos  sociais  fundamentais  que  já  não  tenham  recebido  densificação  normativa 

infraconstitucional. Não há ausência de normas quanto aos direitos de crianças e adolescentes, 

portadores de deficiência, idosos, índios, assistência social aos necessitados, etc.

Ao contrário, há normas e até a previsão de políticas públicas, o que falta é a 

efetiva  implantação  dessas  políticas.  O  que  falta  é  a  conscientização  sobre  o  uso  de 

instrumentos  processuais  para  cobrar  a  atuação  dos  Poderes  Legislativo  (para  editar  lei-

programa  da  política  pública)  e  Executivo  (para  implementá-las)  e  falta  o  Judiciário 

acostumar-se a essas demandas da sociedade, afastando – ou pelo menos ponderando ─ os 

óbices apresentados, como o da reserva de lei.

Diante de vários direitos sociais  previstos para diversos grupos,  pertinente a 

afirmação de Paulo Magalhães da Costa Coelho, para quem é necessário:

[...] um Poder Judiciário que garanta o Estado de Direito, mas seja ainda partícipe do 
processo político, garantidor e concretizador, na dimensão ativa, dos reclamos do 
Estado Social de Direito. Nessa tarefa de controle os juízes devem entrar em cena 
não como meros reprodutores de um saber técnico-dogmático, mas com a pergunta 

437 BRANCO, 2000, p.134-135.
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fundamental  de  como  se  concretizar  esse  Estado  Social  de  Direito  e  toda  a 
principiologia constitucional.438

Nota Antônio de Pádua Ribeiro que a expansão da função legislativa produziu 

a  edição  de leis  ambíguas  e  vagas,  “deixando  delicadas  escolhas  políticas  à  fase  de  sua 

interpretação e aplicação”439. Logo, o Judiciário  não usurpa função legislativa,  mas cumpre 

seu  papel  de  intérprete  quando  fixa  o  significado  da  norma,  determina  a  forma  de  sua 

concretização e a coteja com outras leis.

Defende  Lenio  Luiz  Streck  que  o  Poder  Judiciário  não  pode  assumir  uma 

postura passiva diante da sociedade. Afirma que a nova hermenêutica constitucional reserva 

ao Poder Judiciário (entendido como Jurisdição Constitucional):

[...] uma nova  forma de inserção no âmbito das  relações  de  poderes do Estado, 
levando-o a transcender as funções de checks and balances, mediante uma atuação 
que leve em conta a perspectiva em que os valores constitucionais têm precedência 
mesmo contra os textos legislativos produzidos por maiorias eventuais. 440

Não se trata de um Juiz Legislador ou Juiz  Administrador, mas de um Juiz 

Intérprete da Constituição. Ao interpretar a Constituição, o juiz deverá estar em sintonia com 

“o  sistema  de  valores  dominantes  no  meio  social,  satisfazendo  as  demandas  sociais  de 

justiça”441, as demandas dos diversos setores da sociedade em que vive e trabalha.

Ajunte-se, por fim,  que o princípio da separação dos poderes já está mitigado 

no próprio texto constitucional,  bem como modificada a sua concepção, conforme  se verá 

adiante. É de se lembrar, junto com Lídia Helena Ferreira da Costa Passos, que:

[...]  funções  legislativas,  do  mesmo modo,  também  são  previstas  para  o  Poder 
Judiciário, como exemplifica o disposto no inciso LXXI do citado art. 5º:o mandado 
de injunção é admitido justamente para que a ausência de norma regulamentadora 
não torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas 
fundamentais concernentes à cidadania, à soberania e à nacionalidade.442

438 COELHO, 2002, p. 132.
439 RIBEIRO,  Antônio de  Pádua.  O Judiciário como poder  político no século XXI.  Revista de  Informação 
Legislativa, Brasília, DF, vol. 36, n. 144, p. 91-100, out./dez. 1999,  p. 98.
440 STRECK,  Lenio  Luiz.  Quinze anos  da  Constituição:  análise  crítica  da  jurisdição  constitucional  e  das 
possibilidades hermenêuticas de concretização dos direitos fundamentais-sociais. In: SCAFF, Fernando Facury 
(Org.). Constitucionalizando direitos. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 156-157.
441 DOBROWOLSKI, 1997, p. 143.  apud FRISCHEISEN, 2000, p. 103.
442 PASSOS, 2001, p. 475.
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Não  há  diferença  qualitativa  entre  jurisdição  e  legislação,  mas  diferença 

quantitativa. Lembrando a afirmação de Luís Pietro Sanchís, de que o direito criado pelo juiz 

é  tão  obrigatório  e  válido  como  o  legislado,  havendo  apenas  diferenças  de  grau  de 

legitimidade, que é maior no legislador e menor no juiz, melhor se diria que há diferença de 

ordem, pois o que estabelece o regime democrático é que a concretização dos direitos sociais 

deve ser feita, em primeiro lugar, pelo legislador e pelo administrador. Em caso de omissão 

desses, a concretização pode ser feita diretamente pelo Judiciário, quando provocado.

Não há  diferença  qualitativa  entre jurisdição  e legislação  porque ambas,  no 

Estado  Democrático  de  Direito,  têm  o  dever  de  agir  para  concretizar  os  preceitos 

constitucionais, mas há uma diferença de ordem, porque essa tarefa é precípua do legislador e 

do  administrador,  e,  em  caso  de  sua  omissão,  ou  comportamento  errático,  conferida  ao 

Judiciário.443

Perez Luño reconhece essa atuação subsidiária do Poder Judiciário, ao afirmar 

que, quando os órgãos legislativos não assumem a tarefa de desenvolver  positivamente as 

disposições constitucionais,  essa  tarefa  é,  então,  realizada  pelos juízes,  como resultado do 

princípio da separação dos poderes, numa espécie de colaboração recíproca entre eles.444

Na doutrina, Mauro Cappelletti, Peaces-Barba, Ruíz Migual e G. Currió estão 

entre os autores que defendem a criação judicial do Direito.

Não obstante tudo o que foi dito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

firmou-se  no  sentido  de  que  não  cabe  ao  Poder  Judiciário  assumir  tarefa  que  o  regime 

democrático e o princípio da separação dos poderes reservam ao Legislativo.

443 Nesse sentido, também, PALU,  Oswaldo Luiz.  Controle dos atos de governo pela jurisdição.  São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, p. 82. MORO, 2004, p. 221,defendendo que o Judiciário somente deve determinar 
medidas que, precipuamente, cabem ao legislador democrático, se conseguir vencer a “reserva de consistência”, 
isto  é,  se  conseguir  reunir  argumentos  e  elementos  suficientes  para demonstrar  o acerto do  resultado  que 
pretende alcançar. 
444 LUÑO apud PASCUAL, Cristina García, La función del juez  en la creación y protección de los derechos 
humanos. In: Derechos humanos. Madrid: Tecnos: Ed. Jesús Balestros, 1992, p. 216.
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A afirmação  de que é vedado  aos juízes  exercer  função  legislativa  no  caso 

concreto não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. Com efeito, desde muito 

tempo, na Justiça do Trabalho, a sentença produzia norma para o caso concreto, vez que o 

Judiciário  trabalhista,  no  exercício  do  seu  poder  normativo,  criava  normas  jurídicas,  nos 

dissídios  coletivos445.  Esse  exemplo  demonstra  que  a  criação  de  normas  jurídicas,  em 

hipóteses específicas e com efeitos circunscritos ao caso concreto, não é, no Direito pátrio, 

exclusiva do legislador.

O que há é uma diferença entre as normas produzidas pelas diversas fontes do 

Direito. A sentença normativa nunca teve o grau de generalidade e abstração de que é dotada 

a Lei, produzida pelo Legislativo, ficando a meio caminho entre a abstração e a generalidade 

das leis e as sentenças prolatadas em ações individuais.

Do  magistério  de  Cândido  Rangel  Dinamarco  colhe-se  que  a  sentença 

condenatória  genérica  proferida  em  ações  coletivas,  quando  os  direitos  buscados  são 

individuais homogêneos, constitui uma nova fonte de direito, dotada de abstração e diferente 

da sentença tradicional, que define a obrigação, os seus sujeitos e o valor devido. Com efeito, 

nas sentenças condenatórias genéricas, cujo procedimento está nos arts.95 a 97, do Código de 

Defesa do Consumidor, o juiz profere decisão que apenas declara a existência da obrigação e 

identifica  seus  sujeitos  (sem  que  seja  precisa  a  identificação  dos  sujeitos/credores  da 

obrigação). A sentença genérica torna necessário  que, na fase de liquidação, outra sentença 

seja  proferida,  identificando-se plenamente  os sujeitos  e  o  valor  do  quantum debeatur.  A 

primeira  sentença,  genérica,  é  uma  fonte  do  Direito  que  será  concretizado  na  segunda 

sentença (a de liquidação). Diante disso, conclui Dinamarco: “É geral uma norma, ainda que 

ditada por juiz, sempre que não se enderece a sujeitos determinados e se destine à disciplina 

de direitos ou obrigações de sujeitos a serem individualizados”.446

445 Com a Emenda Constitucional nº 45/2004 não foi  extinto o poder normativo da Justiça do Trabalho, mas 
condicionado o ajuizamento do dissídio coletivo ao acordo entre as partes sobre o recurso à via judicial, como 
forma da negociação coletiva ser exaurida, antes de buscar-se uma resposta judicial. 
446 DINAMARCO, 1999, p. 61.
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Desses exemplos extrai-se que não é totalmente estranho à atividade judicial a 

prolação  de  comandos  genéricos,  semelhantes  à  norma  jurídica,  não  sendo  essa  conduta 

vedada  pelo  ordenamento  jurídico.  A  segunda  conclusão  que  exsurge  é  que  nem  por 

proferirem decisões  genéricas,  verdadeiras  fontes  do  Direito,  os juízes  estarão  exercendo 

função  legislativa.  Como explica,  com acuidade,  Cândido  Rangel  Dinamarco,  “as  normas 

para as quais se pretende qualificar os juízes não dispõem de todo o caráter de generalidade e 

abstração que supostamente faria deles autênticos legisladores”.447

Realmente,  quando,  numa  ação  civil  pública  é  formulado  pedido  de 

implementação de política pública de erradicação do trabalho infantil,  o juiz não está agindo 

como autêntico legislador, porque as prestações que devem compor referida política pública já 

estão definidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não estará criando direito novo, mas 

apenas determinando a efetividade de preceptivos que compõem o ordenamento jurídico,  e 

que  o  administrador  omitiu-se  em cumprir.  O  dispositivo  da  sentença  proferida  em ação 

coletiva  tem uma  nota  de  generalidade  -  pois  contém um  facere  ou  non  facere de trato 

sucessivo, uma obrigação indefinidamente exigível, porque os fins estatais são permanentes - 

e abstração, mas isso não as investe das mesmas características do ato legislativo.

Quando determina a implementação de uma política pública, o Poder Judiciário 

não está violando o princípio da separação dos poderes, mas exercendo o seu papel.  Como 

decidiu  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo,  não  há  violação  ao  art.  2º,  da 

Constituição da República, “porque cabe exclusivamente ao Poder Judiciário dizer o direito” e 

“na hipótese concreta [ação para compelir  o Município  a prestar assistência social básica à 

população de rua] outra coisa não está fazendo senão dizer o Direito, determinando-se seja 

cumprida a Constituição da República em sua inteireza”.448

447 DINAMARCO, 1999, P. 61. 
448 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 3ª Câmara Cível. Apelação cível nº 061.146-5/0-00. Apelantes: Estado de 
São Paulo e Município de São Paulo. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Des. Lineu 
Peinado. São Paulo, 22 de junho de 1999. Disponível em: <http:// www.tjsp.gov.br >. Acesso em: 16 maio 2005.
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9.5.2. Impossibilidade do Poder Judiciário exercer o controle  de questões 

políticas

Invoca-se,  ainda,  que o Poder Judiciário  não  pode se imiscuir  em questões 

políticas,  sendo a sua função, apenas,  de estabelecer  o alcance das normas jurídicas,  e não 

realizar uma interpretação criadora, invadindo esfera afeta à atuação política.

O argumento não se sustenta. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:

[...]sempre que a lei regula de forma vinculada a atuação administrativa, obrigando a 
administração  a  um  determinado  comportamento,  não  se  pode  falar  em 
insidicabilidade dessa atuação, justamente porque existindo o dever de atuar não há 
margem para qualquer consideração de ordem técnica e política.449

Os  que  defendem  um  Poder  Judiciário  que  não  exerça  uma  jurisdição 

constitucional,  mas  mantenha-se  numa  postura  passiva  diante  da  não-concretização  dos 

direitos sociais lançam em prol de sua tese os seguintes argumentos: a) o Judiciário não tem 

legitimidade para decidir  sobre questões políticas;  b) questões políticas são complexas e o 

magistrado não está apto a deslindá-las. Essas premissas são facilmente desconstituídas, como 

se verá a seguir.

9.5.2.1 A juridicização das questões políticas

449 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: inicial e coletiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 
88.
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Quando  o Judiciário  examina  matéria  constitucional,  não  há  como fugir  da 

realidade de que examina questões políticas, pois outra coisa não é a Constituição do que um 

estatuto jurídico do político.

Nem tudo que está na Constituição é matéria política stricto sensu, no sentido 

de  corresponder  a  uma  decisão  a  ser  tomada,  discricionariamente,  pelos  Governos.  Ao 

contrário, as normas constitucionais têm conteúdo político, mas forma jurídica de princípios e 

regras, o que lhes garante eficácia jurídica, em maior ou menor grau. E a eficácia jurídica é a 

possibilidade  de  exigir-se  o  comando  expresso  na  norma,  qualquer  comando (desde  que 

obviamente possível,  fática  e moralmente).  Portanto, ainda que o conteúdo da norma  seja 

político, é patente a sua exigibilidade.

Ante de tudo é preciso definir o que é matéria política. Para Pontes de Miranda, 

política é matéria “que fica ao arbítrio dos poderes públicos. Tudo que não se lhe entrega a tal 

caráter é jurídico”.450

Ainda  no início  do regime  republicano,  quando se ensaiava a adoção de um 

juízo de constitucionalidade de leis e atos do Poder Público, Rui Barbosa afirmava que se uma 

questão era política, quando analisada fora dos tribunais, ao tornar-se objeto de uma demanda, 

assumia necessariamente um caráter jurídico:

O  effeito  da  interferencia  da  justiça,  muitas  vezes,  não  consiste  senão  em 
transformar, pelo aspecto com que se apresenta o caso, uma questão política em 
questão  judicial.  Mas  a  attribuição  de  declarar  inconstitucionaes  os  actos  da 
legislatura  envolve,  inevitavelmente,  a  justiça  federal  em  questões  políticas.  É, 
indubitavelmente,  um  poder,  até  certa  altura,  político,  exercido  sob  as  fórmas 
judiciaes.451

A doutrina não apresenta uma definição precisa de ato político. Em geral,  as 

definições variam da enumeração casuística das hipóteses de ato político à distinção dos atos 

políticos dos atos administrativos em geral, em virtude dos primeiros refugirem à revisão do 

Poder Judiciário.

450 MIRANDA, Pontes. História e prática do habeas corpus. Rio de Janeiro: José Konfino, 1975, n. 2, p. 238.
451 BARBOSA, 1933, v.4, p. 41 e ss. apud COMPARATO, 2004, p. 46.
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Representando o segundo grupo, José Cretella Júnior define ato de governo ou 

ato político como “toda manifestação  de vontade do poder público  que, por sua condição 

especial, escapa à revisão do Poder Judiciário, constituindo esse tipo de ação não um exceção 

ao  princípio  da  legalidade,  mas  à competência  do juiz,  o  qual  não  tem possibilidade  de 

fiscalizá-lo, se a isso for provocado”.452

Paulo Bonavides,  a par de também defender a incontrastabilidade judicial do 

ato político, cuida de enumerá-los :

[...] medidas da política econômica, declarar a guerra, negociar a paz, estabelecer o 
regime tributário, decretar a intervenção nos preços e na moeda, regular as relações 
internacionais, promover o desenvolvimento, em suma, aquelas prerrogativas que, 
pela sua natureza mesma, podem compor o substrato de uma política ou de uma 
legislação,  cujo  teor  controverso  não  será  nunca  objeto  legítimo  de  apreciação 
judicial [...]
[...]salvo se interferirem com a existência constitucional de direitos individuais. 453

Também  há  quem,  como  Oswaldo  Aranha  Bandeira  de  Mello,  repudie  a 

distinção  entre  atos  políticos  e  atos  administrativos,  aduzindo  que  tal  distinção  não  é 

importante, porque tanto os atos ditados pelos órgãos de direção superior da vida  política, 

quanto os atos executados pelos órgãos subalternos, são atos administrativos, ante o objetivo 

que têm em mira,  além de ambos serem passíveis de controle, pois “no Estado de Direito, 

torna-se inadmissível atividade insuscetível de controle do Judiciário, quando viola direitos e 

causa danos”.454

Não há negar que existe um traço de discrímen entre os atos políticos e os atos 

administrativos  propriamente  ditos,  o  que  não  é  o  bastante  para  afirmar-se  que  os  atos 

políticos não estão sujeitos à apreciação judicial.

Com efeito, o que distingue os atos políticos dos atos administrativos é que os 

primeiros  são  expedidos  “em  nível  imediatamente  infraconstitucional  e  com 

452 CRETELLA JÚNIOR, José. Teoria do ato de governo. Revista de Informação Legislativa, Brasília, DF, a. 24, 
n. 95, p. 73-84, jul./set. 1987, p. 73.
453 BONAVIDES, 2002, p. 292.
454 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 
1969, v. 1, p. 417-418.
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discricionariedade”,  enquanto os segundos são expedidos  em nível  infra-legal455.  Por isso, 

sintetiza Derly Barreto e Silva Filho que:

[...] o traço característico dos atos políticos é a circunstância de eles se encontrarem 
livres de  uma habilitação legislativa  para serem praticados,  ou melhor, de serem 
editados em execução direta da Constituição sem a interposição do legislador; e de 
apresentarem uma ampla margem de discricionariedade conferida diretamente pela 
Constituição.456

Portanto,  na  prática  de  atos  políticos,  os  agentes  políticos,  designados  na 

Constituição, colocam-se em situação semelhante à do órgão legislativo, devendo obediência 

direta  à  Carta  da  República.  Se  a atividade  legislativa  não  é insuscetível  de  controle  de 

constitucionalidade, a atividade executiva de expedição de atos políticos também não pode ser 

incontrastável. Desse modo, também os atos políticos são controláveis pelo Poder Judiciário.

A exclusão dos atos políticos do controle judicial encontrava amparo no art. 68 

da  Carta  de  1934  (“É  vedado  ao  Poder  Judiciário  conhecer  de  questões  exclusivamente 

políticas”),  e veio  a se repetir  nos textos constitucionais  subseqüentes -  art. 194 da CF de 

1937; arts.  173 da CF de 1967 e 181 da EC 1/69 – estes dois últimos neste teor: ‘Ficam 

aprovados e excluídos de apreciação judicial os atos praticados pelo Comando Supremo da 

Revolução de 31 de março de 1964 [...]”.457

No Estado Social  e  Democrático  de Direito,  instaurado com a Constituição 

Federal de 1988, vige, ao contrário, o princípio da inafastabilidade do controle judicial (art. 

5º, XXXV),  não podendo subsistir  argumentos que, moralmente insustentáveis,  em épocas 

passadas,  ao  menos  amparam-se  no  direito  positivo.  Não  há,  sob a ordem constitucional 

vigente, amparo algum para defender-se que os atos políticos não estão sujeitos ao controle 

judicial, pois no Estado Democrático de Direito torna-se inadmissível atividade administrativa 

isenta de controle judicial.458

455 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 4. ed., São Paulo: Malheiros, 1993, p. 
408-409.
456 SILVA FILHO,  Derly Barreto e.  Controle  jurisdicional  dos  atos  políticos  do Poder  Executivo. Revista 
Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 08, p. 123-134, out./dez. 1994, p. 130.
457 MANCUSO, 2001, p. 737.
458 Sobre sindicabilidade dos atos políticos, confira-se SILVA FILHO, 1994, p. 130-132.
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Mas,  a  implementação  de  uma  política  pública  é  um  ato  político?  Na 

enumeração  casuísta  de  atos  políticos,  não  se  encontra  doutrinador  que  insira  a 

implementação  de  política  pública  como  um ato político.459.  A natureza  de  uma  política 

pública não é a de um ato político, mas de um ato administrativo complexo.

No entanto, como lembra Rodolfo de Camargo Mancuso:

[...] possivelmente por  conta  de uma acepção exacerbada e  um tanto radical  da 
tripartição  entre  os  Poderes,  ou  ainda,  por  influência  de  certas  contingências 
políticas  em  época  de  exceção,  grassou  por  certo  tempo  em  nosso  país  uma 
tendência [hoje um tanto esmaecida] à aproximação entre as políticas públicas e os 
atos puramente políticos, de governo, ou, enfim, os ditos atos de gestão, por aí se 
pavimentando o caminho para o argumento de que certas condutas dos governantes 
se revelam infensas e refratárias ao contraste judicial.460

Políticas  públicas  não  são  atos  políticos.  Não  se  situam  na  órbita  de 

discricionariedade do administrador, quer quanto à sua implementação, quer quanto ao seu 

conteúdo.

Observa-se  que  há  um embaraçamento  ao  controle  judicial,  por  associar-se 

questão política a toda questão que tem grande repercussão social.  Na medida em que os 

direitos sociais foram positivados e, em seguida, foram positivadas as suas garantias, houve 

um processo de judicialização desses direitos, pois, entre aquelas garantias, estava a criação 

de mecanismos de tutela judicial para o seu exercício461. Desse modo, o Judiciário  passou a 

ser provocado a examinar questões de grande repercussão social, sem que, no entanto, essas 

questões fossem verdadeiros atos políticos.A tutela que se passou a requerer do Judiciário – 

tutela  de direitos sociais  de repercussão supraindividual  – levou ao fenômeno  chamado de 

politização do Judiciário. 

459 São comumente citados: apresentação ou retirada de projeto de lei; sanção, promulgação e publicação de leis; 
convocação de sessão extraordinária do Congresso Nacional; veto total ou parcial de projeto de lei; edição de 
medidas provisórias; decretação e execução de intervenção federal; decretação de estado de defesa e de estado de 
sítio;  manutenção  de  relações  com  Estados  estrangeiros;  celebração  de  tratados,  convenções  e  atos 
internacionais; declaração de guerra ou de mobilização nacional; celebração de paz
460 MANCUSO, 2001, p. 737.
461 FRISCHEISEN, 2000, p. 97.  Afirma a autora que “esse processo de judicialização das demandas coletivas, 
que antes eram veiculadas tão somente pela  via  política,  através,  por  exemplo,  das  eleições  e  conseqüente 
atividade do Poder Legislativo, é conseqüência natural da positivação pelas Constituições dos direitos sociais”, 
p. 103.
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A politização decorre da alta complexidade das questões que passaram a ser 

levadas perante o Judiciário. Já não se trata mais de aplicar a norma a um caso individual, mas 

de  preencher  o  conteúdo  de  normas  que  apenas  enunciam  fins,  programas  a  serem 

implementados pelo Estado.

Nesse contexto, conforme observou Mauro Cappelletti, “é manifesto o caráter 

acentuadamente criativo da atividade judiciária de interpretação e de atuação legislativa e dos 

direitos sociais”.462

Acrescente-se  que  o  acesso  à  justiça  é  um  direito  fundamental  e,  se  as 

demandas que são, hodiernamente,  levadas  ao Poder Judiciário,  exigem decisões políticas, 

constitui negação do direito fundamental de acesso ao Judiciário,  negar-lhes solução sob o 

argumento de que envolvem decisões políticas.

Lembrando  que  o  Estado  Social  propiciou  uma  expansão  da  atividade  dos 

Poderes Legislativo e Executivo, Antônio de Pádua Ribeiro afirma  que desse fato surgiu a 

exigência de controle judiciário das múltiplas atividades do Estado, determinando que as lides 

levadas ao Judiciário já não envolvam apenas sujeitos privados, mas passem a “comprometer 

os  Poderes  políticos  do  Estado”463.  Acrescenta  que  negar  tutela  adequada  a  situações 

conflitivas  da  espécie  corresponde  à  própria  negação  da  tutela  que  o  Estado  se  obrigou 

quando chamou para si o monopólio da jurisdição.464

Conforme  registra  Maria  Luiza  Fonseca  Frischeisen,  a  atuação  do  Poder 

Judiciário em matéria de implementação de políticas públicas está “incluída no processo mais 

amplo de aprofundamento do próprio exercício da cidadania e da democracia, que pressupõe 

modificações no modelo clássico da divisão de poderes”.465

462 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1993, p. 42.
463 RIBEIRO, Antônio de Pádua. 1999, p. 98.
464 RIBEIRO, 1999, p. 99.
465 FRISCHEISEN, 2000, p. 107.
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Pondera Lenio  Luiz  Streck que não defende uma simplista  judicialização da 

política e das relações sociais, mas exercício responsável.  Nesse particular, é precisa a lição 

de Luiz Werneck Vianna, para quem, se a judicialização da política:

[...] significar  a  delegação da vontade do soberano a  um corpo especializado de 
peritos na interpretação do Direito e a “substituição” de um Estado benfeitor  por 
uma justiça providencial e de moldes assistencialistas, não será propícia à formação 
de  homens  livres  e  nem  à  construção  de  uma  democracia  de  cidadãos  ativos. 
Contudo, a mobilização de uma sociedade, para defesa dos seus interesses e direitos, 
em  um  contexto  institucional  em  que  as  maiores  efetivas  da  população  são 
reduzidas,  por  uma alquimia  eleitoral,  em  minorias parlamentares,  não  se  pode 
desconhecer  os  recursos  que  lhe  são  disponíveis  a  fim  de  conquistar  uma 
democracia de cidadãos. Do mesmo modo, uma vida associativa ainda incipiente, 
por décadas reprimida no seu nascedouro, não se pode recusar a perceber as novas 
possibilidades,  para  a  reconstituição  do  tecido  da  sociedade,  dos  lugares 
institucionais que lhe são facultados pelas novas vias do acesso à justiça.466

Assim,  se  é  a  sociedade  organizada  quem leva  a  demanda  ao  Judiciário, 

demonstrando que não aceita a omissão administrativa em concretizar um determinado direito 

social, não se há que falar em invasão de esfera de atuação política, muito menos de falta de 

legitimidade do Judiciário para prestar a jurisdição.

Na  esteira  do  pensamento  de  Burdeau,  Paulo  Bonavides  afirma  que,  “a 

legitimidade é questão de fundo, substancial, relativa à consonância do poder político com a 

opinião pública, de cujo apoio depende”.467

É porque os agentes legitimados, no front, para implementar políticas públicas 

não o fazem, que perdem o apoio popular do qual depende a sua legitimidade. Deslegitimam-

se pela inércia, perdendo a posição de refletores da vontade da maioria do povo, que teriam 

alcançado com o voto. A legitimidade passa, então, para aqueles que dentro do ordenamento 

jurídico  são designados para exercer  o controle das omissões administrativas:  o Ministério 

Público e o Judiciário.

Através do Judiciário,  a sociedade busca alcançar o que não obteve por meio 

daqueles que legitimou pelo voto para agir  em seu nome (o legislador e  o administrador). 

466 VIANA, 1999, p. 43.
467 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 119.

215



Confere,  portanto,  legitimidade  ao  Judiciário,  ao  buscá-lo  como  fonte  última  para  a 

concretização dos direitos sociais.

Destarte, da inércia dos poderes encarregados de precipuamente implementar 

as  políticas  públicas,  nasce  a  obrigação  do  Poder  Judiciário  de  determinar  aos  Poderes 

Públicos  a  concretização  dos  direitos  sociais  fundamentais.  E  como  os  direitos  sociais 

concretizam-se através de políticas públicas, da inércia dos Poderes Legislativo e Executivo, 

nasce  a legitimidade  do  Ministério  Público  e das associações para requerem,  e do  Poder 

Judiciário para proferir decisão, determinando a realização dessas políticas públicas, isto é, de 

atos materiais que levem à concretização dos direitos sociais.

Conforme  já  demonstrado,  não  há  discricionariedade  administrativa  na 

concretização dos direitos sociais, mas vinculação do administrador à realização dos ditames 

do Estado Democrático de Direito e à realização do interesse público.  O interesse público 

confunde-se com os valores consubstanciados nas  normas  de direitos sociais  a prestações. 

Logo, a concretização de direitos fundamentais sociais não se trata de matéria política,  mas 

jurídica, posto que esses direitos estão consubstanciados em normas jurídicas.

Além disso,  a  Administração  Pública  não  é o  único  intérprete do interesse 

público. Com razão Maria Sylvia Zanella Di Pietro ao afirmar que, se a própria Constituição 

legitima  associações,  partidos políticos,  entidades  de classe e  Ministério  Público  a ajuizar 

ações  para  proteger  o  interesse  público,  significa  que  a  Constituição  está  dizendo  que  a 

proteção do interesse público não cabe somente à Administração Pública.  Se existem outros 

protetores do interesse público,  havendo conflito  entre a interpretação de interesse público 

dada pelo administrador e a interpretação dada pela sociedade, o Judiciário deve ser o árbitro 

desse conflito.468

Ressalte-se que não se trata de considerar a atuação do Judiciário panacéia para 

a  solução  da  inércia  do Executivo  na  implementação  de  políticas  públicas.  A crítica  dos 

468 DI PIETRO, 2003, p. 189.
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autores chamados de comunitaristas que o Judiciário não é a sede onde devem ser resolvidos 

os  problemas  da  comunidade  não  é  aqui  desconsiderada.  O  que  se  propõe não  é  que o 

Judiciário deva fixar ou escolher políticas públicas. A atuação do Judiciário deve ser, sempre, 

subsidiária,  nessa  matéria,  quando  provada  a  omissão  dos  agentes  públicos,  e,  inclusive, 

depois de demonstrado que se tentou a solução extrajudicial.

Não há negar que fortalece a luta da sociedade civil o fato da Justiça ser uma 

instituição garantidora dos direitos humanos, incluídos os sociais a prestações, e acessível a 

todas  as  demandas  relativas  a  esses  direitos  –  individuais  ou  coletivas469.  Não  se  pode 

conceber a judicialização de questões relativas a políticas públicas como uma derrocada da 

soberania  popular,  transferindo-se  para  decisão  judicial  o  que  deveria  ser  resolvido  pela 

pressão dos grupos sociais sobre o governante.

Ao  contrário,  a  judicialização  do  conflito  é  demonstração  do  exercício  da 

cidadania,  porque uma vez malogradas as tentativas de convencer o administrador público a 

realizar  a política  pública,  os cidadãos,  fortes na norma-princípio  da Constituição que lhes 

assegura a inafastabilidade da jurisdição,  intentam resolver o conflito pela via judicial.

A omissão administrativa em implementar políticas públicas é ilegal,  já que a 

Constituição  determina  a  aplicabilidade  imediata  dos  direitos  fundamentais  (incluídos  os 

sociais).  Desse  modo,  o  controle  da  omissão  traduz-se  num controle  de  legalidade,  não 

havendo falar-se Poder Judiciário está substituindo o Executivo em matérias políticas.

Nesse sentido, afirma  Luiz  Guilherme  Marinoni  que se há,  no ordenamento 

jurídico,  norma  estabelecendo  o  dever  de  agir  do  administrador  em  dada  situação,  o 

descumprimento  do  dever  constitui violação  da norma,  passível  de corrigenda  pela  Poder 

Judiciário.470

469 A essa conclusão chegaram Governo Federal e entidades da sociedade civil, reunidos para elaboração do 
Programa Nacional de Direitos Humanos
470 MARINONI, 1998, p. 88.
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Portanto, o argumento de que questões políticas não estão sujeitas ao controle 

judicial  já  não  encontra  respaldo  nos  dias  atuais,  sendo  paradigmática  dessa  corrente  a 

afirmação de Derly Barreto e Silva Filho:

[...] todo e qualquer ato praticado pelo Governo – seja político ou não [tanto faz a 
configuração que se lhe dê ou a configuração que tenha] sujeita-se à Constituição; 
subordina-se aos requisitos formais e materiais nela postos. Em conseqüência, como 
cabe ao Poder Judiciário velar pela constitucionalidade das ações estatais, nenhuma 
questão, mesmo política, pode ser subtraída de sua apreciação.471

9.5.2.2 Complexidade das matérias versadas nas políticas públicas

Superada a questão da legitimidade, há, ainda, que atentar-se para a alegação 

de  complexidade  de matérias  relacionadas  à  implementação  de  políticas  públicas.  Qual  a 

melhor  política  pública?  Como  ela  será  implementada?  Que  serviços  públicos  estarão 

incluídos nessa política? Com quais recursos a política pública será implementada? De onde 

virão os recursos?

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, representante de uma corrente conservadora 

a  respeito  da atuação do  Judiciário,  afirma  que  a efetivação  dos direitos  sociais  “quando 

reclama  a  instituição  de  um serviço  público,  dificilmente  pode  resultar  de  uma  decisão 

judicial”472, pois “tal instituição depende de inúmeros fatores que não se coadunam com o 

imperativo  judicial.  Por isso,  a inconstitucionalidade por omissão tem sido letra morta e o 

mandado de injunção de pouco tem servido”.473

O argumento dos que se opõem à atuação ativa do Poder Judiciário  desfaz-se 

se considerarmos que, a priori, o julgador não é obrigado a descer a tantas minúcias, apenas 

determinando que seja implementada a política pública.

471 SILVA FILHO,1994, p. 126. apud MANCUSO, 2001, p. 728-729.
472 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves.  Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 1995,p. .49 e 
ss.
473 FERREIRA, 1995, p. 100.

218



No  entanto,  enfrentando-se  o  argumento,  pode-se  afirmar  que  todas  essas 

respostas são  ministradas  pela  própria  sociedade,  que legitima  o  Ministério  Público  e as 

associações para o ingresso da ação e o Poder Judiciário, para proferir decisão. 

É fato que a sociedade brasileira já está organizada em diversos Fóruns, ONGs 

e associações, os quais podem subministrar ao magistrado os conhecimentos necessários para 

resolver matéria relativa à implementação e corrigenda de políticas públicas Além disso, há os 

Conselhos de Direitos, com representação dos poderes públicos e da sociedade civil, que, têm, 

entre suas competências, aprovar, fiscalizar e avaliar políticas públicas.

Logo,  a  sociedade  civil  pode  ser  ouvida,  pelo  Judiciário,  em  audiência, 

subministando-lhe os conhecimentos técnicos para proferir decisão.

Com efeito,  o  direito  fundamental  de crianças  e  adolescentes de não serem 

precocemente  engajados  no  trabalho  já  é  objeto  de  discussão  do  Fórum  Nacional  de 

Erradicação do Trabalho Infantil,  espaço de discussão de políticas públicas para erradicação 

do trabalho infantil.  Essas discussões resultaram em subsídios para o Governo elaborar um 

plano nacional de combate ao trabalho infantil. Logo, diante de pedido do Ministério Público 

ou de  associação  para  que  a  União,  Estado  ou Município  implementem uma  política  de 

erradicação do trabalho  infantil,  os autores da ação já  fornecem ao juiz informações sobre 

como deve ser a política.

O juiz, em questões individuais, não é obrigado - nem poderia -, dominar todas 

as matérias postas à sua apreciação. Por isso, tanto os códigos de processo civil quanto penal 

prevêem a possibilidade do juiz  se escorar em perícia.  Logo, não há motivo para que uma 

ampla instrução, inclusive com oitiva de experts na matéria sub judice, não seja utilizada em 

questões coletivas, mormente em se tratando de concretização de direitos sociais por meio de 

políticas públicas.

Examinando lides em que há significação pública – como é caso de ações civis 

públicas visando à implementação de políticas públicas – o Poder Judiciário deve considerar a 
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nova dimensão da atuação judicial,  ante a natureza da matéria colocada sob sua deliberação. 

Como pontifica  Carlos  Alberto  de  Salles,  esse  fato  deve  acarretar uma  transformação  no 

modelo de processo decisório, que deve abrir novos canais que permitam o desempenho da 

função que a sociedade requer do Judiciário474.

Importante assinalar que, se não há qualquer política pública,  a determinação 

do Poder Judiciário é que o ente federativo a implemente, de acordo com os delineamos gerais 

do texto constitucional e da legislação infraconstitucional a respeito do tema. Por exemplo, 

quando refere-se à proteção à infância,  a Constituição (art. 227) já estabelece as prestações 

que  devem  estar  incluídas  numa  política  pública  (saúde,  alimentação,  educação,  lazer, 

profissionalização,  cultura).  Some-se  a  isso  o  fato  de  que  o  Estatuto  da  Criança  e  do 

Adolescente traça as diretrizes que devem ser observadas nas políticas públicas (Título I da 

Lei n.º 8.069/90, em especial  os arts.  86 a 94). Desse modo, basta que o Poder Judiciário 

determine a implementação da política pública na forma do art. 227, da Constituição Federal e 

dos arts. 86 a 94 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Se já  há uma política pública,  mas ela é insuficiente, há de se perquirir  se a 

insuficiência  diz  respeito  à  abrangência  do  atendimento,  ou  às  espécies  de  prestações 

integrantes  da  política  pública,  isto  é,  os aspectos quantitativos  e  qualitativos  da política 

pública.  Se o  Ministério  Público,  ou  a  associação  autora,  comprovam a  insuficiência  da 

política pública,  poderá o Judiciário  determinar a correção dessa política,  de acordo com as 

informações subministradas pelos autores e pelos Conselhos de Direitos, Fóruns e ONGs que 

trabalham na área específica da política pública a ser implementada ou corrigida.

Até  autores  que  não  admitem  a  sindicabilidade  dos  direitos  sociais  a 

prestações, reconhecem que, em face da proibição de retrocesso de direitos fundamentais, “é, 

474 SALLES, Carlos Alberto de. Processo Civil de Interesse Público. In: SALLES, Carlos Alberto de (Org.). 
Processo civil e interesse público: o processo como instrumento de defesa social. p. 39-77. São Paulo: Revista 
dos Tribunais e Associação Paulista do Ministério Público, 2003, p. 71-72.
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em tese,  possível  o  controle  jurisdicional  das  opções legislativas  de concretização  desses 

direitos, tomando as próprias normas constitucionais que os prevêem como parâmetro”.475

Como é cediço, as políticas públicas iniciam-se com uma lei que prevê os atos 

e prestações componentes da política pública. Desse modo, ao contrário do que afirma José 

Carlos  Vieira  de  Andrade  não  é  de  improvável  demonstração  a  ocorrência  de  um  ato 

legislativo  manifestamente  desconsonante  com uma  política  pública,  cujos  delineamos  já 

foram traçados  pela  Constituição  e,  inclusive,  por  normas  infraconstitucionais  de  âmbito 

nacional, como é exemplo o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Demonstrado  o  descompasso  entre  a  execução  da  política  pública  e  a  lei 

criadora, ou a norma constitucional, essa política pública pode ter seus rumos corrigidos pelo 

Poder Judiciário,  sem que haja ofensa ao princípio  da separação dos Poderes, afinal,  como 

decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “a determinação judicial para que seja 

cumprida  a  lei  não  pode  ser  entendida  como  ingerência  descabida  na  Administração 

Municipal”.476

9.5.3 O conflito entre o princípio da separação dos poderes e o princípio da 

máxima eficácia dos direitos fundamentais sociais a prestações

No  novo  cenário,  em que,  de  forma  crescente,  o  Ministério  Público  vem 

utilizando a ação civil pública para requerer a implementação de uma política pública, com o 

fito de concretizar direitos sociais a prestações, a resistência em apreciar essa demanda, sob o 

475 BRANCO, 2000, p.150.
476 O  Tribunal  assim  decidiu,  em  votação  unânime,  analisando omissão  administrativa  que  ensejou  o  uso 
indevido,  por  particulares,  de  áreas  públicas.  A decisão  do  Tribunal  confirmou  sentença  que  condenou  a 
municipalidade a usar os meios judiciais e extrajudiciais cabíveis para impedir a ocupação desordenada do solo. 
Em última análise, embora não utilizada a expressão, o Tribunal determinou que houvesse uma política pública 
regular que impedisse a ocupação desordenada do solo. TJSP, 17ª Câmara Cível, Ap. 261.800-2/3, rel. Des., 
Ribeiro  Machado,  j.  03/10/95,  In:  Revista  dos  Tribunais,  São  Paulo,  n.  726,  p.  236-238,  abr./1996,  apud 
GOMES, 2003, p. 121.  
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argumento do princípio da separação dos poderes, faz surgir o conflito entre aquele princípio 

e os princípios de máxima  eficácia dos direitos fundamentais (art. 5º, § 1º, da CF/88) e do 

acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/88).

A solução desse conflito entre princípios exige o emprego da ponderação e que 

se percorra o iter traçado no item 2.4.1, para conferir-se objetividade às decisões ponderadas, 

de modo a afastar a mera subjetividade do julgador e, diante de uma argumentação racional, 

lograr o consenso sobre a correção do julgado.

Para  melhor  compreensão  da  assertiva,  recorde-se  o  esforço  da  dogmática 

moderna de estabelecer uma objetividade para o método da ponderação de valores. Aqui não 

se  cuida  de  afirmar,  aprioristicamente,  que,  havendo  um  princípio  de  um  lado,  e  dois 

princípios do outro, o conflito se resolve em favor do lado que apresenta maior número de 

princípios. Uma vez que a questão do conflito de princípios é axiológica, não é a quantidade 

de princípios que importa, mas o seu valor no sistema jurídico-constitucional.

No primeiro passo do iter ponderativo, alinham-se os elementos normativos em 

conflito:  separação  dos  poderes,  de  um  lado;  eficácia  dos  direitos  sociais  e  acesso  ao 

Judiciário  de outro, acompanhados das demais normas que com eles interagem. Ao lado do 

princípio  da separação dos poderes (art. 2º  da Constituição), ajunte-se a regra que o torna 

cláusula  pétrea da Constituição (art. 60, § 4º, III); no lado correspondente ao princípio  da 

máxima  efetividade  dos  direitos  sociais,  alinhe-se  que  os  princípios  da  ordem  social  e 

econômica  convergem para essa efetividade (em especial,  os  arts.  170, VII e VIIII, 193), 

além do princípio do acesso ao Judiciário.

Na segunda fase, em que são alinhados os fatos que influenciam os elementos 

normativos,  é preciso  verificar  o caso concreto: o princípio  da separação dos poderes está 

sendo oposto como empecilho à concretização de qual direito social a prestação? É um direito 

decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana? Compõe o mínimo existencial ou é 

um direito para além daquele mínimo? As funções do Estado são estanques ou há contínua 
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comunicação entre elas? A negativa de acesso ao Judiciário  ocorre quando não se admite a 

ação,  ou também,  quando  a despeito  de admitir-se  o  seu  processamento,  o  mérito  não  é 

apreciado, sob o argumento de que a matéria veiculada é insindicável?.

Assim, pode-se alinhar como fatos num caso hipotético:

1) a via judicial foi acionada para concretizar o direito à proteção integral de 

crianças  e  adolescentes,  engajadas  no  trabalho  infantil,  sem  que  o 

Município adotasse política de erradicação do trabalho infantil;

2) o Município não negou a omissão, alegando falta de recursos;

3) no Município, recursos são gastos em outras áreas não-prioritárias.

Na  terceira  etapa  da  ponderação,  a  decisão  há  de  sopesar  os  argumentos 

contrapostos  de  ambos  os  lados.  No  caso  em  exame,  a  decisão  deve  convergir  para  a 

prevalência dos princípios da efetividade máxima  dos direitos fundamentais e do acesso ao 

Judiciário, sob o fundamento de que o princípio da separação dos poderes não sai diminuído, 

mas  apenas  interpretado nos seus corretos limites,  sendo certo  que o acesso ao Judiciário 

realiza-se efetivamente quando o mérito da demanda é apreciado, pois não basta reconhecer o 

acesso,  se  o  mérito  não  é apreciado  –  a  rigor,  não  haveria  revisão  judicial,  mas  apenas 

simulacro de acesso a uma Justiça que fecha os olhos para o problema.477

Para a etapa da decisão, aplica-se o princípio da proporcionalidade, para dizer-

se como será a efetividade máxima do direito social postulado e ─ nos limites de um acesso 

verdadeiro ao Judiciário ─, em que medida o Judiciário poderá intervir na realização de uma 

política pública.

477 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo. 2. 
ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 68-70:“Assim, quando a Constituição assegura o amplo poder de acesso ao 
Poder Judiciário (art. 5º, XXXV), refere-se a um direito, isto é, a uma faculdade que emerge da proteção da regra 
material a determinada situação da vida. Não existe garantia constitucional do mero ingresso, ou pelo menos não 
é nesse sentido que se fala em inafastabilidade da jurisdição. A proteção diz respeito a lesão ou ameaça de direito 
[...] Tudo isso permite concluir que o mero direito de ingresso, absolutamente desvinculado do caso concreto, 
não tem amparo na Constituição”.
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É dizer, pela aplicação do princípio da proporcionalidade, o intérprete expressa 

quanto o princípio  que não  preponderou ( no caso, o  da separação dos poderes)  deve ser 

mitigado e qual a extensão da efetividade dos princípios prevalecentes. Veja-se que nenhum 

dos princípios em conflito é afastado, mas são estabelecidos graus de aplicação para cada um.

Por isso, acertada a conclusão a que chegou Rodolfo de Camargo Mancuso:

[...] não é, pois, de se descartar a hipótese de que a propalada contraposição entre 
política  pública  e  controle  judicial talvez  mesmo configure,  no limite,  um falso 
problema, ou ao menos uma  falsa antinomia,  a se  ter  presente que os  princípios 
constitucionais têm de ser compatibilizados entre si, sem que um esvazie o conteúdo 
ou enfraqueça a eficácia do outro; assim, é com esse espírito largo e conciliador que 
se deve ler os princípios da independência entre os Poderes e o da garantia de acesso 
à Justiça.478

Uma vez que as decisões judiciais  devem ser  fundamentadas,  e dado o uso 

ainda  diminuto  do  método  da  ponderação,  num  sistema  judicial  acostumado  ao  método 

lógico-dedutivo (subsunção do fato à norma), é importante que o juiz, na decisão, fundamente 

cada uma das etapas do método da ponderação.

A  fundamentação  constitui  condição  para  a  legitimidade  das  decisões  dos 

juízes.  Como  afirma  Thomas  Fleiner,  “o  juiz  somente  encontra  reconhecimento  quando 

fundamenta suas sentenças racionalmente, isto é, de maneira compreensível”.479

Depois de uma fundamentação bem feita, à luz dos princípios constitucionais ─ 

em especial o da dignidade da pessoa humana─, não pode ser retorquido, senão por motivos 

ideológicos, um julgamento que privilegie a dignidade humana, sem afastar outros princípios, 

que,  ab initio, pareciam-lhe  contrapostos; mas  que, em verdade, somente necessitavam de 

uma leitura compatível com o Estado Democrático de Direito – como é o caso do princípio da 

separação dos poderes.

478 MANCUSO, 2001, p. 738-739.
479 FLEINER, 2003, p. 58.
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10.  A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA POSTULAR A 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Não  há  dúvida  que  ao  Ministério  Público  incumbe  a  promoção  dos  meios 

extrajudiciais e judiciais para concretização dos direitos fundamentais. Quem o diz é a própria 

Constituição: “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional 

do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis” (art. 127).

A ordem jurídica brasileira tem nos direitos fundamentais a sua centralidade, 

pois,  constituindo-se  o  Estado  brasileiro  em  Estado  Democrático  de  Direito  assumiu  o 

compromisso  de  realização  dos  direitos  fundamentais  em todas  as  suas  dimensões,  para 

concretização do princípio-fonte do ordenamento, que é a dignidade da pessoa humana.

Ao  prever  que  incumbe  ao  Ministério  Público  promover  o  inquérito  civil 

público  e a ação civil  pública,  a Constituição aponta para a atuação extrajudicial  e judicial 

dessa Instituição,  legitimando-a para agir  em juízo,  ou extrajudicialmente,  na proteção de 

interesses  difusos  e  coletivos,  também  incluídos  os  individuais  homogêneos  e  todos  os 

direitos individuais que, por sua indisponibilidade, constituam um valor social cuja proteção o 

ordenamento jurídico impõe.

A defesa dos direitos transindividuais não ocorre apenas quando o Ministério 

Público  impugna  em juízo  os atos dos Poderes Públicos,  contrários à ordem jurídica  e  ao 

regime  democrático.  Avulta  em importância  a  tarefa  da  Instituição  de  ─  defendendo  os 

direitos metaindividuais ─ realizar os objetivos fundamentais do Estado, expressos no art. 3º, 
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da Constituição, defendendo direitos individuais e sociais indisponíveis, consubstanciados no 

conjunto de direitos humanos”.480

Na verdade, as duas atribuições – a impediente de ilegalidades e a promocional 

dos objetivos fundamentais  do Estado – dão a feição  do Ministério  Público,  como “órgão 

eminentemente ativo, que não pode nunca recolher-se a uma posição neutra ou indiferente 

diante  da  violação  de  direitos  fundamentais,  mormente  quando  esta  é  perpetrada  pelos 

Poderes Públicos”.481

Referindo-se ao Ministério Público, afirma Paulo Gomes Pimentel Júnior que 

“a luta pela efetivação da Constituição é inerente à sua função e elemento indissociável de sua 

legitimidade democrática”.482

Diz o autor:

O  Ministério  Público  tem  exercido  papel  fundamental  no  aprimoramento  da 
democracia  no  Brasil.  A  defesa  da  ordem  jurídica,  do  Estado  Democrático  de 
Direito, dos interesses dos infantes, dos consumidores, do meio ambiente, da saúde, 
da  educação,  do  patrimônio  público,  das  populações  indígenas,  dos  deficientes 
físicos, dos trabalhadores, etc.,  e as lutas contra as formas de arbítrio, violência e 
criminalidade,  têm,  dia  a  dia, cada vez mais legitimado a  Instituição no seio da 
sociedade  brasileira.  Dotá-lo de  instrumentos  eficazes  para  o  exercício  de  suas 
funções é fortalecer  o próprio povo;  é rechaçar a impunidade reinante; é abrir as 
portas para uma sociedade democrática, formada por pessoas igualmente livres.483

A  feição  atual  do  Ministério  Público  no  Brasil,  desenhada  a  partir  da 

Constituição Federal de 1988, é  de Instituição  detentora de parcela da soberania  estatal484, 

estando clara a sua legitimação para promover as ações cabíveis na defesa da ordem jurídica e 

dos direitos sociais  (CF, art. 127), do regime  democrático e para promover o respeito  dos 

Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na 

Constituição.

Com efeito, correta é a assertiva de Luís Roberto Gomes de que:

480 COMPARATO, 2003, p.254.
481 COMPARATO, 2003, p.254.
482 PIMENTEL JÚNIOR, 2003, p. 70.
483 PIMENTEL JÚNIOR, 2003, p. 70.
484 A expressão é de GOMES, 2003, p. 15.
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[...] se  a própria norma constitucional é  expressa quando diz que o exercício de 
reportada função dar-se-á “promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (CF, 
art. 129, II), certamente legitima o Ministério Público a expedir recomendação ou 
ajuizar  ação civil  pública  visando  a  que  a  entidade responsável  saia  da  inércia 
quando  configurada  omissão  inconstitucional,  lesiva  porquanto  a  direitos 
assegurados na Constituição.485

Além  da  legitimidade  conferida  ao  Ministério  Público,  pela  própria 

Constituição, a legitimidade do Ministério Público provém de várias leis, como o Estatuto da 

Criança  e  do  Adolescente,  deficiente,  idoso.  Não  há  como  se  infirmar,  por  exemplo,  a 

legitimidade do Ministério Público para propor ações em defesa da infância e da juventude, 

nas quais, em regra, o pedido veiculado pela Instituição corresponde a uma medida que é, ou 

compõe, parte de uma política pública.  Nessa seara, o pedido estará fundado, assim como a 

legitimidade  do  Ministério  Público,  na  Carta  Magna  e  no  Estatuto  da  Criança  e  do 

Adolescente.

Por seu turno, a Lei Complementar n.º 75/93 prevê que compete ao Ministério 

Público  da  União  promover  o  inquérito  civil  e  a  ação  civil  pública  para  a  proteção  dos 

“interesses individuais indisponíveis,  difusos e coletivos relativos às comunidades indígenas, 

à família,  à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor” (art. 6º, 

VII,  c)  e  de  “outros  interesses  individuais  indisponíveis,  homogêneos,  sociais,  difusos  e 

coletivos” (art. 6º, VII, d).

Conforme já afirmado, a implementação de políticas públicas é um dever do 

administrador,  sem margem  de  escolha  se  a  implementará  ou  não.  Diante  da  conclusão 

inarredável  de  que  os  direitos  sociais  a  prestações  concretizam-se  através  de  políticas 

públicas, o administrador está vinculado a realizá-las. Por isso, em defesa da legitimidade do 

Ministério Público, argumenta Luís Roberto Gomes que havendo:

[...] ato vinculado, em que todos os seus elementos – ou requisitos – são previstos 
em lei,  que não deixa  margem a opções  pelo agente público,  a possibilidade de 
controle  da  omissão  administrativa  afigura-se  pacífica  quando  resultar  lesão  a 
direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis.486

485 GOMES, 2003, p. 31.
486 GOMES, 2003, p. 72.
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Em síntese, a legitimidade do Ministério Público para atuar extrajudicialmente 

e judicialmente na busca da concretização dos direitos sociais  através de políticas públicas 

assenta-se em vários pilares:

1)  no  seu  perfil  constitucional,  sendo  que  a  Constituição  em  seu  texto 

expressamente previu essa legitimidade;

2) na vasta legislação infraconstitucional que lhe atribui legitimidade;

3)  na  natureza  dos  interesses  defendidos,  que  transbordam  da  dimensão 

meramente individual, para refletirem-se como interesses de toda a sociedade.

Além das razões expostas, uma razão de ordem prática merece ser destacada: a 

legitimidade  que  decorre  da  atuação  do  Ministério  Público  como  catalisador  de  anseios 

sociais, no sentido de “cooptar e cobrar a atuação do Poder Público”.487

Cabe mencionar a dissensão entre os procedimentalistas e os substancialistas. 

Os  primeiros,  na  esteira  de  Habermas  e Garopon,  entendem que  a  sociedade  civil  deve, 

através  de um procedimento,  obrigar  os Poderes Públicos  a  editar  a  lei  ou implementar  a 

política pública, por si sós, em virtude da força de pressão da sociedade civil organizada. Para 

os procedimentalistas, incumbir o Judiciário de realizar os anseios sociais inibe a participação 

social,  gerando uma passividade no corpo social.  Estar-se-ia  substituindo, apenas,  o Estado 

providência do Executivo, pelo Estado providência judicial.

Os substancialistas opõem, ao argumento, a observação de que em países em 

desenvolvimento, em que a organização social é pífia e até impedida pela falta de cultura, não 

há como a sociedade, por meio de um procedimento, obter as ações de que necessita.40

Realmente,  em  países  como  o  Brasil,  em que  o  exercício  da  participação 

popular, embora crescente, ainda não é suficiente para desencadear transformações sociais, a 

existência do Ministério Público tem-se revelado útil, na medida que a Instituição é condutora 

dos anseios da cidadania até o Poder Judiciário. Ao Ministério  Público são direcionadas as 
487 SIQUEIRA, 2000, p. 226.
4
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denúncias da sociedade, que apuradas através de um procedimento  (o inquérito  civil),  são 

resolvidas extrajudicialmente ou desembocam no Poder Judiciário, provocando esse Poder a 

manifestar-se.

A maioria das ações civis públicas, atualmente, são propostas pelo Ministério 

Público,  e  não  pelas  associações.  Esse  fato  demonstra  que,  uma  visão  meramente 

procedimentalista,  nesse  momento histórico,  não será eficaz  na concretização dos direitos 

sociais.  Mas,  uma  vez  tendo  sido  o  uso  da  ação  civil  pública  difundido  pelo  Ministério 

Público, e a sociedade constando os seus resultados, também as suas organizações legitimadas 

irão utilizar esse instrumento processual.

O Ministério Público não é o único legitimado para requerer a implementação 

de políticas públicas,  através da ação civil pública,  mas sua atuação tem mais condições de 

efetividade, face a ser o único legitimado que pode instaurar inquérito civil,  e no bojo desse, 

requisitar documentos, determinar a condução de testemunhas, adentrar em recintos, requisitar 

força policial e serviços de servidores públicos necessários à investigação.

Deve-se reconhecer que a pressão popular,  sem os instrumentos necessários, 

não conduz à efetivação dos direitos sociais. Quando o administrador persiste na sua omissão, 

não  obstante  a  solicitação  social  de  que  aja,  é  preciso  que  haja  instituições  fortes  que 

garantam a eficácia social da Constituição.

A Constituição  de  1988,  já  prevendo  a  omissão  do  administrador,  criou  o 

mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, como expressão da 

soberania popular,  além de alçar a nível constitucional a então novel ação civil  pública.  O 

Constituinte de 1988, ao dotar de garantias o Ministério  Público,  concedeu-lhe  atribuições 

precisas e a legitimidade correlata, conferindo à Instituição o papel de advogada da sociedade 

e, portanto, promotora da efetivação dos direitos fundamentais.
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Dessarte, não há como infirmar-se a legitimidade do Ministério Público para a 

instauração de inquérito civil e propositura de ação civil pública com vistas à concretização de 

direitos sociais por intermédio da implementação de políticas públicas.

Tampouco  se  pode  afirmar  que,  ao  lidarem  com questões  relacionadas  a 

políticas  públicas,  os  membros  do  Ministério  Público  estarão  se  imiscuindo  em questões 

políticas, no sentido de partidarizarem a sua conduta.

O  Ministério  Público,  com  a  legitimidade  que  lhe  foi  conferida  pela 

Constituição  da  República  e  com  o  instrumento  processual  da  ação  civil  pública,  é 

responsável por uma parcela do exercício do poder político estatal. O poder político não se 

exerce apenas por delegação conferida em mandato eletivo. O titular do poder político – o 

povo  –  conferiu  aos  constituintes  o  mister  de  estabelecer  formas  de  exercício  do  poder 

político. Os constituintes brasileiros repartiram o exercício do poder político entre as clássicas 

funções  estatais  (executiva,  legislativa  e judiciária),  o  Ministério  Público  e a  participação 

popular.

Destarte, toda atuação do Ministério  Público tem caráter político,  mas como 

ressalva Hugo Nigro Mazzilli,  não tem um caráter político-partidário  – este sim,  vedado à 

Instituição. O agir  político do Ministério  Público  “diz  respeito  à interferência  no modo de 

conduzir os assuntos e interesses do Estado e dos cidadãos”. Afirma, em feliz síntese, o autor, 

que  “a  atuação política  do Ministério  Público  faz-se  por meio  do  uso  do  processo  como 

instrumento político de participação”.488

Conclui com inteira razão Luiz Roberto Gomes:

Destarte, quando o Estado se revela omisso, e a omissão é ilícita, dado que deveria 
agir, é perfeitamente possível  que o Ministério Público, ainda que não eleito pelo 
voto popular, intervenha, invocando o controle jurisdicional, ou mesmo por veículo 
extraprocessual,  como  a  recomendação,  para,  respectivamente,  obrigar  o  agente 
estatal à ação ou indicar-lhe o caminho legal para suprir a omissão, sob pena de 
responsabilização,  porque  agente  político  constitucionalmente  qualificado  para 
tanto, pelo próprio titular soberano do poder político estatal.489

488 MAZZILLI, Hugo Nigro. O acesso à justiça e o Ministério Público. 3. ed.,São Paulo: Sariava, 1998, p. 52-53.
489 GOMES, 2003, p. 22.
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11. A LEGITIMIDADE DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR A 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Uma  vez  que  não  há  juízo  de  conveniência  e  oportunidade  a  respeito  da 

implementação de uma política pública,  mas apenas – e com ressalvas - a respeito do seu 

conteúdo, é  patente a  legitimidade  do Poder  Judiciário,  quando  provocado pelo  titular  do 

poder político (o povo), seja através do Ministério Público, seja através de associações, para 

determinar  que  cesse  a  omissão  administrativa  impediente  da  concretização  de  direitos 

fundamentais.

Alega-se a falta de legitimidade do Poder Judiciário, sob o argumento de que, 

ao contrário dos membros dos Poderes Legislativo e Executivo, que foram eleitos pelo voto 

popular (princípio majoritário), os membros do Judiciário não receberam do titular do poder 

político (o povo), a legitimidade para dizer o que é interesse público e quais direitos devem 

ser concretizados, apriorísticamante, pelo administrador.

Outro argumento é que não se deve conferir um poder imenso aos juízes, que 

fatalmente o usuariam mal, sendo prejudicial à segurança jurídica do Estado de Direito, que as 

decisões  se  baseassem no  subjetivismo  do julgador.  Por fim,  ainda  aduzem que falta  aos 

juízes conhecimento técnico para determinar a implementação de políticas públicas.

Nos itens seguintes, demonstrar-se-á a inconsistência desses argumentos.
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11.1 Crítica ao argumento da falta de representatividade

As  escolhas  jurídicas  fundamentais  de  uma  sociedade  estão  enunciadas  na 

Constituição,  documento  elaborado  pelos  constituintes,  que  receberam,  originariamente, 

poderes do titular do poder político (o povo), para inscrever na Carta a organização política do 

Estado e os valores predominantes da sociedade.

O Legislativo e o Executivo não são detentores da representação da vontade 

popular  de  forma  absoluta  e  sem  limites.  O  poder  de  representação  que  seus  membros 

recebem é válido, unicamente, na medida em que não contraria a Constituição, e é utilizado 

para a consecução de um Estado de Direito, em sentido material, e não meramente formal.490

Como destaca Friedrich Müller, o povo exerce o papel de instância global de 

atribuição  de  legitimidade  democrática491.  O  povo  confere  legitimidade  aos  Poderes 

Legislativo  e  Executivo,  mas  também a  confere  ao  Poder  Judiciário,  compondo  o Poder 

Político nacional492. Forma-se um círculo de atos de legitimação, com os diferentes Poderes 

exercendo suas funções preponderantes (legislar, executar e julgar) para a realização da ordem 

jurídico-democrática.493

A existência  e legitimação  democrática do Poder  Judiciário  está  inscrita  na 

Constituição, que incumbiu o Judiciário da sua defesa e das leis que são com ela conformes.494

Além  do  aspecto  de  divisão  das  atribuições  democráticas,  ou  seja,  das 

atribuições  que  o  titular  do  poder  político  (o  povo)  cometeu  aos  diferentes  órgãos,  a 

490 PALU, 2004, p. 76.
491 MÜLLER,  Friedrich.  Quem é o povo?: a  questão fundamental  da  democracia.  2.  ed.  São Paulo:  Max 
Limonad, 2000, p. 60.
492 BARCELLOS, 2002, p. 231, citando, ainda, Alexander M. Bickel, The least dangerous branch – the Supreme 
Court  at  the  bar  of  politics,  198;  Mauro Cappelletti,  Juízes  legisladores?,  1993;  J.C.  Vieira  de  Andrade, 
Legitimação  da  justiça  constitucional  e  princípio  da  maioria  In Legitimidade  e  legitimação  da  justiça  
constitucional: Colóquio no 10º Aniversário do Tribunal  Constitucional,  19995,  p.  80 e  ss.;  Vital  Moreira, 
Princípio da  maioria  e  princípio da  constitucionalidade:  legitimidade e  limites  da  justiça  constitucional  In 
Legitimidade  e  legitimação  da  justiça  constitucional:  Colóquio  no  10º  Aniversário  do  Tribunal  
Constitucional,1988;  Gustavo  Binenbojm,  A  nova  jurisdição  constitucional  brasileira:   Legitimidade 
democrática e instrumentos de realização, 2000.
493 PIMENTEL JR., 2003, p. 68.
494 PIMENTEL, 2003, p. 68.
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Constituição  traz  em  si  a  escala  de  valores  sociais.  Os  direitos  sociais  que  devem  ser 

concretizados estão expressos no seu texto, não sendo o Judiciário  quem irá  criá-los,  mas 

simplesmente agir como uma “espécie de delegado do Poder Constituinte”495 e velar pelo seu 

cumprimento.

É o próprio sistema democrático que determina a atuação do Judiciário nesse 

campo, pois sua atuação significa a proteção da “maioria permanente (Constituinte) contra a 

atuação desconforme da maioria eventual, conjuntural e temporária (legislatura).”496 É dizer, a 

legitimidade  do Judiciário  assoma da necessidade  de resguardar-se a  vontade constituinte, 

sempre que esta for relegada ao oblívio pelo legislador ou pelo administrador.

Assim,  as decisões judiciais  são proferidas em nome do povo. É pertinente a 

observação  de  Paulo  Gomes  Pimental  Júnior  de  que  “quando  o  juiz  dá  azo  ao  arbítrio, 

olvidando a ordem jurídica,  age contra o próprio Estado Democrático de Direito, pois é em 

nome  do  povo, titular  da soberania,  que  suas  decisões  são  proferidas”497.  Por isso,  Luigi 

Ferrajoli,   afirma,  com razão, que é na  sujeição  do juiz  à  Constituição e no seu papel de 

garantidor  dos  direitos  fundamentais  estabelecidos  naquela  Carta  que  está  o  principal 

fundamento de sua legitimidade.498

Embora a escolha dos magistrados não se dê pela via eletiva, os juízes exercem 

um poder representativo. No Estado Democrático de Direito há duas formas de exercício da 

democracia,  a  representativa  e a  participativa.  Essas  formas  de  democracia  não  estão  em 

oposição, nem formal,  nem substantivamente. Com acerto, pontifica Luiz Werneck Vianna: 

“Fora do campo normativo, no mundo das coisas reais,  não há monopólio  nem ritual certo 

para  os processos  de  formação  de  opinião  e  de  sua  conversão  em formação  da  vontade 

democrática”.499

495 CLÈVE, 2003, p. 158.
496 CLÈVE, p. 158.
497 PIMENTEL JÚNIOR, 2003, p. 68.
498 FERRAJOLLI, Luigi. Derechos y Garantías – La ley del más débil. Trad. Perfecto Andrés Ibañez y Andrea 
Greppi. Madri: Trotta, 1999, p. 26.
499 VIANNA, 1999, p.
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Assim,  quando  os que  detêm a  legitimidade  representantiva  apartam-se  da 

vontade  democrática,  é  preciso  que  outros atores  detentores  de  legitimidade  restaurem a 

ordem jurídica violada pela omissão legislativa ou administrativa.

Não se discute a legitimidade do Poder Judiciário para o mandado de injunção. 

E qual é o objetivo daquele instituto senão o Judiciário determinar que outro poder aja? Do 

mesmo modo, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A criação dessas ações, na 

Carta  de  1988,  demonstra  que  o  constituinte  conferiu  legitimidade  ao  Judiciário  para 

determinar a concretização de normas constitucionais,  quando a inação do legislador ou do 

administrador, estiver impedindo a vocação de eficácia de toda norma constitucional.

Ademais,  a  legitimidade  dos  juízes  também  se  apreende  da  determinação 

constitucional  de  que  nenhuma  lesão  ou ameaça  a  direito  deixará  de  ser  apreciada  pelo 

Judiciário, quando provocado.

Logo, não  há  somente  uma  representatividade  haurida  do sufrágio,  há uma 

representação  dos  cidadãos  pelo  Ministério  Público  –  designado  ombdusman pelo 

Constituinte – e há uma representação dos cidadãos pelos juízes – designados igualmente pelo 

Constituinte como os estuários onde devem desembocar todas as espécies de conflitos sociais, 

pois  a  Constituição  diz,  expressamente,  que  “a  lei  não  excluirá  da  apreciação  do  Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5º, XXXV).

Não  há  como  não  reconhecer  a  correção  do  pensamento  de  Luís  Roberto 

Barroso: “Não compromete a legitimidade do regime democrático que uma parcela do poder 

público,  pela natureza de sua destinação, seja atribuída a cidadãos escolhidos por critérios 

outros que não o sufrágio político”.500

De outra parte, a ausência  de eleição, para escolha  de juízes  e membros do 

Ministério Público não lhes compromete a legitimidade, vez que o processo de escolha desses 

agentes  políticos  é  diverso  do  eleitoral,  mas  democrático.  Como  anota  Cândido  Rangel 

500 BARROSO, 1990, p.
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Dinamarco, “o sistema brasileiro de recrutamento de juízes é eminentemente democrático, na 

grande maioria dos casos mediante concurso e critérios suficientemente objetivos”.501

É da essência  do Estado Democrático que o poder político  seja  atribuído  a 

vários agentes (pela repartição de funções que faz a própria Constituição), remanescendo uma 

parte do poder político  com o seu próprio titular ─ o povo ─ para participação direta nas 

decisões estatais. A participação direta ocorre também através do acesso ao Judiciário, quando 

demandas de interesse público, são levadas à apreciação dos juízes e Tribunais.

No Estado Democrático de Direito, as decisões relativas à concretização dos 

diretos sociais  não devem estar apenas  nas mãos do legislador e do administrador,  mas  o 

Judiciário  e  a  sociedade  civil  são  também  intérpretes  e  concretizadores  da  vontade 

constitucional.

Destaca Lúcia Barros Freitas de Alvarenga, a necessidade da participação e da 

permanente vigilância da sociedade civil na efetivação dos direitos sociais, sendo o seu papel 

decisivo  para  a  observância  e  cobrança  das  prioridades  de  atuação  do  administrador 

público.502

A vontade de Constituição do povo é que deve prevalecer, não a voz legítima 

dos  Poderes  Públicos  para  dizer  qual  é  essa  vontade.  Recorde-se  que,  a  vontade  de 

Constituição,  tal  como  apreendida  por  Konrad  Hesse,  origina-se  de  três  vertentes:  a 

compreensão  da  necessidade  e  do  valor  de  uma  ordem  jurídica  inquebrantável;  a 

compreensão de que essa ordem constitucional é mais do que uma ordem legitimada pelos 

fatos (e que, por isso, necessita estar em constante processo de legitimação); a consciência de 

que essa ordem não logra ser eficaz sem o concurso da vontade humana.

Se a ordem constitucional  está  em constante processo de legitimação, se há 

uma  legitimação  cambiante,  que está  onde  a  soberania  popular  a  coloca,  é  curial  que  os 

agentes públicos que se omitem em concretizar as políticas públicas previstas na Constituição 
501 CÂNDIDO, 1999, p. 61.
502 ALVARENGA, 1998, p. 118.
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deslegitimam-se, restando o Judiciário como último Poder de Estado onde os cidadãos podem 

buscar recuperar a vontade de Constituição.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já concluiu que:

[...]  deve  o  Poder  Judiciário,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais, 
portanto,  emanadas  do  próprio  Povo,  fazer  com  que  dirigentes  desatentos  ou 
desapercebidos  de  suas  reais  atribuições,  incluam  em  seus  planos  os  recursos 
necessários  para  a  realização de  obras  necessárias ao  cumprimento das  normas 
constitucionais e legais.503

É justamente para prevenir ou remediar as lesões à ordem constitucional, que o 

povo investiu de poder o Judiciário, no pacto constituinte504. É para reparar a omissão ou os 

desvios  de  finalidade  do  legislador  e  do  administrador  que  o  povo,  por  intermédio  do 

Ministério Público e das associações, investe o Judiciário de um poder para o caso concreto: o 

de determinar a implementação de políticas públicas necessárias à concretização dos direitos 

sociais a prestações.

11.2 Crítica ao argumento do excesso de subjetivismo nas decisões

Não é correto afirmar que o Judiciário  carece de legitimidade porque as suas 

decisões,  em  matéria  de  concretização  de  direitos  fundamentais  sociais,  têm  alguma 

subjetividade.  A subjetividade  jamais  pode ser  escoimada  do processo interpretativo, mas 

deve ser controlada.

No Estado Democrático de Direito, concretizando direitos sociais cujo objeto 

são  prestações  materiais,  o  juiz  deve  ouvir  as  partes  do  processo,  deve  observar  um 

procedimento, do qual haure sua legitimidade.

503 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 2ª Câmara de Direito Público. Apelação cível nº 17.977-5/5. Apelante: 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e outros. Apelado: Ministéio Público do Estado de 
São  Paulo.  Relator:  Des.  Lineu  Peinado. São  Paulo,  29  de  abril  de  1998.  Disponível  em:  <http:// 
www.tjsp.gov.br >. Acesso em: 16 maio 2005.
504 PIMENTEL JÚNIOR, 2003, p. 77.
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Thomas Fleiner, na sua confiança de que “os direitos humanos estão protegidos 

quando  confiados  à  instituição  que  é  o  tribunal”,  esclarece  que  “essa  exigência  não 

corresponde à crença ingênua de que os juízes  são melhores pessoas que os presidentes e 

primeiros  ministros”.  Afirma  que  “a  confiança  no  juiz  tem como  base  a  instituição  e  o 

procedimento do tribunal, instituído como nenhum outro para o indivíduo comum”.505

E conclui: “Os bons procedimentos garantem constantemente mais justiça do 

que as regras de direito propriamente ditas. A credibilidade de um procedimento, realizado de 

acordo com os padrões dos direitos humanos, depende da participação das pessoas implicadas 

no processo”.506

É a participação popular, evidenciada na ação civil pública, que assegura que a 

decisão do juiz não é mera obra do seu sentimento pessoal ou dos seus pendores político-

ideológicos,  mas  a  resposta  do  Judiciário,  devidamente  fundamentada,  após  ter  sido 

observado  um  procedimento,  em  que  os  cidadãos,  por  seus  representantes  adequados 

(legitimados), demonstraram que uma política pública não estava sendo realizada, ou estava 

sendo realizada ineficientemente.

É claro que esse procedimento exige  uma nova postura do juiz.  Luiz Flávio 

Gomes destaca a existência de três modelos de magistratura: o empírico-primitivo, o técnico-

burocrático e o democrático. Nos dois primeiros modelos, os juízes agem sem preocupação 

com a legitimidade popular de suas decisões. No modelo democrático, o juiz é politizado e 

engajado  democraticamente,  preocupa-se  com a tutela  dos direitos fundamentais  e  com a 

construção do modelo democrático e constitucional de Estado. Nesse modelo, a jurisdição é 

marcada pela publicidade, motivação e respeito aos direitos humanos. Surge uma magistratura 

pluralista e dinâmica.507

505 FLEINER, 2003, p. 57-58.
506 FLEINER, 2003, p. 58.
507 GOMES, Luiz Flávio. A dimensão da magistratura: no Estado Constitucional e Democrático de Direito. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 16-18.
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O procedimento jurisdicional é mais participativo do que as decisões tomadas 

pelos administradores e  legisladores,  não obstante,  também para os atos administrativos e 

legislativos a Constituição da República preveja a participação popular (v.g. participação dos 

Conselhos de Direitos na elaboração de políticas públicas; iniciativa legislativa). No entanto, 

a  tradição política brasileira  ainda  não sedimentou, de vez,  esses institutos de participação 

popular, enquanto que o procedimento judicial assegura o contraditório e o acesso coletivo à 

jurisdição, o que permite que os grupos minoritários tenham voz.

Além  disso,  o  Poder  Judiciário  deve  “prestar  contas  de  suas  decisões 

publicamente,  motivando-as explícita,  racional  e  logicamente (o que não acontece com as 

deliberações  puramente  políticas)”.508A necessidade  de  fundamentação  das  decisões  é  um 

fator de controle do subjetivismo.

Portanto, o argumento do excesso de subjetividade das decisões proferidas em 

ações coletivas  que versem sobre políticas públicas  não se sustém,  porque a subjetividade 

pode ser controlada (vide item 2.4.1).  O argumento somente subsiste em face do “modelo 

liberal-individualista-normativista que permeia a dogmática jurídica brasileira”. 509

Com efeito, o  42positivismo jurídico formalista exigia a neutralização política 

do Judiciário, que deveria fortalecer a segurança jurídica, através de julgamentos proferidos 

de forma racional, imparcial e neutra, com utilização do método lógico-dedutivo. O moderno 

Estado  Social  requer  um Judiciário  criativo,  preparado  para realizar  as exigências  de um 

direito material “ancorado em normas éticas e políticas,  expressão de idéias para além das 

decorrentes do valor econômico”510. O Estado Liberal é o Estado da segurança jurídica como 

ideal  do Poder Judiciário; o Estado Social,  o da Justiça como valor a ser perseguido  pelo 

magistrado. No Estado Democrático de Direito, o juiz deve ouvir a voz do soberano (o povo), 

quando este afirma que a omissão administrativa não pode perdurar.

508 BARCELLOS, 2002, p. 232.
509 STRECK, 2003, p. 157.
4

510 APOSTOLOVA, 1998, p. 169 apud KRELL, 2002, p. 73.

238



No  Estado  Democrático  de  Direito,  o  juiz,  assim  como  o  cidadão,  deve 

participar da vida comunitária, construindo junto com a sociedade as possíveis soluções para a 

concretização  dos direitos sociais.  A sua participação  nesse  processo  é a  de intérprete de 

normas jurídicas que têm conteúdo político, e não de ativista político. Será apenas caixa de 

ressonância, porém com poder de coação estatal, para determinar a concretização dos direitos 

requestados pela sociedade.

Aos  membros  do  Poder  Judiciário  que  ainda  resistem em proferir  decisões 

concretizadores de direitos sociais,  preocupados com o  subjetivismo das questões postas ao 

seu  exame,  é  importante  refletir  se  não  estão  se  amparando  “na  neutralidade  técnica,  a 

disfarçar o conservadorismo”.511 

11.3 Crítica ao argumento da falta  de conhecimento técnico-científico:  A 

reserva de consistência e os subsídios fornecidos às decisões judiciais pela 

participação popular

Diante  dos  fins  a  que  o  Estado  Democrático  de  Direito  se  propõe  não  é 

exagerado  dizer  que  a  efetividade  político-jurídica  dos  direitos  previstos  na  ordem 

constitucional depende de uma inter-relação entre o Estado e a sociedade civil.512

Se a sociedade busca o Judiciário  para requerer que determine  que os outros 

Poderes  implementem  políticas  públicas,  o  enfrentamento  dessa  questão  exige  novos 

conhecimentos do magistrado, mas também exige que a sociedade – que não pode esperar dos 

magistrados a sapiência de um oráculo – subministre aos juízes o conhecimento necessário 

para proferir uma decisão coerente, justa e legitimada. 

511 NALINI, 1992, p. 265.
512 FRISCHEISEN, 2000, p. 62.
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Como afirma Marcus Orione Gonçalves  Correia,  “deve-se ter consciência  do 

pluralismo na solução dos conflitos – quer de forma instrumental,  quer a partir da idéia de 

contribuição dos diversos ramos do conhecimento”513, de modo que o sociedade, almejando o 

acesso à Justiça tem o encargo de subministrar conhecimentos ao juiz,  que, assim, amplia o 

seu referencial cognoscitivo.

Com  o  aumento  da  complexidade  da  sociedade  e  de  suas  demandas,  o 

Judiciário  já  não  se  depara  com situações  relativamente  simples,  de  direito  individual  e 

subsunção do fato à norma. Esse novo tempo exige que os juízes somem ao conhecimento 

jurídico  especializado  um  conhecimento  multidisciplinar,  “capaz  de  propiciar  o 

desvendamento  das  relações  sociais  subjacentes  às  normas  e  às  relações  jurídicas”514.  É 

preciso que o Judiciário  se acostume à atividade criativa e de interação social que exige a 

tarefa de julgar sobre políticas públicas.

Julgar  uma ação civil  pública  em que o pedido é de implementação de uma 

política pública exige não apenas métodos originais de trabalho, mas,  também, informações 

novas, de natureza econômica, política e sociológica.515

A  inserção  desses  novos  conhecimentos  na  tarefa  de  julgar  não  lhe 

compromete a  cientificidade ou neutralidade. A tarefa de julgar continua sendo a tarefa de 

aplicar a norma, mas essa é compreendida num contexto mais amplo, pois norma não é só 

regra, mas princípio, e o princípio exige o método da ponderação para a sua concretização. Na 

concretização, conforme visto, os fatos têm maior relevância para a decisão, pois não se trata 

apenas  de  subsunção  do  fato  à  norma,  mas  de  integração  da  norma  pelos  fatos.  O peso 

resultante da integração fato/norma é o peso de cada interesse em conflito.45

513 CORREIA, 2002, p. 78.
514 FARIA, José Eduardo. O Judiciário e o desenvolvimento sócio-econômico. In: FARIA, José Eduardo (Org.). 
Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo: Malheiros, 1994, p.26.
515 FARIA, 2002, p. 26.
4
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Logo,  se  o  juiz  não  entende  bem  os  fatos,  se  lhe  faltam  conhecimentos 

sociológicos,  econômicos  e políticos,  pode vir  a  atribuir  pesos errados aos princípios  em 

conflitos,  circunstância  que tem que ser afastada mediante produção de prova técnica,  nos 

autos das ações coletivas. A dificuldade técnica em apurar qual a solução que melhor atende 

ao interesse público não é intransponível e é sensivelmente diminuída quando o juiz depara-se 

com provas técnicas.516

No Estado Democrático de Direito, a sociedade chama o juiz para fazer parte 

do corpo social, não para decidir como ser distante da realidade que o cerca. Nas palavras de 

Celso  Fernandes  Campilongo,  “os novos  atores [sociais]  procuram fazer  do juiz  parte da 

sociedade e, conseqüentemente, a partir daí,  buscam refundar a independência do Judiciário 

na imagem de um contra-poder da própria sociedade”.517

Por isso,  ao buscar  essa nova resposta do Judiciário,  a sociedade/autora não 

pode limitar-se a narrar os fatos ao juiz (dabihi facti dabi juris), mas tem a responsabilidade 

de  subministrar-lhe  os  conhecimentos  técnicos  e  científicos  sobre  esses  fatos,  para 

estabelecer-se, no processo coletivo, o contraditório entre os fatos e os valores sociais trazidos 

pelo Ministério Público e associações, em nome de dada coletividade, de um lado; e de outro, 

os fatos e argumentos trazidos pela Administração Pública.

A  ponderação  cabe  ao  Judiciário,  que  não  poderá  decidir  lide  dessa 

complexidade se não democratizar o processo, ouvindo as partes e os experts nas respectivas 

áreas de conhecimento. Desse modo, “a produção judiciária do direito tem a potencialidade de 

ser altamente democrática, vizinha e sensível às necessidades da população e às aspirações 

sociais”518, porque a sentença será o resultado de uma ampla discussão sobre direitos sociais 

que devem ser concretizados e os limites fáticos à sua realização.

516 Defendendo  igual  posição,  veja-se  MANCUSO,  Rodolfo  de  Camargo.  Interesses  difusos:  conceito  e 
legitimidade para agir. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 109.
517 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, Sistema Jurídico e Decisão Judicial. São Paulo: Max Limonad, 
2002.
518 CAPPELLETI, 1993, p. 105.
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Em acertada conclusão,  José Renato Nalini  pontifica  que “o  movimento  do 

acesso à Justiça introduziu na esfera jurídica uma perspectiva nova: aquela dos usuários ou 

consumidores  da  justiça”519.  Esses  devem  ser  ouvidos,  não  meramente  como  partes  que 

trazem os fatos para o juiz.

Como ressalta  Cláudio  Ari  Mello,  “mesmo  um judiciário  ativista  não  pode 

adotar uma atitude de onipotência em relação aos complexos fatores envolvidos na satisfação 

das prestações sociais”520. Por isso, o autor afirma que “cabe à teoria constitucional propor 

fundamentos  e  sugestões que permitam uma  relação  equilibrada  entre a  tutela  judicial  de 

direitos e a preservação das competências de planejamento e estratégias dos órgãos de direção 

política do Estado”.521

Na ação civil pública, cujo objeto é a implementação de uma política pública, 

deve-se  instaurar  uma  relação  equilibrada  entre  o  direito  inferido  da  própria  norma  e as 

diretrizes que os Conselhos de Direitos têm traçado para as políticas  públicas.  O juiz,  nas 

palavras  de  Giorgio  Rebuffa,  não  é  mais  apenas  o  responsável  pela  tutela  de  direitos  e 

situações subjetivas, mas passa a ser também “um dos titulares da distribuição de recursos e 

da construção de equilíbrios entre interesses supra-individuais”.522

Para essa tarefa,  necessita de conhecimentos específicos, subministrados pela 

sociedade. A ministração de conhecimentos, para os magistrados, acerca de políticas públicas, 

não apresenta dificuldades.  Isso porque a participação da sociedade civil  na elaboração de 

políticas  públicas  é  prevista  na  Constituição,  regulamentada  em legislação  específica  e  já 

estão instalados diversos Conselhos de Direitos, relativos aos mais variados direitos sociais.523

519 NALINI, José Renato. O juiz e o acesso à justiça.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 54.
520 MELLO, Cláudio Ari. Democracia Constitucional e Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado.2004, p. 171;
521 MELLO, 2004, P. 171.
522 REBUFFA, apud CAMPILONGO, 2002, p. 49.
523 São exemplos da participação popular em políticas públicas, previstos na Constituição Federal de 1988: o art. 
194, VIII, que estabelece que a participação popular na administração dos recursos da seguridade social; o art. 
198, II, que determina com diretriz das políticas de saúde a participação da comunidade; o art. 204, II, que prevê 
a participação da população na formulação e no controle das políticas públicas, entre outros. 
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Esses Conselhos, têm, entre suas atribuições, criar e acompanhar a execução de 

políticas  públicas.  Enfim,  as  políticas  públicas  são  gestadas  nos  Conselhos,  que  têm 

composição paritária de membros do governo e da sociedade civil.  Os Conselhos só não têm 

obtido  voz  na  efetiva  implantação  das  políticas  públicas.  São  as  políticas  públicas 

recomendadas  por esses Conselhos  que vão subministrar  conhecimentos ao magistrado na 

concretização dos direitos sociais a prestações.

Além dos Conselhos  de Direitos,  os Fóruns de discussão e as Organizações 

Não-Governamentais  (ONGs) também podem apresentar conhecimentos técnico-científivos 

sobre as políticas públicas para os magistrados.

É verdade que ainda há grande desagregação da sociedade civil  e em muitos 

municípios os Conselhos de Direitos somente funcionam para cumprir a obrigação legal, em 

virtude da vinculação do recebimento de receitas à existência desses Conselhos. Nesses casos, 

o magistrado sempre pode orientar-se por políticas públicas de outros municípios, sendo certo 

que uma política de erradicação do trabalho infantil – para citar-se um exemplo – não justifica 

um formato radicalmente diferente de um município para outro.

O  Poder  Judiciário,  sob  o  influxo  das  conclusões  da  sociedade  acerca  da 

melhor  política  pública,  poderá  determiná-la,  sem  que  esteja  invadindo  seara  do  Poder 

Executivo. Diante da omissão, o administrador não pode reclamar  reserva de atribuição e, 

antes, corresponde à utilidade do processo que a decisão judicial já seja exarada com as linhas 

mestras de como deverá ser a política pública.

Qualquer pejo do juiz  em determinar  como deve ser a política pública  pode 

conduzir  à situação de um administrador,  diante da determinação genérica de implementar 

política pública, realizar política pública totalmente descabida, como seria, para exemplificar, 

uma  política  de erradicação  do  trabalho  infantil  que não  previsse  atendimento  escolar  da 

criança retirada do trabalho precoce. Ora, diante da implementação de política pública errada, 

que não concretiza verdadeiramente a proteção integral à criança,  novamente o Ministério 
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Público levaria a questão ao Poder Judiciário, de modo que a economia dos atos processuais e 

a efetividade perseguida na atuação judicial  recomendam que a decisão seja  completa e já 

refira-se ao conteúdo da política pública.

Não subsiste  o argumento de que ao magistrado falta  conhecimento  técnico 

para  decidir  em  matéria  de  política  pública,  quando  decide  com  os  conhecimentos 

subministrados  pelos  Conselhos  de  Direitos  e  Fóruns  instalados  para  discussão  sobre  a 

implementação de políticas públicas concretizadoras dos direitos sociais.

Fala-se,  também,  da  complexidade  das  escolhas do  orçamento,  e  que,  ao 

determinar  políticas  públicas,  o Judiciário  estaria  embaralhando a peça orçamentária.  Com 

efeito,  ao  determinar  a  implementação  de  uma  política  pública,  o  juiz  pode  determinar 

modificações nas leis orçamentárias.

Mais uma vez, o argumento é dissipado pela afirmativa de que o magistrado 

pode valer-se dos conhecimentos teóricos subministrados pela sociedade civil.

A adoção do orçamento participativo é medida que também contribui para que 

se afirme que as Câmaras de Vereadores e os Executivos Municipais na têm mais a primazia, 

nem a palavra definitiva, na escolha de prioridades.524

Clèmerson  Merlin  Clève ressalta a importância  da participação popular “nos 

processos de elaboração e controle da execução orçamentária”. Segundo o autor, “incumbirá à 

sociedade civil, consciente da singularidade dos direitos de satisfação progressiva, escolher a 

velocidade dos gastos sociais e proceder às escolhas viáveis dentro de um quadro de escassez 

de recursos”.525

Realmente, não há sentido que a confecção da peça orçamentária seja feita pelo 

administrador sem a oitiva da população. Sendo cediço que há escassez de recursos públicos, 

a sociedade civil deve ser ouvida acerca das prioridades na aplicação dos recursos públicos. 

Poder-se-á  dizer  que  existem  vários  direitos  sociais  a  reclamar  concretização  e  que  a 
524 Nesse sentido manifesta-se FRISCHEISEN, 2000, p. 107.
525 CLÈVE, 2003, p. 159.
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sociedade, multifacetada,  reunida  para discutir  a proposta orçamentária,  não chegará a um 

consenso, cada grupo buscando a concretização de seus direitos.

Na  discussão  das  implicações  financeiras  das  políticas  públicas  nos 

orçamentos, pode-se divisar duas etapas: uma judicial; outra extrajudicial.

Na fase extrajudicial,  a própria sociedade tenta convencer os administradores 

sobre  as  melhores  escolhas  para  o  gasto  das  receitas  públicas.  Nessa  fase,  o  Ministério 

Público  tem papel  relevante  a  cumprir526,  participando  das  reuniões  em que  se  discute  o 

orçamento,  pois  como  intérprete  autorizado  da  Constituição  e  como  agente  ativo  da 

sociedade, deve auxiliar na fixação das políticas públicas, nos prazos para cumprimento, etc.

Contudo,  se  a  sociedade  não  conseguir  inserir  no  orçamento  a previsão  de 

gastos  com  as  políticas  públicas  que  deseja  implementar,  o  Ministério  Público  e  as 

associações são legitimados para propor ação civil pública requerendo a destinação de parte 

do orçamento para determinada política pública. A ação civil pública representa a “construção 

de uma cidadania reinvidicatória”527, e o magistrado, guiado pela idéia de acesso material,  e 

não meramente formal, à Jurisdição, deve dar a resposta esperada pela sociedade.

É preciso que o Poder Judiciário não perca de mira que uma ação coletiva, que 

visa à efetivação de direitos sociais,  constitui um instrumento de primordial importância na 

realização do Estado Democrático de Direito e, por isso, não é cabível negar-se a jurisdição 

em vista da complexidade da matéria.

Os óbices que têm sido apresentados, como visto, não resistem a uma análise 

mais  profunda  da  matéria,  sustentando-se,  ao  revés,  pela  mentalidade  dominante  no 

Judiciário, oriunda da formação positivista dos juízes e que não os moldou para o processo 

coletivo e para as questões de interesse público.528

526 CLÈVE, 2003, p. 159, “No universo dos direitos sociais, é preciso continuar o esforço doutrinário,  superar 
dogmas e mitos, bem como promover a participação popular. O Ministério Público, nesse sítio, tem um papel 
extremamente relevante a cumprir”.
527 KRELL, 2002, p. 15.
528 Sobre  esse  aspecto,  pontifica  FARIA,  Direito  e  Economia  na  democratização  brasileira,  São  Paulo: 
Malheiros, 1993, p. 52: “Preparado para resolver questões interindividuais, mas nunca as coletivas, o direito 
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Por isso, a procedência de ações civis públicas depende da formação de uma 

nova  mentalidade  nos  juízes,  para que  deixem de lado  “a  postura meramente  positivista, 

mediante  aplicação  mecânica  das  regras  legais,  para  dar  conta  da  realidade  brasileira, 

buscando atingir, também por meio da atividade jurisdicional,  os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, previstos no art. 3º da CF”.529

Em feliz síntese, afirma Jônatas Luiz Moreira de Paula:

É preciso  realizar  uma revisão da leitura clássica  acerca  dos  fins do direito,  da 
jurisdição,  da  atividade  jurisdicional  e  dos  mecanismos  processuais  postos  à 
disposição da sociedade,  a  fim de possibilitar os  mecanismos de efetividade dos 
programas sociais e realizar a desejada inclusão social.530

oficial não alcança os setores mais desfavorecidos – e a marginalização jurídica a que foram condenados esses 
setores nada mais é do que subproduto de sua marginalização social e econômica”.
529 RUIZ, Urbano. A utilização do Judiciário para questionar e obrigar a administração a desenvolver políticas 
públicas. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, n.36, p. 251-256.
530 A jurisdição como elemento de inclusão social,  São Paulo: Manole, 2002, p. 17.
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CONCLUSÃO

Nessa  etapa,  pode-se  extrair  as  seguintes  assertivas,  como  síntese  das 

conclusões que foram empreendidas ao longo da pesquisa:

 1) Embora os direitos sociais  tenham sido positivados,  na Constituição, em 

normas  que  não  apresentam  conteúdo  precisamente  delimitado,  essa  circunstância  não 

significa que se lhes deva atribuir a qualificação de programáticas, pois não existem normas 

constitucionais  destituídas  de eficácia,  equiparadas  a  meras  exortações ao  legislador  e  ao 

administrador  para  que  venhama  agir,  quando,  a  seu  juízo  discricionário,  entenderem 

conveniente.

2) A força normativa da Constituição transmite eficácia jurídica a todos os seus 

preceitos e  a  postura de negar-se eficácia  social  (efetividade)  às normas  que estabelecem 

direitos  sociais  deve-se  ao  equívoco  de  classificações  anteriores,  impregnadas  de  uma 

concepção que não via, no objeto daquelas normas, condições de concretização imediata.

3) A classificação das normas quanto à sua estrutura - em princípios e regras - 

é  a  mais  correta e  juridicamente  adequada,  porque  considera  as  diferenças  na  forma  de 

positivação das normas, mas não as põe na dependência de uma interposição legislativa para 

conferir-lhes efeitos 

4)  Os  direitos  sociais,  previstos  em  normas  que  apresentam  alto  grau  de 

abertura  e  generalidade,  em sua  estrutura  semântica,  somente  poderão  conferir  aos  seus 

destinatários  uma  eficácia  positiva  ou simétrica  –  que  é  aquela  que  assegura  um direito 

público  subjetivo  de  obter-se  o  resultado  pretendido  na  norma  –  se  a  sua  abstração  for 

reduzida.
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5) Obtém-se a densificação  do contéudo das normas  de direitos sociais  por 

meio da produção legislativa (leis infra-constitucionais que explicitam o conteúdo da norma-

princípio) e da interpretação, através da qual se extrai dos princípios um núcleo básico, que 

sintetiza a sua essência, e onde se permite inferir o tipo de prestação mínima que o cidadão e a 

coletividade podem pleitear para concretização do princípio da dignidade humana.

6)  A  partir  da  compreensão  do  núcleo  básico,  quando  o  princípio  logra  a 

determinação  que  é  inerente  às  regras,  é  possível  deduzir-se  uma  eficácia  positiva  ou 

simétrica da norma-princípio de direito social.  Vale dizer, reconhece-se um direito subjetivo 

de postular uma prestação estatal.

7) A eficácia dos direitos sociais decorre, também, da regra do § 1º do art. 5º, 

da Constituição Federal,  que estabelece a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, 

açambarcando, claramente, os direitos sociais.  No entanto, como o princípio encartado no § 

1° do art. 5º,  da Carta Magna, corresponde a um  mandado de otimização, à interpretação 

incumbe  fixar  a  medida  dessa  aplicabilidade,  de acordo com a conjuntura  econômica  do 

Estado. A norma do § 1º do art. 5º da Constiutição Federal produz o efeito de determinar a 

aplicabilidade imediata do núcleo básico dos direitos sociais, expandindo-se a aplicabilidade 

desses direitos à medida que o controle social sobre os atos de governo demonstrar que há 

condições econômicas para a ampliação das prestações materias que o Estado deve prestar aos 

cidadãos até a sua máxima efetividade. 

8) Uma vez que a redução dos princípios ao seu núcleo básico demanda um 

trabalho  de interpretação,  é  essa  tarefa  essencial  para que  se  confira  eficácia  às  normas-

princípios de direitos sociais fundamentais. Para que a interpretação seja guiada por critérios 

racionais,  a  doutrina  vem-se  dedicando  à  elaboração  de  um  iter  de  concretização  dos 

princípios  constitucionais,  que  se  inicia  com  o  reconhecimento  de  que  não  é  possível 

concretizar todos os direitos sociais, mas é possível estabelecer-se um conjunto de prestações 

mínimas capazes de assegurar a vida humana com dignidade. 
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9) A eficácia  atribuída  aos direitos sociais,  e a  natureza principiológica  das 

normas em que foram positivados demonstram que o método da ponderação de valores é o 

adequado para extrair-se a eficácia possível dos direitos sociais a prestações, considerando-se 

que os argumentos utilizados para negar efetividade a esses direitos arrimam-se na invocação 

aos princípios da separação dos poderes e da previsão orçamentária.

10) Embora, principalmente nos países periféricos,  haja  escassez de recursos 

públicos,  impedindo  a  efetividade  plena  dos  direitos  sociais,  é  necessário  garantir-se  a 

concretização da parte correspondente ao núcleo básico daqueles direitos, que corresponde à 

construção doutrinária do mínimo existencial,  ou seja, de um conjunto de prestações materiais 

básicas que permitam ao homem condições de vida digna.

11)  O   mínimo  existencial  constitui  a  esfera  irrenunciável  e  intangível  dos 

direitos sociais, que não pode ser negada, sob nenhum pretexto, devendo ser aferida no caso 

concreto, à luz das possiblidades e circunstâncias apresentadas, inclusive as que remetem às 

disponibilidades financeiras doEstado.

12)  Por  meio  do  método  da  ponderação  de  valores,  os  princípios 

constitucionais contrapostos são sopesados, não se excluindo nenhum deles, mas definindo-se 

a norma que deve prevalecer – e em que medida deve prevalecer – e a norma que deve ser 

mitigada. O peso que cada valor contraposto deve ter é obtido mediante interpretação, diante 

do  caso  concreto,  e  à  luz  dos objetivos  do Estado  Democrático  de Direito,  que  tem por 

finalidade  a  realização  dos  direitos  fundamentais  e  a  participação  popular  nos  processos 

decisórios. 

13) A obrigatoriedade de concretizar-se os direitos sociais decorre do caráter 

dirigente da Constituição Federal de 1988. O conceito de Constituição Dirigente não discrepa 

da concepção de Estado Democrático de Direto, mas,  antes,  é um meio  para atingir-se  o 

objetivo dessa modalidade de Estado, qual seja,  reduzir as desigualdades sociais e propiciar a 
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todos os cidadãos igualdade de condições de participarem da fruição do produto da riqueza 

nacional.

14) No Estado Democrático de Direito, o princípio  democrático é observado 

não  apenas  através  da  democracia  representativa,  mas,  também,  através  da  democracia 

participativa. Se o legislador e o administrador eleitos pelo voto (democracia representantiva) 

não observam a  pauta de valores constitucionais,  omitindo-se na concretização de direitos 

sociais,  a vinculação que lhes impõe a Constituição, atribui ao Poder Judiciário  o dever de, 

quando  provocado  pela  sociedade,  conferir  efetividade  aos  direitos  fundamentais,  sejam 

individuais ou coletivos.

15) A força normativa da Constituição impõe a sua concretização, a ser feita, 

em primeiro plano, pelo legislador e pelo administrador, e, subsidiariamente, pelo juiz.

16) A enumeração dos direitos sociais, na Constituição,  investe os indivíduos e 

os  grupos  em  direitos  subjetivos  públicos,  legitimando  a  postulação  judicial  de 

implementação das políticas públicas necessárias à efetividade daqueles direitos.

17) As políticas públicas,  no Estado Democrático de Direito, são construídas 

com a participação da sociedade. Há, hodiernamente, legislação infraconstitucional prevendo 

a  participação  popular  na  criação,  execução  e  fiscalização  de  políticas  públicas,  o  que 

significa que essas políticas devem ser controladas pela sociedade civil.

18) Uma vez que as políticas públicas, no Estado Democrático de Direito,  são 

expressão da participação da sociedade civil na gestão pública (democracia participativa), a 

sua implementação e regular execução são direitos da sociedade, classificando-se, portanto, 

como direitos metaindividuais.

19)  Diante  da  cláusula  de  extensão prevista  na  Lei  da  Ação  Cívil  Pública 

Pública, segundo a qual quaisquer direitos difusos são tutelados por intermédio daquela ação, 

e  reconhecido,  hoje,  a  sua  natureza  de  garantia  constitucional,  a  ação  civil  pública  é  o 
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instrumento  adequado  e  legítimo  para a  sociedade  postular  a  implementação  de  políticas 

públicas ou corrigir os desvios na sua execução.

20) A ação civil pública é um instrumento processual de participação popular, 

pois,  por meio  dela,  os cidadãos,  seja  através de suas associações,  seja  por intermédio  do 

Ministério  Público,  veiculam  pretensões  que  resultam  em  influir  na  forma  como  a 

administração pública deve se preordenar para a consecução de direitos que interessam a toda 

a coletividade.

21) Da análise  do ordenamento  jurídico  constitucional  e  infraconstitucional, 

infere-se que não pode subsistir  embaraço à concretização judicial  de direitos sociais,  com 

fundamento na programaticidade da norma em que foram positivados. Em primeiro lugar, os 

direitos sociais foram positivados em normas com estrutura de princípios e, a partir da própria 

norma constitucional, pode-se deduzir seu contéudo básico. Em segundo lugar, em relação à 

maioria  dos  direitos  sociais,  há  legislação  infraconstitucional  densificando os  princípios 

constitucionais  e explicitando  as prestações que devem ser  previstas nas políticas  públicas 

correspondentes (v.g. o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Proteção à Pessoa com 

Deficiência e o Estatuto do Idoso).

22) A falta de previsão de recursos, no orçamento público, para fazer face aos 

gastos com as  políticas  públicas,  cuja  implementação  foi  determinada  judicialmente,  não 

constitui óbice à admissibilidade de pleito objetivando à concretização de direitos sociais. As 

determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal são direcionadas ao administrador público, 

para evitar a dilapidação do patrimônio público, e não ao Poder Judiciário, que tem o dever 

de, interpretando a Constituição, concretizar os direitos sociais, inclusive corrigindo eventuais 

desvios ou equívocos de destinações orçamentárias,  quando se apresentam em descompasso 

com a Constituição.

23) Resulta da concepção de Estado Democrático de Direito a prevalência dos 

direitos fundamentais  sobre  as  regras  de  organização.  Dizer  que os direitos  fundamentais 
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ocupam a centralidade axiológica das Constituições democráticas deve significar que a ordem 

emanada dessa opção é a de utilizar, prioritariamente, os recursos públicos na concretização 

daqueles direitos. 

24) Não se encontra na órbita de discricionariedade do administrador a decisão 

a respeito  da implementaçao de políticas  públicas,  necessárias  à concretização dos direitos 

sociais.  A edição de politicas públicas é atividade vinculada,  porque:a) os direitos sociais a 

prestações têm aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º, da Constituição Federal); b) o conteúdo 

das políticas públicas, em geral, já está delimitado pela Constituição, que conforma a atuação 

do Legislador, que, por sua vez, tem sido minucioso no estabelecimento das diretrizes e das 

prestações que compõem cada política pública criada, como são exemplos as descrições das 

prestações que devem compor as políticas públicas de proteção à infância e à adolescência, 

aos portadores de deficiência e aos idosos; c) ainda que a política pública tenha sido criada 

por lei, consonante com a ordem constitucional, há possibilidade de controle da sua execução 

e  correção  dos  seus  rumos,  caso  em que  os  juízos  de  oportunidade  e  conveniência  do 

administrador são sindicáveis;  d) a sindicabilidade do conteúdo e da execução das políticas 

públicas justifica-se para verificação sobre se o seu conteúdo está em harmonia com todos os 

princípios  constitucionais  e  infraconstitucionais,  explícitos  ou implícitos  do  ordenamento 

jurídico; e) a sindicabilidade das políticas públicas é decorrência do Estado Democrático de 

Direito, que prevê a participação da sociedade civil na aprovação, execução e fiscalização de 

tais políticas.

25)  O  princípo  da  separação  dos poderes,  na  sua  concepção  moderna,  não 

constitui obstáculo ao julgamento de ações que versem sobre a implementação de políticas 

públicas.  Ao determinar  a efetivação dos direitos sociais  por meio  de políticas públicas,  o 

Judiciário não estará exercendo função legislativa. A sua atividade é, apenas, de intérprete da 

Constituição, que dela extrai os efeitos demandados por sua força normativa. Ademais, diante 

da  ampla  atividade  legislativa  do  Estado,  que  já  editou  leis  que  densificam  as  normas 
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constitucionais,  não  há  necessidade  de  criação  judicial  do  Direito,  mas,  tão-somente,  de 

determinação judicial, objetivando que as políticas públicas previstas em lei sejam cumpridas. 

Eventual condenação quanto ao modo de cumprimento do comando legal é ínsita à atividade 

interpretativa, não representando criação judicial do Direito.

26)  As  políticas  públicas,  no  Estado  Democrático  de  Direito,  não 

correspondem a um ato exclusivamente político, no sentido de ato emanado exclusivamente 

do  legislativo  (edição  da  lei  que  cria  a  política  pública)  e  executado  pelo  administrador 

público.  As políticas públicas  são criadas e aperfeiçoadas mediante a participação popular, 

pois  a  legislação  infraconstitucional  previu  a  criação  de  Conselhos  de  Direitos,  com 

participação da sociedade civil na composição desses Conselhos, que têm por missão auxiliar 

o Estado, na sua função governativa, a adotar as políticas públicas mais aptas a concretizar os 

direitos socias, bem como acompanhar e fiscalizar a execução dessas políticas.

27) Além das políticas públicas não constituírem atos políticos, não há, sob a 

ordem constitucional vigente, amparo algum para defender-se que os atos políticos não estão 

sujeitos ao controle judicial,  pois no Estado Democrático  de Direito  torna-se inadmissível 

atividade administrativa isenta de controle judicial.

28)  Ao  apreciar  pleito  concernente  à  implementação  de  política  pública,  o 

Poder Judiciário  depara-se  com matérias complexas,  que exigem conhecimentos técnicos e 

científicos em variadas áreas de conhecimento. Para desincumbir dessa tarefa, propõe-se que 

o Judiciário  fomente a participação popular na instrução do processo. Se a ação coletiva é 

iniciada por uma representação oriunda da sociedade civil,  essa sociedade, que deseja que a 

jurisdição  não  lhe  seja  negada,  deve ministrar  ao juiz  os conhecimentos necessários,  para 

fundamentar a decisão.

29) Nas demandas individuais, os Códigos de Processo Civil e Penal prevêem 

que, em matérias  complexas,  relacionadas a áreas de conhecimento  diversas  do Direito,  o 

julgador valha-se do auxílio de perito.Se não é permitido ao juiz, em lides individuais, proferir 
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um  non liquet em face  da complexidade  da matéria,  também não  pode fazê-lo  em ações 

coletivas. Assim, uma vez que as políticas públicas são criadas, fiscalizadas e executadas com 

a participação da sociedade civil,  cujos integrantes compõem os Conselhos de Direitos, esses 

Conselhos, bem como os Fóruns de discussão de direitos sociais e organizações de direitos 

humanos, podem subministrar ao julgador dados teóricos, estatísticas e substrato prático, que 

lhe  permita  proferir  uma  decisão  justa,  esvaziando  os  argumentos  contrários  usualmente 

esgrimidos pela Administração Pública para justificar o descumprimento dos direitos sociais.

30) Desse modo, nas ações coletivas, o juiz deve admitir uma instrução ampla, 

na qual os conhecimentos ministrados pelos Conselhos de Direitos,  Fóruns e Organizações 

Não-Governamentais  (ONGs)  permita-lhe  apresentar  argumentos  jurídicos  e  sociais  para 

determinar a implementação de uma política pública ou a correção de política pública errônea.

31) A legitimidade do Ministério Público para postular, e do Poder Judiciário 

para proferir  decisão em ação civil  pública,  decorre da iniciativa  popular  em denunciar ao 

Parquet o  descumprimento  dos  direitos  sociais.  Portanto,  a  determinação  judicial  de 

implantação de políticas públicas não corresponde a um ativismo judicial reprovável, mas ao 

exercício,  pelo Poder Judiciário, da tarefa legítima  de concretizar a Constituição, depois de 

provocado pela própria sociedade, inconformada com a inércia dos representantes que elegeu;

32) Há, no Brasil, um arcabouço jurídico, de direito material e processual, que 

garante  a  efetividade  dos  direitos  sociais.  Esses  direitos,  no  entanto,  continuam  sendo 

descumpridos,  porque  a  alegação  de  falta  de  recursos  do  Poder  Público  impressiona, 

sobremaneira,  ao  Poder  Judiciário,  assim  como a  grande  força  simbólica  do princípio  da 

separação dos poderes, culminando por intimidar os órgãos judiciais,  especialmente em face 

da grande repercussão e pressão social e política oriunda de demandas dessa natureza.

33) Para concretização judicial dos direitos socias faz-se necessário a soma de 

dois elementos: juízes comprometidos com uma hermenêutica identificada com os objetivos 
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do Estado Democrático de Direito e a participação efetiva da sociedade.  A ação civil pública 

permite que, na arena judicial, esses dois elementos se reúnam. 
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