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RESUMO 

 

 

Diante da necessidade de se aprimorar a prestação dos direitos sociais no Brasil, o presente 

trabalho investiga a possibilidade de se compreender o princípio da eficiência administrativa, 

previsto no art. 37 da Constituição Federal, como um direito difuso capaz de orientar as 

políticas públicas que visam à concretização dos direitos sociais, tendo-se como referencial 

teórico a escola norte-americana da Análise Econômica do Direito. O trabalho é desenvolvido 

com base em revisão bibliográfica, de autores brasileiros e estrangeiros, acerca dos temas dos 

direitos fundamentais sociais, controle judicial de políticas públicas, eficiência e Análise 

Econômica do Direito. Primeiramente, estudam-se os direitos fundamentais e suas 

classificações, a fim de chegar a uma delimitação dos direitos sociais. Com base nessa 

delimitação, estudam-se as políticas públicas como forma de concretização desses direitos, 

bem com a realidade de controle judicial dessas políticas hoje observada no Brasil, propondo-

se limites à legitimidade desse controle. Após, investiga-se o princípio da eficiência 

administrativa, analisando-se sua gênese no ordenamento jurídico nacional, as mudanças 

causadas por sua positivação, as diversas concepções jurídicas e econômicas e a possibilidade 

de sua releitura na forma de um direito difuso, judicialmente exigível. Por fim, como um 

referencial teórico para a judicialização da eficiência de políticas públicas, estudam-se a 

origem, o histórico, a compatibilidade e as possíveis contribuições para o Direito brasileiro da 

escola da Análise Econômica do Direito. Conclui-se pela defesa da judicialização da 

eficiência na forma de um direito difuso, permitindo a otimização das políticas públicas de 

direitos sociais por meio de uma análise mais pragmática e consequencialista desses direitos. 

Propõe-se também a utilização limitada do referencial teórico da Análise Econômica do 

Direito, como forma de viabilizar esse exame da eficiência no Direito brasileiro. 

 

Palavras chaves: Direitos sociais. Controle judicial de políticas públicas. Eficiência. Análise 

Econômica do Direito. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

In face of the need to improve the provision of social rights in Brazil, the current work 

investigates the possibility of understanding the administrative efficiency principle, presented 

in article 37 of the Federal Constitution, as diffuse right capable of orienting the public 

policies which aim to provide the social rights, using as theoretical framework the North-

american school of the Economic Analysis of Law. The work is made according to a 

bibliographic review, of Brazilian and foreign authors, regarding the themes of social 

fundamental rights, judicial control of public policies, efficiency and Economic Analysis of 

Law. First, one studies the fundamental rights and its ratings, in order to reach a delimitation 

of social rights. Based on such delimitation, one studies the public policies as a way of 

providing these rights, and also the reality of judicial control of these policies observed in 

Brazil nowadays, proposing limits to the legitimacy of such control. After that, one 

investigates the administrative efficiency principle, analyzing its genesis in Brazilian Law, the 

changes caused by its legalization, the different legal and economical concepts and the 

possibility of its reading as a diffuse right, judicially chargeable. At last, as theoretical 

framework for the judicialization of the efficiency of public policies, one studies the origin, 

the history, the compatibility and the possible contributions to Brazilian law of the school of 

Economic Analysis of Law. One concludes in defense of the judicialization of efficiency as a 

diffuse right, allowing the improvement of social rights’ public policies through a more 

pragmatic and consequentialist analysis of these rights. One proposes also the limited use as 

theoretical framework of the Economic Analysis of Law, as a way to make possible the 

analysis of efficiency in Brazilian law. 

 

Key-words: Social rights. Judicial control of public policies. Efficiency. Economic 

Analysis o Law.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Passados quase vinte e seis anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, 

conhecida como Constituição cidadã pelo enfoque dado aos direitos fundamentais, a 

concretização desses direitos, com destaque para aqueles conhecidos como sociais, ainda é 

grande desafio para a sociedade brasileira, em especial para os juristas. 

A previsão na Carta Magna de direitos cuja concretização depende diretamente de 

condutas ativas do Estado, por meio de um conjunto de ações coordenadas expressadas, 

principalmente, nas políticas públicas, deu ensejo a longa discussão na doutrina e na 

jurisprudência brasileira acerca de conceitos como eficácia e efetividade das normas 

constitucionais. No cerne da questão, estaria a exigibilidade no âmbito judicial das normas de 

direitos fundamentais sociais, relegados, por muito tempo, à condição de programáticas ou de 

eficácia limitada. 

A construção doutrinária e jurisprudencial acerca das normas de direitos sociais, 

durante certo tempo, afastou sua exigibilidade na via judicial, afirmando-se que a 

implementação de políticas públicas que visem à concretização desses direitos é questão 

apenas legislativa e administrativa, portanto, uma questão meramente política. A 

interferência do Poder Judiciário na definição dessas políticas públicas implicaria, assim, 

violação à separação dos poderes, uma das ideias centrais do Estado contemporâneo. 

A representação popular nos poderes a quem, tradicionalmente, incumbe a criação e 

a implementação de políticas públicas, no entanto, mostra-se deficiente ou mesmo ausente, 

tornando difícil o acesso do cidadão comum ao Estado, para requisitar as prestações sociais 

que lhe são asseguradas pela Constituição. A par disso, a urgência em algumas prestações 

desses direitos sociais, sobretudo nas áreas de saúde e de educação, a fim de garantir um 

mínimo existencial necessário à vida digna e ao desenvolvimento de certas parcelas da 

população, bem como o maior acesso à justiça proporcionado por um desenho constitucional, 

legal e institucional mais favorável – aí incluso a evolução do Poder Judiciário e da 

ampliação de órgãos auxiliares à justiça, como defensorias públicas e Ministério Público – 

favoreceram ao deslocamento da questão da concretização dos direitos sociais para o Poder 

Judiciário. 

A esse fenômeno de deslocamento para o Poder Judiciáro de debates tipicamente 

havidos no âmbito da política dá-se, comumente, o nome de “judicialização da política”. 

Embora o fenômeno seja mais amplo, abrangendo, e.g., certos aspectos do controle de 
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constitucionalidade, a intervenção reiterada de magistrados e de tribunais na definição e 

execução de políticas públicas é uma de suas mais notórias facetas. 

Independentemente do julgamento de valor a seu respeito, esse controle judicial de 

políticas públicas é uma realidade no Brasil. O estudo que se possa fazer acerca das causas, 

dos limites e da validade não nega a sua existência, mas abre espaço para mais discussões, 

sobretudo, acerca do modo como pode efetivar-se e dos limites em que teria alguma 

legitimidade no Direito brasileiro. 

Além da separação dos poderes do Estado, outros fatores de ordem material são, 

freqüentemente, apontados como empecilhos à determinação, pelo Judiciário, da conduta do 

Executivo ou do Legislativo. 

Como razão para o não cumprimento de prestações positivas determinadas em sede 

constitucional, o poder público, de forma recorrente, alega a insuficiência de recursos, 

financeiros, materiais ou pessoais. Diante da interpelação pela via judicial, então, apresenta-

se a escassez de recursos públicos que possam garantir o direito perquirido como argumento 

que inviabilizaria a pretensão por aquele direito. 

É certo que todas as atividades do Estado envolvem dispêndio de recursos públicos 

limitados, sendo necessária a escolha de quais atividades receberão maior atenção e, 

conseqüentemente, maiores investimentos. A alegação de insuficiência de recursos estatais 

para a prestação dos direitos sociais decorre, portanto, de uma escolha política – seja no 

âmbito do Poder Legislativo ou do Executivo -, em que se dá preferência a outros gastos 

públicos, em detrimento da garantia desses direitos. 

Por depender da forma como são alocados os recursos públicos, a implementação de 

políticas públicas que viabilizem a prestação dos direitos sociais envolve questão 

orçamentária do Estado, fato que, se não afasta de todo a possibilidade de interferência do 

Poder Judiciário, impõe-lhe mais um obstáculo, visto que a atividade financeira estatal é, 

tradicionalmente, definida e executada pelos poderes Legislativo e Executivo. 

A preocupação orçamentária e fiscal no Estado brasileiro não é recente. Já na década 

de 1990, a reforma administrativa então realizada tinha como um de seus principais objetivos 

o ajuste fiscal das contas governamentais. 

Como uma de suas contribuições, a reforma, por meio da Emenda Constitucional nº 

19 de 1998, fez inserir no art. 37, caput da Constituição Federal, como um dos princípios 

orientadores da atividade da Administração Pública, a eficiência. 

Apesar de sua positivação com status constitucional, a eficiência foi objeto de 

diferentes conceituações por parte dos juristas pátrios, que, com diferentes intensidades, 
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assimilam ou não a sua raiz economicista. De toda sorte, é certo que o princípio foi trazido 

pelos idealizadores da reforma com o intento de trazer para o Direito Constitucional e 

Administrativo uma maior preocupação com o gasto de recursos público, visando a otimizá-

lo ou mesmo a reduzi-lo, alcançando um ajuste fiscal no Estado brasileiro. 

Além de orientar a atuação do agente público e a organização administrativa, a 

positivação da eficiência, na forma de um princípio constitucional, abre a possibilidade de 

que se possa exigir judicialmente a organização eficiente da Administração Pública, de forma 

que o emprego dos recursos públicos atenda aos anseios sociais e aos fins presentes no texto 

constitucional. Questiona-se, assim, se o princípio da eficiência pode passar a ser 

compreendido também como um direito exigível na via judicial pelos cidadãos, provocação 

feita por Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que vê nesse princípio um “direito difuso da 

cidadania” (MOREIRA NETO, 2000, p. 32). 

Se tratado como um direito dos cidadãos passível de violação ou ameaça pela 

Administração Pública, revela-se a possibilidade de análise da eficiência administrativa por 

parte do Poder Judiciário, como parte do controle feito sobre as políticas públicas de direitos 

sociais. A alegada insuficiência de recursos, como limite para o cumprimento dos direitos 

fundamentais sociais, sofre necessária ponderação com a alocação eficiente desses recursos 

pela Administração Pública, visto o dever do Estado de se organizar de forma mais eficiente 

imposto pelo art. 37, caput da Constituição Federal. 

A releitura do princípio da eficiência administrativa, por meio da lente dos direitos 

fundamentais, dessa forma, pode surtir efeitos favoráveis nas políticas públicas que visem à 

concretização desses direitos, bem como na organização administrativa e orçamentária do 

Estado. A temática torna-se relevante, portanto, na medida em que aponta a possibilidade de 

que a releitura de um princípio típico do Direito Administrativo, mas com claros aportes da 

Economia, possa ter implicações diretas e favoráveis na implementação dos direitos sociais 

no Estado brasileiro. 

O exame da eficiência administrativa, desta feita, perpassa a análise das finanças 

públicas, de forma a averiguar a veracidade da alegação de insuficiência de recursos como 

forma de o Estado se eximir do cumprimento das prestações de direitos sociais. Permeia 

ainda a análise da organização da Administração Pública e das políticas públicas, 

verificando-se a compatibilidade dos métodos adotados na prestação dos direitos sociais com 

a eficiência administrativa, a fim de evitar desperdícios que importem na redução dessa 

prestação. 
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Diante da gênese economicista dos conceitos de eficiência, sua utilização traz novos 

desafios aos juristas. Por encontrar-se positivada no texto constitucional, o princípio traz um 

conceito normalmente estudado no ambiente de mercado e aplicado para transações que 

envolvem a troca de bens – por meio da Economia, como comumente compreendida – para o 

discurso jurídico, tradicionalmente voltado para outros valores (como justiça, segurança 

jurídica, bem estar, etc.), requerendo maiores estudos acerca da sua adequação. 

Pode-se perceber, portanto, que a positivação da eficiência como um princípio 

constitucional dá ensejo ao contato entre os dois ramos do conhecimento envolvidos: o 

Direito e a Economia. Cria-se uma zona de estudos em que a abordagem requer uma análise 

interdisciplinar, a fim de se obter uma compreensão mais acurada do objeto de estudo, a 

eficiência. 

Abre-se espaço, portanto, à utilização do referencial teórico da Análise Econômica 

do Direito (doravante, também Análise Econômica ou AED). 

Como escola teórica construída a partir da aproximação entre Direito e Economia, de 

acordo com a sistematização formulada por Richard Posner (2007b) e amplamente aceita, a 

AED busca aplicar ao Direito conceitos, postulados, axiomas e regras típicos da Economia 

(entre eles a própria eficiência), estudando as influências recíprocas que ambos os sistemas 

exercem entre si. No estudo da eficiência, portanto, a referida escola traz valiosas 

contribuições acerca do exame desse conceito que, como referido, tem sua origem no estudo 

das relações de mercado efetuado pela Economia. 

A releitura do princípio da eficiência administrativa como um direito dos cidadãos 

traz à discussão da concretização dos direitos sociais, portanto, um outro elemento a ser 

considerado. Além do debate entre ativismo judicial e separação dos poderes, entre efetivação 

desses direitos e limitação de recursos, passa-se a analisar as políticas públicas sob um 

enfoque econômico, visando a averiguar sua eficiência. 

Diante dessas considerações, o presente trabalho busca investigar a possibilidade de 

compreensão da eficiência como um direito dos cidadãos e como essa compreensão pode 

afetar o controle judicial de políticas públicas de direitos sociais. Para tanto, no exame da 

relação entre eficiência e políticas públicas, estuda-se a viabilidade de utilização do aparato 

teórico da Análise Econômica do Direito, por ser uma das escolas que mais aprofundou o 

estudo interdisciplinar desses dois ramos do conhecimento. 

Nesse sentido, a pesquisa se desenvolve em três eixos principais: o estudo do 

controle judicial de políticas públicas de direitos sociais; o estudo da eficiência enquanto 

princípio constitucional e, por fim, o estudo da Análise Econômica do Direito, enquanto 
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referencial teórico que pode auxiliar na investigação interdisciplinar necessária ao controle da 

eficiência. 

Em primeiro lugar, estudam-se os critérios definidores dos direitos fundamentais e as 

classificações destes, a fim de se chegar a uma definição dos direitos fundamentais sociais (ou 

simplesmente direitos sociais). Com base nesse corte epistemológico, estuda-se a 

aplicabilidade das normas de direitos sociais, tema que necessariamente deve enfrentar o 

estudo da aplicabilidade das normas constitucionais, analisando-se as teorias clássicas e suas 

críticas. Em seguida, estudam-se as políticas públicas como forma de prestação dos direitos 

sociais, para, enfim, chegar ao tema do controle judicial dessas políticas, investigando-se suas 

causas e limites no Direito brasileiro. 

No segundo eixo de pesquisa, investiga-se a eficiência enquanto princípio 

constitucional do ordenamento jurídico brasileiro. Desta feita, analisa-se a conjuntura político 

e jurídica em que ocorreu a positivação do princípio, bem como as justificativas e críticas a 

sua incorporação no ordenamento jurídico brasileiro. Em seguida, analisam-se as diferentes 

concepções doutrinárias que se dá à eficiência, sendo inescapável, dada a gênese do conceito, 

uma análise com base em estudos econômicos. Por fim, chega-se ao estudo desse princípio 

enquanto um direito exigível judicialmente, ou seja, analisa-se a possibilidade de 

compreensão da eficiência como um direito difuso. 

Por fim, com base nos estudos do controle judicial de políticas públicas de direitos 

sociais e da eficiência como direito difuso judicialmente exigível, investiga-se a viabilidade 

de aplicação da Análise Econômica do Direito no Brasil, a fim de aferir se tal escola pode 

fornecer um aparato teórico capaz de dar aplicabilidade ao controle judicial da eficiência de 

políticas públicas de direitos sociais. Para tanto, estuda-se o desenvolvimento da AED 

(notadamente na doutrina estrangeira, donde provém) e sua compatibilidade com o Direito 

brasileiro. Por fim, investiga-se a contribuição que a Análise Econômica pode fornecer no 

controle judicial da eficiência de políticas públicas de direitos sociais. 

Deu-se preferência à pesquisa bibliográfica, consultando-se livros, periódicos e 

artigos acadêmicos relacionados aos temas, recorrendo-se, sempre que possível, a autores 

estrangeiros e de outras áreas do conhecimento, notadamente a Economia, no intento de 

estabelecer uma pesquisa interdisciplinar. Buscou-se consultar críticas aos pensamentos 

trazidos, com o intuito de estabelecer um método dialético de pesquisa.  

Em questões pontuais, recorreu-se também à pesquisa jurisprudencial, a fim de se 

demonstrar a aceitação de certas teorias na prática forense brasileira. 
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Por fim, cumpre assinalar que a pesquisa tentou trilhar um campo ainda em 

desenvolvimento no Brasil: a Análise Econômica do Direito. Como qualquer proposta de 

pesquisa interdisciplinar, pode-se encontrar certa dificuldade na apropriação de conceitos 

típicos de outras áreas do conhecimento. Nesse sentido, adverte-se que a pesquisa parte de 

uma origem jurídica, para chegar numa análise juseconômica. O cuidado na explicação 

conceitual recai mais sobre conceitos econômicos, partindo-se, no campo jurídico, de uma 

linguagem a qual os juristas já estão mais acostumados, dispensando tantas digressões 

conceituais. 

  



2 CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA CONCRETIZAÇÃO DOS 

DIREITOS SOCIAIS 

 

 

Os direitos fundamentais tem hoje lugar de destaque no Direito brasileiro. Estão 

positivados em extenso rol, sobretudo, no início da Constituição da República Federativa do 

Brasil (Título II, artigos 5º a 17), que trata da defesa desses direitos antes mesmo de 

estabelecer a organização do Estado. Não bastasse a proeminência conferida pelo texto 

constitucional, os direitos fundamentais ocupam boa parte da jurisprudência e da doutrina 

jurídica nacional, que debatem acerca da natureza, da estrutura normativa, da eficácia e da 

concretização desses direitos, dentre outros temas correlatos. 

O texto constitucional divide os direitos fundamentais do Título II em direitos 

individuais e coletivos (Capítulo I), direitos sociais (Capítulo II), direitos de nacionalidade 

(Capítulo III) e direitos políticos (Capítulo IV). O presente trabalho tratará prioritariamente da 

concretização dos direitos previstos no Capítulo II referido, (doravante mencionados como 

direitos fundamentais sociais ou direitos sociais), sobretudo, aqueles previstos no art. 6º (“São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”). 

Antes de se prosseguir no exame dos direitos sociais, faz-se necessário o 

estabelecimento de algumas premissas quanto à categoria mais genérica de direitos 

fundamentais, a fim de melhor delimitar o objeto de estudo. 

Primeiramente, deve-se buscar demonstrar o que se entende por direitos 

fundamentais. 

Não se desconhece a lição de Norberto Bobbio, para quem os direitos fundamentais 

são um segundo estágio na evolução dos direitos humanos (tratados pelo autor como direitos 

do homem), traço que lhes acentua a característica de historicidade. Segundo o autor (2004, p. 

28-32), os direitos humanos se desenvolvem a partir de três estágios: primeiro são 

reconhecidos em obras filosóficas como direitos naturais dos homens; em um segundo 

momento, passa-se da teoria para prática, positivando-se esses direitos no âmbito do 

ordenamento jurídico dos estados, quando aqueles passam a ter força normativa limitada ao 

Estado em que são reconhecidos, mas são capazes de determinar a atuação do próprio Estado; 

por fim, no terceiro estágio, esses direitos são consensualmente reconhecidos por estados 

diversos, sendo protegidos até contra a vontade do Estado. 
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Os direitos fundamentais, como serão tratados neste trabalho, situam-se no segundo 

estágio de desenvolvimento dos direitos do homem apontado por Bobbio. A despeito de 

serem “[...]direitos históricos, que emergem gradualmente das lutas que o homem trava por 

sua própria emancipação e das transformações das condições de vida que essas lutas 

produzem” (BOBBIO, 2004, p. 31),  os direitos fundamentais são, em momento e documento 

determinados, positivados pelo Estado, integrando o ordenamento jurídico interno deste de 

alguma forma. Nesse sentido é a lição de Antonio Perez Luño (1988, p.46): 

En tanto que com la noción de derechos fundamentales se tiende a aludir a aquellos 

derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, em la mayor 

parte de los casos em su normativa constitucional, y que suelen gozar de uma tutela 

reforzada. [...] Los derechos fundamentales poseen um sentido más preciso y 

estricto, ya que tan sólo describen el conjunto de derechos y libertades jurídica e 

institucionalmente reconocidos y garantizados por el Derecho positivo. Se trata 

siempre, por tanto, de derechos delimitados espacial y temporalmente, cuya 

denominación responde a su caráter básico o fundamentador del sistema jurídico 

político del Estado de Derecho. 

Com isso, quer-se distinguir o objeto de estudo deste trabalho dos direitos naturais, 

sem positivação no ordenamento jurídico, e dos direitos humanos, previstos em documentos 

internacionais (convenções, tratados, resoluções da Organização das Nações Unidas, etc.) e 

consensualmente reconhecidos por estados diversos. Além de se poder inferir a distinção das 

lições de Bobbio e de Perez Luño, acolhe-se a doutrina de Ingo Wolfgang Sarlet (2009, p. 32), 

quando aduz: 

Neste sentido, os direitos humanos (como direitos inerentes à própria condição e 

dignidade humana) acabam sendo transformados em direitos fundamentais pelo 

modelo positivista, incorporando-se ao sistema de direito positivo como elementos 

essenciais, visto que apenas mediante um processo de “fundamentalização” 

(precisamente pela incorporação às constituições), os direitos naturais e inalienáveis 

da pessoa adquirem a hierarquia jurídica e seu caráter vinculante em relação a todos 

os poderes constituídos no âmbito de um Estado Constitucional. 

Afirmar que os direitos fundamentais são aqueles reconhecidos por um ordenamento 

jurídico estatal, no entanto, não é bastante para lhes caracterizar como fundamentais. O 

critério da positivação no ordenamento jurídico não permite que se perceba alguma distinção 

de grau, por exemplo, entre o direito ao contraditório e à ampla defesa nos processos judiciais 

(previsto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal) e o direito a opor embargos 

infringentes contra decisão não unânime que, em grau de apelação, reforma sentença (previsto 

no art. 530 do Código de Processo Civil). Ambos os direitos são expressamente previstos no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

A fim de se delimitar melhor o objeto de estudo deste trabalho, deve-se buscar 

critérios que distinguiam, dentro de um mesmo ordenamento jurídico, direitos fundamentais 

dos demais direitos. É preciso que se aponte um critério de “fundamentalidade” dos direitos. 
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Nesse sentido, indicam-se dois critérios básicos reconhecidos na doutrina: um formal e outro 

material. 

De acordo com o critério formal, seriam direitos fundamentais aqueles que derivam 

diretamente do texto constitucional, ou seja, aqueles direitos previstos em normas de 

hierarquia constitucional. Esse é o critério adotado por Robert Alexy em sua “Teoria dos 

Direitos Fundamentais”, no qual ainda deixa claro que aplica o critério de forma concreta, 

identificando o que são direitos fundamentais na Alemanha, especificamente (ALEXY, 2008, 

p. 65-68). Assim, aduz o autor em defesa do critério formal: 

Mais conveniente que basear o conceito de norma de direito fundamental em 

critérios substanciais e/ou estruturais é vinculá-lo a um critério formal, relativo à 

forma de sua positivação. Segundo esse critério, são disposições de direitos 

fundamentais, em primeiro lugar, todas as disposições do capítulo da Constituição 

alemã intitulado “Os Direitos Fundamentais” (arts. 1º a 19), independentemente 

daquilo que por meio delas seja estabelecido. (ALEXY, 2008, p. 68). 

Prossegue o autor reconhecendo que há outras normas na Constituição alemã, fora do 

capítulo referido, que podem prever direitos fundamentais também, enumerando-as em 

seguida (ALEXY, 2008, p. 68). 

O critério, sob muitos aspectos, convence e auxilia a delimitar o objeto de estudo de 

forma admirável. Com efeito, seriam direitos fundamentais no Brasil aqueles que decorram do 

Título II da Constituição Federal e outros que possam estar previsto em dispositivos esparsos 

pelo texto constitucional (dada a abertura conferida pelo art. 5º, §2º, como se comentará 

adiante). Por mais extenso que seja o rol de direitos constitucionais, a previsão no texto, no 

entanto, é requisito imprescindível, afastando qualquer tentativa de atribuição de 

fundamentalidade a direitos previstos na legislação ordinária. 

Além de delimitar os direitos fundamentais, o critério em apreço distingue esses 

direitos de outros também positivados no ordenamento jurídico nacional, ao atribuir àqueles a 

supremacia própria da Constituição, retirando-os da disposição do legislador ordinário, que 

pode acrescentar novos direitos fundamentais ou mesmo restringir os já existentes, mas nunca 

aboli-los completamente. Nesse sentido, com base no exemplo dado anteriormente, torna-se 

fácil perceber que o direito ao contraditório e à ampla defesa nos processos judiciais não pode 

ser suprimido, pois decorre de norma constitucional, logo é um direito fundamental; ao passo 

que o direito a opor embargos infringentes pode ser revogado pelo legislador ordinário, por 

não contar com a fundamentalidade do primeiro. 

O status constitucional garante ainda aos direitos fundamentais a característica de 

fundamento, direção e limitação do poder do Estado, visto que, como é cediço, essas são 

funções das próprias constituições em geral. Tem-se, desta constatação, que o sujeito passivo 
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dos direitos fundamentais – ou seja, a quem incumbe o dever correlato ao direito – é, 

prioritariamente1, o Estado (DIMITRI; DIMOULIS, 2009, p. 96). A relação jurídica – 

entendida, de acordo com o conceito de Hans Kelsen, como a “relação entre o sujeito de um 

dever jurídico e o sujeito do correspondente direito” (KELSEN, 2009, p. 182) – que se 

estabelece em torno dos direitos fundamentais, portanto, tem como sujeito ativo (detém um 

direito) o particular, e como sujeito passivo (a quem cabe o dever) o Estado. 

Neste tocante, como parte da compreensão do critério formal de fundamentalidade, 

cumpre enfatizar que, sendo compreendidos como verdadeiros direitos capazes de integrar 

uma relação jurídica, a um direito fundamental corresponde um dever exigível judicialmente. 

Quer-se com isso demonstrar a assimilação da concepção de Hans Kelsen quanto à relação 

jurídica, que aduz somente existir uma relação jurídica: 

[...] quando a ordem jurídica confere ao indivíduo, em face do qual um outro está 

obrigado a conduzir-se de determinada maneira, o poder jurídico de, através de uma 

ação, iniciar um processo que conduza à norma individual, a estabelecer pelo 

tribunal, pela qual é ordenada a sanção prevista pela norma geral e a dirigir contra o 

indivíduo que se conduz contrariamente ao dever. (KELSEN, 2009, p. 185-186). 

Pode parecer um truísmo, mas a afirmação se fará necessária adiante, quando do 

exame da aplicabilidade das normas de direitos fundamentais sociais. 

Feito o adendo, retorna-se ao exame dos critérios de fundamentalidade dos direitos. 

Alguns juristas entendem, todavia, que o critério meramente formal ora tratado não é 

o bastante para identificação dos direitos com caráter de fundamentalidade. A simples 

positivação na Constituição pode levar ao reconhecimento de direitos fundamentais de pouca 

relevância social, se comparados a outros também previstos no texto constitucional. A título 

de exemplo, é notório que o direito de ir e vir assegurado no art. 5º, inciso XV, tem relevância 

social muito superior se comparado ao direito dos idosos à gratuidade no transporte coletivo 

urbano, previsto no art. 230, §2º, nada obstante, ambos devem ser tratados como direitos 

fundamentais, de acordo com o critério formal tratado. 

Nesse sentido, é a lição de Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins (2009, p. 47), ao 

adotarem o critério referido na identificação dos direitos fundamentais: 

A posição dos direitos fundamentais no sistema jurídico define-se com base na 

fundamentalidade formal, indicando que um direito é fundamental se e somente 

(condição necessária) for garantido mediante normas que tenham a força jurídica 

própria da supremacia constitucional . Esse elemento formal é também condição 

suficiente da fundamentalidade: todos os direitos garantidos na Constituição são 

considerados fundamentais, mesmo quando seu alcance e relevância social forem 

                                                 
1Quando se utiliza a expressão “prioritariamente”, quer-se fazer alusão ao reconhecimento da chamada eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais, em que os sujeitos ativo e passivo  da relação jurídica são particulares. 

Trata-se, no entanto, de desenvolvimento mais recente no estudo dos direitos fundamentais que não será objeto 

de estudo neste trabalho. 
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bastante limitados […]. Isso indica que o termo 'direito fundamental' é sinônimo do 

termo 'direito que possui força jurídica constitucional'. (grifo nosso) 

A possível baixa relevância social de alguns direitos fundamentais, no entanto, não 

se mostra apta a desmerecer o critério formal, visto que esse continua objetivo o bastante para 

distinguir os direitos fundamentais dos demais. Além disso, ainda que pouco relevantes, os 

direitos fundamentais tem seu rol expandido de forma clara, nos limites da Constituição, 

sendo sempre necessária a referência a dispositivos constitucionais expressos. 

Ainda assim, parcela da doutrina jurídica advoga a necessidade de um critério 

material (SARLET, 2009 e MARMELSTEIN, 2008), ou seja, um critério que possa 

identificar um valor informativo de todos os direitos fundamentais. Parte da necessidade desse 

segundo critério, no caso brasileiro, se deve à abertura conferida pelo art. 5º, §2º da 

Constituição Federal, que afirma que os direitos e as garantias expressos não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais de que 

o Brasil faça parte (SARLET, 2009, p. 75)2. Considerando-se ainda o caráter analítico da 

Constituição brasileira, tem-se que o critério material pode auxiliar a distinguir normas de 

direitos fundamentais de outras normas constitucionais (de organização do Estado, por 

exemplo). 

Como critério material dos direitos fundamentais, Ingo Wolfgang Sarlet, utilizando-

se das lições de Vieira de Andrade e de Flávia Piovesan, “[...] identifica os direitos 

fundamentais por seu conteúdo comum baseado no princípio da dignidade da pessoa humana” 

(SARLET, 2009, p. 95). Prevista como objetivo fundamental do Estado brasileiro3, a 

dignidade da pessoa humana deve ser entendida como uma cláusula geral do Direito brasileiro 

- portanto, de conteúdo aberto -, unificadora de todos os direitos fundamentais e legitimadora 

do reconhecimento de direitos fundamentais implícitos, permitindo a atualização desses 

direitos frente a modificações históricas, sociais e econômicas (JORGE NETO, 2008, p. 34). 

A dignidade da pessoa humana não é o único critério material possível para se 

identificar os direitos fundamentais. Alexy cita ainda a malfadada tentativa de Carl Schmitt de 

identificar os direitos fundamentais como aqueles que constituem o fundamento do Estado 

(2008, p. 66). Para Alexy, opinião da qual se comunga, essa tentativa fracassa porque vincula 

o conceito de direitos fundamentais antecipadamente a uma determinada concepção de Estado 

                                                 
2É dessa abertura do texto constitucional a outras fontes normativas (notadamente  os tratados internacionais de 

direitos humanos) que parcela da doutrina constrói a ideia de “bloco de constitucionalidade”, como o conjunt o de 

fontes normativas além da constituição mas também informadoras de direitos fundamentais e, portanto, com 

hierarquia constitucional (cf. PIOVESAN, 2011, p. 107). 
3Art. 3º, inciso II da Constituição Federal. 
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(liberal, social, neoliberal, etc.), concepção esta que nem sempre pode ser consensualmente 

determinada com base na constituição do Estado. 

Tem-se, portanto, que o único critério material possível é aquele que expressamente 

deriva do texto constitucional. No caso da dignidade da pessoa humana, além de atender a 

esse requisito, mostra-se como uma cláusula geral com abertura hermenêutica o bastante para 

permitir a atualização dos dispositivos de direitos fundamentais. Trabalha o referido critério, 

dessa forma, também como parâmetro hermenêutico na interpretação do art. 5º, §2º e de todos 

os dispositivos relativos aos direitos fundamentais, vinculando seu conteúdo ao atendimento 

da dignidade da pessoa humana. 

Desta feita, observa-se que o critério formal (a positivação em âmbito constitucional) 

mostra-se apto para delimitar o objeto de estudo, os direitos fundamentais como aqueles 

previstos na Constituição Federal de 1988. A conjugação deste critério com o critério material 

defendido por Sarlet, no entanto, permite que se compreenda o que podem ser direitos 

fundamentais implícitos (não expressamente previsto no texto constitucional, mas decorrentes 

de outros dispositivos constitucionais e estreitamente vinculados ao atendimento da dignidade 

da pessoa humana), bem como contribui na delimitação do conteúdo das normas de direitos 

fundamentais, geralmente positivadas por meio de cláusulas gerais. 

Diante dessas considerações e com base, sobretudo nas lições de Alexy (2008) e de 

Dimoulis e Martins (2009), considerar-se-á como direitos fundamentais os direitos contidos 

em dispositivos constitucionais (expressa ou implicitamente), que, por essa condição, são 

dotados de força normativa e supremacia constitucionais, condicionando, dirigindo e 

limitando o poder estatal. Reconhece-se, com esteio em Sarlet (2009), Marmelstein (2008) e 

Jorge Neto (2008), que o conteúdo desses direitos está diretamente vinculado à garantia da 

dignidade da pessoa humana, cláusula geral que permite a constante atualização desse 

conteúdo diante de contingências históricas, sociais e econômicas. 

No curso desse trabalho, desse modo, ter-se-á em mente que, ao se referir a direitos 

fundamentais, trata-se de uma posição constitucionalmente garantida a um particular de exigir 

algo do Estado, a fim de assegurar àquele a preservação de sua dignidade como pessoa 

humana. 

Delimitado, tanto quanto possível, o objeto de estudo dos direitos fundamentais, dá-

se seqüência com o exame dos direitos fundamentais sociais. 
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2.1 Direitos fundamentais sociais 

 

 

Conforme já estabelecido, o corte epistemológico que se dá aos direitos sociais, no 

curso deste trabalho, é aquele realizado pela própria Constituição de 1988. Assim, 

consideram-se direitos fundamentais sociais aqueles previstos no Título II, Capítulo II da 

referida Carta. 

A nomenclatura dada pelo legislador constituinte de 1988 não é em vão, e o exame 

de algumas ideias acerca dos direitos sociais ajudará a perceber o porquê dessa denominação, 

ao passo que se explicam algumas de suas características. 

Como explicado por Paulo Bonavides (2009, p. 563-564), com base em classificação 

de Karel Vasak, pode-se comparar a evolução histórica dos direitos fundamentais com os 

ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. O jurista entende, assim, 

que os direitos fundamentais foram sendo gradativamente reconhecidos – o que ressalta seu 

caráter histórico já comentado -, de forma a garantir, inicialmente, a liberdade dos indivíduos 

frente ao Estado, depois a igualdade entre esses indivíduos e, por fim, num último estágio de 

desenvolvimento, a fraternidade entre os povos. 

De acordo com esse entendimento, é comum dividir-se os direitos fundamentais em 

“gerações de direitos fundamentais”, que se teriam desenvolvido ao longo do 

constitucionalismo contemporâneo, correspondendo uma geração a cada ideal revolucionário 

citado. É igualmente comum a crítica ao vocábulo “geração”, preferindo a doutrina mais 

atualizada – à qual se filia – a expressão “dimensões de direitos fundamentais”, enfatizando a 

complementaridade entre os direitos fundamentais e afastando qualquer ideia que se possa ter 

de uma “geração” suplantando a anterior (SARLET, 2009, p. 45). 

De acordo com esse desenvolvimento histórico, os direitos sociais são produtos das 

demandas sociais do século XIX, originadas nas desigualdades causadas pelo Estado Liberal 

então preponderante na Europa. Correspondem, assim, à segunda dimensão dos direitos 

fundamentais, que visam a assegurar que o Estado proporcione meios para que todos possam 

ter uma vida digna, garantindo igualdade de oportunidades. São, no dizer de Bonavides, o 

elemento distintivo do Estado de Direito, construção tipicamente liberal, para o Estado Social 

de Direito, tendo seu marco histórico nas constituições do México de 1917 e da Alemanha de 

1919 (Constituição de Weimar) e dominando por inteiro as constituições do segundo pós-

guerra (BONAVIDES, 2009, p. 564). 
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A notória importância que esses direitos de segunda dimensão assumiram no 

desenvolvimento do Estado Social de Direito explica, portanto, a adoção da expressão direitos 

sociais para se referir a todo o conjunto de direitos que buscam impor ao Estado o dever de 

atuar na redução das desigualdades entre os indivíduos, ou um dever de socialidade. Os 

direitos sociais estão, portanto, diretamente conectados ao modelo social de Estado, ou, como 

afirma Andreas J. Krell, são “[...] os Direitos Fundamentais do homem social dentro de um 

modelo de Estado que tende cada vez mais a ser social, dando prevalência aos interesses 

coletivos antes que aos individuais” (2002, p. 19). 

Esse exame já permite vislumbrar que os direitos sociais estão relacionados a uma 

postura mais ativa do Estado na esfera do indivíduo, uma interferência maior realizada na 

disponibilização de meios voltados ao combate das desigualdades sociais. É essa razão que 

leva Krell a caracterizar esses direitos não como direitos contra o Estado, mas direitos através 

do Estado (2002, p. 19), ou direitos por intermédio do Estado, como afirma Sarlet (2009, p. 

47). 

A maior4 atuação do Estado e a interferência deste na esfera do indivíduo são, com 

efeito, notas distintivas dos direitos sociais. Essas características são utilizadas na clássica 

divisão realizada por Georg Jellinek e reproduzida por parte da doutrina atual5, em que os 

direitos fundamentais são divididos em três6 diferentes status, os quais são compreendidos 

como “forma de relação entre o cidadão e o Estado” (ALEXY, 2008, p. 255). 

Assim, os direitos fundamentais seriam classificados em status negativus, status 

positivus e status activus. Cada status distingue-se pela forma como se dá a relação entre o 

Estado e o indivíduo, de acordo com a medida de interferência que cada um pode impor ao 

outro.  

O status negativus corresponde a “uma esfera livre do Estado” (JELLINEK apud 

ALEXY, 2008, p. 258), ou seja, uma esfera pessoal do indivíduo da qual o Estado deve 

abster-se de interferir. Para Alexy (2008, p. 260), esse status englobaria as liberdades jurídicas 

não-protegidas, em que o indivíduo não pode utilizar-se do próprio aparato Estatal para repelir 

uma interferência que julga indevida. Opinião diversa têm Dimoulis e Martins, que entendem 

                                                 
4 Como se verá adiante, prefere-se enfatizar uma maior atuação do Estado nos direitos sociais, em comparação a 

uma menor atuação nos direitos individuais. A opção é feita em detrimento de posição doutrinária que não 

identifica atuação alguma do Estado nos direitos individuais, caracterizando -os como direitos negativos, posição 

com a qual não se concorda e que será examinada. 
5Nesse sentido: ALEXY, 2008; DIMOULIS:MA RTINS, 2009; MENDES: COELHO: BRANCO, 2008. 
6Alexy, com base em Jellinek, refere-se ainda a um quarto status, o status subjectionis, em que o indivíduo 

encontra-se inteiramente sujeito à interferência do Estado (ALEXY, 2008, p. 256). Por se entender que se trata 

de um status pré-constitucional, não se vislumbra a garantia de direitos fundamentais nesse status, o que justifica 

sua exclusão neste trabalho. 
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que esse status confere ao indivíduo o direito de repelir eventual interferência estatal, “[...] 

resistindo com vários meios que o ordenamento jurídico lhe oferece” (2009, p. 55). 

O status positivus, por sua vez, corresponde à situação em que o Estado deve, de 

acordo com o sentido indicado na constituição, interferir na esfera do indivíduo, requerendo-

se uma conduta estatal positiva. No dizer de Alexy, o “cerne do status positivo revela-se como 

o direito do cidadão, em face do Estado, a ações estatais” (2008, p. 265), um direito a algo a 

ser prestado pelo Estado. A esse status são, comumente, associados os direitos sociais 

(DIMOULIS:MARTINS, 2009, p. 57). 

Por fim, no status activus, há a permissão para que o indivíduo interfira na esfera do 

Estado, por meio da participação política estatal, em que é exemplo o direito de votar nos 

representantes que exercerão o poder. 

Tanto a teoria das dimensões dos direitos fundamentais como a teoria dos status de 

Jellinek permitem perceber que os direitos sociais estão relacionados a uma marcante atuação 

do Estado, fornecendo prestações, serviços ou meios para que se possa combater a 

desigualdade social. A positivação desses direitos confere uma determinada direção na 

atividade estatal, determinando um comportamento que o Estado deve assumir. 

É, portanto, por meio dessa característica de direção do estado que se passa a 

reconhecer uma natureza objetiva dos direitos fundamentais (BONAVIDES, 2009, p. 566). O 

reconhecimento dessa natureza objetiva se faz em distinção da natureza subjetiva já típica de 

qualquer direito, mas que, como se verá, levanta questionamentos em se tratando de direitos 

sociais. 

Quanto à natureza objetiva dos direitos fundamentais, notadamente dos direitos 

sociais, não parece haver discordância na doutrina. De forma geral, pode-se afirmar que essa 

natureza consiste no fato de que esses direitos operam “não propriamente como princípios e 

garantias nas relações entre indivíduos e Estado, mas transformam-se em princípios 

superiores do ordenamento jurídico-constitucional considerado em seu conjunto, na condição 

de componentes estruturais básicos da ordem jurídica” (SARLET, 2009, p. 143). 

As implicações dessa natureza objetiva irradiam-se por todo o ordenamento jurídico. 

Passam os direitos fundamentais a ter “eficácia irradiante” (SARLET, 2009, p. 147), 

determinando diretrizes para a aplicação e a interpretação de todo o direito 

infraconstitucional, representando um conjunto de valores e decisões axiológicas básicas da 

sociedade consagrados na constituição (PEREZ LUÑO, 1988, p. 21-22). Ademais, de acordo 

com essa natureza objetiva, devem os direitos fundamentais funcionar como critérios de 
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controle de ação estatal, que deve sempre ser orientada para a maior concretude possível 

desses direitos7. 

Como se percebe, a natureza objetiva dos direitos fundamentais está relacionada a 

uma proteção dos direitos fundamentais que independe de um sujeito titular do direito. Impõe-

se ao Estado um dever de proteção que não está relacionado a nenhum indivíduo específico. 

Coaduna-se perfeitamente com os direitos sociais, que, como já ressaltado, estão ligados a 

uma essencial atuação do Estado no fornecimento de prestações, esperando-se daquele uma 

atuação independentemente de requisição de um sujeito individualizado. 

De acordo com essa natureza objetiva, no caso brasileiro, o Estado deve ofertar, e.g., 

prestações de saúde, educação, alimentação e moradia8, direcionando seu agir nesse sentido, 

sem que seja necessária a interpelação judicial por qualquer indivíduo. Mais ainda, deve 

ofertar essas prestações a todos que delas precisarem ou que se adéqüem aos requisitos legais 

(no caso do direito social à previdência, e.g.), ressaltando-se o caráter coletivo desses direitos. 

Quanto à natureza subjetiva dos direitos fundamentais, historicamente anterior 

(DIMOULIS:MARTINS, 2009, p. 110), a sua adaptação aos direitos sociais encontra sérias 

restrições no âmbito da doutrina e da jurisprudência, como se verá. 

Por natureza subjetiva, deve-se entender a possibilidade de o sujeito exigir que o 

Estado adote um determinado comportamento individualizado, valendo-se, para tanto, até 

mesmo da atuação judicial como forma de cumprimento dos direitos fundamentais9. Nesse 

sentido, atribuindo a essa faculdade conferida pela natureza subjetiva o nome de 

exigibilidade, resume Flávio Galdino: “A essa exigibilidade chama-se sindicabilidade, 

justicialidade ou ainda justiciabilidade, que representa a possibilidade de acesso ao aparato 

estatal jurisdicional para tutela daquilo que se reconheça como direito subjetivo do indivíduo” 

(2005, p. 145). 

Expressa-se essa natureza subjetiva pelo reconhecimento dos direitos fundamentais 

como direitos subjetivos que, violados, dão ensejo a uma pretensão que se pode levar a juízo a 

fim de vê-la satisfeita. Uma vez que o sujeito passivo na relação jurídica que se estabelece é, 

como discutido, o Estado, tem-se uma pretensão que pode ser deduzida em juízo para que se 

obrigue o Estado a adotar uma conduta específica, omissiva ou comissiva. Forma-se uma 

                                                 
7Nesse sentido: DIMOULIS:MARTINS, 2009, p. 111; MENDES:COELHO:BRANCO, 2008, p. 266; PEREZ 

LUÑO, 1988, p. 25 
8Direitos sociais assim previstos no art. 6º da Constituição Federal. 
9Nesse sentido conferir: SARLET, 2009, p. 152; MENDES:COELHO:BRANCO, 2008, p. 265; PEREZ LUNÕ, 

1988, p. 25 
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relação jurídica, nos moldes preconizados por Hans Kelsen (2009, p. 185-186), com a 

especificidade de que o objeto dessa relação é um direito assegurado no texto da constituição. 

Essa natureza subjetiva é facilmente associada aos direitos fundamentais de primeira 

dimensão, relacionados à defesa das liberdades civis. A dedução em juízo de uma pretensão 

contra o Estado, para que este deixe de violar direito à liberdade é aceita sem discussões. 

Esses direitos encontram proteção, inclusive judicial, contra o Estado desde a Magna Carta 

britânica, de 1215, por meio da garantia do habeas corpus como meio para assegurar a 

liberdade de locomoção. 

É senso comum que, a natureza subjetiva dos direitos de primeira dimensão, permite 

a dedução em juízo de uma pretensão negativa contra o Estado, ou seja, permite-se que se 

peça para que o Estado não haja ou deixe de agir em um determinado sentido, por entender-se 

que está a violar direitos fundamentais de liberdade. 

Reconhecido – por meio da teoria dos status, da teoria das dimensões e do 

reconhecimento da natureza objetiva – que os direitos sociais requerem, para sua efetivação, 

uma maior atuação do Estado, ofertando prestações jurídicas e materiais aos indivíduos, a 

aplicação da natureza subjetiva a esses direitos enfrenta restrições doutrinárias e 

jurisprudenciais. 

Com efeito, reconhecer uma natureza subjetiva dos direitos sociais implica o igual 

reconhecimento da validade de pretensões deduzidas em juízo que requeiram, do Estado, 

determinadas prestações. Não se fala aqui em exigir uma abstenção ou uma cessação de 

atividade estatal, como nos direitos de liberdade, mas em exigir algo do Estado, exigir uma 

determinada interferência, um agir estatal orientado para a satisfação de um direito social.  

Nesse sentido, aduz José Reinaldo de Lima Lopes (2005, p. 126-127): 

Não se trata, na maioria dos casos previstos no art. 6º, de se conservar uma situação 

de fato existente. Assim, tipicamente o remédio ou a ação para proteger tais direitos  

não consiste na exclusão de outrem (Estado ou particular) numa esfera de interesses 

já consolidados e protegidos de alguém (indivíduo ou grupo). Trata-se de situações 

que precisam ser criadas. 

Além de implicar uma pretensão judicial que obrigue o Estado a criar uma 

determinada prestação, o reconhecimento de uma natureza subjetiva dos direitos sociais abre a 

possibilidade de que essa pretensão seja individualizada. Se a natureza objetiva confere uma 

titularidade coletiva aos direitos fundamentais, a natureza subjetiva permitiria que qualquer 

dos indivíduos que compõe a coletividade, titular daquele direito, reclamasse sua prestação 

individualmente. 

Vale ressaltar que esse agir estatal que se requer numa pretensão judicial de direito 

social pode estar relacionado à elaboração de normas, atividade típica do Poder Legislativo, 
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ou numa prestação material, um serviço público, por exemplo, atividade típica do Poder 

Executivo. 

Em se tratando de uma prestação material, cumpre destacar ainda a distinção entre 

direitos originários apenas das normas constitucionais, ou seja, independentemente da atuação 

do legislador ordinário, e direitos derivados, considerados aquelas posições já concretizadas 

pelo legislador ordinário (SARLET, 2009, p. 299). 

Quanto à segunda categoria (direitos sociais derivados), não há controvérsia digna de 

nota quanto à aplicação da norma constitucional. Estabelecidas normas de caráter 

infraconstitucional que regulem aquele direito, sua eventual não prestação implicará 

ilegalidade mais facilmente verificada e corrigida, visto que não é necessário um exame de 

normas constitucionais, salvo quando a prestação desse direito se der de forma a violar o 

princípio da isonomia (atendendo a um determinado grupo de pessoas e não a outro, e.g.). 

A controvérsia no reconhecimento da natureza subjetiva desses direitos sociais 

derivados é, portanto, de ordem material e jurídica. Argumenta-se que não seria possível 

conferir a posição de direito subjetivo a esses direitos por duas razões que podem ser assim 

resumidas (sendo melhor exploradas adiante): a prestação desses direitos faz parte das 

funções típicas do Poder Executivo, a quem cumpre concretizar as normas feitas pelo 

Legislativo – por meio das políticas públicas, como será examinado –, sendo vedada a 

interferência do Poder Judiciário – por meio do exame de pretensões judiciais de direitos 

sociais derivados – nessa atividade de concretização, por violar o princípio da separação dos 

poderes, axioma do Estado de Direito. Como razão material da controvérsia, afirma-se que a 

prestação desses direitos sociais depende sempre de vultosos gastos de recursos públicos que 

podem vir a ser escassos e, eventualmente, faltar, não sendo possível retirar de outras 

atividades públicas para suprir aquela prestação de direito social almejada. A razão material é 

normalmente abordada pela doutrina brasileira como “reserva do possível”, conceito 

transplantado da jurisprudência da corte constitucional alemã. 

Quanto aos direitos sociais originários apenas das normas constitucionais, ou seja, 

para os quais o legislador ordinário não estabeleceu regras de concretização ou o fez de modo 

insuficiente, a controvérsia se estabelece exatamente na aplicabilidade das normas 

constitucionais. A doutrina diverge, assim, quanto à possibilidade e aos limites de aplicação 

direta das normas constitucionais, sem que seja necessário o estabelecimento prévio de regras 

infraconstitucionais. 

Seguindo o curso deste trabalho, passa-se a examinar de forma mais detalhada as 

oposições doutrinárias ao reconhecimento da natureza subjetiva dos direitos sociais. Estuda-
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se, primeiramente, a restrição quanto aos direitos sociais originários, por meio da questão da 

aplicabilidade das normas constitucionais. Empós, examinam-se as restrições aos direitos 

sociais derivados, por meio do estudo da sua principal forma de concretização, as políticas 

públicas de direitos sociais. 

 

 

2.2 Aplicabilidade das normas constitucionais 

 

 

A aplicabilidade das normas constitucionais é, como acentua Virgílio Afonso da 

Silva (2009, p. 208-209), um dos poucos temas em direito constitucional que, no Brasil, 

adquiriu notável sintonia na doutrina e desta com a jurisprudência. Grande parte das teorias e 

das decisões judiciais acerca do tema tem por base a teoria criada por José Afonso da Silva 

em fins da década de 1960 – e que repercute até a atualidade –, exposta em “Aplicabilidade 

das normas constitucionais” (2002). 

A aplicabilidade trabalhada por José Afonso da Silva, como próprio autor afirma 

(2002, p. 60), está relacionada a um conceito mais antigo da Teoria do Direito, qual seja o de 

eficácia da norma jurídica. Cumpre investigar, portanto, do que trata a eficácia da norma 

jurídica. 

Pontes de Miranda distingue entre a eficácia da norma e a eficácia do fato jurídico, 

identificando a primeira com a incidência da norma. Afirma: 

A incidência da regra jurídica é a sua eficácia; não se confunde com ela, nem com a 

eficácia do fato jurídico; a eficácia da regra jurídica é a sua incidência; a do fato  

jurídico, irradia-se, é juridicização das conseqüências dele, devido à incidência. 

(1999, p. 63) 

Para o autor, portanto, a eficácia da norma designa apenas o âmbito de incidência, ou 

seja, os fatos da vida sobre os quais a norma incide, caracterizando esses fatos como fatos 

jurídicos. A doutrina mais recente, no entanto, não faz a mesma identificação da eficácia de 

Pontes de Miranda. 

Para Bobbio, a “eficácia de uma norma é o problema de ser ou não seguida pelas 

pessoas a quem é dirigida (os chamados destinatários da norma jurídica) e, no caso da 

violação, ser imposta através de meios coercitivos pela autoridade que a evocou” (2005, p. 

47). A eficácia está relacionada, portanto, ao cumprimento efetivo das normas pelos seus 

destinatários, razão por que Bobbio afirma que “a investigação para averiguar a eficácia ou a 

ineficácia de uma norma é de caráter histórico-sociológico” (2005, p. 48). 
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O sentido adotado por Bobbio assemelha-se àquele adotado por Hugo de Brito 

Machado. Para este autor, eficácia da norma é “a aptidão para produzir efeitos no plano da 

concreção jurídica” (2004, p. 98), é “efeito da norma do mundo dos fatos, situando-se, 

portanto, no plano da concreção jurídica” (2004, p. 98). 

A definição feita por Tércio Sampaio Ferraz Jr. é mais completa. Embora reconheça 

que a eficácia está relacionada à capacidade da norma em produzir efeitos, afirma que essa 

capacidade “depende de certos requisitos. Alguns são de natureza fática; outros, de natureza 

técnico-normativa” (2008, p. 166). Os requisitos de natureza fática tornam a norma efetiva ou 

socialmente eficaz, dependem do fato se a norma “encontra na realidade condições adequadas 

para produzir seus efeitos” (FERRAZ JR., 2008, p. 167). Já os requisitos técnico-normativos 

têm a ver “com a aplicabilidade das normas como aptidão mais ou menos extensa para 

produzir efeitos” (2008, p. 168), dependem, portanto, da necessidade ou não da existência de 

outras normas que possam viabilizar a aplicação. 

De acordo com a distinção feita por Ferraz Jr., pode-se identificar duas vertentes da 

eficácia das normas: uma eficácia social e uma eficácia jurídica. 

A eficácia social está relacionada aos “requisitos fáticos” apontados por Ferraz Jr., 

ou seja, à capacidade de a norma surtir efeitos na realidade fática, de as condutas dos 

indivíduos serem de acordo com a norma, alcançando esta seus objetivos. É o conceito de 

eficácia que mais se aproxima das definições dadas por Bobbio e Machado, e é também o que, 

no Direito brasileiro se convencionou chamar de efetividade. Nesse sentido, Luís Roberto 

Barroso resume: 

A efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho concreto de 

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

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

normativo e o ser da realidade social. (BARROSO, 2009a, p. 82-82) 

Já a eficácia jurídica, por sua vez, está relacionada aos requisitos técnico-normativos, 

na distinção de Ferraz Jr.. Esses requisitos dizem respeito à presença de elementos normativos 

que torna possível produção dos efeitos esperados pela norma, elementos que podem variar da 

elaboração de outras normas à estruturação de órgãos e instituições (SILVA, V.A., 2009, p. 

230). Seria a eficácia jurídica, portanto, pressuposto da eficácia social. 

A esse conceito de eficácia das normas, aderem Ingo Wolfgang Sarlet (2009, p. 240) 

e José Afonso da Silva (2002, p. 13). Este último deixa claro que, no seu estudo da 

aplicabilidade das normas constitucionais, trata apenas da chamada eficácia jurídica, por 

pretender realizar um estudo “estritamente jurídico”, afastando, assim, outras variáveis, como 
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a realização fática dos efeitos esperados pela norma, por entender que essas se situa no campo 

da sociologia jurídica (SILVA, J.A., 2002, p. 13). 

Esclarecido o que José Afonso da Silva toma por aplicabilidade, cumpre examinar 

sua teoria acerca da aplicabilidade das normas constitucionais – de ampla aceitação na 

doutrina e jurisprudência pátria, repita-se – e suas implicações quanto aos direitos 

fundamentais, especificamente quanto àqueles objeto de estudo do presente trabalho, os 

direitos sociais. 

Segundo José Afonso da Silva, as normas constitucionais devem ser classificadas, 

quanto à eficácia, em três tipos: normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e 

normas de eficácia limitada. Adverte o autor, inicialmente, que a diferença se dá apenas no 

grau de aplicabilidade de cada norma, visto que todas as normas tem alguma eficácia, mesmo 

que seja apenas de condicionar a atividade do legislador infraconstitucional. Nesse sentido, 

afirma em duas passagens elucidativas da sua premissa: 

Não se nega que as normas constitucionais têm eficácia e valor jurídico diversos 

umas de outras, mas isso não autoriza recusar-lhes juridicidade. Não há norma 

constitucional de valor meramente moral ou de conselho, avisos ou lições, já dissera 

Ruy Barbosa, consoante mostramos noutro lugar. Todo princípio ins erto numa 

constituição rígida adquire dimensão jurídica, mesmo aqueles de caráter mais 

acentuadamente ideológico-programático [...]. (SILVA, J.A., 2002, p. 80). 

Em outra passagem, aduz ainda: 

Temos que partir, aqui, daquela premissa já tantas vezes enunciada: não há norma 

constitucional alguma destituída de eficácia. Todas elas irradiam efeitos jurídicos, 

importando sempre uma inovação da ordem jurídica preexistente à entrada em vigor 

da constituição a que aderem e a nova ordenação instaurada. O que se pode admitir é 

que a eficácia de certas normas não se manifesta na plenitude dos efeitos jurídicos 

pretendidos pelo constituinte enquanto não se emitir uma normação jurídica 

ordinária ou complementar executória, prevista ou requerida. (SILVA, J.A., 2002, p. 

81-82). 

Estabelecida a premissa do autor, cumpre tratar dos diferentes tipos de normas. 

As normas de eficácia plena são aquelas capazes de surtir efeitos independentemente 

de outras normas, ou seja, tem aplicação imediata. São, segundo o resumo do autor: 

[...] aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem, ou tem 

possibilidade de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses, 

comportamentos e situações, que o legislador constituinte, direta e normativamente 

quis regular. (SILVA, J. A., 2002, p. 101). 

A título de exemplo da adoção desse conceito de norma constitucional de eficácia 

plena pela jurisprudência pátria, citam-se duas decisões do Supremo Tribunal Federal 

elucidativas. No agravo regimental em Mandado de Injunção nº 2.889/DF (BRASIL, 2013), o 

pleno do Tribunal reconheceu que, sendo a norma de eficácia plena, entende-se que não há 

necessidade de legislação infraconstitucional que lhe regule, não havendo interesse processual 

em eventual mandado de injunção. No agravo regimental em Agravo de Instrumento nº 

707.810/RJ (BRASIL, 2012), o tribunal reconheceu eficácia plena ao direito assegurado no 
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art. 230, §2º da Constituição (gratuidade de transporte intermunicipal para idosos), 

dispensando regulação infraconstitucional para o exercício desse direito. 

As normas de eficácia contida, por sua vez, são aquelas que possuem eficácia plena, 

mas podem sofrer restrições no âmbito da legislação infraconstitucional. Essas normas 

solicitam a intervenção do legislador, “fazendo expressa remissão a uma legislação futura” 

(SILVA, J.A., 2002, p. 104) que pode restringir-lhe a eficácia. 

Quanto a esse tipo de norma, a recepção na jurisprudência pátria é problemática, 

muitas vezes atribuindo o tipo de eficácia contida a normas que, de acordo com a 

classificação do criador da teoria, seriam de eficácia limitada. Nesse sentido, e.g., o STF, no 

recurso em Mandado de Segurança 24.287/DF, julgado em 2002 (BRASIL, 2003), chama de 

norma de eficácia contida o art. 37, inciso V10 da Constituição Federal, aduzindo, em seguida, 

que o dispositivo requer regulação legal para surtir efeitos. 

Por fim, as normas de eficácia limitada são aquelas cuja produção de efeitos está 

condicionada à ação do legislador ordinário, ou seja, até que o haja uma regulamentação 

infraconstitucional, a norma não produz efeito algum. Diante da premissa de que todas as 

normas tem alguma eficácia, pode-se dizer que, quanto às de eficácia limitada, esta está 

postergada, diferida, para um momento incerto em que haja a regulação infra-constitucional. 

São divididas, de acordo com José Afonso da Silva (2002), em três sub-tipos: normas de 

princípio, normas de princípio institutivo e normas programáticas. 

A forma como se dá adoção deste último tipo de norma pela jurisprudência pátria, no 

entanto, muitas vezes ignora a premissa adotada pelo autor da classificação, sendo feita 

menção a normas de eficácia limitada “[...] como sinônimo de norma desprovida de qualquer 

eficácia” (SILVA, V.A., 2009, p. 215). Exemplo claro disso está no enunciado nº 648 da 

súmula da jurisprudência do STF, ao afirmar que o art. 192, §3º11 (hoje revogado) da 

Constituição Federal tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar. 

Há outras decisões da Corte Constitucional que corroboram essa confusão entre 

eficácia limitada e ausência de eficácia. No agravo regimental em Recurso Extraordinário nº 

602.912/RS (BRASIL, 2010), e.g., o Tribunal reconhece a eficácia limitada do art. 37, inciso 

                                                 
10Art. 37 [...]. V- as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e 

os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais 

mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; 
11Art. 192 [...]. §3º As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou 

indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobran ça 

acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que 

a lei determinar. 
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I12, afirmando a necessidade de lei que regulamente o acesso de estrangeiros a cargos 

públicos. No mesmo sentido, citam-se as diversas decisões em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade acerca da criação, desmembramento ou fusão de municípios, em que o 

Tribunal reiteradamente reconhecia a ausência de eficácia do art. 18, §4º13 da Constituição por 

faltar-lhe a regulamentação a que aduz o texto constitucional (nesse sentido: ADI 3.689/PA, e 

ADI 3.682/MT, etc.14). 

Além de repercutir fortemente no posicionamento dos tribunais pátrios, a teoria de 

José Afonso da Silva também influenciou outras que lhe sucederam acerca da eficácia das 

normas constitucionais. Nesse sentido, cita-se aquela formulada por Maria Helena Diniz, que, 

além dos tipos apresentados por José Afonso da Silva, adiciona as normas de eficácia 

absoluta, imunes até mesmo ao poder de emendar do poder constituinte derivado (DINIZ, 

1992, p. 92-105). 

Como já referido, a aplicação da teoria tratada quanto aos direitos fundamentais é, 

em parte, responsável por negar aos direitos sociais a natureza subjetiva já mencionada. Com 

efeito, o próprio José Afonso da Silva aduz, em outra obra: 

Por regras, as normas que consubstanciam os direitos fundamentais democráticos e 

individuais são de eficácia contida e aplicabilidade imediata, enquanto as que 

definem os direitos econômicos e sociais tendem a sê-lo também na Constituição 

vigente, mas algumas, especialmente as que mencionam uma lei integradora, são de 

eficácia limitada, de princípios programáticos e de aplicabilidade indireta. (SILVA, 

J.A., 2007, p.180). 

Tratando-se os direitos sociais, em sua maioria, de direitos a prestações positivas do 

Estado, não é demais lembrar que o próprio José Afonso da Silva nega-lhes o caráter de 

direitos subjetivos (2002, p. 177-178). A teoria criada pelo autor, com a deturpação feita pela 

jurisprudência acerca das normas de eficácia limitada, termina por prejudicar o 

reconhecimento dos direitos sociais como verdadeiros direitos subjetivos, por atribuir-lhes o 

tipo de direitos de eficácia limitada. 

 

 

 

 

                                                 
12Art. 37 [...]. I- os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 

estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; 
13Art. 18 [...].§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei 

estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, 

mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade 

Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 
14Respectivamente: Brasil (2007a) e Brasil (2007b). 
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2.2.1 Direitos sociais de eficácia limitada? 

 

 

A teoria criada por José Afonso da Silva tem sido alvo de diversas críticas desde que 

foi elaborada, sobretudo, no período após a promulgação da Constituição de 1988, em que os 

direitos fundamentais e a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal ganharam 

maior destaque na doutrina jurídica nacional. 

Não se desconhece a importância da teoria para o debate constitucional brasileiro, 

haja vista sua longa permanência (mais de quarenta anos) na doutrina nacional. No entanto, 

não se deixa de reconhecer que a atribuição de eficácia limitada às normas de direitos sociais 

tem significativa parcela de culpa pela baixa efetividade desses direitos na realidade 

brasileira. Dada a importância da concretização desses direitos para o desenvolvimento do 

País (cf. SEN, 2010, p. 27-149), cumpre examinar algumas das críticas à teoria de José 

Afonso da Silva. 

Quanto às críticas, apontam-se duas mais expressivas: uma que contrapõe a 

classificação de normas constitucionais de eficácia limitada com a força normativa da 

constituição; e outra que contesta a classificação em si, afirmando que o critério utilizado por 

José Afonso da Silva não é hábil para realizar a classificação feita. A primeira crítica é 

colhida de posicionamentos doutrinários diversos, que tem embasado, inclusive, uma sensível 

mudança na jurisprudência pátria; a segunda crítica é retirada da doutrina de Virgílio Afonso 

da Silva, que a elaborou com notável contundência. 

 

 

2.2.1.1 Crítica quanto à eficácia limitada e força normativa da constituição 

 

 

Como já mencionado, José Afonso da Silva afirma que os direitos sociais derivam, 

em sua maioria, de normas constitucionais de eficácia limitada, dependendo, assim, de 

regulação infraconstitucional para que possam surtir efeitos. Tratando-se de normas que 

estabelecem direitos, o efeito esperado seria a fruição e exigibilidade do direito assegurado, 

que, por força do mandamento do art. 5º, inciso XXXV15 da Constituição Federal, poderia ser 

requerida ao Poder Judiciário. 

                                                 
15Art. 5º [...]: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
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Ao classificar essas normas como de eficácia limitada, há necessária postergação da 

eficácia da norma para um momento futuro e incerto em que o legislador ordinário ou chefe 

do Executivo (exercendo poder normativo) elabora a regulação infraconstitucional cuja 

vigência é tida como condição de eficácia. O exercício de direitos fundamentais, garantidos 

pela Carta Magna, fica a depender inteiramente, portanto, da atuação do Poder Legislativo e 

do Poder Executivo. 

Quando cotejada essa condição dos direitos sociais, como normas de eficácia 

limitada, com o princípio da separação dos poderes, afasta-se a exigibilidade judicial desses 

direitos, visto que sua fruição depende de normas infraconstitucionais, de competência do 

Poder Legislativo e Executivo, nas quais o Poder Judiciário não poderia interferir. 

A questão relativa à compreensão da separação dos poderes e da relação entre a 

política e o Direito será tratada quando do estudo do controle judicial de políticas públicas. 

Por ora, interessa examinar as conseqüências do não reconhecimento da exigibilidade dos 

direitos sociais, por se tratarem de normas de eficácia limitada. 

Desprovidos de exigibilidade, os direitos sociais passam a ocupar uma posição 

peculiar: apesar de serem “direitos” e estarem garantidos no texto constitucional, não podem 

ser judicialmente providos, ao contrário de outros direitos garantidos pelo ordenamento 

jurídico, mesmo em âmbito infraconstitucional. Tal situação leva diversos doutrinadores a 

questionar se, nessas condições, os direitos sociais seriam, afinal direitos. 

Assim, José Reinaldo de Lima Lopes alerta que “a falta de tutela, ou a falta de ação 

disponível, significa de fato a inexistência ou a inexigibilidade do direito subjetivo” (2005, p. 

113). Em sentido semelhante, reconhece Andreas Krell: “A negação de qualquer tipo de 

obrigação a ser cumprida na base dos Direitos Fundamentais Sociais tem como conseqüência 

a renúncia de reconhecê-los como verdadeiros direitos” (2002, 23). Cita-se ainda a 

contundente posição de Norberto Bobbio, ao levantar o questionamento quanto à 

possibilidade de reconhecimento de direitos em normas programáticas: 

Um direito cujo conhecimento e cuja efetiva proteção são adiados sine die, além de 

confiados à vontade de sujeitos cuja obrigação de executar o “programa” é apenas 

uma obrigação moral ou, no máximo, política, pode ainda ser chamado corretamente 

de “direito”? A diferença entre esses autointitulados direitos e os direitos 

propriamente ditos não será tão grande que torna impróprios ou, pelo menos, pouco 

útil o uso da mesma palavra para designar uns e outros? (BOBBIO, 2004, p. 72). 

Bobbio responde ao questionamento adiante, afirmando que prefere utilizar outras 

expressões para designar esses “direitos futuros”, expressões como “pretensões” ou 

“exigências” (2004, p. 73). 

Merece acolhimento a posição dos autores citados.  
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Em que pese a confusão doutrinária e a polissemia da expressão “direito subjetivo”, 

Flávio Galdino (2005, p. 144-146) ressalta que é uma construção histórica que busca explicar 

a conexão entre situações e conseqüências jurídicas. O modo como essa explicação é feita 

pode variar imensamente, como ressalta o autor ao apontar pelo menos quatro concepções 

diferentes para direitos subjetivos (2005, p. 137-138), mas observa que, no Brasil, a doutrina 

converge para se reconhecer direitos subjetivos como “situações valoradas positivamente pelo  

ordenamento – aí entendido também e principalmente o momento de aplicação do Direito – 

dotadas de exigibilidade em face do Estado” (GALDINO, 2005, p. 146). 

Com base nesse entendimento, com o qual se comunga, vê-se que, classificar as 

normas de direitos sociais como normas de eficácia limitada – retirando-lhes ou postergando-

lhes a exigibilidade judicial até o momento da regulamentação infraconstitucional – implica 

retirar dos direitos sociais a condição de direitos subjetivos, visto que se lhes retira a 

exigibilidade em face do Estado. 

Chega-se, então, a uma esdrúxula situação: os direitos sociais não são, a bem da 

expressão, direitos, mas meras “exigências”, “pretensões” ou “direitos futuros”, de acordo 

com os vocábulos utilizados por Bobbio. Sendo assim, a Constituição Federal, em seu Título 

II, Capítulo II, não seria uma carta de direitos, mas uma simples declaração de intenções e de 

objetivos do Estado brasileiro, cuja realização permanece sujeita a forças políticas 

circunstanciais. Nesse sentido, no tocante aos direitos sociais, a Constituição Federal não seria 

mais do que uma “folha de papel”, cuja realização depende da vontade ativa dos “fatores reais 

de poder” que atuam no âmbito do Poder Legislativo (cf. LASSALE, 2002, passim). 

Nota-se, portanto, que o reconhecimento de normas de direitos sociais como normas 

de eficácia limitada compromete a força normativa da Constituição quanto a esses direitos. 

Por força normativa, quer-se fazer alusão à teoria desenvolvida por Konrad Hesse na obra “A 

força normativa da constituição” (1991), também de ampla aceitação no Brasil. 

Hesse (1991, p. 9-10) inicia a elaboração de sua teoria fazendo remissão à obra “O 

que é uma Constituição?” (2002) de Ferdinand Lassale, em que este afirma que as questões 

constitucionais são em verdade políticas, não jurídicas. Haveria, nas palavras de Lassale, a 

constituição real, composta da conjugação de poderes atuantes numa sociedade, e a 

constituição jurídica, o documento tratado por constituição, que não passaria de um “pedaço 

de papel”. 

Hesse afirma que tal concepção de constituição levaria todo o direito constitucional a 

ser uma ciência sociológica, uma vez que seu conteúdo dependeria meramente das relações 

fáticas de poder. Afirma, então, que a Constituição tem uma “força própria, motivadora e 
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ordenadora da vida do Estado”, à qual dá o nome de “força normativa da constituição”, 

contrapondo-se à teoria de Lassale (1991, p. 11).  

Essa força normativa depende, segundo Hesse, do condicionamento recíproco entre a 

constituição jurídica e a realidade sócio-política (1991, p. 15). Estando de acordo com a 

vontade social presente, Hesse afirma que a constituição seria dotada também de uma ideia 

prospectiva de conformação social. Caso essa ideia venha a ser realizada, por meio da 

imposição na constituição de tarefas, passaria a ter uma força ativa, que decorreria da vontade 

geral em tornar concreta e efetivar a Constituição jurídica, o que ele denomina “vontade de 

Constituição” (Wille zur Verfassung) (1991, p. 18-19). 

O autor reconhece ainda que essa força normativa capaz de dar efetividade e 

capacidade de conformação social à constituição “depende não apenas do seu conteúdo, mas 

também de sua práxis. De todos os partícipes da vida constitucional, exige-se partilhar aquela 

concepção anteriormente por mim denominada vontade de Constituição (Wille zur 

Verfassung)” (HESSE, 1991, p. 21). Aponta, portanto, a necessidade de se buscar concretizar 

ao máximo o espírito da Constituição, indicando que a “a interpretação adequada [do texto 

constitucional] é aquela que consegue concretizar, de forma excelente, o sentido (Sinn) da 

proposição normativa dentro das condições reais dominantes numa determinada situação” (p. 

22-23). 

Em resumo, tem-se que a teoria de Hesse busca atribuir juridicidade e normatividade 

à constituição, como mais do que uma estatuto da organização do Estado ou uma carta de 

objetivos e fins deste, mas como uma norma jurídica capaz de conformar a realidade social. 

Essa conformação social, no entanto, depende da atuação daqueles que Hesse chama de 

“partícipes da vida constitucional”, ou seja, daqueles incumbidos de interpretar e aplicar a 

constituição. 

Em se tratando de direitos fundamentais, a força normativa da constituição implica, é 

o que ora se defende, buscar sua máxima efetividade possível, fazendo com que os direitos 

previstos no texto constitucional sejam, de fato, usufruídos pelos seus titulares. Essa máxima 

efetividade não se coaduna com a classificação, no caso das normas de direitos sociais, como 

normas de eficácia limitada. 

Ora, ao classificar-se uma norma como de eficácia limitada, sua eficácia jurídica e 

sua efetividade (eficácia social) dependem de regulação infraconstitucional a ser realizada 

pelo legislador e, em alguns casos, pelo chefe do Poder Executivo. Como bem ressaltado por 

Bobbio, o legislador não está, no mais das vezes, obrigado a desenvolver sua atividade 

legislativa – cabe-lhe apenas uma obrigação moral ou política de fazê-lo –, podendo a norma 
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permanecer sem eficácia por um período indefinido de tempo. Aquela norma (ou aquele 

conjunto de normas) tem sua capacidade de conformação social, destarte, sensivelmente 

reduzida, perdendo sua força normativa enquanto a regulação infraconstitucional não lhe 

venha trazer eficácia. 

Em resumo, a força normativa da constituição ficaria condicionada à atuação do 

legislador ordinário ou complementar à constituição, bem como à atividade regulatória do 

Poder Executivo. É de se questionar, até mesmo, se a constituição, cuja supremacia em 

relação às outras normas é um ponto central do Direito Constitucional contemporâneo, não 

seria submetida à atuação do legislador e das circunstâncias sociais, econômicas e políticas 

que determinam sua atuação. 

É notório que, diante desse cenário, resta ainda um pouco de força normativa no 

texto constitucional de normas de eficácia limitada. Esse pouco de força normativa incide 

justamente sob a atuação do legislador, que, se realizar a regulação daquela norma, deve fazê-

lo nos termos da constituição. É o mínimo de eficácia que José Afonso da Silva reconhece às 

normas de eficácia limitada. 

Esse mínimo de eficácia, no entanto, não resolve a questão, visto que a força 

normativa, para grande parte da sociedade, continua a depender das ações do Poder 

Legislativo e do Poder Executivo, cuja omissão pode prolongar-se indefinidamente. 

Nota-se, portanto, que o reconhecimento de norma de eficácia limitada conflita com 

a atribuição de uma força normativa à constituição. 

Como se não bastasse a incompatibilidade citada, a teoria da eficácia das normas 

constitucionais de José Afonso da Silva enfrenta ainda outro sério desafio que lhe é intrínseco, 

conforme crítica elaborada por Virgílio Afonso da Silva. 

 

 

2.2.1.2 Crítica quanto ao critério classificatório 

 

 

Conforme já mencionado, o critério utilizado por José Afonso da Silva na 

classificação das normas constitucionais é o grau de eficácia jurídica da norma, tratada pelo 

autor como aplicabilidade. Quer-se dizer com isso que as normas são classificadas de acordo 

com a necessidade de outras normas para poderem surtir efeitos na realidade social ou com a 

possibilidade de que outras normas possam restringir esses efeitos. 
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Neste tocante, a crítica efetuada por Virgílio Afonso da Silva tem por base, 

inicialmente, a refutação de uma distinção feita por José Afonso da Silva. 

De acordo com o critério de José Afonso da Silva, para que surtam efeitos, as normas 

de eficácia plena não admitem restrição nem carecem de regulação; as de eficácia contida, 

admitem restrição, mas não necessitam de regulação, e as de eficácia limitada admitem 

restrição e necessitam de regulação. 

Virgílio Afonso da Silva dá início à crítica, então, afirmando que, em se tratando de 

direitos fundamentais, não há distinção entre restrição e regulação. Aduz: 

[...] toda regulação é, ao mesmo tempo, uma restrição, já que regular o exercício de 

um direito implica excluir desse exercício aquilo que a regulação deixar de fora; e, 

além disso, toda restrição é, ao mesmo tempo, regulação, já que não se restringe 

direito fundamental sem fundamentação, mas sempre com o objetivo de harmonizar 

o exercício de todos eles. (SILVA, V.A., 2009, p. 209-210). 

As razões apontadas por Virgílio Afonso da Silva levam à aceitação de que a crítica é 

procedente, como se verá. 

Não se enxerga uma restrição a direitos fundamentais que não seja feita mediante sua 

regulação, caso contrário, tratar-se-ia de uma restrição inconstitucional, passível de ser 

afastada pelo Poder Judiciário em ações próprias para tanto (e.g., habeas corpus como 

remédio judicial para afastar restrição ilegal à liberdade de locomoção). 

Da mesma forma, ao se realizar a regulação de um direito fundamental, efetua-se, via 

de regra, sua restrição, afastando seu exercício em determinadas situações. É difícil, se não 

impossível, conceber-se uma regulação de um direito fundamental que amplie sua incidência. 

Mesmo quando a legislação infraconstitucional intenta apenas esclarecer conceitos 

indeterminados que compõe uma norma de direito fundamental, essa regulação trará uma 

determinada interpretação autêntica, excluindo as demais possíveis interpretações, caso o faça 

em rol restritivo (caso em que há restrição do direito aos exemplos trazidos pela legislação) ou 

mantendo todas as outras e servindo apenas como guia interpretativo, caso a regulação seja 

feita por rol meramente exemplificativo. 

Um exemplo pode ajudar a esclarecer o argumento, tomando-se o art. 7º, inciso 

XXVII da Constituição, o direito à proteção do trabalho contra a automação. Tem-se, no caso, 

o conceito indeterminado de automação, da qual se diz estar o trabalhador protegido. Caso a 

legislação infraconstitucional regule o que se chama automação de que está protegido o 

trabalhador, poderá fazê-lo por dois expedientes: trará um rol exaustivo de todos os casos que 

configuram automação, ou apresentará rol meramente exemplificativo dos casos de 

automação, servindo esse rol de guia para o intérprete da norma de direito fundamental. Em 

nenhum dos casos, a regulação aumentará o âmbito de incidência da norma constitucional: no 
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caso do rol exaustivo, estarão excluídos da incidência da norma os casos não previstos na 

regulação; no caso do rol exemplificativo, o âmbito de incidência será o mesmo, apenas com 

um guia interpretativo presente no rol apresentado. 

Assenta-se, assim, a premissa de que, em matéria de direitos fundamentais, regulação 

é restrição, e restrição é regulação. 

Diante dessa constatação, já se torna problemático o reconhecimento de normas de 

eficácia contida. Se antes de sofrer alguma regulação (restrição) essas normas são de eficácia 

plena, após sofrerem regulação, são de eficácia limitada. A questão reside apenas, então, em 

saber quais normas de eficácia plena podem sofrer regulação ou não, não havendo que se falar 

em normas de eficácia contida, mas em normas de eficácia plena restringíveis ou não-

restringíveis. 

Virgílio Afonso da Silva prossegue a crítica apontando ainda outro problema na 

classificação de José Afonso da Silva. Para o primeiro autor, a classificação das normas de 

eficácia contida enfrenta ainda um problema existencial: se estas normas são, na verdade, 

normas de eficácia plena, mas que admitem restrição, o critério não faz sentido algum, visto 

que, em matéria de direitos fundamentais, todas as normas admitem restrição (SILVA, V.,A., 

2009, p. 223). Essa é também a postura adotada por Ingo Wolfgang Sarlet: 

Desde logo, importa destacar que, em verdade, as normas de eficácia contida são 

normas que enunciam uma reserva legal em matéria de restrição dos efeitos, não 

restando afastada a possibilidade de se estabelecerem restrições a direitos 

fundamentais que não foram colocados pelo Constituinte sob uma expressa reserva 

legal, já que, ao menos em princípio, inexiste direito fundamental (mesmo que 

veiculado em norma de eficácia plena, na concepção de José Afonso) 

completamente imune a toda e qualquer limitação. (SARLET, 2009, p. 251). 

Com efeito, Virgílio Afonso da Silva constrói sua teoria acerca dos direitos 

fundamentais tendo por base a ideia de um suporte fático amplo (cf. 2009, p. 65-111). Por 

suporte fático amplo, quer o autor dizer que os diretos fundamentais não possuem limites 

imanentes, ou seja, sua incidência não encontra restrições em si, mas apenas quando conflitar 

com outros direitos fundamentais. Se a incidência de todos os direitos fundamentais é, a 

princípio, irrestrita, as possibilidades de conflitos entre eles são infinitas, devendo ser 

utilizada a técnica do sopesamento quando ocorrerem tais conflitos. 

Nesta ideia de suporte fático amplo, todos os direitos fundamentais podem, quando 

em conflito com outros direitos fundamentais, ter seu âmbito concreta e individualmente 

restringido. Afasta-se, assim, a ideia de direitos fundamentais absolutos que poderia estar 

contida em normas de eficácia plena. 

Se a refutação da diferença entre regulação e restrição torna difícil o reconhecimento 

de normas de eficácia contida, a verificação de que todos os direitos fundamentais comportam 



39 
 

restrições apaga a linha que divide as normas de eficácia plena restringíveis das não-

restringíveis. Em se tratando de direitos fundamentais, destarte, todas as normas comportam 

restrição/regulação. 

A crítica de Virgílio Afonso da Silva vai mais longe, comprometendo também a 

validade da única classificação que, até o momento, permanecera incólume, a das normas de 

eficácia limitada. 

Como já mencionado, para José Afonso da Silva, as normas de eficácia limitada 

dependem de outras normas ou, estas infraconstitucionais, da ação do poder público que 

possibilitem a produção de efeitos. O exemplo clássico de normas de eficácia limitada são 

justamente as normas que tratam de direitos sociais. Assim, por exemplo, o direito à saúde 

(art. 6º) requer, para que seja usufruído, normas que regulem um sistema público de saúde (o 

Sistema Único de Saúde – SUS), normas que disciplinem a contratação e a atuação de 

profissionais de saúde, normas que estabeleçam a prestações a serem ofertadas, etc. 

O exemplo já deixa vislumbrar uma primeira crítica levantada por Virgílio Afonso da 

Silva: as ditas normas de eficácia limitada requerem mais do que outras normas ou regulações 

infranormativas para surtir efeitos, requerem ações concretas, prestações concretas. Além da 

regulação de um sistema de saúde público, o direito à saúde requer a existência de hospitais 

públicos, com profissionais de saúde que possam atender à população e com medicamentos e 

todos os demais recursos materiais necessários à assistência aos doentes. 

Quer o autor com isso questionar a separação feita entre eficácia jurídica 

(aplicabilidade) e eficácia social (efetividade) das normas (SILVA, V.A., 2009, p. 230). O 

corte epistemológico feito por José Afonso é claro em ater-se apenas à eficácia jurídica. O 

exame fica deveras prejudicado, visto que, de acordo com o exemplo, ainda não seria possível 

falar na existência de um direito à saúde se, a despeito de minuciosa regulação de um sistema 

de saúde pública, não há recursos materiais e humanos que possam assegurá-lo. 

Aplicabilidade e efetividade das normas de direitos fundamentais são, assim, ideias 

que devem ser examinadas em conjunto, visto que, além da existência ou não de regulação 

infraconstitucional, outras variáveis incidem no exame dos efeitos da norma constitucional. 

Em resumo, toda norma constitucional depende, para surtir efeitos, de condições fáticas. 

Se toda norma de direito fundamental comporta restrição/regulação e depende de 

condições fáticas, deve-se indagar se todas não dependem também de condições jurídicas, 

condições estas que implicariam uma regulação/restrição do direito fundamental. 
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Com efeito, se todo direito fundamental depende de condições fáticas para sua 

efetivação, muitas dessas condições fáticas estão atreladas a condições jurídicas, ou seja, 

dependem os direitos fundamentais, em última instância, de condições jurídicas. 

Explica-se. 

Não são apenas os direitos sociais que dependem de um agir do Estado. Também 

direitos de liberdade e direitos políticos dependem de que o Estado propicie meios (condições 

fáticas) para que esses direitos sejam exercidos ou assegurados. Esses meios, por sua vez, são 

realizados pelo Estado, em primeiro nível, por condições jurídicas, ou seja, a criação de 

órgãos e a atribuição de competências a servidores públicos, o que se dá por meio de normas 

infraconstitucionais. 

No caso dos direitos de liberdade, toma-se como o exemplo o direito à propriedade. 

Para que se efetive esse direito, não basta a simples positivação constitucional assegurando-o. 

É necessário a criação de órgãos – mediante normas – que coíbam a violação iminente desse 

direito e punam a violação já ocorrida (e.g., respectivamente, a polícia militar e o Poder 

Judiciário, com auxílio da polícia judiciária). São necessárias ainda normas que disciplinem a 

atuação desses órgãos e que confiram certa previsibilidade à punição, normas que determinem 

a forma de pagamento dos agentes que atuarão nos órgãos referidos, etc. A lista é grande e 

não permite maiores digressões. 

O mesmo se aplica aos direitos políticos. Tomado-se emprestado o exemplo utilizado 

por Virgílio Afonso da Silva, para que se efetive o direito ao sufrágio universal, é necessário 

mais do que a positivação a nível constitucional: 

Poder-se-iam mencionar, por exemplo, a criação e a manutenção de seções eleitorais 

e de juntas de apuração, a organização e manutenção de um órgão responsável pela 

organização e o bom funcionamento das eleições (no caso brasileiro, o TSE), a 

elaboração de uma legislação eleitoral e partidária que impeça fraudes ou um 

sistema não competitivo de partidos, a criação e a manutenção de alguma forma de 

financiamento partidário – dentre tantas outras. (SILVA, V.A., 2009, p. 233). 

Os dois exemplos citados (direito à propriedade e direito ao sufrágio universal) já 

demonstram que a necessidade de regulação não é exclusividade dos direitos sociais. Todos 

os direitos fundamentais requerem regulação por parte do Estado, a “[...] a limitação da 

eficácia de determinadas normas não é algo intrínseco a elas” (SILVA, V. A., 2009, p. 232). 

A diferença reside, então, que a atuação positiva do Estado necessária à efetivação dos 

direitos individuais e políticos já está assimilada à própria existência e função estatais 

(SILVA, V.A., 2009, p. 243). 

Mesmos os direitos de liberdade não se tornam efetivos sem a atuação do Estado. 

Como se pode depreender do exemplo, não é possível afirmar que o direito à propriedade 
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privada é assegurado se não há mecanismos que inibam a violação desse direito por outros 

particulares. A persecução criminal nos crimes contra a propriedade e o policiamento 

ostensivo, ambos realizados pelo Estado, se mostram como referidos mecanismos necessários 

à garantia do direito. 

A ideia de que todos os direitos requerem a proteção e, portanto, a atuação estatal é a 

premissa da teoria dos custos do direito, de que se tratará mais adiante, que nega qualquer 

distinção entre direitos positivos (que requerem a atuação do Estado) e direitos negativos (que 

requerem a abstenção do Estado). Resumem Stephen Holmes e Cass R. Sunstein: 

Não há direitos legalmente executáveis na ausência de deveres legalmente 

executáveis, razão por que a lei só pode ser permissiva se, simultaneamente, 

obrigatória. […] Nenhum direito é simplesmente o direito de ser deixado em paz por 

servidores públicos. Todos os direitos são reivindicações de uma resposta afirmativa 

do governo. Todos os direitos, descritivamente falando, equivalem intitulamentos 

definidos e protegidos pelo direito16. (HOLMES:SUNSTEIN, 1999, p. 43-44, 

tradução nossa). 

Se todas as normas de direitos fundamentais necessitam de regulação para surtir 

efeitos, a distinção entre normas de eficácia plena e normas de eficácia limitada não tem 

sentido.  Todas as normas de direitos fundamentais podem e requerem regulação/restrição 

para surtir efeitos. É esse o arremate da crítica levada a cabo por Virgílio Afonso da Silva, 

conclusão que se acolhe por inteiro: 

Se toda norma garantidora de direitos fundamentais necessita, para produzir todos os 

efeitos a que se propõe, de algum tipo de regulamentação, a distinção entre normas 

de eficácia plena e normas de eficácia limitada perde seu sentido. Todas as normas, 

a partir dessa premissa, têm alguma limitação em sua eficácia. (SILVA, V.A., 2009, 

p. 238). 

Se a distinção feita por José Afonso da Silva não pode ser aplicada quanto aos 

direitos fundamentais, chega-se à conclusão de que todas as normas de direito fundamental 

requerem, em alguma medida, regulação infraconstitucional para surtirem efeitos. Essa 

regulação, por sua vez, necessariamente implicará em restrição desse direito. 

 

 

 

 

 

                                                 
16No original: “There are no legally enforceable rights in the absence of legally enforceable duties, which is why 

law can be permissive only by being simultaneously obligatory. […] No right is simply a right to be left alo ne by 

public officials. All rights are claims to an affirmative governmental response. All rights, descriptively speaking, 

amount to entitlements defined and safeguarded by law”. 
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2.2.1.3 Aplicabilidade das normas constitucionais e direitos fundamentais: conclusões quanto 

à natureza subjetiva dos direitos fundamentais 

 

 

Diante das críticas apresentadas, nota-se que a teoria de José Afonso da Silva acerca 

da eficácia das normas constitucionais não pode ser aplicada quando se tratar de normas de 

direitos fundamentais. 

Primeiramente, porque a categoria de normas de eficácia limitada enfraquece 

sobremaneira a força normativa da constituição, condicionando essa inteiramente à atuação do 

Poder Legislativo. Diante da possibilidade de recalcitrante omissão do legislador, normas que 

deveriam ser capazes de conformar a sociedade, em algum grau, podem permanecer, por 

tempo indeterminado, como meros objetivos ou programas do Estado. 

Como se não fosse o bastante para a rejeição da teoria, nota-se que a distinção que 

leva a efeito é artificial, partindo de diversos pressupostos que não se coadunam com os 

direitos fundamentais.  

A classificação deve, portanto, ser abandonada, no que é pertinente aos direitos 

fundamentais. Se é possível sua utilização no que diz respeito a outras normas constitucionais, 

não é objeto deste estudo. 

Não havendo que se falar, destarte, em normas de direito fundamental com eficácia 

limitada, não é possível afirmar que a nota que distingue os direitos sociais é a necessidade de 

atuação do Poder Legislativo. Todos os direitos fundamentais previstos na Constituição 

Federal requerem a atuação do legislador infraconstitucional para se tornarem efetivos. 

Diante de tais constatações, não se pode negar a natureza subjetiva dos direitos 

sociais com base na ideia de que sua exigibilidade judicial dependeria de legislação 

infraconstitucional prévia. Todos os direitos fundamentais dependem; ocorre que, para 

muitos, a legislação já existe, bem como as condições fáticas, como são os casos dos direitos 

individuais de propriedade e de liberdade de locomoção, e.g.. 

Sendo assim, deve-se reconhecer a natureza subjetiva a todos os direitos 

fundamentais, inclusive aos direitos sociais. O argumento de que esses direitos têm eficácia 

limitada não prospera, não podendo ser usado como razão para se negar sua exigibilidade no 

âmbito do Poder Judiciário. 

Se a não é a necessidade de regulação infraconstitucional que diferencia os direitos 

sociais quanto à exigibilidade judicial, cumpre investigar por que esses direitos tem a sua 

exigibilidade sensivelmente restringida, se comparada aos demais direitos fundamentais.  
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Virgílio Afonso da Silva afirma que, se a eficácia das normas de direito fundamental 

não tem distinção jurídico-textual, a limitação imposta depende de opções político-ideológicas 

(2009, p. 232). Ainda que superadas essas opções político-ideológicas, o autor reconhece que 

boa parte dos requisitos fáticos, institucionais e legais necessários à eficácia (jurídica e social) 

dos direitos sociais não existem e, para que possam existir, são específicos para cada direito 

social (a regulação do direito à saúde, por exemplo, tem pouquíssima repercussão na 

prestação do direito à educação), demandando, portanto, custos financeiros mais elevados 

(SILVA, V.A., 2009, p. 241). A justiciabilidade desses direitos se torna, assim, mais 

complexa. 

Quando ausentes os requisitos fáticos, institucionais e legais que possam propiciar a 

prestação dos direitos sociais, nota-se ainda que a exigibilidade desses direitos pode implicar 

uma atuação ampla do Estado. Essa atuação varia desde a criação de normas básicas 

regulamentando uma determinada prestação (por exemplo, a Lei nº 9.394 de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases do direito à educação garantido no art. 6º da Constituição) até 

a instalação e o efetivo funcionamento de órgãos públicos que forneçam as prestações em que 

consiste esses direitos (no mesmo exemplo do direito à educação, a construção de escolas e 

seu funcionamento com aulas regulares aos alunos). 

Nota-se que, embora se possa individualizar o direito social a uma pessoa específica, 

sua prestação se dá de forma coletiva. Não se constrói uma escola, por exemplo, apenas para 

atender a necessidade de educação de uma criança, mas para atender a todas as crianças que 

necessitam de estudo em uma determinada localidade. Quer-se dizer com isso que a prestação 

dos direitos sociais, ainda quando feita por intermédio do Poder Judiciário, é feita de forma 

coletiva. 

Eis, portanto, outra razão apontada pela doutrina para a dificuldade na exigibilidade 

judicial dos direitos sociais: sua prestação se dá por meio de um complexo de ações que 

envolvem não apenas o Poder Legislativo, mas também o Executivo, dirigindo-se não a 

sujeitos individuais, mas a coletividades indeterminadas. Tratam-se os direitos sociais de 

legítimos direitos coletivos, cuja prestação se dá por meio das políticas públicas. 

Para se examinar as dificuldades, os limites e as possibilidades de exigibilidade 

judicial dos direitos sociais, faz-se necessário o estudo das políticas públicas como meio de 

concretização desses direitos, bem como o estudo da função judicial na implementação dessas 

políticas. 
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2.3 Políticas públicas como meio de concretização dos direitos sociais  

 

 

Antes de adentrar no estudo da concretização dos direitos sociais e da função judicial 

na implementação de políticas públicas, faz-se necessário esclarecer a que se refere com a 

expressão “políticas públicas”. 

Uma das primeiras e mais importantes aproximações do conceito de políticas 

públicas no Direito foi elaborada por Ronald Dworkin, na obra “Levando os direitos a sério” 

(2010), quando leva a cabo a distinção de outros “padrões” jurídicos além das regras. 

Dworkin elabora sua teoria como uma crítica geral ao positivismo jurídico, que, 

afirma o autor, preso à ideia apenas de regras, não consegue resolver casos difíceis nem 

explicar de forma coerente a atuação do Estado. O autor reconhece, então, além das regras, os 

princípios e as políticas (policies, no original) como “padrões” com que os juristas devem 

trabalhar na resolução de casos difíceis. Por políticas, o autor identifica “aquele tipo de padrão 

que estabelece um objetivo para ser atingido, geralmente uma melhoria de caráter econômico, 

político ou social” (2010, p. 39)17. 

A ideia de Dworkin é válida, pois demonstra já que políticas públicas estão ligadas à 

busca de objetivos por parte do Estado. Os conceitos trazidos pela doutrina nacional, com que 

se trabalhará, apenas agregarão mais informações valiosas a essa ideia. 

Já na doutrina nacional, cita-se o estudo realizado por Fábio Konder Comparato 

(1997), que considera que as políticas públicas não são normas nem atos, mas um programa 

de ações que engloba essas duas categorias (normas e atos), unidas por uma mesma 

finalidade. A política pública é, segundo Comparato, uma atividade: 

Mas se a política deve ser claramente distinguida das normas e dos atos, é preciso 

reconhecer que ela acaba por englobá-los como seus componentes. É que a política 

aparece, antes de tudo, como uma atividade, isto é, um conjunto organizado de 

normas e atos tendentes à realização de um objetivo determinado. (1997, p. 353). 

O conceito apresentado por Comparato acrescenta ao conceito de Dworkin os meios 

pelos quais a política pública é levada a cabo. Se Dworkin afirma que elas são objetivos do 

Estado, ou finalidades, na expressão de Comparato, este aduz que são normas e atos públicos 

que irão concretizar, em diferentes medidas, esses objetivos. 

                                                 
17A expressão em inglês “policies” é aqui traduzida como políticas, em acepção mais aproximada do que se tratará 

como políticas públicas. Não se deve confundir com a expressão “politics”, que também pode ser traduzida para 

o português como “política”, mas em acepção mais próxima do que se entende apenas por política (notadamente 

a atividade tendente ao exercício do poder). É por essa razão que alguns doutrinadores nacionais preferem 

traduzir policies como diretrizes (cf. MASSA-ARZABE, 2006, p. 61). 



45 
 

É importante salientar que, de acordo com a contribuição de Comparato, as políticas 

públicas são compostas de diferentes normas e atos independentes entre si, mas com um 

mesmo fim. A independência deve ser ressaltada para que se perceba que o juízo de 

invalidade de um ato ou de uma norma isolados não afeta, necessariamente, a política pública 

por inteira (COMPARATO, 1997, p. 354). É óbvio, no entanto, que a nulidade de um ato dos 

quais muitos outros derivam pode ser capaz de comprometer também a validade desses 

últimos, dando ensejo, quiçá, a invalidade de toda uma política, mas trata-se de possibilidade 

remota. 

Se há um fim que unifica essas normas e atos, deve-se ter em mente que eles devem 

ser articulados, coordenados e planejados, para que não sejam empreendidos esforços 

ineficazes nem contraditórios ao fim almejado (BUCCI, 2006, p. 14). A necessidade de 

articulação, planejamento e coordenação denota que as políticas públicas não tem um caráter 

instantâneo nem imediato, mas se trata de uma sucessão de normas e de atos que se protraem 

no tempo de forma significativa (MASSA-ARZABE, 2006, p. 62). 

Nesse sentido, congregando os elementos já mencionados, atende aos objetivos deste 

trabalho os conceitos trabalhados por Maria Paula Dallari Bucci, para quem política pública: 

[...] é definida como um programa ou quadro de ação governamental, porque 

consiste num conjunto de medidas articuladas (coordenadas), cujo escopo é dar 

impulso, isto é, movimentar a máquina do governo, no sentido de realizar algum 

objetivo de ordem pública ou, na ótica dos juristas, concretizar um direito. (2006, p. 

14) 

Em outro trecho, a autora aponta um conceito mais amplo para a expressão, 

afirmando: 

Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou 

conjunto de processos juridicamente regulados [...] visando [sic] coordenar os meios 

à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos 

socialmente relevantes e politicamente determinados. (BUCCI, 2006, p. 39) 

Os conceitos trabalhados para políticas públicas já permitem antever sua perfeita 

adequação como meios para a prestação dos direitos sociais. 

Em se tratando de políticas públicas, o fim almejado deve ser necessariamente um 

fim do Estado, um fim público. Nessa ideia de fim do Estado é que se encaixam os direitos 

fundamentais sociais como exemplo claro de objetivo estatal a ser perseguido, diante da sua 

natureza objetiva a orientar a ação estatal e da ampla atuação estatal necessária a prestação 

desses direitos, conforme já comentado. Nesse tocante, afirma Ana Paula de Barcellos: 

É fácil perceber que apenas por meio das políticas públicas o Estado poderá, de 

forma sistemática e abrangente, realizar os fins previstos na Constituição (e muitas 

vezes detalhados pelo legislador), sobretudo no que diz respeito aos direitos 

fundamentais cuja fruição direta depende de ações. (2010, p. 106). 
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Por óbvio que podem ser estabelecidas políticas públicas cujo objetivo não seja a 

garantia de direitos sociais, como são os casos das políticas de segurança pública, mais 

dirigidas à garantia de direitos individuais como o direito à propriedade e à vida, ou das 

políticas monetárias, mais voltadas ao fomento das atividades econômicas. O que se deve 

ressaltar é que, como direitos que requerem marcante atuação estatal, a qual se dá visando a 

uma titularidade coletiva, os direitos sociais podem ser prestados de forma mais adequada por 

meio de políticas públicas, tendo estas sua gênese na ascensão do modelo de Estado Social 

(BUCCI, 2006, p. 2-6). 

Com efeito, quando se afirmou que os direitos sociais requerem, para sua 

concretização, um conjunto de ações do Poder Legislativo e do Poder Executivo, compondo 

os requisitos fáticos e jurídicos necessários à efetividade desses direitos, encontra-se nas 

políticas públicas o instrumento para coordenar esses meios. Quando se fala de políticas 

públicas de direitos sociais, portanto, quer-se fazer alusão ao meio pelo qual se resumem, 

planejam e coordenam normas e atos tendentes à concretização de direitos sociais. 

Tratar da exigibilidade judicial dos direitos sociais requer, assim, estudar a 

viabilidade de exame judicial de políticas públicas, averiguando a possibilidade e os limites 

do controle por parte do Poder Judiciário de atividades que são, tipicamente, do Poder 

Legislativo e do Executivo. 

Dos dois conceitos apresentados por Maria Paula Dallari Bucci, pode-se inferir uma 

distinção que pode parecer contraditória, mas que se mostrará útil para informar as balizas do 

estudo que se realizará. 

Ao passo que no primeiro conceito as políticas públicas visam a realizar um 

“objetivo de ordem pública” e a “concretizar um direito”, no segundo conceito apresentado, as 

políticas públicas visam à realização de “objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados”. 

Da distinção apontada entre os conceitos, podem-se derivar os dois extremos acerca 

da participação do Poder Judiciário na conformação de políticas públicas. Se estas forem 

entendidas como meios para alcançar objetivos “politicamente determinados”, tem-se que não 

cabe ao Judiciário participar de sua aplicação, visto que esse poder não exerce, 

ordinariamente, função política (não estando sujeito, sequer, a qualquer mecanismo de 

representação popular). Por outro lado, se o objetivo das políticas públicas for compreendido 

como “concretizar direitos”, não cabe afastar o controle por parte do Judiciário, em vista do 

mandamento do art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
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As duas posições são apresentadas de forma maniqueísta apenas para se ter uma 

noção das posições extremas a que se chega no estudo do controle judicial das políticas 

públicas. O tema, por sua vez, pode ser englobado no estudo de temática mais ampla que, de 

acordo com a posição tomada, dará o tom da resposta acerca da possibilidade e dos limites de 

conformação das políticas públicas pelo Poder Judiciário. Trata-se a referida temática ampla 

da judicialização da política. 

 

 

2.3.1 Judicialização da política e separação dos poderes 

 

 

O estudo do fenômeno tratado comumente como judicialização da política ajudará a 

compreender o cenário doutrinário em que se situa o tema do controle judicial das políticas 

públicas. Mais ainda, permitirá o exame de uma das principais críticas feita à conformação de 

políticas públicas pelo Poder Judiciário: ao atuar na determinação dessas políticas, o 

Judiciário realiza suposta invasão nas competências de outros poderes, violando assim o 

princípio fundamental da separação dos poderes do Estado. 

Como aponta Felipe Braga Albuquerque, a expressão judicialização da política teria 

sido primeiramente utilizada por Neal Tate e Torbjörn Vallinder, na obra “The global 

expansion of judicial power”, publicada em 1995 (ALBUQUERQUE, 2013, p. 95). 

Os autores utilizam a expressão para se referir a dois fenômenos: a expansão da 

jurisdição dos tribunais e juízes sobre assuntos tipicamente tratados por políticos e 

administradores, concedendo eficácia a políticas públicas traçadas pelo Poder Executivo; e a 

influência de procedimentos legais típicos dos tribunais em órgãos deliberativos (TATE; 

TORNBJÖRN, 1995, p. 13). 

Em sentido semelhante, Luís Roberto Barroso afirma que a judicialização significa 

“[...] que algumas questões de larga repercussão política ou social estão sendo decididas por 

órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional 

e o Poder Executivo” (2012b, p. 24). Na doutrina estrangeira, Valentin Thury Cornejo utiliza  

de conceito similar, afirmando que a judicialização da política se dá com a instalação do 

debate político em sede do Poder Judiciário, que assume o posto de “cenário de deliberação 

pública” (2002, p. 259). 

Com base nos conceitos trazidos, judicialização da política será referida, neste 

trabalho, como a expansão da função jurisdicional do Estado sobre temas tipicamente tratados 
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no âmbito meramente político, seja do parlamento, seja da Administração Pública. Trata-se, 

destarte, do deslocamento de certas decisões de amplo interesse social do âmbito dos poderes 

Legislativo e Executivo para o Poder Judiciário. 

O fenômeno é conhecido em muitos países e tem sido objeto de diversos estudos no 

Brasil, onde está normalmente associado à analise do controle concentrado de 

constitucionalidade, sobretudo, quando realizado pelo Supremo Tribunal Federal. É fácil 

perceber, no entanto, que não se restringe ao controle concentrado de constitucionalidade. 

Com efeito, quando reconhecidas as políticas públicas como um conjunto de 

atividades do Estado visando a alcançar determinados fins, ressaltou-se que essas atividades 

são compostas principalmente pela elaboração de normas e a realização de atos 

administrativos e materiais. Tratam-se de duas das principais formas de atuação do Poder 

Legislativo e Executivo, respectivamente. Ademais, também se ressaltou que esse fim 

almejado pelas políticas públicas é, segundo alguns doutrinadores, politicamente determinado, 

ou seja, é estabelecido no âmbito típico da política. 

É fácil perceber, assim, que as políticas públicas estão inseridas, a priori, no âmbito 

de atividades políticas. Sendo as decisões que as definem e as executam decisões políticas, se 

realizadas no âmbito do Poder Judiciário, estariam inseridas no fenômeno da judicialização da 

política, ora tratado. 

A judicialização da política, desta feita, não ocorre apenas no âmbito do controle 

concentrado de constitucionalidade, apresentando-se também quando o Poder Judiciário 

controla as políticas públicas. Por esta razão, a crítica comumente feita quanto a uma suposta 

violação da separação dos poderes é atribuível também ao controle judicial de políticas 

públicas. 

A referida crítica é bem resumida na indagação feita por Ana Paula Barcellos: “por 

que o Direito e o Judiciário, a pretexto de interpretação do texto constitucional, deveriam, ou 

mesmo poderiam, imiscuir-se com um tema como este – políticas públicas -, tipicamente 

reservado à deliberação política majoritária?” (BARCELLOS, 2010, p. 108). Sendo as 

políticas públicas função típica dos poderes Legislativo e Executivo, sua determinação se dá 

por meio dos representantes eleitos pelo povo, sujeitando-se às circunstâncias típicas da 

política dentro do regime democrático. Ao se transpor essa discussão para o Poder Judiciário, 

estaria este poder se imiscuindo nas funções dos demais e comprometendo a estabilidade 

democrática do Estado, visto que a determinação das políticas públicas seria feita por pessoas 

não eleitas pelo povo, os juízes. 



49 
 

A crítica, como se mostrará, é procedente apenas como forma de conter uma 

judicialização excessiva e perniciosa de temas políticos. No mais, o exame da judicialização 

da política no Brasil demonstrará que esta é um fato que não viola, mas impõe uma releitura 

da separação dos poderes mais adequada à sociedade brasileira atual, afinal, como destaca 

Virgílio Afonso da Silva (2008, p. 589): 

[...] o que é compreendido como a ‘teoria da separação dos poderes’ é, no entanto, 

uma simples visão enviesada das idéias de Montesquieu, aplicada a um regime 

presidencialista, em uma sociedade que é infinitamente mais complexa do que 

aquele que Montesquieu tinha como paradigma. 

Importa salientar que a judicialização da política decorre das ideias de supremacia e 

de força normativa da constituição (ALBUQUERQUE, 2013, p. 96). As raízes da discussão 

acerca da possibilidade de juízes interferirem nas políticas públicas estão, como afirma 

Eduardo Appio (2003, p. 82), na colidência da formulação acerca do papel da constituição no 

Estado. 

Com efeito, a partir da decisão da Suprema Corte norte-americana, então liderada 

pelo juiz Marshall, no célebre caso Marbury vs. Madson, reconhece-se a supremacia da 

constituição no ordenamento jurídico do Estado. Essa supremacia se impõe até mesmo, como 

no caso em questão, sobre decisões de cunho político, que ficam limitadas aos ditames 

constitucionais. Rompe-se com a longa tradição da soberania do parlamento, que remonta à 

Revolução Gloriosa na Inglaterra do século XVII, em prol da supremacia da constituição. 

Embora, como já se disse, a judicialização da política não esteja cingida ao controle 

de constitucionalidade, o caso Marbury vs. Madison, lançando as bases desse importante 

instituto do direito, demonstra que, a fim de se adequar a conduta dos órgãos políticos à 

constituição, o judiciário pode até mesmo se inserir em assuntos típicos de outros poderes. 

Caso o controle de constitucionalidade seja realizada por órgãos jurisdicionais (juízes 

singulares, tribunais ou mesmo uma corte constitucional), haverá um ambiente favorável ao 

desenvolvimento da judicialização da política, visto que, com o fim de realizar esse controle, 

muitos serão os temas que, a despeito de comporem decisões políticas, podem ser levados à 

apreciação das cortes e magistrados. 

Na primeira metade do século XX, nota-se que o tema da judicialização, ainda 

estritamente relacionado ao controle de constitucionalidade, volta a ter destaque no célebre 

embate teórico entre Carl Schmitt e Hans Kelsen acerca de quem deve ser o “guardião da 

constituição”.  

Partindo da sua concepção de constituição como documento essencialmente político, 

Schmitt defende que seu “guardião”, o qual o autor entende como a autoridade responsável 
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por solucionar definitivamente as divergências de interpretação das normas constitucionais, 

deveria ser o presidente da república (SCHMITT, 2007, p. 193-207). O autor enxerga então 

no chefe do Poder Executivo um “monarca republicanizado”, que, estando acima das disputas 

políticas, poderia exercer o controle de constitucionalidade de forma neutra. Nota-se na 

proposta de Schmitt que o controle de constitucionalidade não sairia da esfera política, visto 

que exercida por uma autoridade igualmente eleita. 

Opondo-se a essa ideia, Hans Kelsen critica veementemente a proposta de Schmitt. 

Com base na sua ideia de uma Ciência do Direito pura, Kelsen busca, ao longo de 

sua obra, definir um objeto claro de estudo da Ciência do Direito, extirpando-lhe qualquer 

outro que não seja essencialmente jurídico. Para o autor, “já não lhe importa a questão de 

saber como deve ser o Direito, ou como deve ele ser feito. É ciência jurídica e não política do 

Direito” (KELSEN, 2009, p. 1). Há, portanto, uma notória preocupação em separar os campos 

da política e do Direito. 

Quando trata, então, do ordenamento jurídico escalonado e do controle de 

constitucionalidade das leis, Kelsen afirma que esse poder deve estar no âmbito de uma corte 

constitucional, esta sim independente das paixões políticas. Aduz o autor: 

[...] sua independência [da corte constitucional] diante do Parlamento como diante 

do governo é um postulado evidente. Porque precisamente o Parlamento e o governo 

é que devem, como órgãos participantes do processo legislativo, serem controlados 

pela jurisdição constitucional. (KELSEN, 2007, p. 153). 

Kelsen vê na proposta de Schmitt notória índole autocrática, por concentrar em uma 

só autoridade, ainda que eleita, enorme concentração de poderes. Para o autor, a judicialização 

da política presente no controle de constitucionalidade a cargo de uma corte constitucional é 

mais uma técnica de separação de poderes no Estado, evitando-se a concentração de poderes 

que seria conseqüência no modelo de Schmitt (KELSEN, 2007, p. 152). 

Há de se concordar com a posição do autor da Teoria Pura do Direito, como 

comprovaram os fatos históricos que sucederam ao debate. Com efeito, poucos anos após o 

debate acadêmico referido, a ascenção do Partido Nazista e de Adolf Hitler ao poder na 

Alemanha “desmistificaram a ideia de que as autoridades eleitas são, necessariamente, 

cultoras da liberdade” (LINHARES, 2013, p. 57). Após a II Guerra Mundial, destarte, a 

posição de Kelsen acerca do controle de constitucionalidade ganha força na Europa 

continental, garantindo-se certa intrusão do poder judiciário no campo político, por meio do 

controle de constitucionalidade. 

No caso brasileiro, a influência de Hans Kelsen demorou mais a ser sentida. 
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Embora o Brasil já tivesse previsão do controle de constitucionalidade concentrado 

desde a Constituição de 1891, nos moldes propostos por Hans Kelsen, de uma corte 

constitucional, essa era a exceção no ordenamento pátrio, restrita apenas à representação que 

antecede a intervenção federal. Já na mesma carta, vingou no País o modelo difuso, 

assimilado do direito norte-americano, segundo o qual a todos os juízes e tribunais faculta-se 

deixar de aplicar a legislação que se mostre incompatível com a constituição. 

A tradição jurídica brasileira constrói-se, portanto, em torno do controle difuso, 

permitindo aos juízes e tribunais a análise da constitucionalidade das normas de forma 

incidental. Somente com a Emenda nº 16 de 1965, então sob a vigência da Constituição de 

1946, incorpora-se no ordenamento jurídico brasileiro outras formas de controle de 

constitucionalidade abstrato e concentrado, de competência do Supremo Tribunal Federal, 

expandido as hipóteses para além da representação interventiva. Essa forma de controle 

permanece durantes a Constituição de 1967/1969 e é aperfeiçoado e expandido na atual 

Constituição de 1988 (MENDES; COELHO; BRANCO, 2008, p. 1033-1051). 

Essa curta digressão acerca do controle de constitucionalidade no Brasil permite 

constatar que, posto que a supremacia do parlamento encontre limites desde a proclamação da 

República, o modelo kelseniano de controle de constitucionalidade é uma experiência mais 

recente no País; a história jurídica denota uma presença marcante de um controle difuso de 

constitucionalidade. 

Se o controle de constitucionalidade per se configura uma forma de judicialização da 

política, percebe-se que o juiz brasileiro tem uma longa história de imersão em matérias 

políticas. A presença da judicialização da política no cenário brasileiro se torna mais 

marcante, no entanto, após a Constituição de 1988, em razão de alguns fatores ora tratados. 

Além da tradição de controle difuso de constitucionalidade, outro fator contribuiu 

para o crescimento da judicialização da política no Brasil: a consolidação no campo 

doutrinário e jurisprudencial e no próprio texto constitucional de 1988 do paradigma do 

“Neoconstitucionalismo”. 

A expressão “neoconstitucionalismo”, segundo Daniel Sarmento (2011, p. 75-76), 

teria sido difundida por juristas italianos e espanhóis, ganhando notoriedade no Brasil após 

publicação de obra coletiva organizada por Miguel Carbonell, “Neoconstitucionalismos”. 

Embora seja de difícil conceituação, Sarmento elenca algumas características capazes de 

delimitar os contornos desse paradigma: 

(a) reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos e valorização da 

sua importância no processo de aplicação do Direito ; (b) rejeição ao formalismo e 

recurso mais freqüente a métodos ou ‘estilos’ mais abertos de raciocínio jurídico : 
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ponderação, tópica, teoria da argumentação, etc.; (c) constitucionalização do 

Direito, com a irradiação das normas e valores constitucionais , sobretudo os 

relacionados a direitos fundamentais, para todos os ramos do conhecimento; (d) 

reaproximação entre o Direito e Moral, com penetração cada vez maior da Filosofia 

nos debates jurídicos; e (e) judicialização da política e das relações sociais, com u m 

significativo deslocamento de poder na esfera do Legislativo e do Executivo para o 

Poder Judiciário. (SARMENTO, 2011, p. 73-74, grifo nosso)18. 

Como já afirmado e em consonância com o ensinamento de Sarmento, a Constituição 

Federal de 1988 trouxe extenso rol de direitos fundamentais, muitos dos quais positivados na 

forma de princípios jurídicos, cuja aplicação, conforme notável lição de Robert Alexy, se dá 

como mandado de otimização, devendo ser aplicado na maior medida possível e admitindo-se 

ponderação com outros princípios jurídicos (ALEXY, 2008). 

Dentro do paradigma neoconstitucionalista, deparando-se com conflitos que 

envolvam direitos fundamentais positivados na forma de princípios, o juiz não mais dispõe de 

critérios estritamente legais para decidir a contenda. Aliando-se esse fator à força normativa e 

à supremacia das normas constitucionais, importantes características do paradigma citado, os 

magistrados foram forçados a recorrer a métodos mais abertos de raciocínio jurídico, 

buscando a aplicação dos direitos fundamentais como mandados de otimização, que, com 

qualidade de norma constitucional, devem ser efetivados na máxima medida possível, ainda 

que em detrimento de decisões políticas que contrariem a norma constitucional. 

Em se tratando de direitos sociais, não foi diferente, com a única singularidade de 

que são normalmente efetivados por meio de políticas públicas. 

O rol exposto, sobretudo, no art. 6º da Constituição Federal, é econômico em 

palavras. Ainda que o Título VII da Carta (Da Ordem Econômica e Financeira) traga maiores 

detalhamentos acerca de alguns direitos garantidos no art. 6º, a redação concisa deste último 

artigo deixa margem, dentro do paradigma neoconstitucionalista, para ampla interpretação do 

juiz, que, uma vez que a prestação do direito em questão se dê por meio de políticas públicas, 

pode acabar por interferir na atividade do Poder Executivo ou Legislativo. 

Um exemplo ajuda a elucidar o que se afirma. 

O direito à saúde é assegurado como direito fundamental social no art. 6º da Carta, 

tendo seu detalhamento acerca de como deve ser prestado nos arts. 196 a 200 do texto 

constitucional. Além das normas constitucionais, a Lei nº 8.080 de 1990 regula a forma de 

prestação desse direito por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Mais ainda, o Ministério 

da Saúde, por meio da Portaria MS/GM nº 533 de 2012, institui a Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME), indicando os medicamentos fornecidos gratuitamente 

pelo SUS. 

                                                 
18No mesmo sentido, BARCELLOS, 2006. 
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Antes da atual versão da lista, no entanto, diversos medicamentos considerados de 

maior complexidade e custo estavam excluídos, não sendo, em regra, fornecidos pelo SUS. 

Diante da positivação do direito à saúde de forma concisa como é feito no art. 6º, bem como 

levando-se em conta outros valores de índole constitucional, como a dignidade da pessoa 

humana (fundamento da República no art. 1º da Constituição), o paradigma 

neoconstitucionalista – com suas características de supremacia e força normativa da 

Constituição, bem como de abertura das formas de raciocínio jurídico – criou terreno fértil 

para que juízes, a propósito de interpretar o conteúdo do direito em apreço, determinassem à 

Administração Pública o fornecimento de medicamento não incluído na lista, a despeito da 

ausência de previsão legal, interferindo diretamente na forma de execução de uma política 

pública. 

A difusão de ideias típicas do neoconstitucionalismo favoreceu assim ao crescimento 

da judicialização da política no Brasil. O exemplo dado trata apenas de um dos muitos direitos 

sociais positivados na Constituição de 1988, deve-se ter em mente ainda que, como bem 

ressaltado por Oscar Vilhena Vieira (2008, online), o rol extenso desses direitos e a 

recalcitrância do Poder Público na sua prestação criaram no País um cenário de “explosão de 

litigiosidade constitucional”, envolvendo outros direitos sociais. 

A evolução do constitucionalismo brasileiro se deu, destarte, de modo a permitir que 

magistrados, na garantia de direitos fundamentais que dependem de políticas públicas, 

analisassem e atuassem diretamente em áreas que, tradicionalmente, são de competência dos 

outros poderes, Legislativo e Executivo. Nota-se, portanto, que o controle judicial de políticas 

públicas decorre do “desenho institucional vigente, e não [de] uma opção política do 

Judiciário”, como afirma Luis Roberto Barroso (2012a, p. 9).  

Não se desconhece que, ao analisar e conformar políticas públicas, o Poder Judiciário 

está invadindo a esfera de competências de outros poderes. No entanto, essa invasão é, em 

muitos casos, devida e necessária, diante da inércia ou da precariedade com que os outros 

poderes prestam os serviços públicos que dependem dessas políticas, os quais, muitas vezes, 

são necessários à sobrevivência de grande parte da população brasileira. 

A importância que a atuação judiciária na determinação de políticas públicas de 

direitos sociais pode assumir, todavia, não ofusca os limites da atuação do Poder Judiciário, 

baseados na ideia de separação dos poderes do Estado, ainda que com contornos mais 

adaptados à realidade brasileira atual. Não se pode concordar com a afirmação de Barroso que 

defende, quanto à determinação judicial de políticas públicas, que “[j]uízes e tribunais, uma 
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vez provocados pela via processual adequada, não têm a alternativa de se pronunciarem ou 

não sobre a questão” (BARROSO, 2012a, p. 9). 

Em se tratando de direitos subjetivos de status constitucional, contudo, a limitação do 

Judiciário no seu exame não pode ser a priori ou infraconstitucional, sob pena de violar a 

garantia de acesso à justiça do art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. Assim, 

“[a]penas o caso concreto, posto a julgamento, é que poderá, em última instância, determinar 

a justiciabilidade de uma questão” (ALBUQUERQUE, 2013, p. 145), ou seja, com base 

também em normas constitucionais (como a separação dos poderes, do art. 2º), o juiz poderá, 

em um exercício de auto-contenção dos seus poderes, não examinar o mérito da demanda que 

lhe é posta, ainda que trate de violação de direitos fundamentais sociais, se lhe parecer que é o 

caso de competência privativa de outro poder (ALBUQUERQUE, 2013, p. 146). 

Além dos fatores citados que contribuíram para o crescimento da judicialização da 

política no Brasil, aponta-se outra: a falha no sistema de representação democrática no Estado 

brasileiro. 

 

 

2.3.2 Judicialização da política e representação democrática no Estado brasileiro 

 

 

É cediço que o Brasil adota um regime de governo democrático e representativo, em 

que a participação dos partidos políticos é essencial, como decorre do art. 1º, parágrafo único 

e art. 14, §3º, inciso V da Constituição Federal. As hipóteses de democracia direta estão 

previstas na Constituição, variando entre instrumentos notoriamente relacionados ao exercício 

do poder político, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular do processo legislativo 

(art. 14, incisos I, II e III), a instrumentos em que a influência sobre o poder político é mais 

indireta, como a ação popular (art. 5º, inciso LXXIII) e o direito de petição aos órgãos 

públicos (art. 5º, inciso XXXIV, a). 

É notório que a utilização dos mecanismos de democracia direta no País, no entanto, 

é reduzida, sobretudo dos instrumentos especificados no art. 14 da Carta. A título de exemplo, 

vinte e seis anos após a promulgação da Constituição, somente um plebiscito (em 1993) e um 

referendo (em 2005) de âmbito nacional foram realizados. 

Diante dessa constatação, aplicam-se ao País as críticas que podem advir das 

conseqüências do modelo de democracia representativa. 
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A ideia de democracia representativa clássica, exercida pelo mandato livre de 

representantes eleitos pelo povo e com a participação de instituições intermediárias, como 

partidos políticos, encerra certa contradição que ajuda a compreender algumas das 

conseqüências desse modelo. Trata-se de um governo que se pretende democrático, mas no 

qual grande parte do povo estará, efetivamente, ausente na maior parte dos processos de 

tomada de decisões. 

Ainda no modelo representativo em que partidos e outras organizações civis não 

detenham tanta importância, a necessidade de se elegerem pessoas específicas para a 

condução dos interesses do Estado e a possibilidade de que essas pessoas atuem de forma 

livre já trazem, per se, consequências que se contrapõem à ideia de democracia. Elencam-se 

duas consequências básicas de onde se entende decorrerem as demais. 

Em primeiro lugar, a mera eleição de representantes já promove uma distinção fática 

entre governantes e governados, o que corresponde aos propósitos da representação política, 

mas que, diante da possibilidade de recondução (reeleição), tende a levar à formação de uma 

elite política permanente, que, gradativamente, se distingue e se distancia da população 

representada (MIGUEL, 2005, p. 26)19. Essa distinção, por sua vez, já conduz à segunda 

conseqüência geral. 

O processo de distinção entre governados e governantes faz com que estes, cada vez 

mais, apresentem características sociais diferentes daqueles (sobretudo por disparidade em 

níveis educacionais e socioeconômicos), levando a uma ruptura do vínculo entre a vontade 

dos representados e a vontade dos representantes, visto que não mais “representam” a 

população que os elege. Essa ruptura é corroborada pelo distanciamento, até mesmo físico-

geográfico, entre representados e representantes, diminuindo a “responsividade” destes 

últimos, ou seja, sua sensibilidade à vontade dos representados (MIGUEL, 2005, p. 27-28). 

Nesse sentido, como desejavam Burke, Montesquieu, Sieyès e outros, ocorre uma 

clivagem entre a “vontade geral”, perseguida no parlamento pelos representantes, e a vontade  

ou interesse particular de grupos ou de representados individualmente considerados. Essa 

separação, contudo, não assume apenas contornos positivos, visto que a decisão professada 

como “vontade geral” pode não corresponder àquela de grande parte do povo, que, não 

participando diretamente do debate, fica relegado à instância de legitimação da atuação dos 

governantes, os quais atribuem aos representados a vontade expressa. 

                                                 
19Ver nota de roda-pé nº 21 abaixo, acerca da aplicabilidade da crítica também ao Poder Judiciário e aos membros 

dos órgãos auxiliares à Justiça. 
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No modelo clássico de representação popular, a deficiência de canais ou 

instrumentos pelos quais se possa “comparar” a “vontade geral” ao desejo efetivo do povo 

compromete ainda mais o caráter democrático. Os representados têm limitadas formas de 

influenciar a atuação de seus representantes, pouco participando da formação da “vontade 

geral”, ficando restritos, muitas vezes, apenas à eleição destes, punindo-lhes com uma não 

reeleição, se for o caso. Durante o exercício do mandato, o povo permanece alienado do 

processo de tomada de decisões, passando de uma instância de legitimação para um 

instrumento de dominação de uma elite política, como diagnostica Ralph Christensen em 

introdução à obra de Friedrich Müller: 

Assim a vontade que lhe é imposta enquanto volonté générale [Allgemeinwille] 

pelas estruturas de dominação necessariamente só pode ser uma vontade particular. 

Em oposição às teorias tradicionais da democracia o povo não é homogêneo nem 

sujeito. São sempre os representantes de representantes que agem pelo povo. O 

ponto de partida para derivações legitimadoras, idêntico consigo mesmo, evidencia 

ser uma ficção. O cidadão individual percebe a alegada autonomia 

[Selbstgesetzgebung] como um ato arbitrário, que ignora seus interesses reais não 

apenas empiricamente, mas já no plano da lógica. Assim ocorre a substituição no 

caminho da fonte de legitimação para o processo político, que degrada o povo em 

mero objeto de dominação. (in MÜLLER, 2011, p. 37) 

O crescimento em importância de organizações civis, como os partidos políticos, que 

deveriam ser capazes de filtrar as demandas sociais e transformá-las em decisões políticas, 

por meio do agrupamento de parcelas da população em torno de ideais e objetivos comuns, 

mostrou-se como uma tentativa de conferir nova legitimidade ao modelo representativo nas 

“democracias de massa”, como referido por Bobbio (2000, P. 471). 

A intermediação dessas organizações poderia agrupar interesses comuns e difusos 

(diante do grande número populacional), que, por meio do sistema eleitoral típico, refletiriam 

de algum modo na “vontade geral”, conferindo-lhe maior aproximação com os interesses 

populares. A interposição dessas organizações, no entanto, fica sujeito a dois pressupostos 

que podem comprometer seus objetivos: a necessária organização e a identidade ideológica. 

Como afirmado por Bobbio, numa “democracia de massa”, somente aqueles 

interesses organizados em torno de partidos serão capazes de se representar politicamente 

(2000, p. 469). Essa organização de interesses, por sua vez, depende de questões variadas, 

como, e.g., a capacidade de comunicação entre seus membros, de acesso às instituições 

políticas e de arrecadação e dispêndio dos recursos financeiros necessários para a participação 

no sistema eleitoral e para a atuação junto à sociedade, fatores que, muitas vezes limitam de 

forma pouco democrática a existência de tais organizações. Aqueles interesses incapazes de 

alcançar tal nível de organização permanecerão distantes da formação da “vontade geral” 

(POSNER, 2007, p. 474-475; cf. REICH, 2008, passim). 



57 
 

Quanto ao segundo pressuposto, pode parecer, em teoria, contraditório conceber a 

ideia de partido ou qualquer organização política sem identidade ideológica. Na prática, 

todavia, é lugar-comum a existência de agremiações nessas circunstâncias. Sem representar 

interesse algum (ou pelo menos sem deixar claro quais interesses representam), os partidos 

perdem sua função original e se tornam apenas meios para que uma elite política se aglutine e 

se organize com o fim de buscar ou permanecer no poder. Nesse sentido, reconhece Celso 

Campilongo que a representação por meio dessas instituições “[...] vai se revelando pouco 

habilitada para o exercício das funções de integração social, de produção de identidades 

coletivas e de socialização política” (apud WOLKMER, 2010, p. 90). 

Como se vê, o modelo clássico de representação política, seja por características que 

lhe são de origem ou por ajustes que se lhe incorporaram, apresenta certo distanciamento da 

ideia democrática. Algumas das consequências de seu funcionamento separam a vontade 

popular da vontade expressa pelos representantes, possibilitando que o governo de fato 

exercido, ainda que democraticamente eleito, não seja aquele desejado pela população. 

Pela análise dessas conseqüências, é possível afirmar que essas críticas podem ser 

resumidas no possível descompasso – ou mesmo incompatibilidade - entre a “vontade geral” 

expressa pelos órgãos estatais (obviamente por meio de representantes) e os interesses da 

maioria da população. 

No caso brasileiro, todavia, alguns outros elementos agravam o “déficit democrático” 

decorrente do modelo representativo, levando ao que alguns autores tratam como crise de 

representação política no País. 

Além do distanciamento social entre as elites políticas e grande parte da população, 

de formação histórica no Brasil, Antônio Carlos Wolkmer elenca outros fatores que 

contribuem para a chamada crise representativa, associando-a a uma crise da própria política. 

Aduz que: 

[...] pode-se encontrar uma primeira explicação (conjuntural) no fato de que a 

democracia existente não é realmente representativa, mas uma delegação 

engendrada e manipulada por lideranças de tradição caudilhesca. Uma segunda 

interpretação procura associar o debilitamento do sistema representativo a um 

fenômeno estrutural mais abrangente de características universais que escapa a uma 

apreciação interna. (WOLKMER, 2010, p. 87) 

Como parte desse fenômeno estrutural mais abrangente, Wolkmer elenca seis fatores 

que levam à apolitização social e à perda de eficácia e de confiança nos partidos políticos, na 

administração estatal, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Segundo o autor, esses 

fatores encontram-se: 

(a) nos sucessivos descumprimentos dos programas; (b) no  fenômeno da corrupção 

da classe política; (c) no declínio de vastos setores sociais; (d) na complexidade das 
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demandas e na especialização técnica; (e) na crise dos grandes discursos de 

legitimação e, finalmente, (f) na influência dos meios de comunicação. 

(WOLKMER, 2010, p. 87) 

Convém explicitar que Wolkmer trata por “declínio de vastos setores sociais” a 

deterioração das condições sociais e a segregação de grandes parcelas da população, em razão 

da falta de acesso a bens materiais e a serviços públicos mínimos (saúde, educação, moradia, 

etc.). 

Lenio Streck e José Luiz Bolzan de Morais também reconhecem uma crise no 

sistema representativo brasileiro20. Os autores afirmam que, diante de certas características do 

sistema representativo (diversificação da sociedade, complexidade técnica das questões 

políticas e exercício da atividade política pelos representantes em modo “full time”), esse 

sistema, no País, tende ao esvaziamento ou à “fantochização”. Caracterizam esse processo de 

“fantochização” como sendo: 

[...] o desaparecimento de alternativas reais de escolha posto [sic] que se estabelece 

um estereótipo de desdiferenciação de propostas, de desidentificação de 

candidaturas etc., conduzindo o cidadão a um processo de apatia política diante da 

percepção da total desnecessidade mesmo dos próprios instrumentos de escolha dos 

representantes: as eleições. (STRECK; MORAIS, 2010, p. 157) 

Essa desdiferenciação de propostas e de candidaturas é facilmente vista no Brasil, 

quando se observa o excessivo número de partidos políticos – 32 já registrados pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (2014, online) – muitos sem identidade ideológica clara. Diante do quadro 

de “fantochização”, os autores reconhecem que o modelo representativo se mostra incapaz de 

responder adequadamente aos anseios e aos interesses populares. 

Em face desse quadro de crise da representação política, as demandas sociais que 

requerem atuação do Estado não são simplesmente silenciadas ou extintas, mas apenas não 

encontram os meios institucionais tradicionais pelos quais possam ser veiculadas, no caso, as 

instituições tradicionalmente apontadas como pertencendo ao âmbito da política, sobretudo o 

Poder Legislativo e Executivo. 

Surgem, então, tentativas heterodoxas de parte da população de influenciar a conduta 

estatal, aproximando a vontade de representantes e representados: o recurso ao Poder 

Judiciário, em busca da efetivação de prestações estatais que, ainda que legal ou 

constitucionalmente asseguradas, não são implementadas. Na precariedade de mecanismos 

representativos que pudessem demonstrar a insatisfação popular diante da omissão estatal, 

                                                 
20 Também em favor do reconhecimento de um crise no sistema representativo, Bobbio (2002, p. 34) e Jorge Neto 

(2008, p. 65), este último, em relação especificamente ao Brasil, aduz: “Em países, como o Brasil, o problema se 

agrava devido à pouca expressão dos partidos políticos, que não possuem uma plataforma política bem definida , 

tampouco apresentam  programas de governos bem delineados. No mais das vezes, é impossível disting uir entre 

as propostas de dois partidos políticos que pelejam em campos opostos”. 
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muitos utilizam da via jurisdicional, por seu maior alcance social, decorrente da ampliação do 

acesso à justiça no Brasil. Nesse sentido, também reconhece a doutrina estrangeira: 

El sistema político, lejos de la transparencia proclamada em los ideales 

republicanos, se hace opaco a los ojos de del ciudadano, que no puede penetrar em 

las estructuras corporatistas de decisión y se limita a conocer la actividad 

gubernamental a través de la medios de comunicación, com la simplificación y 

posibles manipulaciones que los mismos suponen. El ciudadano se siente así 

desprotegido ante el poder público y falto de representación política, y ello lo 

conduce, en un mecanismo de autodefensa, ante los tribunales de justicia. Ante la 

falta de respuesta a sus demandas  em sede política, acude a los tribunales y 

encuentra allí uma sensación de respuestas concreta a sus problemas [...]. (THURY 

CORNEJO, 2002, p. 257-258) 

No âmbito judicial, a crise de representação política se apresenta, portanto, pela 

intenção de realizar um controle heterônomo de políticas públicas, ou seja, a judicialização da 

política tratada. 

O fato de que esse controle judicial das políticas públicas ter assumido grande 

proeminência no País se deve, é o que se defende, a uma falha de representação político-

popular, em paralelo a um desenho e histórico institucional que permite esse controle pelo 

judiciário, conforme tratado anteriormente. Não se defende que este controle seja 

necessariamente benigno ou que deva ser ilimitado, tampouco que seja a solução única para o 

problema da concretização dos direitos sociais no País. 

Reconhece-se, por outro lado, que, ao passo que as instituições tipicamente políticas, 

as quais deveriam ser as únicas responsáveis pela implementação de políticas públicas, têm 

um baixo grau de sensibilidade às demandas sociais, o Poder Judiciário e os órgãos de função 

essencial à justiça (notadamente, Ministério Público e Defensoria Pública) se mostram mais 

acessíveis e capazes de dar uma resposta que atenda aos anseios imediatos da população, por 

meio do provimento judicial da prestação material pretendida21. Nesse sentido, Juliano Zaiden 

Benvindo destaca que o crescimento do judicialização da política no Brasil se dá num cenário 

de redemocratização pós-ditadura militar, em que, diante de um parlamento desacreditado, se 

busca estabelecer novas formas de catalizar o exercício da cidadania: 

É interessante observar, além disso, que a virada para o ativismo e o correspondente 

desenvolvimento de uma abordagem da adjudicação baseada em valores [...] 

também no Brasil coexistiu com a evolução do processo democrático após um 

período de autoritarismo. Se é uma mera coincidência, não obstante, é defensável 

que o ativismo judicial parece estar associado, pelo menos nas realidades 

constitucionais examinadas [Brasil e Alemanha], com o desafio de estabelecer uma 

                                                 
21O recurso ao Poder Judiciário como forma de contornar a falha na representação política também não está imune 

a críticas. Os membros dessas instituições tendem a estar distantes da realidade social tanto quanto aqueles que 

compõe o Poder Legislativo ou o Executivo, seja por questões sócio -econômicas que restringem o acesso aos 

cargos da magistratura, Ministério Público e defensorias, seja por mecanismos que, na busca por inde pendência 

funcional, podem levar esses servidores a indiferença social, como a obtenção de vitaliciedade ou de 

inamovibilidade. 
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instituição que possa catalisar o exercício da cidadania, ainda não praticada pela 

maior parte da sociedade.22 (BENVINDO, 2010, p. 87, tradução nossa).  

A judicialização da política, portanto, tem como uma de suas causas o fechamento 

das vias de acesso à política em desfavor do cidadão comum, que não consegue se fazer 

representar adequadamente e, por isso, defender seus interesses no âmbito dos poderes 

Legislativo ou Executivo. Nesse sentido, acompanha-se a opinião de Valetin Thury Cornejo, 

que faz diagnóstico semelhante na Argentina: “El juez se transforma em uma instancia directa  

frente al ciudadano, en una representación inmediata del poder estatal ante el cual puede 

acudir” (2002, p. 258). 

Se a judicialização da política se mostra inevitável no cenário brasileiro, isso não 

significa que o Poder Judiciário não deve encontrar limites na sua imersão no campo típico da 

política, sob pena de cair num “ativismo judiciário” prejudicial ao regime democrático. 

Dentro da realidade de judicialização da política, portanto, o “ativismo judiciário” denota a 

postura dos magistrados que se sobrepõem de forma indevida às decisões políticas 

majoritárias (BARROSO, 2012a, p. 10-11). 

O “ativismo judiciário”, desse modo, é mais uma sintoma indesejável, do problema 

de representação política no Brasil. As fronteiras que definem quando a judicialização da 

política já transbordou em “ativismo judiciário”, todavia, são de difícil precisão, sendo o tema 

do limite entre o que é político e o que jurídico uma das questões que desafiam juristas e 

cientistas políticos na atualidade. A crítica quanto à suposta violação da separação dos 

poderes serve, portanto, como forma de mitigar esse eventual ativismo, como salienta Ana 

Paula Barcellos: 

[D]eve-se conhececer um papel específico e relevante à crítica que se acaba de 

examinar: o de conter o que se poderia denominar ‘messianismo’ jurídico. 

Exatamente por força do ambiente político e social dos países em desenvolvimento 

(de que o Brasil é um exemplo, a frustração e a impaciência com o ritmo e os frutos 

do processo democrático ordinário podem conduzir ao desprezo – ainda que velado 

– por esse processo, capaz de alimentar a tentação de malversar o direito para 

transformá-lo em instrumento de afirmação da concepção política do intérprete”. 

(BARCELLOS, 2010, p. 110-111). 

É notório, como já referido, que, em se tratando da tutela de direitos fundamentais, 

esses limites não podem ser impostos a priori nem por normas infraconstitucionais, caso em 

que se incorreria em outra violação de direitos fundamentais, neste caso do acesso à justiça, 

expresso no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 

                                                 
22No original: “It is interesting, besides, to observe that the shift to activism and corresponding development of a 

value-based approach to adjudication […] also in Brazil coexist with the evolution of the democratization 

process after a period of authoritarianism. If this is merely a coincidence, it is nevertheless arguable that judicial 

activism seems to be associated, at least in the constitutional realities here examined [Brasil e Alemanha], with 

the challenge to estabilish a new institution that could catalyze the exercise of citizenship still not practiced 

enough by overall society”. 
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Visto dentro do contexto da judicialização da política, torna-se mais fácil 

compreender sua origem no Brasil, bem como já dá indícios de quais são seus limites e 

possibilidades no Direito brasileiro. 

 

 

2.3.3 Controle judicial de políticas públicas: limites e possibilidades 

 

 

Tendo-se em vista que a discussão do controle judicial de políticas públicas ocorre 

necessariamente no panorama da judicialização da política, muitas das críticas a este último 

fenômeno se aplicarão ao primeiro. Das críticas e contra-críticas comumente formuladas ao 

controle judicial de políticas públicas podem-se delinear alguns limites e possibilidades no 

direito brasileiro. É o que se busca realizar em seguida. 

Visto dentro do panorama da judicilização da política, deve-se ter como um primeiro 

limite ao controle judicial de políticas públicas a ideia de separação dos poderes do Estado, 

valor constitucional no Brasil e que, como visto, dá ensejo uma restrição ao “ativismo 

judicial”. 

A crítica em questão é firmemente resumida no questionamento trazido por Ana 

Paula Barcellos e já mencionado: “por que o Direito e o Judiciário, a pretexto de interpretação 

do texto constitucional, deveriam, ou mesmo poderiam, imiscuir-se com um tema como este – 

políticas públicas -, tipicamente reservado à deliberação política majoritária?” (2010, p. 108). 

Em síntese, a crítica toma por base a ideia clássica de separação dos poderes, afirmando que, 

ao analisar políticas públicas – de competência do Legislativo e do Executivo – o Judiciário 

estaria invadindo espaço de outros poderes, comprometendo o sistema constitucional. 

Como afirmado, o desenvolvimento do constitucionalismo brasileiro não permite a 

aplicação da ideia de separação dos poderes tal qual a formulou Montesquieu. O paradigma 

neoconstitucionalista e outros fatores históricos contribuem para que se reconheça um papel 

ativo do Poder Judiciário na sociedade brasileira, por vezes interferindo na atuação 

tipicamente reservada ao Executivo e ao Legislativo, sem que isso implique uma violação a 

esse valor essencial do Estado brasileiro. Isso impõe uma revisão da separação dos poderes. 

A intervenção do Judiciário que ora se reputa legítima é aquela, no campo das 

políticas públicas, que visa à satisfação de direitos sociais, mandados constitucionais de 

otimização, que, como já aduzido, deveriam ser cumpridos independentemente de 

determinação judicial. A supremacia constitucional de que são dotados os direitos sociais 
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deveria ser razão o bastante para que Executivo e Legislativo trabalhassem pela efetivação 

desses direitos. Não o sendo, a separação dos poderes não pode ser utilizada como álibi que 

impeça o Judiciário de, após provocação, determinar a prestação (ou a melhoria desta) de um 

direito social, com a conseqüente interferência em uma política pública. 

O primeiro limite que se defende ao controle judicial de políticas públicas de direitos 

sociais é, portanto, o seguinte: esse controle só pode ser realizado quando haja violação, total 

ou parcial, a um direito social. A defesa desse limite se faz não apenas com base na 

supremacia constitucional de que são dotados esses direitos, mas também com fundamento na 

ideia de que a garantia desses direitos podem ser um elemento necessário à garantia da própria 

democracia, a que se busca defender por meio da separação dos poderes. 

Explica-se. 

A garantia de padrões mínimos matérias que assegurem uma existência digna é 

pressuposto para que se possa participar do processo democrático. É a lição que se pode 

extrair, dentre outras, da obra de Amartya Sen, sobretudo em Desenvolvimento como 

liberdade (2010). Na obra, Sen busca explicar como o desenvolvimento de um povo está 

associado ao grau de liberdade que desfruta: quanto mais liberdade, mais desenvolvido é. 

Liberdade, para o autor, assume, no entanto, uma conotação mais ampla do que se possa 

pensar a princípio, abrangendo também a privação de acesso a recursos que assegurem uma 

existência minimamente digna. Aduz: 

Dever ter ficado claro, com a discussão precedente, que a visão de liberdade aqui 

adotada envolve tanto os processos que permitem a liberdade de ações e decisões 

como as oportunidades reais que as pessoas têm, dadas as circunstâncias pessoas e 

sociais. A privação de liberdade pode surgir em razão de processos inadequados 

(como a violação do direito ao voto ou de outros direitos políticos ou civis), ou de 

oportunidades inadequadas que algumas pessoas têm para realizar o mínimo do que 

gostariam (incluindo a ausência de oportunidades elementares como a capacidade de 

escapar de morte prematura, morbidez evitável ou fome insolvente). (SEN, 2010, p. 

32). 

Sen demonstra, então, como a participação no processo democrático é mais um 

critério de avaliação do desenvolvimento de um povo, estando inteiramente interrelacionado a 

outros critérios, aos quais trata como “liberdades instrumentais”. Dentre as cinco liberdades 

instrumentais listadas pelo autor, destaca-se, para os propósitos deste trabalho, aquilo que 

trata como “oportunidades sociais”, in verbis: 

[...] são as disposições que a sociedade estabelece nas áreas de educação, saúde, etc., 

as quais influenciam a liberdade substantiva de o indivíduo viver melhor. Essas 

facilidades são importantes não só para a condução da vida privada (como por 

exemplo levar a uma vida saudável, livrando-se de morbidez evitável e da morte 

prematura), mas também para uma participação mais efetiva em atividades 

econômicas e políticas. (SEN, 2010, p.59). 
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A interrelação entre essas liberdades instrumentais colacionadas pelo autor reside no 

fato de que o crescimento de uma corrobora as demais. Como demonstra Sen (2010, p. 193-

209), o fornecimento adequado de oportunidades sociais está diretamente relacionado com a 

maior participação na vida política e vice versa; são fatores intercambiantes, não excludentes. 

Trazendo-se a lição para a realidade brasileira, nota-se que as oportunidades sociais 

tratadas por Sen estão diretamente relacionadas à prestação dos direitos sociais. Logo, de 

acordo com a lição do autor, a garantia dos direitos sociais é uma das liberdades instrumentais 

necessária e interrelacionada ao exercício da democracia; sua garantia, abstraindo-se a forma 

como é dada, contribui, assim como a separação dos poderes, para o sistema democrático 

brasileiro. Recorre-se, novamente, à lição de Ana Paula de Barcellos ((2010, p. 108-109)., que 

resume: 

Sem respeito a um conjunto básico de direitos fundamentais, os indivíduos 

simplesmente não têm condições de exercer sua liberdade, de participar 

conscientemente do processo político democrático e do diálogo no espaço público. 

Em outras palavras: o sistema de diálogo democrático  não tem como funcionar 

adequadamente se os indivíduos não dispõem de condições básicas de existência 

digna. 

Desta feita, a efetivação dos direitos sociais é também uma garantia da democracia, 

mesmo quando feita pelo Poder Judiciário, por meio do controle de políticas públicas. Em vez 

de se mostrar contrário à separação de poderes no Estado, nota-se que esse controle, quando 

realizado como forma de garantia de prestação de um direito social, é complementar na 

garantia de um regime democrático. 

A contrario sensu, tem-se que, quando o controle judicial recai sobre uma política 

pública já existente e que já é capaz de efetivar o direito social em questão, a interferência do 

Judiciário é indevida, visto que adentra o espaço de competência de outros poderes sem trazer 

um ganho para o regime democrático. Seria um típico caso de ativismo judicial indesejado. 

O exemplo mais simples que se pode trazer é a tentativa de se buscar tratamentos 

experimentais de saúde por meio do Judiciário. Nesses casos, como aduzem Octavio Ferraz e 

Daniel Wang (2014, online), o controle judicial sobre uma política de saúde pública que já 

existe termina por criar gastos excessivos para poucos beneficiários (aqueles que buscam o 

Judiciário para tanto), retirando esses recursos do total de gastos para promoção da saúde 

pública. Há, na hipótese, um indevido controle do judiciário sobre os demais poderes que não 

traz nenhuma garantia a mais para o regime democrático. 

A segunda crítica comumente feita ao controle judicial de políticas públicas, e que 

ajuda a traçar-lhe um segundo limite, está intimamente ligada à primeira. Refere-se à 

legitimidade dos magistrados em geral, servidores públicos não escolhidos pelo voto popular, 
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para interferir nas políticas públicas, traçadas e executadas por servidores públicos titulares de 

mandato eletivo, escolhidos mediante a participação direta dos cidadãos por meio do voto. 

Essa visão, que questiona a legitimidade dos juízes, parece pretender que o Judiciário 

seja visto como um “poder neutro”, fora do debate político, tal qual proposto na clássica 

tripartição de poderes formulada por Montesquieu. Mais ainda, segundo Nagibe de Melo 

Jorge Neto (2010, p. 76), esse raciocínio enxerga a jurisdição constitucional – também 

exercida no controle judicial de políticas públicas tendo como parâmetro os direitos 

fundamentais – como algo apartado da democracia. 

É notório que os magistrados, no Brasil, não são escolhidos pelo voto popular. Esse 

fato, todavia, não lhes retira a legitimidade para interferir nas políticas públicas quando forem 

provocados e a interferência se mostrar necessária para garantir a prestação de um direito 

fundamental. Dois são os motivos principais que embasam essa afirmação. 

Primeiramente, como já discutido, o controle judicial de políticas públicas deve ter 

como pressuposto a violação de uma norma constitucional, normalmente um direito 

fundamental. A supremacia que se reconhece da Constituição deve limitar e dirigir a atuação 

dos poderes Executivo e Legislativo na implantação dessas políticas públicas. Quando essas 

políticas fogem aos objetivos traçados pela Constituição ou simplesmente não os cumprem, o 

controle judicial se mostra como mais uma forma de controle de constitucionalidade da 

atuação daqueles que detém o poder.  

A princípio, então, a legitimidade dos magistrados decorre da própria Constituição, 

que, para ter sua supremacia assegurada, muitas vezes depende do Poder Judiciário como 

“guardião da constituição”, reconhecendo quando os demais poderes violam a Carta e 

determinando, se possível, o fim dessa violação. Nesse sentido: 

Ao contrário, a atuação e o fortalecimento do Judiciário é corolário do Estado 

Democrático e, sem ele, não há democracia. O Judiciário apresenta-se como 

garantidor dos princípios da igualdade, da liberdade de pensamento, s em os quais a 

democracia não existe. Esse papel de garantidor é conferido ao Judiciário não por 

uma especial qualidade dos juízes, mas pela própria estrutura do poder que nada 

mais é que um âmbito de discussões institucionalmente aberto para que o próprio 

povo defenda a democracia e os direitos democraticamente garantidos. (JORGE 

NETO, 2008, p. 78). 

A Constituição estabelece, então, normas para o recrutamento (concurso público, 

como previsto no art. 93, inciso I) e a atuação dos magistrados (demais normas que regem a 

atividade dos magistrados, previstos nos demais incisos do art. 93) a fim de garantir-lhes uma 

legitimidade formal diante da sociedade (ALBUQUERQUE, 2013, p. 126). Essas normas 

deixam claro que os magistrados participam do poder estatal, estando legitimados para 

interferir na conduta dos demais poderes, quando estes atentarem contra a Constituição. 
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Sendo essas normas que regulam a atividade jurisdicional – inclusive no controle de 

constitucionalidade – decorrentes da própria Constituição, não há como negar legitimidade 

aos juízes sem questionar a legitimidade da própria Carta. O texto constitucional estabelece, 

como dito, regras que buscam atribuir legitimidade ao recrutamento e atuação dos 

magistrados. 

Além dessa legitimidade de ordem formal, pode-se vislumbrar uma legitimidade 

substancial, com base na teoria proposta por John Hart Ely acerca da constituição como 

procedimento. 

De acordo com Ely, a constituição não tem como tarefa a preservação de valores 

fundamentais ou de uma ideologia dominante, mas sim a garantia de uma “estrutura 

duradoura para a contínua resolução de disputas entre diferentes cursos de ação política” 

(ELY, 2010, p. 119). Para o autor, as normas constitucionais não estabelecem valores básicos 

ou fundamentais da sociedade porque foram esses eleitos como os mais importantes valores 

sociais, mas sim porque esses valores possibilitam meios para a participação de todos os 

cidadãos com relativa igualdade do processo democrático. Esse processo democrático 

realizado sob as normas constitucionais é que seria responsável por estabelecer quais e as 

formas de proteção dos valores fundamentais da sociedade. 

Por meio da garantia de direitos fundamentais, segundo Ely, a constituição busca 

estabelecer um procedimento que assegure a democracia no Estado, estabelecendo patamares 

mínimos de vida para os cidadãos, abaixo do quais se deve desconfiar da legitimidade das 

decisões políticas tomadas. Resume o autor: 

Mas não me interprete mal: nossa Constituição sempre teve o grande objetivo 

substancial de preservar a liberdade. Não fosse assim, não valeria a pena lutar por 

ela. Mas questão que interessa à nossa investigação é como buscaram alcançar tal 

meta. As principais respostas a essa pergunta, como vimos, são dadas por um 

conjunto bastante amplo de proteções procedimentais e por um esquema ainda mais 

elaborado que visa assegurar que, ao se fazerem escolhas substantivas, o processo de 

decisão estará aberto a todos, em condições de relativa igualdade, e os responsáveis 

pelas decisões cumprirão o dever de levar em consideração os interesses de todos os 

que serão afetados por suas deliberações. (ELY, 2010, p. 133). 

Diante dessa concepção de constituição, Ely defende que o controle de 

constitucionalidade realizado pelos juízes deve-se dar de modo a manter esse caráter de 

procedimento democrático ou restabelecê-lo quando violado. Ou seja, o controle de 

constitucionalidade deve ocorrer quando há um mau funcionamento do processo democrático. 

Para o autor, ocorre um mau funcionamento do processo democrático quando 

aqueles que estão incluídos no sistema político obstruem os canais de mudança, assegurando 

que continuem incluídos em detrimento de outros, ou quando esses incluídos reiteradamente 

põem em desvantagem os demais (ELY, 2010, p. 137). Nos casos em que se verifica esse mau 
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funcionamento, o processo democrático não merece confiança, segundo Ely, visto que as 

decisões substanciais tomadas pelos órgãos políticos seriam provavelmente diversas se outras 

pessoas tivessem sido incluídas ou se não estivessem em desvantagem. O controle de 

constitucionalidade, destarte, mostra-se como meio para garantir o acesso desses excluídos, 

com igualdade, ao processo democrático. 

Trazendo-se a teoria de Ely para o caso brasileiro, e tendo como base a concepção de 

que os direitos sociais garantem patamares mínimos de vida digna que permitem a 

participação no sistema político – são “liberdades instrumentais”, na concepção de Amartya 

Sen –, tem-se  que negativa de efetivação dos direitos sociais configura um mau 

funcionamento do processo democrático. Ocorrendo esse mau funcionamento, o controle de 

constitucionalidade realizado pelos juízes será legítimo na medida em que visa a assegurar a 

participação de um maior número de pessoas no processo democrático. Se esse controle de 

constitucionalidade, no caso dos direitos sociais, é feito por meio do controle judicial de 

políticas públicas, então, reputa-se legítima a interferência do Judiciário. 

Em outras palavras, a legitimidade dos juízes no controle de constitucionalidade, e 

por conseqüência no controle de políticas públicas relativas a direitos sociais, decorre do seu 

caráter de proteção àqueles excluídos ou postos em desvantagem no processo democrático. 

Trata-se de uma atuação do Poder Judiciário como um poder contra-majoritário, em que o fato 

de os juízes não dependerem do voto popular para seu recrutamento mostra-se como uma 

vantagem, capaz de lhes assegurar maior imparcialidade no momento da decisão (ELY, 2010, 

p. 135-136). 

John Hart Ely concorda com Hans Kelsen, portanto, na visão do controle de 

constitucionalidade como instrumento da democracia, na medida em que garante meios às 

minorias de controlar a ação da maioria que atente contra a própria democracia. Assim, aduz 

Kelsen:  

Toda minoria – de classe, nacional ou religiosa – cujos interesses são protegidos de 

uma maneira qualquer pela Constituição, tem pois um interesse eminen te na 

constitucionalidade das leis. [...] Se virmos a essência da democracia não na 

onipotência da maioria, mas no compromisso constante entre os grupos 

representados no Parlamento pela maioria e pela minoria, e por conseguinte na paz 

social, a justiça constitucional aparecerá como um meio particularmente adequado à 

realização dessa ideia. (KELSEN, 2007, p. 181-182). 

Apesar de não se sustentar, diante dos argumentos expostos, a crítica quanto à 

legitimidade dos juízes dá um alerta: embora sejam legítimos para controlar as políticas 

públicas, os juízes só o são excepcionalmente. O controle judicial, como ferramenta contra-

majoritária, deve servir como um alerta de que o processo democrático não está funcionando 

bem, devendo ser a exceção. A regra deve ser o bom funcionamento do processo democrático, 
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no caso dos direitos sociais, sua efetivação por meio de políticas públicas que realmente lhes 

efetive, sendo estas exemplos de decisões substanciais que devem ser tomadas por meio de 

um processo democrático, ainda dentro da concepção de Ely.  

O foco no controle judicial de políticas públicas como situação de exceção rechaça 

uma posição messiânica do Poder Judiciário e dos órgãos auxiliares à justiça que, diante das 

sérias deficiências na prestação dos direitos sociais, podem – e para alguns doutrinadores já o 

fazem – assumir uma posição de salvadores da sociedade brasileira. Deve-se atentar para que 

o excepcional controle judicial de políticas públicas não evolua para a regra na prestação dos 

direitos sociais, evitando-se que o Judiciário funcione, utilizando-se da analogia de Ingeborg 

Maus (2000), como um superego da sociedade, decidindo os conflitos que aquela não foi 

capaz de solucionar na via política. 

O último conjunto de críticas ao controle judicial de políticas públicas que se observa 

é quanto à capacidade técnica dos juízes para realizá- lo. 

Esse conjunto de críticas, na verdade, pode ser analisado sob dois aspectos: o 

primeiro diz respeito à falta de capacidade dos magistrados para tratar da matéria das políticas 

públicas, ou seja, por lhes faltar conhecimento técnico específico de cada política pública, não 

poderiam interferir na sua realização. O segundo aspecto refere-se à falta de capacidade dos 

magistrados de, diante de uma demanda judicial, normalmente individual, analisar todo o 

conjunto de ações que formam as políticas públicas, de modo que a interferência por parte do 

Poder Judiciário pode, com o propósito de fazer justiça para um caso específico, desequilibrar 

a prestação de toda a política pública, criando um cenário maior de injustiça. 

De acordo com o primeiro aspecto da crítica em questão, questiona-se se os 

magistrados, diante de uma demanda proposta, seriam capazes de estabelecer técnicas, formas 

de prestação ou distribuição específicos dos serviços prestados por uma política pública em 

questão. Teria o juiz conhecimento médico para determinar se um medicamento requerido 

deve ser fornecido? Ou para avaliar a real necessidade de construção de uma escola num 

determinada localidade? Teria o magistrado, que muito provavelmente não detém 

conhecimentos técnicos relevantes na área de saúde ou de educação, como chegar a uma 

solução justa com base nos conhecimentos técnico-jurídicos? 

A crítica põe em evidência grande dificuldade da atividade jurisdicional 

contemporânea: diante da complexidade que algumas relações assumem – no caso em 

questão, a relação entre o Estado e os cidadãos – torna-se cada vez mais difícil a resolução de 

contendas pelos juízes. A especialização do conhecimento necessário para o planejamento e a 

execução de políticas públicas reforça a ideia de que o controle efetuado por magistrados deve 
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ser a exceção, como já tratado na segunda crítica, e aponta um outro limite no ônus 

argumentativo das partes e do próprio magistrado. 

Na demanda judicial, têm as partes o ônus de argumentar a favor de seus pedidos. 

Em se tratando de um demanda que envolve direitos sociais, as partes têm o ônus de trazer 

razões técnicas e jurídicas que justifiquem a (não)interferência do juíz sobre a política 

pública. Como razão jurídica, tem-se a (não)violação de uma norma de direito fundamental, 

conforme já discutido. Em se tratando das razões técnicas, partes e magistrados deparam-se 

com um desafio epistemológico contemporâneo: a complexidade do conhecimento humano. 

Segundo Edgar Morin (1998, p. 21), o complexo é aquilo que não pode ser resumido 

de forma simples, não pode ser expressado em uma palavra ou em uma lei. O pensamento 

complexo, segundo o autor, visa a uma ideia integradora, não multilante ou reducionista do 

conhecimento, a uma perspectiva multidimensional do objeto de estudo (1998, p. 23). 

No caso do controle judicial de políticas públicas, a complexidade do conhecimento 

em questão impõe uma aplicação da proposta de Morin acerca do pensamento complexo. 

Partes e magistrados devem esforçar-se a fim de trazer o maior número de informações 

técnicas relevantes para a solução da questão. A deficiência na argumentação das partes, 

utilizando-se de formas vazias de argumentação, sem maiores detalhamentos, deve ensejar a 

negação do pedido – como exemplo, tem-se a mera alegação de que a saúde é um direito de 

todos a ser garantido pelo Estado como fundamento para requerer um determinado 

tratamento, sem que se argumente por que, em razões técnicas, esse tratamento e não outro já 

oferecido pelo SUS é o necessário para a garantia do direito. Já a deficiência na argumentação 

do magistrado, como de praxe, deve ensejar a reforma da decisão. 

A necessidade de ampla, fundamentada e tecnicamente aprofundada argumentação 

das partes já permite perceber que as demandas individuais, em matéria de direitos sociais, 

podem tornar-se de árdua solução. Dificilmente a parte requerente detém o conhecimento 

necessário para proporcionar ao magistrado um exame amplo da política pública, o que leva 

ao segundo aspecto da crítica quanto à capacidade dos juízes. Nesse sentido:  

Ainda que superadas as críticas anteriores, o fato é que nem o jurista e muito menos 

o juiz, dispõem de elementos ou condições de avaliar, sobretudo em demandas 

individuais, a realidade da ação estatal como um todo. Preocupado com a solução 

dos casos concretos – o que se poderia denominar de microjustiça -, o juiz 

fatalmente ignora outras necessidade relevantes e a imposição inexorável de 

gerenciar recursos limitados para o atendimento de demandas ilimitadas: a 

macrojustiça. Ou seja: ainda que fosse legítimo o controle jurisdicional das políticas 

públicas, o jurista não disporia do instrumental técnico ou de informação para levá-

lo a cabo sem desencadear amplas distorções no sistema de políticas públicas 

globalmente considerado. (BARCELLOS, 2010, p. 115, grifo da autora). 
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Diante das considerações feitas, já se pode perceber que, além de o controle judicial 

de políticas públicas dever ser uma exceção, este não se mostra muito adequado às demandas 

individuais. Demandas coletivas, como as ações civis públicas e as ações populares, e.g., 

permitem que uma cognição técnica mais ampla, que examine a política pública em seu 

conjunto, não apenas quanto a um requerente específico (JORGE NETO, 2008, p. 157-163). 

Esse exame mais amplo realizado por meio de ações coletivas torna o controle 

judicial menos propenso a desequilibrar as políticas públicas. Agregando-se esse limite aos 

demais propostos, a saber, controle judicial necessariamente decorrente de uma violação a um 

direito fundamental social, como uma via de exceção e com necessidade de argumentação 

técnica das partes, afasta-se a possibilidade de uma violação à ideia de separação dos poderes, 

bem como confere maior legitimidade e segurança na atuação de magistrados sobre as 

políticas públicas. 

Há, no entanto, um outro aspecto a ser explorado neste trabalho que também, 

acredita-se, contribuirá para a legitimidade e segurança do controle judicial de políticas 

públicas. 

Como já tratado, a prestação de qualquer direito fundamental envolve gastos de 

recursos a serem efetivados pelo Estado. Logo, quando o Poder Judiciário se imiscui na 

prestação desses direitos, por meio do controle judicial de políticas públicas, estará tratando 

diretamente na forma como são gastos os recursos públicos. Trata-se de conseqüência prática 

da concepção de “custos dos direitos”, como proposta por Stephen Holmes e Cass Sunstein 

(1999). 

A não efetivação de um direito, portanto, não é conseqüência de falta de recursos 

públicos, mas de uma escolha – justa ou injusta, constitucional ou não – na forma como serão 

gastos esses recursos (GALDINO, 2005, p. 235). Em se tratando de recursos limitados, será 

uma melhor escolha nesses gastos que determinará se os direitos são melhor efetivados. 

Trazendo-se para o âmbito do controle judicial de políticas públicas, tem-se que o 

magistrado deve, na análise de uma determinada política pública, verificar se o modo como os 

recursos públicos são gastos é da forma que se otimiza o direito social em questão. Em outras 

palavras, o magistrado deve verificar a eficiência da política pública. 

Nesse sentido, o presente trabalho visa a apontar a importância do controle da 

eficiência no exame das políticas públicas de direitos sociais. A busca por essa eficiência na 

prestação dos direitos fundamentais, como se examinará, acrescenta mais informações e 

instrumentos que auxiliam partes e magistrados no controle judicial de políticas públicas, 

orientando-se para uma maior efetivação dos direitos sociais. 
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Com esse propósito, será examinado, em seguida, a eficiência enquanto princípio da 

Administração Pública, inserida no ordenamento jurídico brasileiro com status constitucional. 

Como instrumento para operacionalizar esse controle de eficiência, posteriormente, será 

estudada a escola da Análise Econômica do Direito, apontando-se as contribuições para o 

Direito brasileiro, no âmbito da prestação de direitos fundamentais sociais. 

  



3 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA NO DIREITO BRASILEIRO 

 
 

A eficiência consta, conforme o art. 37, caput da Constituição Federal, como um 

princípio de observância obrigatória para a Administração Pública23 de todos os poderes em 

todos os entes federativos. 

Elevado a status de princípio constitucional da administração pública, por meio de 

emenda constitucional (Emenda Constitucional nº 19/1998), a ideia de eficiência já aparecia 

em diplomas legislativos anteriores e em duas referências breves no texto constitucional (art. 

74, inciso II e art. 144, §7º). Seu conceito, no entanto, não é uma categoria típica do Direito, 

causando ainda certa estranheza entre os juristas, como se pode perceber das diferentes 

conotações que assume entre os doutrinadores e do uso polissêmico que assume nos textos 

legislativos. 

Além de não ser típica do imaginário jurídico, a eficiência tem sua origem conceitual 

principalmente na Economia, campo do conhecimento que, embora muitas vezes se ocupe de 

objeto de estudo semelhante ao Direito, tem métodos, conceitos, aplicações e características 

muito distintas. A positivação dessa ideia impõe, destarte, um contato entre esses dois campos 

do conhecimento humano, criando uma área de intersecção no estudo do princípio em apreço, 

obrigando juristas e economistas a desenvolverem estudos nos campos um do outro. 

Como conceito típico da Economia, a eficiência é comumente associada a ideias de 

otimização do gasto de recursos, visando ao aumento da utilidade auferida. Embora essa seja 

apenas uma das acepções dada à expressão, mostra-se em forte ligação com a concepção de 

custos dos direitos fundamentais tratada anteriormente. Ora, se esses direitos dependem de 

gastos de recursos públicos, a positivação da eficiência como um dever da Administração 

Pública de otimização de seus gastos incidirá também na prestação dos direitos fundamentais. 

Em outras palavras, também na prestação de direitos fundamentais incide o dever de agir 

eficiente da Administração Pública. 

Já se viu que, uma vez que todos os direitos fundamentais dependem de gastos de 

recursos públicos, os quais são limitados, não é apenas a ausência de recursos que limita a 

prestação dos direitos fundamentais, mas escolha do que se faz com aqueles recursos que 

existem. A destinação que se escolhe dar aos recursos públicos é que definirão quais e em que 

medida serão os direitos fundamentais prestados. Embora sejam essas escolhas tipicamente 

                                                 
23Optar-se-á pela grafia do termo “Administração Pública” com letras maíusculas, para se destacar toda a atividade 

administrativa empreendida pelo Estado, no âmbito dos três poderes ou funções estatais e nos três níveis 

federativos. 
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políticas, estariam também limitadas pelo dever de eficiência, diante da força normativa que 

adquiriu com sua positivação no texto constitucional. 

A limitação à atuação política citada decorre não apenas do dever de agir eficiente da 

Administração Pública, mas também do custo em prestação de direitos que o gasto ineficiente 

pode representar. Sendo os recursos públicos limitados, a destinação de certo percentual à 

prestação de um direito social representa não apenas o compromisso com esse direito, mas 

também a privação desses recursos na prestação de todos os demais direitos, razão porque se 

diz que a prestação de tal e qual direito depende da escolha que se faz quanto ao gasto 

público. Se essa escolha é ineficiente, nota-se que há um gasto sem que seja obtido a utilidade 

máxima possível, com efeitos deletérios para aquele direito em que foram gastos os recursos e 

para todos os outros que foram privados de recursos24. 

A compreensão de que todos os direitos fundamentais dependem de custos estatais, 

destarte, deve vir acompanhada da compreensão de que esses gastos devem ser eficientes, em 

observância ao texto constitucional. 

A eficiência deve ser vista, portanto, como mais uma condicionante da decisão 

política em matéria de direitos fundamentais. A decisão ineficiente no gasto de recursos 

públicos violaria a norma constitucional, devendo-se questionar, então, a viabilidade de sua 

correção na via judicial. 

Diante dessas considerações, indaga-se se o princípio da eficiência, além de 

informador da atividade administrativa, não ensejaria um direito ao agir eficiente, ou um 

direito à eficiência. Se a escolha ineficiente viola a Constituição também em matéria de 

direitos fundamentais, deve-se perquirir se a compreensão desses direitos, enquanto 

dependentes da atuação estatal por meio da destinação de recursos públicos, também não está 

atrelada à compreensão da eficiência como um direito correlato a todo e qualquer direito 

fundamental. 

Esses questionamentos estão presentes, por óbvio, também na prestação de direitos 

sociais por meio de políticas públicas. Se a qualidade e a abrangência dessas dependem da 

forma e da quantidade de recursos públicos destinados, a eficiência desse dispêndio 

influenciará diretamente na implementação dos direitos sociais. 

Assim, se compreendida como um direito e, portanto, exigível na via judicial, a 

eficiência pode ser demandada como forma de garantir a otimização de uma política pública 

de direito social. 

                                                 
24O tema será estudado novamente no exame do conceito de trade off e na sua aplicação no Direito. 



73 
 

Diante da importância já apontada que a eficiência pode assumir no controle judicial 

de políticas públicas, faz-se necessário analisar o princípio desde sua gênese no ordenamento 

jurídico brasileiro, a fim de que seja melhor compreendido. Com esse propósito, analisar-se-

ão, em seguida, o contexto histórico e os objetivos da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, 

responsável pela positivação da eficiência como princípio constitucional. 

Compreendida a origem do princípio, posssibilita-se um melhor estudo de suas 

diferentes acepções, sendo necessária, além da investigação das acepções conferidas pelos 

juristas pátrios, a análise também sob o viés econômico, dado grande desenvolvimento que a 

eficiência alcançou dentro da Economia enquanto ramo do conhecimento. 

Por fim, estuda-se a possibilidade de ser a eficiência compreendida como um direito 

exigível na via judicial e capaz de influenciar diretamente na exacução de políticas públicas 

de direitos sociais. 

 

 

3.1 Emenda Constitucional nº 19/1998 e a inserção do princípio da eficiência no 

ordenamento jurídico brasileiro 

 

 

A Emenda Constitucional nº 19/1998 introduziu na Constituição da República 

Federativa do Brasil o que é tratado pela doutrina de reforma administrativa da década de 

1990 (doravante “reforma”), modificando profundamente a estrutura e a forma de atuação da 

Administração Pública do País. A mudança no texto constitucional feita pela emenda em 

questão vai muito além da inserção da eficiência como princípio da Administração Pública, 

englobando, em verdade, um projeto maior de reforma administrativa que deve ser 

compreendido em seu conjunto. Compreender a gênese da eficiência no ordenamento jurídico 

brasileiro requer, assim, o entendimento acerca da reforma citada. 

Embora não tenha sido a primeira reforma administrativa no Brasil, merece destaque 

pela amplitude da transformação que causou no ordenamento jurídico. 

Propugnada desde o início do primeiro governo do então Presidente Fernando 

Henrique Cardoso (de 1995 a 1998), a reforma visava principalmente à busca da 

desburocratização e do aumento da eficiência da Administração Pública, com base no modelo 

de administração gerencial de origem anglo-saxã, e o mote central do projeto era atender às 

demandas sociais de modo mais eficiente (GALDINO, 2005, p. 255-257). Seria, segundo 
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Luiz Carlos Bresser Pereira, uma resposta à crise da década de 1980 e à globalização 

econômica que se observava (1998, p. 237). 

Conforme referido acima, a reforma da década de 1990 não foi a primeira tentativa 

do Estado brasileiro de modernização administrativa. Faz-se necessário analisar, brevemente, 

as reformas empreendidas anteriormente, a fim de que se possa compreender o contexto da 

Administração Pública brasileira no início da década de 1990. 

Já na década de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, conforme leciona Maria 

Lírida Calou de Araújo e Mendonça (2008, p. 52-53), buscou-se implementar medidas que 

saneassem a desordem da Administração Pública brasileira, marcada pela confusão entre o 

patrimônio público e privado, bem como respondessem às novas exigências do Estado no seu 

papel de intervenção na economia e de prestação de serviços públicos. A autora afirma que se 

aplicou, à época, o modelo burocrático de administração, com base na teoria de Max Weber, 

cujas diretrizes: 

[...] tinham como ponto de referência a noção de eficiência, a preocupação com o 

sistema de mérito para o ingresso no serviço público, a concepção do orçamento 

como plano de trabalho, a institucionalização de treinamento e aperfeiçoamento para 

os servidores públicos. [...] dentro do modelo proposto, adotaram-se as 

hierarquizações, as normas abstratas, as relações interpessoais e a predominância do 

aspecto técnico. (MENDONÇA, 2008, p. 53). 

No mesmo sentido, Odete Medauar reconhece o aumento do número e da diversidade 

das atividades do Estado, fator que requeria maior conhecimento técnico daqueles que 

formavam a administração, os funcionários públicos. Assevera a autora que: 

Ampliaram-se também as atividades, em virtude das mudanças havidas no modo de 

atuar do Estado; as inúmeras funções assumidas pelo Estado da segunda metade do 

século XX realizam-se principalmente pelos órgãos e entidades da Administração. À 

burocracia-guardiã segue-se a burocracia prestacional. As atividades tornam-se 

muito variadas. Ocorre, assim, um enriquecimento das funções e crescente 

tecnização das atividades, com exigência de recrutamento de pessoas dotadas de 

conhecimentos especializados. (MEDAUAR, 2003, p. 127-128). 

Em resumo, a reforma de 1930 buscava adaptar a Administração Pública brasileira 

ao Estado social de direito cuja implantação se iniciava no País. Para tanto, fez-se necessária a 

adoção de medidas que transformassem políticas de governo em políticas de estado. Nesse 

sentido, ainda de acordo com as autoras citadas, passou-se a exigir capacitação técnica de 

funcionários públicos para a prestação de determinados serviços, bem como se criaram 

métodos mais transparentes de recrutamento de servidores e dispêndio do dinheiro público, 

este último pela adoção dos planos orçamentários. Em outras palavras, procurou-se implantar 

um modelo legal-burocrático de administração pública, com base na teoria de Max Weber. 

Como aponta Emerson Gabardo, o modelo se caracteriza principalmente pela 

legitimação do agir estatal por meio de procedimentos legal e abstratamente previstos. Esses 
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procedimentos, ainda segundo o autor, impõem a “calculabilidade do ‘dever-haver’, a 

definição jurídica prévia e extensiva de direitos e responsabilidades e a codificação tanto do 

Direito Público como do Direito Privado” (GABARDO, 2002, p. 37). Essa atenção aos meios 

pré-estabelecidos, típica do modelo burocrático, visa a atender imperativos de precisão, 

disciplina, continuidade, calculabilidade e aperfeiçoamento técnico das atividades prestadas 

pelo Estado (GABARDO, 2002, p. 33). 

Ressalta-se, ainda quanto ao período em comento, o pioneirismo da Constituição de 

1934 ao conferir status constitucional ao tratamento dispensado à Administração Pública, 

estabelecendo, no seu Título VII, artigos 168 a 173, regras aplicáveis aos funcionários 

públicos25. 

Apesar das modificações inseridas, verificou-se o descompasso entre as “tarefas 

assumidas pelo Estado e o ritmo acelerado do progresso técnico” (MENDONÇA. 2008, p. 

57), em decorrência, principalmente, da burocracia auto-referente instalada, razão por que se 

intentou nova reforma na década de 1960, já sob o governo militar iniciado em 1964. 

Por meio do Decreto-lei nº 200/1967, o governo do Marechal Castelo Branco deu 

nova feição à Administração Pública brasileira, reforçando o centralismo político e 

consolidando a intervenção do Estado no setor produtivo, por meio da expansão da 

Administração Indireta, então formada, segundo o art. 4º, inciso II do Decreto-lei, pelas 

autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. 

A expansão da Administração Pública Indireta denota a primeira tentativa de 

superação da rigidez burocrática, que, antes de uma forma de regulação da atividade 

administrativa, passou a ser percebida como um entrave ao desenvolvimento. Por meio de 

pessoas jurídicas distintas da Administração central, portanto, sujeitas a um regime jurídico 

ligeiramente diferente26 e dotadas de maior autonomia, buscou-se implementar os objetivos 

expressos no art. 6º do Decreto-lei 200/1967, quais sejam: planejamento, coordenação, 

descentralização, delegação de competências e controle. 

A tentativa de descentralização da Administração durante os governos militares, 

contudo, contrasta com o centralismo político existente à época, conforme aduz Maria Lírida 

Calou de Araújo e Mendonça: 

[...] salientam-se nestas duas décadas [1960 e 1970] tendências marcantes e opostas: 

o centralismo, com a concentração de poderes e recursos em nível federal, e a 

                                                 
25 Embora o termo “funcionários públicos” tenha caído em desuso no meio jurídico, preferiu -se a utilização dele 

neste trecho para ser fiel ao texto constitucional de 1934. 
26 Nesse sentido, interessante notar a aplicação do regime da Consolidação das Leis do Trabalho às empresas 

públicas, sociedades de economia mista e autarquias voltadas a serviços industriais, conforme redação do art . 

182 do Decreto-lei 200/1967. 
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descentralização em nível administrativo, para tornar eficientes as organizações 

públicas frente às novas demandas econômicas. (MENDONÇA, 2008, p. 59). 

A dicotomia citada e o autoritarismo do governo militar, concentrando em nível 

federal os recursos, impediram o avanço da reforma administrativa almejada pelo Decreto-lei 

nº 200/1967. Ressalta-se ainda que, por meio da flexibilização da contratação de empregados 

públicos sem concurso, a reforma da década de 1960 facilitou a sobrevivência de práticas 

patrimonialistas e fisiológicas. Na esteira do pensamento de Bresser Pereira, portanto, a 

reforma “embutida no Decreto-lei nº 200 ficou pela metade e fracassou” (1998, p. 245). 

Apesar das críticas apresentadas, o Decreto-Lei nº 200/1967 ainda se encontra em vigor, 

sendo dele retiradas as definições das entidades componentes da Administração Pública 

Indireta. 

Nota-se que, enquanto a primeira tentativa de reforma administrativa no Brasil 

buscava implantar um modelo burocrático de administração, já na segunda esse modelo 

começa a ser flexibilizado. Como aponta Emerson Gabardo (2002, p. 32-35), essa 

flexibilização denota uma certa crítica ao modelo burocrático que, como ressalta o autor, 

estaria deslocada.  

Com base em Raymundo Faoro, Gabardo observa que o próprio modelo burocrático 

nunca chegou a ser completamente efetivado no Brasil. A presença marcante do fisiologismo 

e do patrimonialismo na Administração Pública, ainda que mitigadas, não foram 

suficientemente afastadas, razão por que “as raízes da burocracia brasileira, contrariamente ao 

modelo legal-burocrático de administração pública, estruraram-se no bojo de um Estado 

formalmente público, mas materialmente privado” (GABARDO, 2002, p. 34). Em outras 

palavras, a implantação de regras burocráticas a partir da década de 1930 não afastou o 

personalismo das classes que já comandavam a Administração, mas criou mecanismos que, 

supostamente, lhes atribuíram legitimidade, favorecendo à perpetuação no controle da 

Administração e à continuidade de práticas que lhes  favoreciam, politica e economicamente 

(e.g., utilização da coisa pública para fins privados e clientelismo no emprego público). O 

mau uso que se fez do modelo democrático criou uma burocracia autônoma e auto-referente, 

desligada dos propósitos para qual foi pensada. 

Para Gabardo, destarte, atribuir as falhas na Administração Pública brasileira ao 

modelo burocrático per se é equivocado. Segundo o autor, não se deve confundir o “estado 

natural” do modelo burocrático, com o “estado patológico” que assumiu, diante de sua 

utilização como forma de perpetuar e legitimar a apropriação da Administração Pública por 

determinadas classes sociais, a que Raymundo Faoro trata como “estamento burocrático”. 

Nesse sentido, é também a crítica de Faoro (2000, p. 372): 
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Há a burocracia, expressão formal do domínio racional, própria ao Estado e à 

empresa modernos, e o estamento burocrático, que nasce do patrimonialismo e se 

perpetua noutro tipo social, capaz de absorver e adotar as técnicas deste, como meras 

técnicas. Daí seu caráter não transitório. Na conversão do adjetivo em substantivo se  

trocam as realidades, num jogo de palavras fértil em equívocos.  

A crítica ao modelo burocrático e as tentativas de superação por meio das reformas 

da década de 1960 e, como se verá, de 1990 parecem ignorar que esse próprio modelo não 

chegou a ser efetivado como idealizado no Brasil. A reforma da década 1990, portanto, critica 

e trabalha contra um modelo burocrático que, como visto, tem problemas maiores do que suas 

falhas intrínsecas. 

 

 

3.1.1 Breve contexto histórico da reforma da década de 1990 

 

 

A partir da década de 1980 e principalmente 1990, observam-se em todo o mundo 

amplos projetos de reforma administrativa dos Estados, com notória influência das medidas 

adotadas nos Estados Unidos, pelo então presidente Ronald Reagan, e na Inglaterra, pela 

então primeira-ministra Margareth Thatcher. 

As reformas anglo-saxãs foram concebidas como respostas à crise econômica 

mundial iniciada na década de 1970, mas que se intensificou na década posterior, buscando, 

em grande medida, o ajuste fiscal dos governos e a redução das atividades exercidas pelo 

Estado. Ademais, as reformas visavam a adaptar a Administração Pública à realidade 

globalizada dos mercados que se observava, facilitando a circulação de mercadorias, serviços 

e pessoas. 

Dentre as causas de crise econômica da época, foi apontada a marcante intervenção 

do Estado na economia e nos mercados, antes pontual, mas da qual não conseguia mais se 

desincumbir. Segundo Maria Lírida Calou de Araújo e Mendonça, o Estado “que deveria ser 

regulador e coordenador da atividade econômica nos anos de 1980, testemunhou grande crise, 

que provocou a redução das taxas de crescimento e levou os países em desenvolvimento a 

uma grande crise [sic] econômica” (2008, p. 71). A grande intervenção estatal na economia é 

apontada, portanto, como um dos fatores que vieram a gerar as altas taxas de inflação e a 

estagnação econômica. 

Bresser Pereira corrobora a ideia de que crise econômica decorreu da crise do 

Estado. Aduz o autor que: 
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A causa principal da crise econômica foi a crise do Estado – uma crise que ainda não 

está plenamente superada, apesar de todas as reformas já realizadas. Crise que se 

desencadeou em 1979, com o segundo choque do petróleo. Crise que se caracteriza 

pela perda da capacidade do Estado de coordenar o sistema econômico de forma 

complementar ao mercado. Crise que se define como fical, como uma crise do modo 

de intervenção do Estado, como uma crise de forma burocrática pela qual o Estado  é 

administrado, e, em um primeiro momento, também como uma crise política. 

(PEREIRA, 1998, p. 239). 

Ademais, a crise fiscal dos Estados, pela insuficiência de recursos financeiros, 

contribuía para que a prestação de serviços à população continuasse aquém do desejado em 

qualidade e, no caso do Brasil, de abragência da população. O Estado de Bem-Estar Social 

(Welfare State), provedor dos direitos sociais que deveria ser, encontrava seus limites 

financeiros. 

A tais fatores, conforme aludido acima, somou-se a crescente globalização dos 

mercados e sociedades, que desafiava a ideia tradicional de soberania dos Estados, requerendo 

maior mobilidade internacional de mercadorias, serviços e pessoas.  

Bruno Miragem, desse modo, resume as causas da crise enfrentada pelos Estados nas 

décadas de 1980 e 1990 em quatro questões, a saber: 

[I]nsuficiência de recursos financeiros estatais para fazer frente a todas as atividades 

que assume para si e consequentemente ineficiência da prestação de serviços 

públicos; o caráter crecentemente informacional e dinâmico da economia, em 

comparação a um alegado imobilismo/letargia estatal; o princípio da globalização, 

que tornaria relativo o alcance da jurisdição nacional estatal; a alteração de uma 

dada compreensão ideológica sobre o papel do Estado e suas relações com a 

sociedade, o que é historicamente vinculado ao advento de governos e políticas 

liberais nos Estados Unidos e no Reino Unido, entre fins da década de 1970 e o 

início da década seguinte. (MIRAGEM, 2011, p. 25-26). 

Neste cenário, ganhou notoriedade a proposta de modelo de Estado Neoliberal, cujas 

atribuições são reduzidas, a fim de permitir maior liberdade de mercado e saneamento das 

contas públicas, no que é tratado freqüentemente como “Estado mínimo” ou “subsidiariedade 

do Estado”. A preocupação dos neoliberais concentra-se no controle da inflação e na 

liberdade de mercado, melhor alcançados por meio da livre concorrência, cujo fator 

determinante seria a ausência de intervenção estatal. Criticam, sobretudo, a planificação e a 

regulação econômica por parte do Estado. 

Ligado ao denominado Consenso de Washington27, o novo modelo de Estado, 

implantado inicialmente pelos governos de Margareth Thatcher na Inglaterra e de Ronald 

Reagan nos Estados Unidos, tinha por diretrizes “fortalecimento dos mercados privados; 

desregulamentação da economia; privatização das empresas estatais; liberalização dos 

mercados, livre comércio internacional, redução da atuação do Estado, controle de inflação, 

redução do déficit público, corte das despesas sociais” (MEDAUAR, 2003, p. 97). Nesse 

                                                 
27 Odete Medauar (2003, p. 96-97) atribui a gênese do termo ao economista John Williamson. 
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sentido, Paul Hugon resume que, de acordo com o pensamento neoliberal, “sua intervenção 

[do Estado] se reduzirá a fiscalizar o mercado econômico, a fim de evitar engendre a 

concorrência” (1984, p. 153). Afirma ainda o autor, quanto à intervenção estatal admitida no 

pensamento neoliberal: 

O neoliberalismo reclama, portanto, a intervenção do Estado, a fim de eliminar tudo 

quanto possa obstar o livre funcionamento do mecanismo dos preços. O Estado deve 

lutar contra os agrupamentos de produtores, cartéis ou trustes nacionais ou 

internacionais. [...] O Estado deverá, também, procurar reformar as instituições, cuja 

evolução possa, em dado momento, se fazer de modo a constituir um óbice à 

salvaguarda da liberdade. (HUGON, 1984, p. 153). 

A fim de permitir a livre concorrência, mecanismo essencial para o controle livre de 

preços, o ideário neoliberal combate atitudes que julga “paternalistas” do Estado, sobretudo , 

programas de seguridade social amplos e de amparo aos desempregados. Contrapondo-se a 

essas atitudes consideradas paternalistas, a proposta neoliberal de Estado reclama uma 

diminuição na prestação estatal de direitos sociais, como forma de diminuir os gastos 

públicos.  

Nota-se, portanto, que essa proposta neoliberal tem forte contradição com o modelo 

de Estado social de direito. Os direitos sociais e as políticas públicas necessárias a sua 

consecução são vistas, então, como um empecilho ao desenvolvimento econômico, visto que 

oneram excessivamente o Estado e comprometem a atuação deste e dos agentes de mercado. 

Nesse sentido, António José Avelãs Nunes afirma que: 

[...] o neoliberalismo exclui da esfera da responsabilidade do estado as questões 

atinentes à justiça social, negando, por isso, toda a legitimidade das políticas de 

redistribuição do rendimento, orientadas para o objectivo de reduzir as 

desigualdades de riqueza e de rendimento, na busca de mais equidade, de mais 

justiça social, de mais igualdade efectiva entre as pessoas. (NUNES, 2008, p. 449). 

Outros países, em especial da América Latina, aí incluso o Brasil, passaram a adotar 

medidas para implantação de um Estado Neoliberal como condicionantes para investimentos 

externos nos países por parte de organismos internacionais, como o Fundo Monetário 

Internacional e o Banco Mundial. A necessidade dos investimentos externos, por sua vez, foi 

conseqüência do grande endividamento interno e externo desses países. 

Como resume Daniel Sarmento (2006, p. 175), o Brasil iniciou a reforma 

administrativa da década de 1990 dentro do contexto de: crise econômica e fiscal, controle do 

déficit público, implantação de práticas do Estado Neoliberal, como condicionantes de 

investimentos externos de organismos internacionais, e globalização econômica. 
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3.1.2 Objetivos da reforma no Brasil 

 

 

Dentro do contexto explicado, iniciou-se no Brasil, em 1995, novo movimento de 

reforma administrativa, desta vez com foco na implantação do modelo de administração 

gerencial desenvolvido pelos governos Thatcher e Reagan, respectivamente na Inglaterra e 

nos Estados Unidos. 

O plano de reforma foi elaborado pelo Ministério da Administração Federal e da 

Reforma do Estado, criado, em 1995, pelo governo do então Presidente Fernando Henrique 

Cardoso. A pasta, sob o comando de Luiz Carlos Bresser Pereira, foi responsável pela 

elaboração do Plano Diretor da Reforma do Estado, que teve como ápice a Emenda 

Constitucional nº 19, aprovada pelo Congresso Nacional em 4 de junho de 1998. 

Os objetivos da reforma dão um indicativo do que se pretendia por meio da inserção 

da eficiência no texto constitucional como um princípio da Administração Pública. A fim de 

se chegar à compreensão deste como um direito exigível na via judicial, deve-se antes analisar 

a proposta da reforma que possibilitou a positivação do princípio, permitindo-se uma 

interpretação histórica da norma. 

Bresser Pereira resume como a finalidade da reforma “transitar de uma administração 

pública burocrática para a gerencial” (1998, p. 264). Para explicar do que se trata essa 

administração pública gerencial, o autor aponta três orientações: técnica, econômica e política 

(2000, p. 115 ss). 

Por orientação técnica, Bresser Pereira identifica na administração gerencial a 

passagem do controle de procedimento (ou controle de meios) para um controle por resultado. 

O sucesso de um determinado administrador será determinado não pela previsibilidade ou 

calculabilidade da sua atuação – atributos defendidos pelo modelo burocrático –, mas pelo 

cumprimento de metas pré-estabelecidas, pela avaliação positiva da performance final. Com 

esse propósito, além da maior atenção ao resultado obtido, passa-se a dar mais enfoque à 

redução de custos, à avaliação de funcionário e à disposição e ao cumprimento de metas. 

A orientação econômica, ainda segundo Bresser Pereira, visa a dar um tratamento à 

Administração Pública mais próximo àquele conferido no âmbito privado, ou seja, a 

Administração Pública incorpora mecanismos de controle e avaliação típicos da 

administração de empresas. Além dos já citados controle de custos e da avaliação de 

funcionários e da própria Administração pelo cumprimento de metas, surge a “administração 
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por contrato” (contratos de gestão), em que administradores de diferentes níveis ou órgãos 

estabelecem, por meio de contrato, metas a serem cumpridas e suas contraprestações. 

Por fim, Bresser Pereira aponta a orientação política com ênfase no relacionamento 

entre Administração e administrado. Segundo o autor, o cidadão (administrado) passa ser 

visto como um cliente da Administração Pública, sujeitando esta, em teoria, ao controle a ser 

exercido por aquele. Em uma analogia com as relações de consumo, a Administração passa a 

ser vista como um fornecedor de serviços, e o administrado/cidadão, como um consumidor 

final. 

Diante desse perfil que se pretendia atribuir à Administração Pública, Bresser Pereira 

resume em apenas dois os grandes objetivos da reforma administrativa da década de 1990, 

quais sejam: “a curto prazo, facilitar o ajuste fiscal, particularmente nos estados e municípios, 

onde existe um claro problema de excesso de quadros; a médio prazo, tornar mais eficiente e 

moderna a administração pública, voltando-a para o atendimento dos cidadãos” (1998, p. 

257, grifo nosso). 

Segundo o autor, o ajuste fiscal seria obtido por medidas de saneamento das contas 

públicas referentes aos servidores públicos e pela reformulação do sistema de aposentadorias 

destes. Como meios necessários à concretização dessas medidas, indica a redução dos quadros 

de servidores públicos28, a definição do teto remuneratório dentro do serviço público e o 

aumento do tempo de serviço e da idade mínima necessários para a aposentadoria dos 

servidores. Desde então, o ex-ministro reconheceu a necessidade de mudanças no texto 

constitucional, as quais foram realizadas por meio das Emendas Constitucionais nº 19/1998, 

nº 20/1998 (primeira reforma previdenciária) e nº 41/2003 (segunda reforma previdenciária). 

Quanto ao ajuste fiscal, especialmente acerca do saneamento dos gastos com pessoal, 

cumpre destacar o importante progresso alcançado com a Lei Complementar nº 101 de 2000, 

ou Lei de Responsabilidade Fiscal. Afinada com os objetivos da reforma, a referida lei detalha 

limites e formas para os gastos de recursos públicos e prevê sanções para os entes federativos, 

pessoas jurídicas e gestores públicos que os descumprirem. 

Quanto ao segundo grande objetivo da reforma, a busca de eficiência da 

Administração Pública, o ex-ministro divide as atividades estatais em quatro categorias, 

apontando as necessárias mudanças em cada uma: núcleo estratégico; atividades exclusivas de 

                                                 
28 Importa ressaltar que Bresser Pereira afirma ser tal prática necessária apenas na Administração dos estados e 

municípios, afirmando categoricamente que “na União não existe excesso de quadros” (PEREIRA, 1998, p. 

257). A afirmação, feita em 1998, carrega muito peso e pode não se adequada para o tempo atual, tanto quanto 

podia não ser à época, merecendo análise mais cuidadosa, que não é objeto deste trabalho. 
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Estado; serviços não-exclusivos ou competitivos do Estado e produção de bens e serviços para 

o mercado (PEREIRA, 1998, p. 257-264). 

O núcleo estratégico é formado pelos órgãos de cúpula do Poder Executivo, 

responsáveis pela elaboração das políticas públicas, do Poder Judiciário e do Ministério 

Público. Sua estrutura seria mantida, bem como a propriedade estatal dos bens utilizados, 

inovando-se apenas quanto à utilização de contratos de gestão como instrumento de relação 

com os setores de atividades exclusivas e não-exclusivas do Estado. 

As atividades exclusivas de Estado são aquelas que decorrem do exercício da 

soberania do Estado. Exemplifica o autor como “a polícia, as forças armadas, os órgãos de 

fiscalização e de regulamentação, e os órgãos responsáveis pelas transferências de recursos, 

como o Sistema Único de Saúde, o sistema de auxílio-desemprego etc” (PEREIRA, 1998, p. 

258). Bresser Pereira afirma que essas atividades seriam exercidas por meio de agências 

autônomas, cujos objetivos e indicadores de desempenho seriam controlados pelo núcleo 

estratégico, por meio dos referidos contratos de gestão. 

Os serviços não-exclusivos, por sua vez, são aqueles prestados pelo Estado ou 

subsidiados por ele, considerados de alta relevância social ou por envolverem “economias 

externas” (1998, p. 259). O autor afirma que tais serviços não poderiam ser remunerados de 

forma adequada no mercado, devendo ser prestados por entidades autônomas, vinculadas ao 

Estado por meio dos contratos de gestão, que participariam do orçamento público, 

classificando tais entidades como “organizações sociais”. 

Quanto a esses serviços, Bresser Pereira afirma ser necessário avançar além da 

divisão de propriedade entre pública e privada, apontando uma terceira categoria: a 

propriedade pública não-estatal. Essa forma de propriedade não integraria o patrimônio do 

Estado, mas estaria afetada ao interesse público, prestando-se à satisfação de interesses gerais. 

O ex-ministro aponta “a expansão da esfera pública não-estatal aqui proposta não significa em 

absoluto a privatização de atividades do Estado. Ao contrário, trata-se de ampliar o caráter 

democrático e participativo da esfera pública, subordinada a um direito público renovado e 

ampliado” (PEREIRA, 1998, p. 263). 

A reforma proposta por Bresser Pereira quanto aos serviços não-exclusivos do 

Estado, portanto, avança ao ponto de criar não apenas uma nova categoria de bens públicos, 

mas um setor distinto daqueles já conhecidos (público e privado), que atuariam em parceria 

com a Administração Pública na prestação de serviços de relevância social. A esse novo setor 

da sociedade, a doutrina brasileira tem denominado como “Terceiro Setor”. 



83 
 

Por fim, a atividade do Estado poderia ser voltada para a produção de bens e serviços 

para o mercado, realizada por meio de empresas estatais e normalmente limitadas a setores 

estratégicos. Para essas atividades, Bresser Pereira apontou a necessidade de transferência 

para o setor privado, por meio do programa de privatizações iniciado antes mesmo da Emenda 

Constitucional nº 19, afirmando que “pressupõe-se que as empresas serão mais eficientes se 

controladas pelo mercado e administradas privadamente” (1998, p. 259). 

Paralelamente, Bresser Pereira aponta a necessidade de ressalvas quanto à 

privatização das estatais. Para o que denomina de “monopólios naturais” e “setores 

estratégicos” (1998, p. 260-261), como o do petróleo, indica a necessidade de regulação do 

mercado por parte do Estado, por meio de agências regulatórias específicas. Para os setores 

monopolistas em que se podem realizar grandes lucros, o ex-ministro aduzia a importância de 

manter o controle estatal. 

Os objetivos da reforma apontados por Bresser Pereira permeiam toda a 

Administração Pública brasileira, o que requereu uma “reforma jurídico-normativa do Estado” 

(MIRAGEM, 2011, p. 27), realizada principalmente pela já referida Emenda Constitucional nº 

19/1998. Nesse sentido, Odete Medauar resume os objetivos almejados pela reforma em: 

a) Administração a serviço do cidadão, significando um novo modo de relacionar-se 

com a sociedade; b) transparência; c) Administração eficiente; d) privatização 

difusa, sob dois aspectos: d1) transferência, ao setor privado, de atribuições 

públicas, com redução do número de órgãos Administração; d2) expansão de 

práticas inspiradas no direito privado, acarretando, inclusive, técnicas de gestão qu e 

priorizam os resultados, o chamado new public management, de origem inglesa. 

(2003, p. 133). 

Com vistas a alcançar os objetivos explanados, além da Emenda Constitucional nº 

19/1998, foram promulgadas leis29 e decretos que viabilizaram os mecanismos de reforma. Os 

impactos e contribuições causados por esses instrumentos normativos foram variados. 

Ademais, as mudanças indicadas vieram a alterar de forma relevante o funcionamento da 

Administração e sua relação com o cidadão, visando a tornar aquela menos auto-referente, 

diminuindo-se a burocracia estatal, e mais voltada para a prestação dos serviços considerados 

essenciais ao público. 

Concomitantemente, as atividades tratadas por Bresser Pereira como não-exclusivas 

do Estado, em que se inserem a maior parte dos direitos sociais tratados neste trabalho (e.g., 

saúde, educação e previdência social) e voltadas para a produção de serviços e mercadorias 

passariam a ser exercidas pelo setor privado, desonerando o orçamento público e, 

                                                 
29 Citam-se, a título de exemplo, a Lei 8.987/1995, que regula o regime de concessão e permissão de serviços 

públicos, a Lei 9.491/1997, que estabelece o novo plano nacional de desestatização, e a Lei 9.637/1998, que 

dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. O rol não é exaustivo. 
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supostamente, trazendo maior eficiência para essas atividades. Cumpre ressaltar que, na 

prática, a mudança nessas atividades foi tímida, estando restrita, em grande parte, ao fomento 

por parte de organizações sociais e do chamado “Sistem S” (SEBRAE, SESI, SENAI, 

SENAC, etc.), ou dirigidas à assistência social, mas em paralelo à prestação desta por parte do 

Estado. 

Na proposta de Bresser Pereira, nota-se certo antagonismo entre eficiência e 

prestação dos direitos sociais, ideia em consonância com a proposta de Estado neoliberal que 

influenciou a reforma administrativa e que tem como um de seus pontos centrais a diminuição 

das atividades prestadas pelo Estado – visando ao Estado mínimo. Ao afirmar que essas 

atividades não podiam ser eficientemente prestadas pelo mercado, Bresser Pereira parte do 

pressuposto de que são atividades do mercado, e não do Estado. A concessão que faz, por 

meio da atribuição da prestação de direitos sociais ao “Terceiro Setor”, portanto, parte de um 

pressuposto claramente inconstitucional, visto que o texto da Carta Magna deixa claro, em 

várias passagens, serem dever do Estado a prestação desses direitos. 

Pode-se perceber, destarte, que a proposta de reforma administrativa não parecia 

preocupar-se com a eficiência na prestação de direitos sociais enquanto atividades 

prioritariamente do Estado, propondo, do contrário, subverter a lógica do Estado social de 

Direito e transferir a responsabilidade por essa prestação a um setor intermediário entre 

público e privado. 

A proposta não vingou, como já disse. Ou pelo menos, não vingou nos moldes em 

que foi feita. Em resumo, o Estado brasileiro não se desincumbiu das chamadas atividades 

não-exclusivas, permanecendo a prestação dos direitos sociais, prioritariamente, como um 

dever estatal, ainda que sejam oferecidos também pelo setor privado, mas neste como serviços 

sujeitos à remuneração, portanto, com tratamento nitidamente contratual. 

Assim, o aparente antagonismo entre eficiência e direitos sociais não ficou resolvido. 

A normatividade e o status constitucional de ambos, no entanto, impõem sua harmonização, 

como se verá. 

 

 

3.2 Princípio da eficiência como novo paradigma da Administração Pública 

 

 

Analisado o contexto político e jurídico da inserção do princípio da eficiência no 

ordenamento jurídico brasileiro, pode-se passar ao estudo desse princípio. 
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Primeiramente, deve-se ressaltar que dentre as mudanças jurídicas trazidas pela 

Emenda Constitucional nº 19 está a alteração feita no caput do artigo 37 da Constituição, 

fazendo inserir a eficiência como mais um dos princípios da Administração Pública, o que, 

como visto no estudo dos objetivos da reforma, pretendia conferir à Administração tratamento 

gerencial. Embora a ideia de eficiência não fosse inédita no Direito Administrativo brasileiro, 

passou a ter valor constitucional, aplicando-se à Administração direta e indireta, em todas as 

esferas do Estado. 

A compreensão do princípio, portanto, necessariamente deve ter dois pressupostos: o 

reconhecimento de sua força normativa e a compreensão do seu papel na reforma 

administrativa pretendida. 

Por reconhecimento da força normativa, nada mais se quer dizer do que a aplicação 

da ideia de força normativa da Constituição (HESSE, 1991) a essa norma específica. Como 

norma constitucional, o princípio da eficiência deve surtir efeitos sobre todo o Estado 

brasileiro, condicionando sua atuação em todos os poderes, em todos os entes federativos. 

Trata-se, assim, de uma norma jurídica e, como tal, dotada de coercibilidade por meio de 

sanção estatal30. 

Embora possa parecer uma constatação óbvia, essa observação faz-se necessária para 

afastar, de logo, posições como a de Jessé Torres Pereira Júnior, que vê no principío da 

eficiência uma “figura de estilo, um reforço de linguagem para enfatizar o que é inerente à 

Administração Pública” (PEREIRA JÚNIOR, 2000, p. 41), ou seja, o dever de economicidade 

e boa administração31. Admitir posições como a do autor citado significaria negar força 

normativa à Constituição e reconhecer, a despeito dos cânones da hermenêutica jurídica 

clássica, que o constituinte derivado utilizou-se de palavras em vão no texto constitucional. 

Há que se reconhecer, no entanto, certa razão nos ensinamento de Jessé T. Pereira 

Júnior e Egon B. Moreira, visto que o mau gasto dos recursos públicos, que gera ineficiência, 

nunca foi permitido pelo regime jurídico administrativo. Se antes não poderia ser coibido 

como violação ao princípio da eficiência, certamente poderia como violação a outros 

princípios presentes no caput do art. 37 da Constituição, ou como forma de improbidade 

administrativa combatida pelo art. 10 da Lei nº 8.429 de 1992 (Lei de Improbidade 

Administrativa). 

                                                 
30Conceitos derivados de Kelsen (2009, p. 67-78) e Bobbio (2005, 143-176). 
31No mesmo sentido, defende Egon Bockmann Moreira (2000, p. 326) que a Administração Pública nunca foi 

autorizada a agir com desperdício ou ineficiência, sendo a positivação do princípio um despropósito e u ma 

atitude inócua, por parte do constituinte derivado. 
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Sendo assim, como adverte Lúcia Valle Figueiredo (2001, p. 63), cumpre investigar 

o que muda no regime administrativo público com a positivação da eficiência como princípio. 

É nessa investigação que surge a importância do segundo pressuposto elencado: a 

compreensão do princípio da eficiência como um elemento da reforma administrativa da 

década de 1990. 

Investigar o princípio da eficiência como um dos elementos da reforma nada mais 

significa do que se utilizar do método de interpretação histórica, de acordo com a 

hermenêutica clássica defendida por Savigny. Com base na compreensão dos motivos 

históricos que levaram à positivação da eficiência, pode-se ter um vislumbre do sentido e do 

alcance da norma. Esses motivos, por sua vez, devem ser compreendidos em consonância 

com os objetivos da reforma administrativa, notadamente em sua preocupação – exposta por 

um de seus principais idealizadores – em conter os gastos públicos e em conferir à 

Administração Pública uma maior preocupação com os resultados alcançados, em lugar dos 

meios utilizados. 

Com base nesses dois pressupostos (força normativa constitucional e interpretação 

histórica do princípio), reconhece-se uma mudança de paradigma na Administração Pública 

por meio da positivação da eficiência pela Emenda Constitucional nº 19. Nesse ponto, 

concorda-se com a lição de Flávio Galdino, que aduz: “A eficiência promove a releitura da 

administração pública, passando a funcionar como parâmetro de legitimação do Estado de 

Direito – para ser realmente legítimo, um Estado e a sua respectiva agenda administrativa 

devem ostentar padrões de eficiência” (GALDINO, 2005, p. 258). 

O primeiro passo na compreensão do princípio da eficiência é reconhecer, portanto, 

que promove uma mudança no perfil da Administração Pública brasileira, inserindo uma nova 

preocupação no agir administrativo e no controle que se faz deste. Essa preocupação é, de 

acordo com os objetivos da reforma já estudados, a redução dos gastos públicos e a maior 

atenção à obtenção de resultados. 

A inserção do princípio não se faz em detrimento de outros princípios já típicos do 

regime jurídico administrativo. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade 

(previstos também no caput do art. 37 da Constituição) continuam a ter a importância que já 

detinham no ordenamento jurídico brasileiro, delineando um perfil da Administração Pública 

mais próximo do modelo burocrático. Apesar de a reforma administrativa tentar superar esse 

modelo, a mera positivação da eficiência não lhe invalida completamente, mas lhe adiciona 

um novo fator a ser considerado. Nota-se, portanto, que, ainda dentro do modelo burocrático, 

deve-se buscar a redução de custos e a obtenção de resultados efetivos. 
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A interpretação do princípio da eficiência deve se dar, de acordo com os cânones da 

hermenêutica constitucional contemporânea, seguindo a ideia de máxima efetividade das 

normas constitucionais e de unidade da constituição. Todas as normas constitucionais têm, 

portanto, a mesma hierarquia e deve-se buscar sua efetivação na máxima medida possível 

(MENDES; COELHO; BRANCO, 2008, p. 114), numa interpretação que contemple todo o 

sistema constitucional brasileiro. Nesse sentido: 

Como dito, não se pode compreender um dispositivo constitucional sem levar em 

conta todo o sistema, principalmente por conta de sua abertura, que o torna, embora 

mais aproximado à realidade, muito mais vulnerável e complexo. [...] Devem 

permanecer ressalvadas todas as críticas à reforma administrativa, mas superando-as, 

torna-se necessário contribuir não somente para a sua compatibilização com o 

ordenamento constitucional, como também, para melhor regulamentação legislativa 

infraconstitucional do princípio. (GABARDO, 2002, p. 86). 

A constatação permite antecipar que o princípio da eficiência, ainda que imponha 

certa flexibilização de normas procedimentais em busca de melhores e menos dispendiosos 

resultados, deve coadunar-se com as demais normas constitucionais, e não apenas com os 

princípios da Administração Pública referidos no art. 37. A eficiência deve ser compreendida 

dentro dos objetivos e dos valores da Constituição Federal, seja a garantia da dignidade da 

pessoa humana, por meio da proteção dos direitos fundamentais, seja a manutenção do Estado 

democrático de direito, por meio da legalidade estrita do agir estatal. 

A reforma administrativa encontra limites, destarte, no próprio texto constitucional. 

A flexibilização do modelo burocrático de Administração em busca de resultados e de menos 

despesas não pode se dar ao arrepio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 

publicidade administrativa. Do mesmo modo, não se podem flexibilizar métodos de trabalho 

da Administração Pública se essa flexibilização importar em violação aos direitos 

fundamentais ou a qualquer norma constitucional. 

Em resumo, a eficiência deve ser um topoi a mais a ser acrescentado na interpretação 

e na aplicação das normas pela Administração Pública. O perfil desta última muda, portanto, 

na medida em que uma preocupação que sempre deveria estar presente ganha a força 

normativa constitucional, adquirindo a mesma importância dos demais princípios 

administrativos. 

Exemplos da mudança de perfil da Administração Pública podem ser encontrados na 

própria Emenda Constitucional nº 19 e na legislação que se seguiu à positivação da eficiência. 

Na própria Emenda, a preocupação com a obtenção de resultados pode ser vista: na 

fixação de limites remuneratórios no serviço público (art. 37, inciso XI, posteriormente 

alterado também pela Emenda Constitucional nº 41 de 2003); na positivação dos contratos de 

gestão como instrumentos de atuação da Administração Pública (art. 37, §8º) e na 
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preocupação com controle social da qualidade dos serviços públicos, exposto na forma de 

reclamação a ser feita pelo usuário desses serviços e no acesso à informação (art. 37, §3º e 

incisos). 

Ainda por parte do poder constituinte derivado, nota-se a preocupação com a 

eficiência no tratamento conferido aos servidores públicos. Com efeito, o §7º do art. 39 

(incluído pela Emenda em questão) prevê a existência de leis, por parte dos entes federados, 

que disciplinem a aplicação de excedentes de receita corrente no desenvolvimento de 

programas de qualidade e de produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, 

reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou 

prêmio de produtividade. A atenção à otimização dos gastos e à obtenção de resultados 

melhores por parte dos servidores públicos é patente no referido mandamento. 

No mesmo sentido, a emenda impôs como requisito da obtenção de estabilidade do 

servidor público a aprovação em avaliação especial de desempenho (art. 41, §4º), e, 

paralelamente, como possível causa para a perda do cargo por servidor estável a avaliação 

periódica de desempenho (art. 41, §1º, III). Novamente, nota-se no texto constitucional a 

preocupação com a obtenção de resultados eficazes por parte dos servidores públicos, não 

sendo a legitimidade de sua contratação causa o bastante que justifique a permanência na 

Administração de servidor incapaz de obter resultados satisfatórios no desempenho de suas 

funções. 

Na legislação infraconstitucional posterior à Emenda nº 19, também se encontram 

exemplos de mudança no paradigma administrativo brasileiro, mais voltado para a obtenção 

de resultados. 

Dentre essas mudanças, talvez uma das mais significativas seja quanto à regulação 

dos procedimentos licitatórios: com grande apego à legalidade das formas, a Lei nº 8.666 de 

1993 sofreu modificações e teve sua incidência restrita por outras leis que estabeleceram 

novas modalidade de licitação, tudo com o propósito de tornar o procedimento mais célere e 

menos dispendioso. Dentre essas mudanças, destacam-se a criação de modalidade mais 

simples de licitação para compra de bens e serviços comuns, o pregão (regulado pela Lei nº 

10.520 de 2002) e a previsão da inversão de fases da licitação, com julgamento das propostas 

anterior à habilitação do licitante, nos casos de contratação de parceria público-privada (Lei nº 

11.079 de 2005) e nos casos de contratação sob o Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas direcionado às obras públicas voltadas à Copa do Mundo de 2014 e aos Jogos 

Olímpicos de 2016 (Lei nº 12.462 de 2012). 
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Além da busca por otimização dos gastos públicos nos procedimentos licitatórios, 

observou-se forte tentativa de se racionalizar a despesa pública em geral, impondo limites de 

gastos com pessoal, servidores ativos e inativos, com contratação de despesas de caráter 

continuado e com a abertura de créditos suplementares. Toda essa disciplina foi abordada pela 

Lei Complementar nº 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Esses são apenas exemplos, não exaustivos, da preocupação com os gastos de 

recursos públicos e a obtenção de resultados que se seguiram após a positivação da eficiência. 

Servem tais exemplos para demonstrar a mudança de paradigma na Administração Pública 

brasileira que se afirma ter havido. 

Essa mudança de paradigma, como já se defendeu, não altera o caráter social do 

Estado brasileiro, razão porque se defende que essa preocupação eficientista deve ser 

estendida também à prestação dos direitos sociais, e não antagonizada a estes. O princípio da 

eficiência deve ser entendido, portanto, como uma mudança de paradigma capaz de melhorar 

a prestação dos direitos fundamentais sociais, não de reduzi-los ou de relegá-los a uma 

atividade do “Terceiro Setor”. 

A compreensão que se busca desse paradigma eficientista deve ser feita, destarte, 

dentro da compreensão do Estado brasileiro como um Estado social de Direito, comprometido 

com a promoção dos direitos sociais como forma de garantia da dignidade da pessoa humana. 

Observado o princípio da eficiência como um novo paradigma a orientar a 

Administração Pública, mas compreendido dentro de um Estado social de direito, cumpre 

examinar o sentido e o alcance da norma. 

Tratando-se de um termo multifacetado e com diversos significados atribuídos pela 

doutrina, a análise que se fará é dividida em dois grandes grupos, de acordo com o âmbito 

disciplinar em que são feitas. 

Primeiramente, examinar-se-ão as concepções de eficiência atribuída por juristas, 

denominadas concepções jurídicas. Além de se buscar uma compreensão mais aprofundada, 

dar-se-á atenção também ao sentido dado em manuais e cursos de Direito Administrativo e de 

Direito Constitucional, visto que esses tem maior alcance e, conseqüentemente, maior 

influência sobre os juristas, formados ou em formação. 

As concepções jurídicas, no entanto, não podem desprezar o fértil estudo realizado 

acerca da eficiência no âmbito da Economia. Com efeito, o conceito de eficiência é, há muito, 

uma das preocupações dos economistas, que têm relevante contribuição para os juristas. 

Ademais, como ressaltado, a inserção do princípio no texto constitucional se fez como parte 

de uma reforma jurídico-administrativa que declaradamente buscava trazer práticas típicas das 
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ciências da Economia e da Administração de Empresas para o ordenamento jurídico, sendo a 

eficiência uma dessas práticas que se tentou introduzir. O exame do princípio não pode 

prescindir, portanto, das contribuições econômicas. 

Deve-se ressaltar que a separação se faz apenas para fins metodológicos. A 

compreensão do princípio deve ser uma só, valendo-se em conjunto das contribuições de 

juristas e de economistas. 

 

 

3.2.1 Concepções jurídicas 

 

 

Inserido em 1998 no texto da Constituição, o princípio da eficiência ainda encontra 

uma grande variedade de interpretações na doutrina jurídica brasileira. 

Com base na doutrina jurídica tradicional32, o referido princípio impõe à 

Administração o dever de agir e de organizar-se de forma a obter o melhor resultado possível 

para o cidadão. É o princípio da eficiência comumente identificado com ideias de 

economicidade e celeridade. Nesse sentido José dos Santos Carvalho Filho (2012) e Fernanda 

Marinela (2010), atribuem ao princípio da eficiência a ideia de redução de custos para a 

Administração, por meio de métodos, instrumentos ou tecnologias que importem em menor 

gasto e menor tempo para a consecução dos resultados almejados. 

Outros doutrinadores, no entanto, associam o a eficiência à busca de melhores 

resultados ou desempenho, sem necessariamente vincular isso à redução de custos. É o caso 

de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2007), Dirley da Cunha Júnior (2012) e Hely Lopes 

Meireles33 (2003). 

Uma outra corrente de doutrinadores vincula o princípio da eficiência ao “dever de 

boa administração”, conceito importado do direito italiano, que “impõe à Administração 

Pública direta e indireta a obrigação de realizar suas atribuições com rapidez, perfeição e 

rendimento” (GASPARINI, 2005, p. 21). É o caso, além do já referido Diógenes Gasparini, 

de Celso Antônio Bandeira de Melo (2010). 

                                                 
32Neste ponto, quer-se dizer com “doutrina jurídica tradicional” aquela apresentada em manuais e cursos, 

sobretudo de Direito Administrativo e de Direito Constitucional, que, por se tratarem de estudos mais sintéticos e 

objetivos, tem maior alcance entre os juristas, formados ou em formação. Não se quer, com isso, fazer nenhuma 

crítica à metodologia adotada pelos autores desses cursos e manuais, visto que se reconhece a importância de les 

como um instrumento de contato inicial do jurista com os respectivos campos de estudo. 
33Cumpre ressalvar, quando ao último, que a citação se faz em deferência à autoria inicial da obra, visto que 

Meireles faleceu antes da positivação da eficiência no ordenamento jurídico brasileiro, sendo a concepção tratada 

aquela dos atualizadores de sua obra. 
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Ainda no âmbito da doutrina jurídica tradicional, encontra-se referência ao princípio 

da eficiência por outra ótica, como um direito exigível pelo cidadão contra a Administração 

Pública. Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho indica o foco no administrado, 

aduzindo que: 

Pretendeu o governo conferir direitos aos usuários dos diversos serviços prestados 

pela Administração ou por seus delegados e estabelecer obrigações efetivas aos 

prestadores. Não é difícil perceber que a inserção desse princípio revela o 

descontentamento da sociedade diante de sua antiga impotência para lutar contra a 

deficiente prestação de tantos serviços públicos, que incontáveis prejuízos já causou 

aos usuários. (CARVALHO FILHO, 2012, p. 30). 

A colocação será objeto de investigação mais adiante. 

Ainda no âmbito da doutrina tradicional, nota-se nítido aporte de outras ciências, 

como a Economia e a Administração, sobre o ordenamento jurídico brasileiro, traduzindo-se 

na análise de custo-benefício dentro das atividades estatais. São inseridos, portanto, fórmulas 

do direito privado na Administração Pública, prática denominada por alguns doutrinadores 

como “privatização” (MEDAUAR, 2003, p. 249). 

Partindo-se para investigações mais abrangentes acerca do princípio da eficiência, os 

doutrinadores agregam lhe outros sentidos. 

Conferindo notável importância à interpretação histórica, Bruno Miragem aponta a 

importância do princípio da eficiência como critério de avaliação de resultados, o que 

denotaria a mudança do foco da Administração, saindo dos meios para os fins de sua atuação. 

A posição abrange, a um só tempo, as concepções de José dos Santos Carvalho Filho (2012), 

Fernanda Marinela (2010), Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2007), Dirley da Cunha Júnior 

(2012) e Hely Lopes Meireles34 (2003). Segundo Miragem: 

[O] aspecto mais relevante do princípio da eficiência, neste sentir, será justamente o 

destaque que determina, do ponto de vista jurídico, à introdução na Administração 

Pública de técnicas de gestão de resultados e de um dever jurídico geral de conduta 

finalística, conduzida ao interesse público, por parte dos agentes públicos. 

(MIRAGEM, 2011, p. 43). 
O autor chega à conclusão também por meio do estudo da reforma administrativa já 

tratada. Com base no modelo gerencial que se buscou implantar, Miragem vê no princípio da 

eficiência a legitimação constitucional para que a Administração Pública atue por meio do 

controle de resultados, conferindo menor importância ao controle dos meios. Trata-se, 

portanto, de mudança no perfil da Administração Pública, que passa a dar mais atenção na 

qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, reconhecendo estes como o fim de toda a 

Administração. 

                                                 
34Cumpre ressalvar, quando ao último, que a citação se faz em deferência à autoria inicial da obra, visto que 

Meireles faleceu antes da positivação da eficiência no ordenamento jurídico brasileiro, sendo a concepção tratada 

aquela dos atualizadores de sua obra. 
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Miragem deixa claro, no entanto, que essa compreensão não necessariamente implica 

reconhecer o princípio da eficiência como norma que obriga a redução de custos ou a 

diminuição da intervenção Estatal sobre a sociedade (2011, p. 44). Nesse ponto, o autor 

parece divergir inteiramente dos ideais da reforma administrativa. 

Com base numa proposta de reconstrução pragmática de conceitos do Direito, Flávio 

Galdino chega a uma das conclusões que se reputa mais abrangente acerca do princípio. 

Segundo o autor, “o princípio da eficiência apresenta acentuada relação com a idéia de 

proporcionalidade ou mesmo com a idéia de razoabilidade” (GALDINO, 2005, p. 259). 

Para Galdino, então, o princípio da eficiência impõe uma readequação dos 

operadores do Direito quando da aplicação das máximas de proporcionalidade ou de 

razoabilidade35. Além das regras de necessidade, adequação e proporcionalidade strictu senso, 

o aplicador do Direito deve ter atenção à otimização dos gastos, ponto em que Galdino se 

utiliza de concepções econômicas de eficiência que serão adiante tratadas. 

As concepções já abordadas são elucidativas do sentido e do alcance da norma. 

Conceitos como economicidade, celeridade, busca de melhores resultados e dever de boa 

administração não se mostram excludentes entre si, a não ser que se proponham a ser uma 

explicação exaustiva ou exclusiva do conteúdo da norma. Em outras palavras, esses conceitos 

podem ser agregados em torno de uma interpretação ainda mais abrangente do princípio da 

eficiência, que, quando conjugada com as concepções econômicas, demonstrar-se-á a 

contribuição efetiva do princípio da realidade jurídica brasileira. 

Essa concepção abrangente decorre da compreensão dada por Emerson Gabardo 

(2002), para quem o princípio da eficiência pode ser visto como um imperativo de 

racionalização da Administração Pública. Reconhecendo que ainda se trata de um conceito 

vago, o autor parte para o exame do princípio com base em pressupostos semelhantes aos aqui 

adotados, quais sejam, a força normativa e a sua gênese na reforma administrativa. 

Gabardo propõe, assim como já se afirmou, que o princípio da eficiência deve ser 

interpretado em conjunto com os outros mandamentos constitucionais, como os demais 

princípios que regem a Administração Pública, as normas de direitos fundamentais e a defesa 

da dignidade da pessoa humana como um dos valores centrais defendidos na Constituição. 

A eficiência incrementa, segundo o autor, as preocupações da Administração, 

impondo-lhe uma reflexão dinâmica acerca do uso dos recursos públicos, ou seja, além dos 

demais requisitos de validade da atuação administrativa, insere-se uma preocupação quanto ao 

                                                 
35Nesse ponto, Galdino utiliza-se das expressões razoabilidade e proporcionalidade como sinônimos. No 

comentário que se segue, optar-se-á pela postura do autor. 
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uso contínuo dos recursos públicos e voltada para a obtenção de resultados concretos. Assim, 

resume Gabardo as contribuições da eficiência em três: 

1. a incrementação da avaliação dos fins públicos que introduzem as normas e os 

meios disponíveis à organização encarregada de sua satisfação; 2. A configuração de 

mais um critério jurídico para análise ponderada das possíveis contradições entre os 

distintos fins públicos na sua aplicação tópica; e 3. a melhor delimitação do exame 

da adequada distribuição dos meios disponíveis pelo poder público entre as distintas 

organizações à sua responsabilidade, em função da valorização dos fins e objetivos 

públicos atribuídos a todas elas. (GABARDO, 2002, p. 96-97). 

Com a necessário preocupação com obtenção de resultados e com a atenção à forma 

como são gastos os recursos públicos, pode-se perceber uma atuação mais pragmática da 

Administração Pública. Além dos outros critérios que já informavam o correto agir 

administrativo (moralidade, impessoalidade, legalidade, etc.), este deve alcançar os resultados 

esperados e não deve comportar gastos inúteis ou ineficientes, enfim, gastos que não tragam a 

utilidade superior à que demandaram. 

O modelo burocrático de administração, com atenção às formalidades na atuação da 

Administração Pública, não é combatido. O que se combate é a autonomização dessa 

burocracia, no dizer de Gabardo e de Faoro, o estado patológico do modelo burocrático. A 

burocracia só é legítima enquanto capaz de fornecer resultados, os quais devem advir de uma 

racional aplicação dos recursos públicos. 

A positivação da eficiência em sede constitucional eleva essa ideia à categoria de 

norma constitucional, incidindo com força normativa e conformadora sobre toda a 

Administração Pública, em todas as esferas do poder, em todos os entes federativos e em 

todas as atividades prestadas. Está também no âmbito de incidência desse princípio, portanto, 

a prestação dos direitos sociais por meio de políticas públicas, tema de que tem tratado este 

trabalho. 

Assim, quando da execução de políticas públicas de direitos sociais, cabe indagar se 

estas de fato prestam os direitos sociais, alcançando o resultado esperado de disponibilização 

dos bens e serviços necessários à população. De nada adianta, para a legalidade da política 

pública, alardear-se os gastos que demandou, a quantidade de pessoas que envolveu ou 

mesmo o atendimento a tal e qual padrão de qualidade, se o direito social que é seu objetivo 

não é cumprido. Não é incomum ver exemplos de construções de unidades de saúde ou de 

ensino no País que, por faltar investimento na contratação de pessoal, permanecem sem 

prestar os direitos à saúde e à educação, respectivamente. 

Cabe ainda questionar-se se destinação dos recursos públicos na realização dessas 

políticas é racional e ótima, se os resultados obtidos não poderiam ser mais e melhores com 

uma destinação distinta, em suma, se o emprego dos recursos públicos é eficiente.  
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É quanto a esse último aspecto da eficiência referido, a otimização do gasto de 

recursos, que os estudos levados a cabo por economistas tem muito a contribuir no Direito 

brasileiro. Complementando-se as concepções ditas jurídicas, analisa-se o desenvolvimento da 

questão para a Economia, notadamente com intuido de estabelecer quando se pode julgar o 

gasto de um recurso como otimizado. 

 

 

3.2.2 Concepções econômicas 

 

 

O desenvolvimento de estudos por parte de economistas acerca da eficiência 

remonta, pelo menos, ao início do século XX, na obra de Vilfrido Pareto (COOTER; ULEN, 

2010, p. 38), portanto, muito antes de qualquer contribuição jurídica. 

Importante conceito para a Economia, a eficiência é normalmente estudada no 

âmbito mercadológico, ou seja, nas relações de trocas de bens no mercado. É sintetizada como 

a relação entre os benefícios e os custos agregados a uma situação após uma determinada 

conduta36. Confinado ao âmbito de mercado, custos e benefícios são aqui compreendidos em 

um sentido estritamente material ou monetário. 

Para a compreensão como norma jurídica, no entanto, a abordagem da eficiência que 

demonstra maior interesse é aquele que trata da relação entre benefícios e custos entendidos 

como utilidades, não necessariamente material ou com valor monetário. É esse o sentido 

desenvolvido por Pareto. Segundo Richard Posner, Pareto desenvolve seus estudos da 

eficiência “como solução para o problema clássico do utilitarismo prático, ou seja, o de medir 

a felicidade das pessoas para avaliar o efeito de uma política na utilidade total da sociedade” 

(POSNER, 2010a, p. 105). 

Nesse sentido, a definição de eficiência segundo Pareto encontrou ampla aceitação 

na teoria econômica. Com os aperfeiçoamentos realizados por Nicholas Kaldor e John Hicks, 

já em meados do século XX, o conceito de eficiência pode ser estudado por dois critérios, os 

quais levam os nomes dos autores referidos. Em ambos os critérios adiante explicados, 

percebe-se a necessidade de uma análise comparativa entre duas situações, a fim de se 

analisar o ganho ou não de utilidade. 

                                                 
36É o conceito basilar com que trabalham Krugman e Wells (2007), Mankiw (2001) e Pinheiro e Saddi (2005). 

Apropriando-se dessa base exclusivamente econômica, Rachel Sztajn resume eficiência como “aptidão para 

atingir melhor resultado com o mínimo de erros ou perdas, obter ou visar ao melhor rendimento, alcançar a 

função prevista de maneira a mais produtiva” (SZTAJN, 2005, p. 81). 
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Segundo o critério de Pareto, uma situação é mais eficiente que outra se, na 

passagem da primeira para a segunda, aumenta-se a utilidade para alguém, sem que esta seja 

diminuída para ninguém mais. Como a medida de utilidade é completamente subjetiva, sendo 

impossível aferi-la objetivamente, Pareto vê no consentimento a única forma de saber se a 

utilidade aumentou ou não, ou seja, se os sujeitos envolvidos na transação consentiram com 

sua realização, é porque viram na mudança realizada um ganho de utilidade. Feitas as 

mudanças consentidas até que a utilidade não possa mais ser melhorada sem que isso implica 

a piora da situação de alguém, tem-se o que se conhece como “Ótimo de Pareto”, em outras 

palavras: “Um ótimo de Pareto é aquela situação em que não há mudança que melhore a 

situação de um agente sem piorar a situação pelo menos um outro agente” (PINHEIRO; 

SADDI, 2005, p. 120-121). 

A eficiência segundo o críterio de Pareto pode ser facilmente vista num exemplo de 

transações no mercado. Tomando-se um exemplo hipotético em que A, agricultor, possui uma 

safra de tomates que deseja vender, aceitando um preço mínimo de $1.000; B é um 

comerciante que deseja comprar tomates, mas está disposto a pagar até o valor de $1.200. Se 

A vender seus tomates para B, acordando ambos os preço de $1.100 pago por B, há um ganho 

de utilidade na mudança dos direitos de propriedade. Como se pode extrair do consentimento 

de ambos, o valor de $1.200 tem para A mais utilidade do que os tomates que antes possuía 

(visto que aceitaria até o valor de $1.000), assim como, para B, os tomates tem maior 

utilidade do que os $1.100 de que dispôs (dado que pagaria até $1.200), tratando-se de uma 

transação eficiente. Se as trocas entre A e B prosseguirem de forma consentida até o ponto em 

que nenhum dos dois tenha mais interesse na compra e venda de tomates, a relação entre 

ambos estará em um ótimo de Pareto. 

No âmbito de mercado, o critério já enfrenta alguns problemas. Como afirma Posner 

(2010a, p. 106), o critério desconsidera os efeitos das mudanças sobre terceiros, bem como 

outras condições de mercado, como a ocorrência de monopólios. No exemplo citado, não se 

sabe se A é um produtor monopolista de tomate e, caso houvesse outros produtores, B estaria 

disposto a pagar um preço bem inferior, tendo pago os $1.100 apenas por ser A a única opção. 

Se já enfrenta críticas quanto às relações de mercado, o critério de Pareto pode não 

ser ainda mais difícil de ser transposto para outras situações, dentre as quais as políticas 

públicas. A quantidade de sujeitos envolvidos, a dificuldade para se aferir o consentimento de 

todos e, assim, o ganho de utilidade dos envolvidos pode tornar, de fato, inviável a utilização 

do critério. Um exemplo pode ilustrar melhor o que se afirma. 
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Em uma comunidade hipotética no Brasil, planeja-se realizar mudanças no trânsito 

de veículos automotores. Dentre as mudanças, está prevista a retirada de uma praça para a 

construção de uma avenida mais larga e com maior fluidez de veículos, havendo grupos de 

pessoas contrárias a essa mudança e grupos a favor. Num ambiente de mercado, os dois 

grupos negociariam a utilidade que veem em cada um dos bens envolvidos (maior fluidez no 

trânsito vs. aproveitamento da praça para lazer), realizando a modificação se alcançassem 

termos com que ambos os lados consentiriam, havendo um presumido ganho de utilidade. Em 

se tratando de bens públicos, no entanto, a mudança não será feita pelas partes citadas, mas 

pelo poder público a quem cabe a responsabilidade pela organização do espaço público 

urbano. 

Ainda dentro do exemplo, nota-se que a mudança, por depender da atuação pública, 

torna mais difícil a obtenção do consentimento de todos, a fim de que se possa presumir o 

ganho de utilidade. A mera sujeição do projeto à votação não implica a ocorrência de 

consentimento das partes, pois aqueles que tiveram seu voto vencido não estarão auferindo a 

ganho de utilidade que julgam necessário para que abram mão do bem perdido. 

Nesse sentido, alertam Guido Calabresi e Philip Bobbit, defendendo a 

inaplicabilidade do critério de Pareto para avaliação de políticas públicas, aduzem: 

No seu lugar, devemos utilizar um outro [critério] como o seguinte: em qualquer 

realocação de recursos proposta, os vencedores devem parecer capazes de 

compensar os perdedores, e a mudança na distribuição trazida deve ser, de alguma 

forma, favorável, ou não tão desfavorável ao ponto de ofuscar, dadas as 

comparações intersubjetivas, o fato de que alguns ganharam mais do que outros 

perderam37. (CALABRESI, BOBBIT, 1978, p. 85-86, tradução nossa). 

Diante dessas considerações, nota-se que a aplicação do critério de Pareto para a 

compreensão do princípio da eficiência, que, como se disse deve orientar também as políticas 

públicas, mostra-se problemática. A transposição do critério do âmbito mercadológico para o 

não-mercadológico sofre problemas graves que recomendam sua não aplicação. 

Já o segundo critério de aferição da eficiência parece encontrar maior 

compatibilidade.  

Conhecido como critério de Kaldor-Hicks, este defende que uma mudança eficiente 

na alocação de recursos em que alguns indivíduos saiam prejudicados é possível, desde que 

haja um ganho de utilidade para outros que compense a perda dos primeiros, num modelo de 

compensações teóricas. O ganho de utilidade que se é aferido aqui não é apenas aquele 

                                                 
37No original: “In their place, we should use something like the following: In any proposed reallocation of 

resources the winners must appear to be able to compensate the losers and the actual distributional change 

brought about must either be, in some sense, favorable or not so unfavorable as to outweigh, given interpers onal 

comparisons, the fact that some have gained more than others have lost”. 
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individualmente considerado, como no critério de Pareto, que analisa apenas o ganho de 

utilidade experimentado por cada sujeito individualmente, mas o ganho de utilidade do 

conjunto de sujeitos envolvidos. Como afirmam Pinheiro e Saddi, o critério de Kaldor-Hicks 

“contrasta com o de Pareto, por levar em conta a soma dos efeitos líquidos em todos os 

agentes, e não em cada um deles individualmente” (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 121). 

Assim, de acordo com o critério de Kaldor-Hicks, as perdas de utilidade por algum 

sujeito podem ainda ser consideradas eficientes, desde que o ganho auferido por outros seja 

capaz de compensar o perdedor, mantendo um ganho líquido total positivo. A forma de 

compensação entre vencedores e perdedores pode variar, por mecanismos de distribuição 

posterior (tributos, por exemplo) ou por meio de externalidades positivas, conceito que será 

explorado mais adiante neste trabalho. Novamente, vale a lição de Pinheiro e Saddi: “A 

eficiência de Kaldor-Hicks se baseia, portanto, na possibilidade de compensação – em que os 

custos com o pagamento do prêmio são inferiores aos benefícios gerados, o que explica por 

que todos podem se encontrar em melhor posição” (2005, p. 121). 

No exemplo dado acerca dos defensores da praça contra defensores da avenida, 

pode-se melhor analisar a eficiência por meio do critério de Kaldor-Hicks. Não havendo outro 

meio de aferir o consentimento de todos os envolvidos, o meio lógico para se colher as 

opiniões seria a votação acerca do projeto. O lado que sair vencido na votação, por óbvio, 

sofrerá perda de utilidade, seja porque deixará de utilizar a praça como opção de lazer, seja 

porque deixará de ter a maior fluidez do trânsito de veículos. Como condição para se alcançar 

uma mudança eficiente, pode-se vincular a proposta vencedora ao fornecimento de 

compensações ao lado vencido: os defensores da praça, caso vencedores, devem apresentar 

proposta de maior fluidez do trânsito (ainda que não tão grande quanto a que seria obtida com 

a retirada da praça), assim como os defensores do trânsito devem apresentar proposta de 

opção de lazer (ainda que não tão útil quanto a praça). Assim, ainda que uma parte saia 

perdendo em utilidade, o ganho obtido pela outra é maior que o prejuízo da primeira, 

configurando em uma realocação eficiente de recursos. 

O critério de Kaldor-Hicks mostra-se menos exigente que o critério de Pareto, e por 

isso mesmo mais fácil de ser utilizado. Talvez seja por essa razão que, enquanto critério 

econômico de eficiência, tenha sido o critério de Kaldor-Hicks aquele que foi mais aceito por 

juseconomistas38 como uma proposta de aplicação da eficiência no cenário jurídico, 

                                                 
38A designação de “juseconomistas” refere-se àqueles juristas que tentam trazer métodos e conceitos da Economia 

como contribuição para o estudo do Direito. Estão geralmente afeitos à escola que se estudará ainda neste 

trabalho, a Análise Econômica do Direito. 
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principalmente na avaliação de políticas públicas. Nesse sentido, citam-se nomes como 

Richard Posner, Guido Calabresi e Philip Bobbit39 na doutrina estrangeira, e Rachel Sztajn, 

Armando Castelar Pinheiro, Jairo Saddi, Bruno Salama e Ivo Gico Jr., na doutrina nacional. 

Diante dessas considerações, nota-se que o critério de eficiência de Kaldor-Hicks 

mostra-se mais útil ao Direito em geral e, no caso brasileiro, como desenvolvimento do 

princípio da eficiência. A melhor aplicabilidade desse critério na avaliação de políticas 

públicas está a indicar, inclusive, sua aplicação como forma de controle da eficiência, com 

base no princípio constitucional, de políticas públicas, dentre as quais aquelas de direitos 

sociais. 

A análise das concepções econômicas de eficiência, além de apontar um critério 

importante de avaliação, deixa outra contribuição à compreensão do princípio. Ambos os 

critérios estudados em Economia tomam por base avaliativa o resultado final de uma 

modificação no status quo. Tanto em Pareto com em Kaldor-Hicks, a eficiência é avaliada 

com base na situação alcançada, ou seja, com base nas conseqüências de uma determinada 

realocação de recursos. 

Com essa observação, quer-se destacar que as concepções econômicas de eficiência 

dão clara importância a uma abordagem consequencialista do princípio. A eficiência não é 

avaliada ex ante, não se pode afirmar que uma conduta se mostra eficiente sem se analisar, 

ainda que em tese, as conseqüências advindas dessa conduta. 

Essa contribuição mostra-se em consonância com os objetivos da reforma 

administrativa que deu causa à positivação da eficiência. Como tratado, a reforma buscou 

inserir na Administração Pública uma maior preocupação com a obtenção de resultados, em 

vez de ater-se apenas à legalidade dos meios de atuação. A obtenção de resultados é 

claramente dependente de uma abordagem consequencialista, tanto quanto as concepções 

econômicas de eficiência. 

Nota-se, destarte, que, se as concepções jurídicas de eficiência contribuem para a 

análise pragmática da atuação da Administração Pública, com maior atenção a aspectos 

materiais como os gastos de recursos públicos, as concepções econômicas informam um dever 

de análise consequencialista dessa Administração. Além de atentar para questões quanto à 

economicidade e otimização de seus gastos, o princípio da eficiência impõe ao poder público 

um dever de analisar suas condutas com base nos ganhos de utilidade obtidos. 

                                                 
39Quanto a Calabresi e Bobbit, cumpre afirmar que os autores não afirmam expressamente que comungam do 

critério de Kaldor-Hicks. No entanto, o critério de eficiência que defendem (1978, p. 85-86), já citado, apresenta 

forte similitude com o critério de Kaldor-Hicks. 
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3.3 Direito difuso à eficiência administrativa 

 

 

Do estudo das concepções de eficiência feito, pode-se perceber que duas ideias 

principais devem ser compreendidas no princípio: o pragmatismo e o consequencialismo da 

ação administrativa. A Administração Pública deve atuar – inclusive na prestação dos direitos 

sociais por políticas públicas – com atenção à otimização da alocação de recursos públicos e 

voltada sempre para a obtenção de resultados concretos e satisfatórios quanto ao ganho de 

utilidade. 

A interpretação do princípio, como já se afirmou anteriormente, deve ser feita 

sempre em consonância com todo o texto constitucional e com todos os valores e os 

princípios constitucionalmente protegidos. Assim, a positivação da eficiência e a mudança de 

paradigma da Administração pública não são causas que desnaturem o caráter social do 

Estado brasileiro: a prestação dos direitos sociais não deve ser reduzida, mas deve ser avaliada 

também quanto à sua eficiência. 

Como mais um critério de avaliação da atuação da Administração Pública, cumpre 

investigar ainda se a eficiência é judicialmente exigível, ou seja, se é possível apresentar-se ao 

Poder Judiciário uma demanda em que se pede por uma atuação mais eficiente do poder 

público, ou se condena uma conduta pretérita ineficiente. Se há um dever de agir eficiente por 

parte da Administração Pública, há um direito à eficiência? Mais ainda, se há esse direito, 

pode-se exigi- lo como forma de correção ou otimização na prestação dos direitos sociais? 

A indagação decorre de algumas provocações encontradas na doutrina jurídica 

nacional.  

Comentando as transformações ocorridas no Direito Administrativo por meio da 

reforma administrativa dos anos de 1990, Diogo Figueiredo Moreira Neto vê na eficiência um 

“direito difuso da cidadania” (2000, p. 32), portanto, exigível na via judicial como forma de 

correção do agir administrativo. 

Também vê a eficiência como um direito exigível na via judicial José dos Santos 

Carvalho Filho. Conforme já citado, o autor vê na positivação da eficiência a construção de 

um instrumento para que a população possa controlar – o autor não deixa claro se judicial ou 

administrativamente – a prestação dos serviços públicos quanto à (de)eficiência com que são 

prestados (CARVALHO FILHO, 2012, p.30). 
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Outro interessante desenvolvimento da eficiência enquanto direito judicialmente 

exigível decorre da investigação de Juarez Freitas (2009) acerca do direito fundamental à boa 

administração. 

Freitas parte do pressuposto que, para um ato administrativo ser legítimo, deve estar 

em “conformação com a tábua axiológica da Constituição e seus objetivos fundamentais, 

especialmente os arrolados no art. 3º” (2009, p. 20). Assim, o autor pretende conformar todos 

os atos administrativos, inclusive aqueles ditos discricionários ou políticos, aos princípios 

constitucionais em conjunto. 

A construção teórica até aqui pode parecer redundante, se considerado o que já vinha 

sendo feito na doutrina administrativista brasileira após a promulgação da Constituição de 

1988, como já há muito exposto por Germana de Oliveira Moraes (2004). No entanto, Juarez 

Freitas vai além, dizendo que essa conformação do agir estatal aos princípios constitucionais e 

a possibilidade de correção na via judicial deixam claro a existência de um direito do cidadão 

à uma boa administração. Afirma então como conteúdo desse direito fundamental (pois 

decorreria da interpretação do texto constitucional) à boa administração: 

É que o estado de discricionariedade legítima, na perspectiva adotada, consagra e 

concretiza o direito fundamental à boa administração pública, que pode ser assim 

compreendido: trata-se do direito fundamental à administração pública eficiente e 

eficaz, proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, 

imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena 

responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas. (FREITAS, 2009, p. 22, 

grifo nosso). 

Freitas, então, desenvolve vários requisitos do direito fundamental à boa 

administração, dentre os quais destaca-se “a consecução eficiente e eficaz dos melhores 

resultados ou finalidades, nos termos da Constituição” (2009, p. 28). Esses requisitos são 

vistos pelo autor como padrões mínimos de aferição da boa administração. 

O enfoque dado pelo autor na eficiência como um dos requisitos da boa 

administração e a necessidade afirmada de conformação aos princípios constitucionais em 

conjunto leva a compreensão de que, ainda que indiretamente, Freitas defende a existência de 

um direito à eficiência administrativa. Em verdade, o direito à boa administração defendido 

por Freitas não seria mais nada do que a percepção em conjunto de vários direitos referidos 

aos agir administrativo, todos com status constitucional e que definem o regime jurídico 

administrativo. O direito fundamental à boa administração, é o que se defende, nada mais é do 

que a análise em conjunto de um direito fundamental à moralidade administrativa, à 

impessoalidade administrativa, à legalidade administrativa, à publicidade administrativa e, por 

fim, à eficiência administrativa. 



101 
 

A eficiência administrativa é compreendida, então, como um direito apenas como 

forma de se mudar o foco da análise: em vez de vê-la da perspectiva da Administração 

Pública, como um dever decorrente do seu regime constitucional, vê-se como um direito 

exigível pelo administrado. Mais ainda, estaria envolta em um direito mais amplo, o direito 

fundamental à boa administração, fator que ressalta a necessária interpretação da eficiência 

em conjunto com restante do texto constitucional, em especial, destaca-se para os fins desse 

trabalho, a proteção e a promoção dos direitos fundamentais. 

A percepção dos princípios constitucionais do regime administrativo como direitos 

parece ser reforçada pelo próprio ordenamento jurídico infraconstitucional, que em alguns 

dispositivos legais estabelece a possibilidade de demandas judiciais visando a corrigir a 

atuação da Administração Pública, tendo-se como causa de pedir da demanda a violação de 

norma do regime administrativo. Essa causa de pedir faz presumir que se afirma um direito 

contra a Administração Pública, qual seja o cumprimento dos deveres constitucionais que 

compõem seu regime jurídico. Dois exemplos desses dispositivos podem ajudar a 

compreensão do que se afirma. 

De acordo com o art. 11 da Lei nº 8.429 de 1992 (Lei de Improbidade 

Administrativa), configura improbidade administrativa a atuação do agente público contrária 

aos princípios da administração pública. Essa atuação contrária aos princípios administrativo-

constitucionais é sindicável, sendo partes legítimas para tanto o Ministério Público ou a 

pessoa jurídica pública lesada (art. 16), mas, em ambos os casos, com possibilidade de 

representação prévia por qualquer pessoa (art. 14). Dessa situação, presume-se que o direito 

discutido seria aquele ao princípio administrativo cuja violação se afirma. 

Em sentido semelhante, a Lei nº 4.717 de 1965 (Lei da Ação Popular) prevê a 

possibilidade de qualquer cidadão levar a juízo a pretensão de anulação de atos lesivos ao 

patrimônio público (art. 1º). Sendo a causa de pedir a lesão do patrimônio público, presume-se 

que o direito afirmado seria a boa aplicação desse patrimônio. Assim como na Lei de 

Improbidade Administrativa, um dever administrativo é visto sob a ótica de um direito, visto 

que sindicável em juízo. 

Em ambas as situações mencionadas, a parte autora, que, de acordo com a teoria de 

Juarez Freitas, afirma ter um direito à boa administração pública – no qual se pode incluir o 

direito à eficiência administrativa –, o faz de forma autônoma, e não por estar esse 

necessariamente correlacionado a outro direito. A afirmação do direito à eficiência, diante 

dessas considerações, também poderia dar-se de forma autônoma, reforçando-o enquanto um 

direito. 
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Mantendo-se a coerência com este trabalho, tem-se que o direito à eficiência 

administrativa defendido é um direito fundamental, visto que decorre diretamente do próprio 

texto constitucional. Tem a força normativa, portanto, própria da Constituição, devendo ser 

capaz de conformar o restante do ordenamento jurídico, bem como o agir estatal como um 

todo, inclusive na prestação dos direitos sociais por meio de políticas públicas. 

Dotado de força normativa constitucional, compreensões da eficiência como as de 

Jessé Torres Pereira Júnior (2000) e de Egon Bockman Moreira (2000), para quem a 

positivação da eficiência parece ter sido desnecessária e inócua, ficam de logo afastadas. Não 

só a eficiência trouxe novas considerações para ordenamento jurídico brasileiro, como pode 

ser vista como um direito exigível na via judicial e capaz de conformar a atuação estatal. 

Também fica afastada a crítica feita por Ronald Dworkin (2000) acerca da 

compreensão da eficiência. Em “A riqueza é um valor?” e “Por que a eficiência?” (in 

DWORKIN, 2000), o autor se opõe de forma contundente ao reconhecimento da eficiência, 

principalmente quando associada à maximização da riqueza, como um valor do Direito norte-

americano. Dworkin pretende criticar, assim, a escola da Análise Econômica do Direito na 

pessoa de um de seus principais defesores, Richard Posner. 

Embora não haja positivação da eficiência na constituição norte-americana, Posner 

propunha (quando dos textos que deram base à crítica de Dworkin) que era valor do Direito 

norte-americano que, não só já era obedecido pelos juristas de forma implícita, como deveria 

ser reafirmado explicitamente. 

A comparação entre a proposta de Posner e a crítica de Dworkin permite perceber 

que ambas não são facilmente aplicáveis ao Direito brasileiro, principalmente no caso da 

crítica. Como dito, a eficiência não está positivada no Direito norte-americano, devendo ser 

buscada, segundo Posner, na construção do common law pelos juízes, fato ao qual se opõe 

Dworkin por entender que a eficiência não é um valor. No caso do Brasil, a eficiência está sim 

positivada, e com status constitucional, superando a crítica de Dworkin, sob pena de negar 

força normativa ao próprio texto constitucional. 

As considerações feitas estão a indicar, portanto, que as provocações de Diogo 

Figueiredo Moreira Neto e José dos Santos Carvalho Filho mostram-se corretas, e o princípio 

da eficiência pode ser visto como um direito à eficiência administrativa. Com apoio em Juarez 

Freitas, nota-se que é um direito englobado por um direito “maior”, o direito à boa 

administração, de caráter fundamental. 

A exigibilidade autônoma desse direito, no entanto, não é de fácil aplicação enquanto 

direito individual. Não é possível individualizar quem especificamente tem direito a exigir 



103 
 

que a Administração Pública seja eficiente, visto que todos teriam tal legitimidade, como se 

pode depreender da legitimidade ativa para as ações de improbidade administrativa ou ação 

popular mencionadas. Talvez seja essa a razão por que Diogo Figueiredo Moreira Neto afirma 

se tratar de um “direito difuso da cidadania”. 

Como um direito fundamental exigível judicialmente, destarte, a eficiência pode ser 

vista como uma forma de se buscar uma atuação mais consequencialista e pragmática da 

Administração Pública. Pode ainda ser utilizada como um critério corretivo de políticas 

públicas de direitos sociais, visto que essas são parte do agir estatal, caso em que a eficiência 

não será pedida autonomamente, mas como forma de otimizar a prestação de um outro direito. 

Esta última possibilidade é o foco desse trabalho. 

Como já se tratou, a prestação dos direitos sociais depende de grandes custos por 

parte do Estado. Esses custos, por sua vez, dependem da aplicação de recursos limitados. 

Assim, o grau de eficiência na aplicação desses recursos vai surtir efeitos diretamente na 

prestação dos direitos sociais: quanto mais eficiente for a aplicação dos recursos públicos, 

mais e melhores podem ser os direitos sociais postos à disposição da pessoas. O controle da 

eficiência de políticas públicas de direitos sociais, portanto, pode mostrar-se como uma forma 

de otimizar essas políticas públicas. 

A realização de todo e qualquer controle judicial de políticas públicas, como já se 

abordou, depende de uma argumentação técnica aprofundada pelas partes de demanda. No 

caso do controle da eficiência dessas políticas, necessita-se de uma discussão aprofundada 

acerca da própria eficiência. 

Nesse tocante, as propostas de interpretação do princípio de se tratou podem ser de 

grande valia, assim como as duas ideias centrais que se afirmou comporem a eficiência, 

sintetizadas numa proposta pragmática e consequencialista de Administração Pública. A forte 

influência economicista, no entanto, indica ainda a necessidade de conhecimentos 

interdisciplinares entre Direito e Economia. 

Desta feita, o presente trabalho aponta a escola da Análise Econômica do Direito 

como um referencial teórico capaz de dar suporte a uma discussão técnica aprofundada acerca 

da eficiência no controle judicial de políticas públicas de direitos sociais.  

  



4 ANÁLISE ECONÔMICA NO DIREITO BRASILEIRO: LIMITES E 

POSSIBILIDADES40 

 

 

“Para muitos, no inferno de Dante estará reservado um círculo aos que ousaram 

contaminar o Direito com a Economia, ou propor a utilização de método ligado à AED na 

solução de problemas jurídicos” (FORGIONI, 2005, p. 252). O pensamento de Paula Forgioni 

demonstra o sentimento de muitos juristas brasileiros quanto à Análise Econômica do Direito 

(doravante, AED ou análise econômica) e sua aplicabilidade no ordenamento jurídico pátrio: 

saudada por alguns pela objetividade com que se propõe à resolução de conflitos jurídicos, a 

AED é “demonizada” por outros por seu caráter técnico e cínico com que analisa as normas e 

o comportamento humano, propondo soluções que, muitas vezes, vão de encontro a valores 

morais. 

Originária principalmente dos Estados Unidos, a AED padece de problema comum a 

outras teorias e modelos jurídicos estrangeiros trazidos para o Brasil, qual seja a falta de 

criticidade na sua adaptação ao Direito brasileiro. Sem serem feitas as devidas adequações, o 

método da AED cai, então, no maniqueísmo das opiniões aventadas acima, sendo ora 

glorificado como resposta última, ou afastado sem que se possa extrair contribuições 

positivas. 

Nesta toada, o presente trabalho pretende investigar os limites e as possibilidades da 

AED no ordenamento jurídico brasileiro, buscando-se eventuais contribuições positivas, bem 

como as necessárias adaptações a serem feitas, a fim de que o referido método possa ser 

incorporado ao Direito brasileiro, especialmente, no tema desse trabalho, para fornecer um 

instrumental teórico útil ao controle judicial da eficiência em políticas públicas de direitos 

sociais. 

Desta feita, será realizada breve exposição daquilo que é tratado como o método da 

AED. Em seguida, apresentar-se-á breve histórico da escola e as contribuições de alguns dos 

seus principais estudiosos. Estabelecidas essas premissas, será feito um repasse crítico da 

AED e de seu método, tendo como parâmetro o Direito brasileiro, apresentando-se uma 

proposta conciliadora que permite a aplicação da AED por juristas brasileiros, feitas as 

devidas adaptações. Por fim, examinar-se-á a possibilidade de utilização do método da AED e 

                                                 
40O assunto ora abordado pode ser encontrado de forma reduzida em recente publicação do autor (SANTANA, 

2014). 
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de suas contribuições positivas no controle judicial da eficiência em políticas públicas de 

direitos sociais. 

 

 

4.1 Origem, conceito e método da análise econômica do direito 

 

 

A AED tem sua origem na procura de interdisciplinaridade no Direito, o qual busca 

auxílio em outros ramos do conhecimento humano com o fim de complementar, fundamentar 

ou mesmo corrigir as soluções jurídicas para os problemas ocorridos na vida em sociedade. 

No caso da AED, as diferentes perspectivas e os peculiares aportes teóricos e práticos trazidos 

pelo Direito e pela Economia possibilitariam uma compreensão mais ampla e, portanto, uma 

solução diversa para os conflitos sociais. 

A ideia de interdisciplinaridade no Direito que permitiu o desenvolvimento da AED, 

no entanto, é fato relativamente recente, surgido na superação do paradigma positivista 

normativo, cujo expoente é a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, no caso dos países que 

adotam o sistema de civil law. No caso brasileiro, coincide com o crescimento do paradigma 

neoconstitucionalista já abordado, que, permitindo maior liberdade interpretativa do aplicador 

da norma, confronta este com a carência por outros conhecimentos fora daqueles estritamente 

jurídicos. O intérprete da norma, no paradigma neoconstitucional, busca em outros ramos do 

conhecimento suporte teórico para a aplicação do direito ao caso concreto. 

No caso dos países cujo sistema é o common law, notadamente nos Estados Unidos, 

a separação disciplinar não foi tão extremada, verificando-se indícios de uma análise 

interdisciplinar ainda no século XIX. Por meio do pragmatismo de Oliver Wendel Holmes Jr. 

– para quem o Direito não decorre de conceitos formais como leis e precedentes judiciais, mas 

da prática forense, razão por que o jurista deve ter um estudo mais pragmático, voltado para 

as consequências práticas de suas ações nos diversos âmbitos da vida –, já se buscava uma 

compreensão mais ampla dos fatos sociais, recorrendo-se a outros conhecimentos além do 

Direito (ZANATTA, 2011, p. 5-6). 

Em cada caso, a interdisciplinaridade tomou rumos próprios, tendo o Direito se 

aproximado de diferentes ciências, na busca por uma análise mais completa dos fatos sociais. 

No common law norte-americano, as influências do pragmatismo de Holmes Jr., 

expressadas na escola do Realismo Jurídico norte-americano, bem como a ampla influência da 
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filosofia utilitarista de Jeremy Bentham, permitiram uma maior aproximação entre o Direito e 

a Economia, configurando as origens remotas da AED. 

No caso dos países de tradição romanística, a aproximação se deu principalmente 

com a sociologia (exemplo é a Escola de Frankfurt) e com a filosofia, como expressado no 

neoconstitucionalismo (GICO JR., 2012, p. 7), razão por que a AED é fenômeno mais recente 

nesses países. 

A mera influência recíproca entre Economia e Direito, no entanto, não é suficiente 

para delimitar o conceito de AED, visto que essa influência surte efeitos em campos distintos 

do objeto de estudo deste trabalho, como é o caso do Direito Econômico. Faz-se necessário, 

pois, a apresentação de um conceito a ser adotado como premissa no restante do presente 

trabalho.  

 

 

4.1.1 Conceito de Análise Econômica do Direito 

 

 

Como produto majoritariamente norte-americano, a AED, como hoje conhecida, 

surge sob influência do pragmatismo e do realismo jurídico, conforme já abordado. Tais 

influências permitiram a utilização de conceitos e do método da Economia na análise e na 

solução de conflitos tipicamente jurídicos. Conceituar a AED, portanto, requer, antes de tudo 

conceituar a Economia. 

Embora seja muitas vezes confundida com o mero estudo de fatos sociais 

relacionados a fatores monetários ou mercadológicos (medição do produto interno bruto de 

um país, índice de emprego, faturamento anual de uma empresa, demanda de consumo por um 

produto, etc.), “[...] a moderna ciência econômica abrange toda forma de comportamento 

humano que requer a tomada de decisão” (GICO JR., 2012, p. 13). 

É nesse sentido que a definição de Economia conferida por Lionel Robbins encontra 

ampla aceitação, pelo menos entre os estudiosos da AED. Segundo Robbins, a “Economia é a 

ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos 

que têm usos alternativos41-42” (1945, p. 16, tradução nossa). 

                                                 
41No original: “Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce 

means which have alternative uses”. 
42Embora possa parecer óbvio e de interpretação literal, escassez, no sentido econômico, é muito bem explicado 

por Gustavo Amaral e Danielle Melo: “Dizer que um bem é escasso significa que não há suficiente para 

satisfazer a todos” (AMARAL; MELO, 2010, p. 87). 
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Valendo-se da definição, Richard Posner expande o conceito de economia, 

englobando outros pressupostos além daqueles implícitos na definição de Robbins, afirmando 

que essses pressupostos compõem “um conjunto aberto de conceitos, sendo que a maioria 

desses é derivada de um conjunto comum de presunções sobre o comportamento do 

indivíduo, as quais poderão ser usadas na realização de previsões sobre o comportamento 

social” (POSNER, 2010b, p. 272). 

O conceito de Economia indicado por Robbins e expandido por Posner, portanto, é 

amplo, sendo esse ramo do conhecimento humano mais caracterizado pelo método que utiliza 

do que pelo objeto que estuda. Desta feita, permite-se a utilização do assim chamado método 

econômico a diversos objetos de estudo, dentre eles as normas e as condutas humanas regidas 

por essas, tipicamente tidos como objetos de estudo do Direito. Novamente, a lição de Posner 

é elucidativa: “Quando a Economia é definida desse modo, não há nada que torne o estudo do 

casamento e do divórcio menos compatível, a priori, com a Economia do que o estudo da 

indústria automobilística e do nível de inflação” (POSNER, 2010b, p. 272). 

Essa concepção da Economia denota que seu objeto de estudo é muito mais amplo do 

que o mercado e as relações que nele ocorrem, aos quais é normalmente associada. No dizer 

de Posner, “foi quase por acaso que os mercados explícitos passaram a ser pensados como 

matéria típica da Economia” (POSNER, 2010b, p. 273). Há, destarte, a percepção de uma 

Economia não mercadológica, útil no estudo de relações sociais já tipicamente estudadas por 

outros ramos do conhecimento humano. 

A AED tem seu conceito derivado precisamente dessa amplitude de objetos 

conferidos à Economia, podendo ser resumida como a utilização do método econômico para 

compreender, explicar e prever o comportamento humano em relação com o sistema jurídico.  

Em sentido semelhante, Richard Posner define a AED como a “[...] aplicação da 

economia ao sistema legal em todos os sentidos43” (2007b, p. 23, tradução nossa). Também 

apresentam conceitos aproximados Ivo Gico Jr. e Robert Ullen e Thomas Cooter. Para Gico 

Jr. (2012, p. 14): 

A Análise Econômica do Direito nada mais é que a aplicação do instrumental 

analítico e empírico da economia, em especial da microeconomia e da economia do 

bem-estar social, para se tentar compreender, explicar e prever as implicações fáticas 

do ordenamento jurídico, bem como da lógica (racionalidade) do próprio 

ordenamento jurídico. 

Cooter e Ullen (2010, p. 25), por sua vez, assim definem a AED: 
Generalizando, podemos dizer que a economia fornece uma teoria comportamental 

para prever como as pessoas reagem às leis. Essa teoria, baseada em como as 

                                                 
43No original: “[...] the application of economics to the legal system across the board”. 
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pessoas reagem a incentivos, suplanta a intuição da mesma maneira como a ciência 

suplanta o bom senso. 

Limitando o que considera o método econômico, Rachel Sztajn (2005, p. 82) define a 

AED (ou Law and Economics, segundo terminologia utilizada pela autora): 

Trata-se de aplicação da teoria da escolha racional ao Direito (quer se trate de 

Direito positivo, de usos e costumes, decisões dos Tribunais ou de normas sociais), 

uma forma de pensar as normas jurídicas levando em conta que os prêmios  e 

punições estão associados tanto às instituições quanto à racionalidade econômica e, 

por isso, devem ser considerados elementos formadores do substrato normativo. 

Nesse ponto, faz-se necessário destacar que, seguindo a ideia de Posner (2007b, p. 

24-26), distinguem-se duas vertentes da AED: a positiva e a normativa. 

Segundo o autor, a vertente positiva explica, pelo método econômico, as normas 

jurídicas e suas conseqüências, elucidando porque certas normas são seguidas pela sociedade 

e outras não, como os agentes influenciados por determinada norma irão agir, os custos de 

efetivação de certas normas, etc. Trata-se, como define Bruno Meyerhof Salama, “[...] de 

tentar identificar os prováveis efeitos das regras jurídicas sobre o comportamento dos atores 

sociais relevantes em cada caso” (2008a, p. 53). 

A vertente positiva adota, prioritariamente, uma linguagem descritiva: busca 

descrever o comportamento humano em relação com o sistema jurídico. Não há, portanto, 

pretensão de prescrever ou julgar condutas, mas apenas de buscar explicações do porquê de 

ocorrerem, projetando o futuro com base nos dados fornecidos pelo passado analisado e 

descrito. 

A vertente normativa, por sua vez, ocupa-se de prescrever modificações a serem 

incorporadas pelo ordenamento jurídico e pelos agentes, tomando como critério avaliativo das 

condutas e também informador de modificações a busca por maior eficiência. Adota, assim, 

uma linguagem claramente prescritiva. 

Inicialmente defendida por Richard Posner, essa vertente elege como valor a ser 

buscado pelo Direito e capaz de explicar seu desenvolvimento a eficiência (tomada como 

sinônimo de maximização da riqueza pelo autor), adotando tradição típica da Economia. A 

eleição desse conceito tipicamente econômico como valor principal do Direito sofre mitigação 

pelo próprio Posner, que, em obras mais recentes, adota posição mais branda e pragmática, 

como se verá adiante, indicando a eficiência apenas como mais um valor a ser perseguido 

pelo Direito, mas não como o único ou o mais importante. 

Resumindo a distinção entre as duas vertentes, Ivo Gico Jr. afirma (2012, p. 18): 

[...] a AED positiva nos auxiliará a compreender o que é a norma jurídica, qual a sua  

racionalidade e as diferentes consequências prováveis decorrentes da adoção dessa 

ou daquela regra, ou seja, a abordagem é eminentemente descritiva/explicativa com 

resultados preditivos. Já a AED normativa nos auxiliará a escolher entre as 
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alternativas possíveis a mais eficiente, isto é, escolher o melhor arranjo institucio nal 

dado um valor (vetor normativo) previamente definido. 

Longe de ser meramente acadêmica, a distinção será necessária para explicar a 

receptividade da AED, visto que, a depender da vertente de que se esteja falando, as críticas 

irão diferir bastante. Ademais, a distinção vem sendo adotada por vários outros autores, 

embora muitas vezes não apontem que tipo de estudo pretendem fazer, se positivo ou 

normativo. 

Analisado o conceito da AED, com base na amplitude de objetos da Economia, 

cumpre examinar o que torna uma análise de um objeto social em uma análise econômica. 

Cumpre estudar, portanto, o que se entende pelo método da economia e, consequentemente, 

da Análise Econômica do Direito. 

 

 

4.1.2 Método da AED: conceitos e postulados da Economia 

 

 

O assim chamado método econômico utilizado na AED estrutura-se a partir da 

adoção de certos conceitos, postulados ou pressupostos44 da Economia na análise das normas, 

na proposição de modificação destas e no seu efeito sobre a conduta humana. 

Na definição desse método, são importantes, sobretudo, as contribuições de Richard 

Posner, responsável pela primeira sistematização do estudo da escola e pela indicação do que 

considera seus fundamentos. Na esteira dos ensinamentos de Posner, serão apresentados 

inicialmente alguns conceitos que o autor reputa necessários na compreensão do método, para 

em seguida serem explicados os três princípios da AED, ainda segundo o autor referido.  

 

 

4.1.2.1 Conceitos fundamentais: postulados econômicos 

 

 

Antes de apresentar o que julga serem os princípios fundamentais da Análise 

Econômica, Posner (2007b, p. 3-10) trata acerca de alguns conceitos fundamentais que, 

embora possam integrar o cotidiano de economistas, não são muito conhecidos por juristas. 

                                                 
44Importa ressaltar que não há na Economia o rigor terminológico que busca o Direito quanto a conceitos tais 

como postulados, normas, regras, princípios, etc. Desta feita, adverte-se que não há nenhuma pretensão de 

rigidez terminológica neste capítulo, aproximando-se da tradição econômica.  



110 
 

Além dos conceitos apresentados pelo autor, será necessária a explanação de outros 

correlacionados, a fim de tornar a compreensão do método da AED mais fácil. 

Primeiramente, Posner afirma que se deve ter em mente que o homem faz escolhas 

racionais num mundo de recursos limitados (teoria da escolha racional), sendo aquelas o 

objeto de estudo da Economia, como já visto. Diante da escassez dos recursos, ao realizar 

suas escolhas, o ser humano atuaria como maximizador da utilidade em todas as áreas da vida, 

buscando o melhor aproveitamento dos recursos com o menor dispêndio possível - de 

esforços e de outros bens materiais - e respondendo a incentivos externos que o levem a uma 

escolha mais eficiente. Às escolhas em que a alocação dos recursos maximiza-lhes de fato a 

utilidade, reputa-se maior eficiência, conforme já estudado.  

O exame da eficiência pode ser feito, como já analisado, de acordo com o critério de 

Pareto ou com o critério de Kaldor-Hicks, já tratados neste trabalho45. 

Além desses conceitos analisados por Richard Posner, outros, também de origem na 

Economia, serão necessários na explicação dos princípios da AED indicados pelo autor em 

questão. Dentre estes destacamos: preferências, incentivos, externalidades, custo e benefício 

marginal. 

As ideias de preferências e incentivos adotadas na AED são decorrência da teoria da 

escolha racional. 

Por escolha racional, quer-se dizer que cada pessoa possui gostos específicos, 

chamados de preferências, que irão sempre definir a sua conduta, fazendo com que prefiram 

sempre maximizar certas utilidades em detrimento de outras. Essas preferências ocorrem em 

todos os aspectos da vida que envolvam escolhas, não só no âmbito do mercado; bem como se 

manifestam, muitas vezes, sem que seja necessário intensa reflexão prévia por parte do 

indivíduo. Como aduz Posner: 

O pressuposto básico da economia que orienta a versão da análise econômica do 

direito que apresentarei aqui é o de que as pessoas são maximizadores racionais de 

suas satisfações – todas as pessoas, [...] em todas as suas atividades que implicam 

uma escolha. [...] Deve ficar subentendido que tanto as satisfações não-monetárias 

quanto as monetárias entram no cálculo individual de maximização, e que as 

decisões, para serem racionais, não precisam ser bem pensadas no nível consciente – 

na verdade, não precisam ser de modo algum conscientes. (POSNER, 2007a, p. 473-

474). 

Ademais, as preferências são tomadas como completas, transitivas e estáveis: 

completas porque se considera que todas as pessoas sempre conseguirão decidir-se sobre 

quaisquer alternativas, não importa as que estejam disponíveis nem a matéria de que tratam; 

transitivas porque as escolhas serão coerentes, ou seja, se alguém prefere A a B e B a C, 

                                                 
45Vide seção 3.2.2. 
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preferirá A a C; e estáveis porque se entende que as pessoas não mudam de opinião, salvo se 

houverem incentivos para tanto (COOTER; ULLEN, 2010, p. 42-43). 

Os incentivos, como entendidos na AED, portanto, são fatores externos capazes de 

influenciar as escolhas racionais dos agentes. Como se verá, no estudo da análise econômica 

do Direito, as normas jurídicas serão consideradas como mais um incentivo, positivo ou 

negativo, à conduta das pessoas. 

É por isso que se diz que a AED não reconhece normatividade ao ordenamento 

jurídico, ou seja, não o enxerga como um instrumento de controle da conduta humana visando 

à pacificação social, com objetivos próprios e que espelham os valores da sociedade. Em vez 

disso, o ordenamento jurídico é encarado como um mero incentivo à diferentes condutas 

humans, da mesma forma que ocorre com o clima, ou as variações da taxa de câmbio, ou  o 

preço de um determinado produto, etc. Todos são vistos como fatores externos à vontade de 

um indivíduo e que são capazes de influenciar suas escolhas. 

Quanto às externalidades, é elucidativa a lição de Paul Krugman e Robbin Wells 

(2007, p. 394): “quando os indivíduos impõem custos ou oferecem benefícios para outros, 

mas não têm incentivo econômico para levar em conta esses custos ou benefícios, os 

economistas dizem que a situação inclui externalidades”. São, como visto, os efeitos positivos 

ou negativos causados em partes não envolvidas na conduta de um agente. 

Um exemplo pode tornar mais claro o que se trata por externalidades, tomando-se 

por exemplo uma indústria de produção de cimento e uma indústria de construção civil. As 

duas indústrias irão interagir para atender às satisfações de cada uma: a de produção de 

cimento produzirá e venderá este, a fim de obter dinheiro; enquanto a de construção civil 

comprará o cimento produzido pela primeira para usá-lo como insumo em sua própria 

atividade. Ocorre que, na interação desses dois agentes, um terceiro agente não envolvido na 

negociação sofrerá custos, que não serão calculados como tal por nenhuma das indústrias. 

Esse terceiro, no exemplo, pode ser a comunidade vizinha à indústria de cimento que sofre 

com a poluição ambiental causada, a qual configurará uma externalidade negativa. 

Para esclarecer o conceito de externalidade positiva, toma-se outro exemplo. Uma 

universidade e uma indústria da área de robótica interagirão para satisfazer suas necessidades: 

a indústria investirá dinheiro na universidade a fim de aperfeiçoar a formação de futuros 

engenheiros, obtendo mão-de-obra qualificada local; ao passo em que a universidade 

consegue mais recursos para gerir suas atividades. Nesse processo, a comunidade local será 

beneficiada pela transação efetuada pelos agentes, visto que aqueles engenheiros formados 

que não forem absorvidos pela indústria levarão o aperfeiçoamento extra obtido pelo 



112 
 

investimento citado para suas atividades, beneficiando a comunidade com serviços melhores. 

Nota-se que, quando decidiu investir na universidade, a indústria calcula como benefício a ser 

auferido apenas a mão-de-obra especializada que será por ela absorvida, sendo-lhe irrelevante 

o benefício que será obtido pela comunidade. 

Como um último conceito importante, a definição de custo e de benefício marginal 

também será necessária nos estudos de AED. O custo marginal é o custo de produção de uma 

unidade adicional de um bem, que pode ultrapassar o custo unitário daqueles já produzidos, 

visto que a produção marginal pode requerer, por exemplo, uma expansão dos meios, um 

aumento no número de trabalhadores, etc. O benefício marginal, ou utilidade marginal, por 

sua vez, é “o acréscimo de utilidade proveniente da adição de uma dose ou unidade do bem 

em questão” (NUSDEO, 2008, p. 244). 

Estabelecidos esses conceitos e postulados, passa-se à exposição dos três princípios 

da AED segundo Richard Posner. 

 

 

4.1.2.2 Princípios fundamentais da AED segundo Richard Posner 

 

 

Com base na teoria da escolha racional, Posner deriva três princípios que trata como 

fundamentais para a AED. 

Primeiramente, o autor sugere (2007b, p. 5-10) a aplicação da Lei da Oferta e da 

Procura, típica da Economia, no sistema jurídico. Segundo demonstra, a relação entre preço e 

demanda é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior o preço, menos inclinadas a 

adquirir o bem as pessoas irão se sentir, diminuindo então sua demanda. O preço funciona, 

então, como um incentivo, agindo sobre as preferências de consumo dos agentes. 

Convém relembrar que, no caso da AED, preço não será necessariamente um valor 

pecuniário a ser pago por um determinado bem, mas qualquer utilidade que se aceite trocar 

por outra, a qual se reputa valor superior ou igual. Deve-se ter em mente, como já aduzido, a 

perspectiva não mercadológica da Economia, estudando toda forma de relações humanas, no 

que Posner trata como “mercados implícitos”. 

É nesse sentido que Posner apresenta (2007b, p. 10-12) seu segundo princípio 

fundamental, qual seja a ideia de custos de oportunidade, ou trade off. Como aduz, ao realizar 

determinada escolha, deixa-se de realizar tantas outras que são concorrentes, cuja utilidade 
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que se deixa gozar é o seu custo de oportunidade. Neste tocante, resume Ivo Gico Jr. (2012, p. 

20), indicando o custo de oportunidade como o preço de uma escolha:  

A utilidade que cada um gozaria com uma dessas atividades é o seu custo de 

oportunidade, i. e., o preço implícito ou explícito que se paga pelo bem. Note que 

dizer que algo tem um custo não implica afirmar que tem valor pecuniário. Agora 

você sabe que há muita sabedoria no dito popular “tudo na vida tem um preço”, 

basta olhar para o lado. 

Por fim, Posner afirma (2007, p. 12), como terceiro princípio da AED, que, em um 

sistema de livres trocas (livre mercado), os recursos tendem a gravitar em direção ao seu uso 

mais valioso, até que se atinja uma situação de equilíbrio de trocas. Esse princípio tem por 

pressuposto a ideia de que o homem atua sempre como agente racional maximizador de 

utilidade, o que o levaria a “realizar trocas até que os custos associados a cada troca se 

igualem aos benefícios auferidos, momento a partir do qual não mais ocorrerão trocas” (GICO 

JR., 2012, p. 21). 

Esgotadas as possibilidades de trocas na situação de equilíbrio, visto que todos os 

bens já se encontram com aquelas pessoas para quem seu uso é mais valioso, tem-se a 

eliminação de todos os desperdícios, sendo uma situação eficiente. Com efeito, esse seria o 

Ótimo de Pareto, uma vez que não seria mais possível melhorar a situação de alguém sem que 

isso implique a deterioração do bem-estar de outrem. 

Relacionando o desperdício, ou ineficiência, à injustiça, Posner defende a 

necessidade de um mercado de livres trocas como meio para eliminar essa forma de injustiça. 

Ainda que tenha abrandado sua posição inicial de equiparar eficiência à justiça, a recíproca 

permanece válida e influente no meio da AED, como denota Rachel Sztajn, ao defender a 

eliminação do desperdício como meta de qualquer sistema jurídico (2005, p. 81): 

Por que, então, não associar eficácia à eficiência na produção de normas jurídicas? 

Eficácia como aptidão para produzir efeitos e eficiência como aptidão para atingir o 

melhor resultado com o mínimo de erros ou perdas, obter ou visar ao melhor 

rendimento, alcançar a função prevista de maneira a mais produtiva. Elas deveriam 

ser metas de qualquer sistema jurídico. A perda de recursos/esforços representa 

custo social, indesejável sob qualquer perspectiva que se empregue para avaliar os 

efeitos. 

A adoção dos conceitos, dos postulados e dos princípios fundamentais ora tratados 

compõe o que se chama método econômico. Realizar um estudo sob esse método implica, 

portanto, sua aceitação – ainda que mitigada – na compreensão e na predição das condutas 

humanas. 

Assim como a força normativa da constituição e a positivação de valores no texto 

constitucional podem ser considerados axiomas do paradigma neoconstitucionalista, a teoria 

da escolha racional e os demais postulados econômicos ora apresentados são axiomas da 

pesquisa por meio do paradigma do método econômico. Como afirma Posner, os economistas 
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apóiam-se fortemente na falsificabilidade como definidora de uma teoria científica (POSNER, 

2010a, p. 487-488), com forte ligação com a teoria epistemológica de Karl Popper46, ou seja, 

enquanto não provados que esses postulados estão equivocados, toma-se-lhes como verdades 

já estabelecidas. 

 

 

4.2 Histórico da análise econômica do direito 

 

 

O conceito fornecido da AED refere-se a esta como compreendida atualmente, tendo 

como ponto de partida os estudos de Ronald Coase. Necessária, portanto, breve explanação 

acerca da sua evolução histórica para seu melhor entendimento. 

Antecede esta abordagem a origem já discutida do pensamento norte-americano que 

favoreceu à criação da análise econômica do Direito, qual seja o utilitarismo filosófico, o 

pragmatismo e realismo jurídico. 

Embora o marco da AED como é conhecida atualmente seja a publicação do artigo 

de Ronald Coase, The problem of social cost, em 1960, este foi realizado com o declarado 

propósito de rebater as teses aventadas por Arthur Cecil Pigou47, economista inglês do início 

do século XX, em sua obra A Economia do Bem-estar, de 1920. 

Em sua obra, Pigou discute o papel do Estado na regulação das externalidades 

negativas provocadas por agentes econômicos. Defende a atuação estatal indireta por meio de 

impostos que podem incentivar ou inibir certas ações, conhecidos como impostos 

pigouvianos. Realiza, de acordo com o conceito já apresentado de análise econômica do 

Direito, verdadeiro estudo nessa área, ainda que não fosse assim denominada à época. 

No presente trabalho, o histórico da AED será abordado de acordo com as 

contribuições de quatro dos seus principais estudiosos, apresentados de forma cronológica de 

acordo com a publicação de suas obras de maior impacto. Serão estudadas, portanto, as 

contribuições de Ronald Coase, Gary Becker, Guido Calabresi e Richard Posner. 

 

                                                 
46Defensor do falibilismo ou falsificacionismo do conhecimento, Karl POPPER (2010, p. 104) defende que o 

conhecimento humano é conjectural, mostrando-se válido enquanto não seja apresentado um exemplo que refute 

as leis e as teorias daquele conhecimento. Somente a submissão desse conhecimento ao teste de falsificação é  

que lhe conferirá o caráter científico. 
47Em seu discurso ao ganhar o Prêmio Nobel de Economia, Coase afirma que não tinha nenhum propósito 

genérico ao escrever “The Problem of Social Cost”, além de expor as fraquezas na teoria de Pigou (COASE, 

1991, online). 
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4.2.1 Contribuições de Ronald Coase: as bases da AED e a Escola de Chicago 

 

 

Reconhecido por muitos como o criador da AED, Coase notabilizou-se por meio dos 

seus artigos The Nature of the Firm (1937) e The Problem of Social Cost (1960), em que 

introduz na Economia a ideia de custos de transação, desenvolvendo a teoria que depois veio 

a ser denominada como “Teorema de Coase”. Ambos os artigos foram posteriormente 

condensados em The Firm, the Market and the Law (1988), obra consultada para este 

trabalho. 

As ideias de Coase não surtiram o efeito que esperava na Economia, tendo o autor 

reconhecido em seu discurso ao ganhar o Prêmio Nobel (1991, online) que, apesar da grande 

influência exercida por suas ideias no Direito, por meio da criação da AED, sua influência na 

Economia ainda era tímida, mas chegaria, em último grau, a mudar completamente a feição da 

microeconomia48. 

Em The Nature of the Firm (COASE, 1988, p. 33-57), Coase discute a verdadeira 

conformação da firma (ou empresa, no Direito brasileiro). Segundo ele, a firma é um conjunto 

de contratos, os quais serão realizados no seu interior enquanto seus custos forem inferiores 

aos custos de transação de sua realização no mercado. Desenvolve, então, a ideia de custos de 

transação, tratados à época como custos de utilização do mecanismo de preço no mercado49. 

Em The Problem of Social Cost, desenvolve de forma mais completa o que passa a 

chamar de custos de transação (transaction costs, no original). Embora não apresente um 

conceito fechado, exemplifica: 

A fim de levar a cabo transações no mercado, é necessário descobrir-se com quem se 

deseja negociar, informar às pessoas com quem se deseja negociar e em que termos, 

conduzir negociações que levem à barganha, formular o contrato, empreender as 

inspeções necessárias a fim de garantir que os termos do contrato serão observados, 

e assim em diante. (COASE, 1988, p. 114, tradução nossa).50 

                                                 
48Nas palavras de Coase (1991, online): “I now turn to that other article cited by the Swedish Academy, ‘The 

Problem of Social Cost’, published some 30 years ago. I will not say much here about its influence on legal 

scholarship which has been immense but will mainly consider its influence on economics, which has not been 

immense, although I believe that in time it will be. It is my view that the approach used in that article will 

ultimately transform the structure of microeconomics - and I will explain why”. 
49No original, “cost of using the price mechanism” ou “cost of carrying out a transaction by means of an exchange 

on the open market” (COASE, 1988, p. 6). 
50No original: “In order to carry out a market transaction, it is necessary to discover who it is that one wishes to 

deal with, to inform people that one wishes to deal and on what terms, to conduct negotiations leading up to  a 

bargain, to draw up the contract, to undertake the inspection needed to make sure that the terms of the contract 

are being observed, and so on”. 
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A ideia de custos de transação é aprimorada com o propósito de discutir sua 

influência na negociação que os agentes econômicos podem empreender quanto às 

externalidades que produzem. 

Rebatendo a tese de Pigou, Coase afirma que, em um ambiente de custos de 

transação zero e direitos de propriedade bem definidos, os agentes preferirão negociar as 

externalidades que produzem a fim de chegar a uma alocação eficiente de recursos. Diferente 

do que alegava Pigou, não seria necessária a intervenção do Estado na regulação das 

externalidades, visto que os próprios particulares poderiam negociar de forma mais eficiente, 

por meio de indenizações, por exemplo, os danos causados aos demais, desde que isso lhes 

assegurasse um benefício marginal superior a esse custo de indenizar. 

De acordo com Coase, portanto, a indenização pelas externalidades negativas criadas 

pode ser vista como um custo marginal à produção, ou seja, o custo para se produzir uma 

unidade a mais de um bem. 

Nesse sentido, percuciente a lição de Décio Zylbersztajn e Rachel Sztajn na 

explanação resumida do Teorema de Coase, afirmando que “[...] em um mundo hipotético 

sem custos de transação [...], os agentes negociarão os direitos, independentemente da sua 

distribuição inicial, de modo a chegar à sua alocação eficiente” (ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, 

2005, p. 1). 

Desenvolvendo sua tese, Coase afirma que essa situação se desenvolve num mundo 

hipotético em que não há custos de transação, o que chama de blackboards economics, ou 

economia do quadro negro (em alusão à forma como era ensinada nas faculdades). Como 

afirmam Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi: 

Tais simplificações são frequentemente comparadas às adotadas nos modelos da 

física que assumem que não há atrito: elas são úteis para entender muitos conceitos, 

mas podem não servir para compreender situações em que a existência de atrito é a 

principal explicação para o fenômeno em estudo. (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 

61). 

Uma vez levados em conta, os custos de transação podem tornar as medidas tomadas 

pelos particulares na negociação das externalidades produzidas muito caras e, assim, 

inviáveis, desfavorecendo à alocação mais eficiente dos recursos. Nas palavras de Coase: 

Todavia, uma vez que os custos de transação são levados em conta, muitas das 

medidas não serão empreendidas, porque fazer os arranjos contratuais necessários 

para realizá-las custará mais que o ganho que elas tornarão possível51. (COASE, 

1988, p. 175, tradução nossa). 

                                                 
51No original: “However, once transaction costs are taken into account, many of these measures will not be 

undertaken because making the contractual arrangements necessary to bring them into existence would cost 

more than the gain they make possible”. 
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Coase pretende, desta feita, inserir a ideia de custos de transação na Economia, a fim 

de que esta estude o mundo que de fato existe (1988, p. 15), em vez daquele hipotético, sem 

custos de transação, tradicionalmente ensinado nos cursos de Economia e estendido na 

aplicação prática desta. 

Como conseqüência da teoria desenvolvida, Coase confina o âmbito de estudo da 

Economia ao Direito (PIETROPAULO, 2009, p. 150), uma vez que as regras jurídicas se 

mostram como um dos principais fatores de criação dos custos de transação, dando início à 

AED. O autor atribui, então, às leis a responsabilidade pela carência de incentivos para que os 

particulares negociem as externalidades produzidas a fim de chegar à alocação eficiente de 

recursos, uma vez que é por meio das leis ou precedentes judiciais (a depender do sistema 

jurídico vigente) que os contratos adquirem cada vez mais custos para serem realizados 

(COASE, 1988, p. 178). 

As ideais de Ronald Coase inauguram, portanto, a Análise Econômica do Direito, 

como desenvolvida na Universidade de Chicago. Demonstrando a interdependência entre os 

dois campos de estudo, aponta a necessidade de que os tribunais entendem as conseqüências 

econômicas de suas decisões, uma vez que seria sempre desejável a redução dos custos de 

transação (COASE, 1988, p. 119), e de que os economistas levem em conta os custos de 

transação gerados pelo ambiente jurídico, indicando a necessidade da interdisciplinaridade 

característica da AED. 

 

 

4.2.2 Contribuições de Gary Becker: expansão do campo de estudo da AED 

 

 

Influenciado pelas ideais de Coase, Gary Becker notabilizou-se por estender a 

aplicação dos postulados econômicos para a análise de diversos outros ramos do 

conhecimento e do relacionamento humano, merecendo destaque as contribuições do autor na 

análise econômica do direito penal. Em Crime and punishment: an economic aproach (1968), 

Becker inaugura o que Posner chama de insistência na relevância da análise econômica em 

diversas áreas do Direito (POSNER, 2007b, p. 24). 

Quanto ao direito penal, Becker propõe que os criminosos, como seres humanos que 

são, agem de forma racional quando escolhem praticar crimes. Sopesariam, então, o ganho 

possivelmente advindo da atividade ilícita com a possibilidade e a gravidade de uma eventual 



118 
 

punição pelo Estado, “uma pessoa comete um crime porque os benefícios esperados excedem 

os custos esperados52” (POSNER, 2007b, p. 219, tradução nossa). 

Na análise feita por Becker, é importante ressaltar que o benefício e o custo dos 

crimes não se tratam estritamente do valor pecuniário ganho ou despendido na prática do 

delito. O custo para o criminoso compreende também a pena que porventura lhe seja aplicada, 

caso seja descoberto, bem como o benefício se trata de qualquer ganho de utilidade advindo 

da prática ilícita. A relação de custo-benefício é feita, como dito, entre o ganho que o crime 

possa proporcionar53 e a possibilidade e a gravidade da punição cominada pela lei, na análise 

da relação delito-punição. Nesse sentido: 

[...] a análise econômica do crime baseia-se fortemente na relação delito-punição 

como determinante da taxa criminal, em que a eficácia policial e judicial relaciona-

se com a possibilidade dos benefícios da atividade criminosa suplantarem seus 

custos e compensarem o risco estipulado. (SHIKIDA; AMARAL, 2012, p. 305). 

Partindo para uma análise normativa, Becker propõe que, no combate ao crime, o 

objetivo da sociedade é tornar a expectativa de custos do crime muito mais alta do que a 

expectativa de benefícios, incentivo que faria com que potenciais criminosos julgassem que 

não compensa correr o risco da prática delituosa. Shikida e Amaral concluem, com base na 

teoria de Becker que: 

Ou seja a sociedade não criminosa procura maximizar os custos da atividade 

infratora e/ou minimizar seus lucros. A conclusão de que o crime não dev e 

compensar é a solução ótima a ser perseguida. Para tanto, a sociedade deve estar 

atenta aos elementos coibidores do crime, como melhoria dos aparatos policiais, 

formação educacional, oferta de trabalho, urbanização planejada, distribuição de 

renda etc. (SHIKIDA; AMARAL, 2012, p. 305-306) 

A fim de tornar o combate ao crime mais eficiente, no entanto, a sociedade deve 

analisar a política criminal em dois planos, ainda de acordo com Becker. 

Primeiramente deve-se analisar em comparação o custo da penalização com o custo 

da tolerância do crime, investigando, então, se determinadas condutas são realmente tão 

graves e representam tamanha ameaça para a sociedade que justifiquem o custo da sua 

persecução na esfera criminal, a ultima ratio do Direito - como no caso do crime de adultério, 

que vigorou formalmente no Brasil até 2005. Aqui, novamente, o custo da persecução 

criminal não se refere apenas ao custeio dos órgãos e servidores públicos responsáveis, mas 

ao custo moral de se punir penalmente alguém por uma conduta. Ou seja, analisa-se se o 

                                                 
52No original, “a person commits a crime because the expected benefits exceed the expected costs”.  
53Por ganho que o crime possa proporcionar deve-se considerar, portanto, afastando-se qualquer juízo de valor que 

se possa fazer, que o criminoso vê alguma utilidade para si, por exemplo, no estupro ou no homicídio que pra tica 

contra alguém. Novamente faz-se necessário lembrar que, para a Economia, o ganho de utilidade não é 

necessariamente pecuniário ou sequer material. Faz-se necessário o lembrete a fim de deixar-se claro que não se 

quer propor a atribuição de um valor pecuniário a bens como a vida ou a dignidade sexual. 
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desvalor da conduta em questão é suficiente para ensejar a utilização dos mecanismos últimos 

de coerção do Direito: a privação de liberdade, do patrimônio ou, em alguns países, da vida. 

Ademais, deve-se considerar também a eficiência das penas aplicadas, preferindo-se 

aquelas que surtem o mesmo efeito sobre os criminosos (incentivo negativo à prática 

delituosa) com o menor para o Estado, como é o caso das penas de multa, em comparação 

com as penas de privação de liberdade. 

No que tange ao Direito Penal, destarte, Gary Becker propõe que se enxergue o 

crime como mais uma relação orientada pelas escolhas racionais dos agentes. Caso a 

sociedade deseje inibir certas práticas criminosas, deve utilizar-se da lei penal e da ativididade 

de persecução criminal como instrumentos para criar incentivos negativos aos prováveis ou 

atuais criminosos, a fim de que suas condutas indesejadas tenham um custo, provável ou 

certo, grande o bastante para dissuadi-los da prática delituosa. 

 

 

4.2.3 Contribuições de Guido Calabresi: a Escola de New Haven 

 

 

Importante estudioso da análise econômica do Direito, Guido Calabresi merece 

destaque por ser um dos principais criadores da Escola de New Haven da AED, na 

Universidade de Yale, a qual difere em alguns pontos quanto aos estudos de Ronald Coase e 

da Escola de Chicago. Dentre suas obras, as que se destacam são Some Thoughts on Risk 

Distributions and the Law of Torts (1961) e The Cost of Accidents: a legal and economic 

analysis (1970), que estudam os custos com indenizações por acidentes. 

Ao estudar o valor das indenizações pagas em processos de danos nos Estados 

Unidos, Calabresi parte de premissas tomadas com base nos estudos de Coase, confinando a 

Economia ao ambiente jurídico - entende, portanto, as normas jurídicas como mais uma forma 

de incentivo das condutas dos agentes econômicos. 

Em Some Thoughts on Risk Distributions and the Law of Torts, Calabresi discute a 

relação entre as indenizações por danos causados por empresas produtoras de bens e sua 

relação com os preços destes. De acordo com o autor, a doutrina do “enterprise liability”, 

vigente então no direito norte-americano e segundo a qual os danos causados devem ser 

suportados pela empresa causadora do risco, permite que o custo da indenização por danos 

seja repassado aos consumidores na forma de preço final do produto. O risco que deve ser 

suportado pela empresa, portanto, funciona como um custo marginal da produção que, ao 
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final, será distribuído pelos consumidores, e não suportado pela empresa (CALABRESI, 

1961, p. 500-501). 

O reconhecimento do ônus a ser suportado pelas empresas decorrente do risco 

produzido, no entanto, deve ser cuidadosa e efetivamente relacionado à atividade da empresa. 

Caso contrário, se a empresa suportar mais ônus do que o risco efetivamente causado por sua 

atividade, o preço dos produtos será irrealmente superior, tendo um custo marginal agregado e 

obrigando o consumidor a pagar um preço que não corresponde à utilidade do produto em si. 

Do mesmo jeito, se a empresa de fato produz um risco e não suporta seu ônus, oferecerá o 

produto também a um preço irreal, mas desta vez com valor inferior ao que de fato custou 

(CALABRESI, 1961, p. 514-515). 

Calabresi aponta, então, que essa maior distribuição dos riscos e dos danos é mais 

favorável, por duas razões: “Primeiro, a teoria propõe que o verdadeiro ônus do dano é menor 

quanto mais é compartilhado pelas pessoas. Segundo, a teoria argumenta que por quanto mais 

tempo o ônus monetário da perda é suportado, menor será o ônus verdadeiro54” 

(CALABRESI, 1961, p. 517, tradução nossa). Diferente de Coase, Calabresi conclui, destarte, 

que o valor das indenizações deve ser tal que induza a prevenção, sendo preferível aos agentes 

gastarem com proteção e informação em vez de negociar indenizações por dano 

(PIETROPAULO, 2009, p. 151).  

Para chegar a tal conclusão, Calabresi observa que muitos dos custos de transação 

envolvidos na negociação de indenizações podem ser lesivos ou mesmo proibidos, não 

podendo os agentes disporem deles livremente, como no caso de danos ambientais ou à saúde. 

O sistema jurídico, então, em vez de facilitar a negociação de indenizações entre particulares, 

como pretendia Coase, deve induzir o cuidado e a minimização dos custos dos acidentes 

(ZANATTA, 2011, online). 

A proposta de Calabresi, deste modo, já apresenta considerável distanciamento do 

liberalismo econômico e político presente na Escola de Chicago, demonstrando a 

fragmentação da AED já em suas origens. 

 

 

 

                                                 
54No original: “First, the theory runs, the real burden of a loss is smaller the more people share it. Second, the 

theory argues, the longer the time over which the total money burden of a loss is borne, the smaller its real 

burden will be”. 
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4.2.4 Contribuições de Richard Posner: sistematização da AED 

 

 

Richard Posner, como já tratado ao longo deste trabalho, ganhou notoriedade pela 

obra Economic Analisys of Law, publicada a primeira vez em 1973, que condensou os estudos 

em AED da Escola de Chicago até então. Como um text book para ser utilizado no curso de 

Law and Economics da Universidade de Chicago (ZANATTA, 2011, p. 8), o livro 

compreende um estudo sistemático da maioria dos setores do Direito norte-americano sob a 

metodologia da AED, como também já tratado neste trabalho, sintetizando as principais teses 

da chamada Escola de Chicago. 

Posner também se notabilizou pela enfática defesa que fez da AED em sua vertente 

normativa, principalmente acerca do papel da eficiência, compreendida pelo autor como 

maximização da riqueza, no Direito. Ao longo de sua obra, no entanto, o autor reformou sua 

opinião de foma substancial. 

Nas primeiras edições de Economic Analisys of Law, Posner toma a eficiência como 

o critério principal de avaliação da justiça das decisões. Adiante, em A Economia da Justiça 

(2010a), publicada a primeira vez em 1981, o autor vai mais longe e afirma que a eficiência é 

não só um critério de avaliação da justiça, mas um valor informador do Direito norte-

americano, que deve ser a meta buscada pelos juízes na construção do common law. Assim, 

afirma defende como critério de julgamento da equidade de uma ação ou instituição sua 

capacidade de maximizar a riqueza da sociedade (2010a, p. 138). 

É quanto a esse primeiro período do pensamento de Posner que se insurge a crítica de 

Dworkin (2000) já tratada. 

Após intensas e contundentes críticas, Posner reformou bastante seu pensamento e 

em Problemas de filosofia do direito (2007a), publicado originalmente em 1990, bem como 

em edições mais recentes de Economic Analisys of Law (como a edição consultada para este 

trabalho), o autor reconhece que algumas críticas a seu pensamento anterior “não são 

passíveis de respostas” (2007a, p. 503), atribuindo à eficiência o caráter de apenas mais um 

critério avaliativo (2007b, p. 11), reconhecendo os limites éticos de uma análise econômica do 

Direito na vertente normativa (2007b, p. 14). Como afirma Bruno Salama: 

E, deste modo, Posner reviu sua posição, desta feita de maneira radical. Ao invés de 

defender a maximização da riqueza como sendo propriamente um norte para a 

formulação e aplicação do direito, passou a colocar a maximização da riqueza ao 

lado de diversos outros valores, que englobam, de um modo geral, o que Posner 

enxerga como as intuições [sic] do povo norte-americano. (SALAMA, 2012, 

online). 
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Mais a frente, Posner adotou um posicionamento ainda mais distante das ideias 

liberais do início da Escola de Chicago e mais próximo da teoria de John M. Keynes 

(POSNER, 2009, online), admitindo maiores intervenções estatais no mercado com o 

propósito de assegurar outros valores buscados pelo Direito. 

 

 

4.2.5 Considerações acerca do desenvolvimento histórico da AED 

 

 

O histórico ora apresentado da AED não tem nenhuma pretensão de completude. 

Conforme já mencionado, foram abordados apenas alguns estudiosos, a quem se reputa maior 

importância de suas contribuições. 

Buscou-se, portanto, junto com a apresentação do método da AED defendido por 

Richard Posner – e propalado e utilizado por muitos outros estudiosos –, apresentar um 

panorama da análise econômica como desenvolvida no seu país de origem, os Estados 

Unidos, para assim, tratar do verdeiro objeto deste trabalho, os limites e as possibilidades de 

aplicação da AED no Direito brasileiro. 

 

 

4.3 Análise Econômica do Direito no Brasil 

 

 

Os estudos de análise econômica do Direito no Brasil são relativamente recentes, 

tendo sido iniciados no final da década de 1990 e começo da década de 2000 (ZANATTA, 

2011, p. 14-15). Dentre seus precursores, destacam-se Armando Castelar Pinheiro, 

economista que se notabilizou na área com a publicação do artigo O Judiciário e a Economia 

no Brasil (2000), Décio Zylbersztajn e Rachel Sztajn, estes últimos organizadores da obra 

coletiva Direito e Economia: Análise Econômica do Direito e das Organizações (2005), 

produto das pesquisas conjuntas desenvolvidas entre integrantes dos cursos de Direito e de 

Economia ambos da Universidade de São Paulo. 

Embora a AED tenha se desenvolvido muito no País, estando presente já em diversas 

universidades, não se percebe uma criação genuinamente brasileira (COOTER; ULLEN, 

2010, p. 17-20). Tem-se, em geral, a apropriação do método desenvolvido pela Escola de 
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Chicago e sua tentativa de aplicação, seja na vertente positiva ou na normativa, ao Direito 

brasileiro. 

As obras brasileiras sobre AED, em sua maioria, são estudos pontuais, incidindo 

sobre determinado ramo do Direito, ou quando muito, coleções de estudos pontuais sem um 

tratamento geral acerca da análise econômica que lhes confira alguma coesão. A explanação 

sistemática do método de estudo ainda depende, em grande parte, da análise da obra de 

Richard Posner (2007b), razão por que a “[...] pesquisa [brasileira] é uma miríade de textos 

aparentemente desconexos e sem um ponto definido de saída” (PIETROPAULO, 2010, p. 

152). Em contraposição a essa tendência, deve-se reconhecer os esforços recentes de autores 

como Luciano Timm, Ivo Gico Jr. e Bruno Salama que, por meio de coleções de artigos ou de 

periódicos especializado (cita-se a revista Economic Analysis of Law Review), buscam 

promover discussões e difundir o conhecimento acerca da metodologia e epistemologia da 

AED, trazendo-lhe alguma reflexão propedêutica acerca de seus pressupostos que possa 

indicar uma maior coesão à escola. 

A carência de estudos quanto a questões fundamentais da AED, como o método e a 

distinção entre suas vertentes, tem considerável parcela de responsabilidade na desinformação 

e conseqüente rejeição a priori da análise econômica no Brasil. No cerne da rejeição da 

Escola de Chicago no Brasil, portanto, encontra-se uma questão epistemológica. Não é sem 

razão que Rafael Zanatta aduz (2011, p. 18): 

De fato, há um repúdio ideológico à Law and Economics em razão do 

desconhecimento da ampla gama de escolas e diferentes perspectivas sobre direito e 

economia. Para diversos autores, a disciplina é associada à imagem de Richard 

Posner e sua teoria radical eficientista. Para muitos, a Law and Economics é apenas 

um projeto acadêmico neoliberal nascido em Chicago. 

Ainda que possa ter boas razões, essa rejeição à AED inviabiliza o exame de certos 

aportes que, como se defende neste trabalho, podem contribuir positivamente para o Direito 

brasileiro. Para tanto, como já mencionado, é de suma importância a distinção entre as 

vertentes positiva e normativa da análise econômica, muitas vezes ignorada por estudos 

pontuais. Nesse sentido, complementa Zanatta (2011, p. 18): “Em razão do desconhecimento 

da diferença epistemológica entre a vertente positiva e a normativa, alguns autores brasileiros 

deixam de conhecer as novas portas que se abrem à pesquisa interdisciplinar em direito”. 
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4.3.1 A importância da distinção entre as vertentes da AED 

 

 

Como anteriormente destacado, a análise econômica do Direito pode ser feita sob 

duas formas distintas que caracterizam suas vertentes: na forma positiva, ocupa-se de 

descrever e de analisar a eficácia das normas sob o viés econômico, ou seja, considerando-se 

os postulados econômicos; na forma normativa, a AED prescreve modificações a serem feitas 

no sistema jurídico com base no valor da eficiência. 

Em sua vertente positiva, parece inegável a contribuição da AED, seja para o Direito 

brasileiro ou para qualquer outro. Em verdade, uma análise econômica positiva apenas agrega 

mais uma perspectiva no estudo dos fatos sociais ligados ao sistema jurídico. 

Cumpre destacar que a AED positiva não exclui a interdisciplinaridade do Direito 

com outros ramos do conhecimento, mas a reforça ao indicar a validade do estudo além das 

fronteiras disciplinares, ou seja, “[...] a Economia ilumina problemas e sugere hipóteses, mas 

se torna mais rica quando conjugada com outros ramos do conhecimento, notadamente a 

Antropologia, a Psicologia, a História, a Sociologia e a Filosofia” (SALAMA, 2008a, p. 53). 

Se adotada, então, como uma visão complementar, sem reclamar qualquer exclusividade ou 

superioridade na explicação dos fatos jurídicos, a AED positiva mostra-se como importante 

contribuição para os estudiosos do Direito e da Economia, corroborando com a ideia de 

interdisciplinaridade cada vez mais prevalente. 

Ainda que a análise econômica positiva seja “contaminada” por valores e conceitos 

estranhos ao jurista, também o é qualquer outra análise realizada sob a ótica de ramos do 

conhecimento distintos do Direito. Afastar a priori as contribuições de qualquer uma dessas 

formas de análise, sob a alegação de que contaminam o Direito com valores que não estão 

expressos no ordenamento jurídico, mostra-se atávico, preso a uma concepção kelseniana do 

Direito “puro” a que se busca superar; um verdadeiro retrocesso na Teoria Geral do Direito. 

Ademais, não se encontram empecilhos para um estudo de AED positivo no Direito 

brasileiro: enquanto aquele não se torne exclusivo, apenas contribui para a solução de 

conflitos. Desde que mantido um raciocínio crítico, não se aceitando qualquer análise 

econômica do Direito de forma dogmática, notam-se grandes possibilidades de contribuições 

positivas da AED no País. 

Dessa forma, a título de exemplo, estudos como o de Gary Becker acerca da eficácia 

das leis penais não devem ser desconsiderados, mas sim aliados com tantos outros levados a 

cabo por sociólogos, psicólogos e juristas na busca da compreensão da criminalidade no 
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Brasil. No mesmo sentido, Rafael Dresch destaca a importante contribuição da AED como 

instrumento complementar no campo do direito privado (notadamente o direito civil e 

empresarial), in verbis: 

Nesse sentido, é necessário pensar a análise econômica não como uma concepção 

que, com seu objetivo de eficiência, apresenta uma estrutura que dá conta de toda a 

racionalidade dos institutos de direito privado, mas sim como uma análise que 

contribui na compreensão da influência desses institutos jusprivatistas em relação à 

economia. Nesse sentido, análise econômica pode avaliar e explicar a adoção de 

regimes diferenciados, por exemplo, de responsabilidade civil. [...] A análise 

econômica pode, ainda, fornecer importantes avaliações sobre a funcionalização 

social da empresa, do contrato e da propriedade privada. (DRESCH, 2008, p. 201). 

A questão da receptividade da AED no País assume outros contornos, no entanto, 

quando se trata da vertente normativa. 

Ao prescrever modificações de condutas tendo como base os postulados econômicos 

e o valor da eficiência, a AED pode mostrar-se de menor utilidade para o Direito brasileiro. 

Como denota Paula Forgioni, o ordenamento jurídico pátrio está voltado para outros 

propósitos que não simplesmente a busca da eficiência na alocação de recursos: “a sociedade 

civil não se resume ao mercado; há princípios (jurídicos) que não a lógica econômica e que 

também compõem a denominada ‘ordem jurídica do mercado’” (FORGIONI, 2005, p. 255). 

A despeito de ser um princípio orientador da atividade da Administração Pública, a 

eficiência não é um dos objetivos fundamentais do País (art. 3º), e não pode ser interpretada, 

como pretendia Posner em suas obras mais antigas, como um objetivo que explique a 

evolução do Direito. Se, como o próprio Posner admitiu, não servia para explicar o common 

law americana, tampouco será útil para explicar a evolução e o propósito do Direito brasileiro, 

fincado na tradição romanística do civil law. 

Ressalta-se ainda que, ao retirar o caráter normativo do Direito, reconhecendo-o 

apenas como uma forma de incentivo negativo ou positivo e, portanto, instrumento 

conformador da atividade econômica, a AED normativa estabelece clara hierarquia entre os 

valores expressos no ordenamento jurídico e a eficiência, devendo esta prevalecer sobre os 

demais. Subverte, em grande medida, as ideias de império do direito (rule of law) e de 

supremacia da Constituição, submetendo-as a ditames econômicos. 

Desta feita, orientar a atividade legislativa e a jurídica para a busca exclusiva da 

eficiência, como pretende Coase, na explanação de seu teorema, e Posner, nas suas primeiras 

obras, pode desconsiderar valores expressos na nossa Lei Maior, como a solidariedade e a 

erradicação da pobreza (art. 3º, incisos I e III). A aplicação da AED no País deve ficar 

limitada, portanto, à força normativa da Constituição e ao constitucionalismo brasileiro, como 

já tratado nesse trabalho acerca da correta interpretação do princípio da eficiência contido no 
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art. 37 do texto constitucional. Devem, destarte, os postulados e os princípios fundamentais da 

Escola de Chicago ser mitigados diante de mandamentos constitucionais, tais como a garantia 

dos direitos fundamentais. 

Assim, ao se fazer uso da AED em sua vertente normativa, deve-se ter em mente que 

esta não se presta a dizer o que é justo ou o que é justiça, preocupações típicas dos juristas. 

Como ressalta Ivo Gico Jr.: “Mesmo quando realizando uma análise normativa a AED é 

incapaz de dizer o que é justo, o que é certo ou errado. Essas categorias encontram-se no 

mundo dos valores e são, portanto, questões subjetivas 55” (GICO JR., 2010, p. 27). 

Necessária na interpretação das normas em forma de cláusulas gerais, típicas do 

paradigma neoconstitucionalista, a busca de critérios de justiça continuará a depender de 

outros ramos do conhecimento e de outras formas de trabalho dos juristas – por formas de 

trabalho, quer-se fazer alusão a outros métodos típicos do Direito, como aqueles defendidos 

pela Hermenêutica Jurídica, pela Lógica Jurídica ou pela Teoria da Argumentação –, tendo a 

Economia pouco a contribuir. 

Todavia, se esses critérios ou se outro objetivo já estiver estabelecido (e.g., a garantia 

de um determinado direito fundamental, estabelecido pela Constituição), a AED normativa 

pode mostrar-se proveitosa ao jurista. Como um método de estudo que tem por pressuposto a 

escolha racional dos agentes, a AED pode contribuir positivamente ao prescrever uma 

mudança de conduta visando a um objetivo previamente estabelecido, repita-se, “se, e 

somente se, o critério normativo com base no qual as referidas alternativas devem ser 

ponderadas estiver previamente estipulado” (GICO JR., 2010, p. 19-20). 

Um exemplo pode ajudar a elucidar o que se discute. 

Na promoção do direito à saúde – direito fundamental social, conforme já tratado –, a 

AED em sua vertente normativa não será capaz de prescrever o que sejam as políticas 

adequadas. O estudo com base nos pressuspostos econômicos não levará o jurista à 

compreensão do que seja saúde ou do quando deva ser assegurado pelo Estado: não serão os 

pressupostos da AED que dirão quais tratamentos devem ser ofertados, se e quantos hospitais 

devem ser contruídos, quem deve ser protegido pelo Sistema Único de Saúde, etc. Essas são 

questões que não dependem do exame da escolha racional dos indivíduos, mas dependem de 

valorações morais, feitas no âmbito dos poderes Executivo ou Legislativo, na definição das 

políticas, ou pelo Judiciário, no caso excepcional de controle judicial de políticas públicas. 

                                                 
55Deixa-se claro que não se concorda com a última parte da citação de Gico Jr., visto que, dentro do paradigma 

neoconstitucionalista, os valores estão positivados na Constituição, saindo da esfera meramente subjetiva do  

intérprete ou do aplicador da lei. 
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Ainda que feita pelo Judiciário, em que a fundamentação é obrigatória por força do 

mandamento do art. 93, inciso IX da Constituição, essa fundamentação deve recorrer a outros 

métodos de investigação, visto que a utilização da AED com seu objetivo de obter eficiência 

pode levar a resultados francamente contrários ao texto constitucional. 

Por outro lado, se o objetivo visado for preestabelecido (politica ou judicialmente), 

ou seja, se já se sabe o que se pretende alcançar enquanto direito à saúde (e.g., diminuição do 

tempo de espera nas filas por cirurgias, aumento do alcance da rede de atenção básica à saúde, 

redução do percentual de pessoas acometidas de hipertensão arterial, etc.), a AED normativa 

pode ser utilizada como critério de escolha entre duas ou mais políticas aptas a surtir o mesmo 

efeito. E não se trata apenas de perquirir qual política importa menores gastos ou maiores 

ganhos de utilidade – como será examinado adiante –, o pressuposto da escolha racional com 

que trabalha a AED pode auxiliar na determinação de qual política terá maior adesão da 

população (por apresentar maiores incentivos), ou qual será mais adequada para uma 

determinada localidade (por se mostrar mais compatível com as preferências locais), etc. 

Em resumo, pode-se vislumbrar compatibilidade entre a AED normativa e o 

ordenamento jurídico brasileiro, se aquela não se presta a definir qual o objetivo a ser buscado 

pela atuação dos agentes afetados pela norma, mas sim a funcionar como critério de escolha 

entre meios aptos a alcançar um objetivo preestabelecido. 

Outra possibilidade de utilização da vertente normativa da AED no Direito brasileiro 

é a identificação e o combate da ineficiência. Intimamente ligado à possibilidade previamente 

tratada, aqui também a AED normativa não é capaz de indicar um critério de justiça, mas 

pode indicar um – entre vários outros concorrentes – critério de injustiça, qual seja a 

ineficiência. Como destaca Ivo Gico Jr.: 

[...] os juseconomistas defendem que, não importa que política pública uma dada 

comunidade deseje implementar, ela deve ser eficiente. Uma vez escolhida uma 

política pública, seja ela qual for, não existe justificativa moral ou ética para que  sua 

implementação seja realizada de forma a gerar desperdícios. Em um mundo onde os 

recursos são escassos e as necessidades humanas potencialmente ilimitadas, não 

existe nada mais injusto do que o desperdício. (GICO JR., 2010, p. 27). 

Nota-se, no exposto por Gico Jr., que essa possibilidade de uso da AED normativa 

está em consonância com o reconhecimento dos custos dos direitos, feito por Stephen Holmes 

e Cass Sunstein e cujo acerto é defendido neste trabalho. Tendo-se em mente a limitação de 

recursos do Estado e a necessidade deles para a prestação de todo e qualquer direito, 

superando-se a falsa dicotomia entre direitos positivos e negativos, o desperdício de recursos 

em uma política pública ineficiente representa um trade off em relação a outros direitos, visto 

que estes podem deixar de serem prestados por ausência de recursos, os quais foram mal 
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empregados na prestação dos primeiros, gerando uma conseqüente injustiça pela não 

prestação de um ou alguns direitos, por ausência de recursos. 

Novamente recorre-se a um exemplo para elucidar o argumento. 

Tomando-se por exemplo a insistência de um determinado estado da federação em 

uma política de segurança pública que não surte os resultados desejados na garantia de 

direitos fundamentais como a vida ou a propriedade. Tal política dá notórios sinais de 

ineficiência: há um gasto, de recursos, e a falta de resultados na redução das taxas de 

criminalidade denota a ausência de um ganho de utilidade. Sob nenhum dos critérios (Pareto 

ou Kaldor-Hicks) é possível enxergar a eficiência da política em questão. O gasto efetivado 

com essa ineficiente política, no entanto, priva – é onde se nota o trade off – o estado em 

exemplo de utilizar esses recursos na prestação de outros direitos (saúde, moradia, educação, 

etc.), gerando, pois, a injustiça aludida. 

Em casos assim, a AED normativa pode ser um importante instrumento para indicar 

não só a ineficiência – tarefa mais adequada à AED positiva –, mas pode indicar correções ou 

mesmo a substituição a ser feita na política ineficiente, a fim de evitar o desperdício e, 

portanto, a injustiça. A distinção entre uma linguagem descritiva – da AED positiva – e uma 

linguagem prescritiva – da AED normativa – se perde num esforço maior de combate à 

ineficiência. 

A análise ressalta ainda, em conformidade com o que foi tratado acerca do princípio 

da eficiência, a instrumentalidade deste. A maximização da riqueza, sinônimo de eficiência 

para Posner, só pode ser defendida enquanto instrumento para a garantia de outros valores 

presentes no ordenamento jurídico, sobretudo na Constituição. Desta feita, legisladores e 

juristas devem evitar o desperdício de recursos, tanto quanto não configure uma ofensa aos 

valores constitucionais. Trata-se, novamente, de uma interpretação sistêmica da eficiência. 

Destarte, a eficiência defendida pela vertente normativa da AED só se torna 

compatível com o Direito brasileiro se compreendida em conjunto com outros valores 

defendidos pelo ordenamento jurídico. A busca por maximizar a utilidade não é um fim em si 

mesmo, devendo ser conjugada com a promoção da dignidade da pessoa humana, a defesa do 

estado democrático de direito, a garantia da separação dos poderes e da autonomia federativa, 

etc. 

Ademais, o método econômico contribui para conferir uma perspectiva mais 

consequencialista aos aplicadores do Direito, conforme as ideias de Guido Calabresi já 

abordadas. Neste tocante adverte Bruno Salama (2008a, p. 59): 
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Noções de justiça que não levem em conta as prováveis consequências de suas 

articulações práticas são, em termos práticos [sic], incompletas. Num certo sentido, 

o que a Escola de Direito e Economia de New Haven buscou é congregar a ética 

consequencialista da Economia com a deontologia da discussão do justo. O 

resultado é, em primeiro lugar, a abertura de uma nova janela do pensar, que integra 

novas metodologias (inclusive levantamentos empíricos e estatísticos), ao estudo das 

instituições jurídico-políticas, de forma que o Direito possa responder de modo mais 

eficaz às necessidades da sociedade. E, em segundo lugar, o enriquecimento da 

gramática do discurso jurídico tradicional, com uma nova terminologia que auxilia o 

formulador, o aplicador, e o formulador da lei [sic] na tarefa de usar o Direito como  

instrumento do bem-comum. 

Nesse sentido, nota-se grande afinidade entre a abordagem consequencialista do 

Direito conferida pela AED e a mudança de paradigma da Administração Pública ocorrida 

com a constitucionalização da eficiência como princípio administrativo. O novo paradigma 

administrativo, como já se tratou, insere uma preocupação mais acentuada com resultados na 

Administração Pública, assemelhando-se a uma postura de análise consequencialista por parte 

do administrador. 

Em sua vertente normativa, portanto, a AED como desenvolvida na Escola de New 

Haven parece ser mais aplicável ao caso brasileiro, ao passo que o apelo excessivamente 

liberal da Escola de Chicago limita sobremaneira sua receptividade, visto que não parece ser 

recepcionado pelo nosso ordenamento jurídico. 

 

 

4.3.2 Outro obstáculo epistemológico 

 

 

Além do problema enfrentado pela falta de clareza na distinção das vertentes da 

AED, comum em textos que não se ocupam de tratar dos fundamentos da escola, esta padece 

ainda de outro obstáculo epistemológico à sua recepção, desta vez pela doutrina brasileira. 

Com efeito, ao se falar de análise econômica do Direito e de aplicação do método 

econômico, é comum pensar-se em questões meramente monetárias, matemáticas e 

estatísticas, levando ao equívoco de se pensar que a AED visa a reduzir o Direito e todos os 

fatos sociais a termos estatísticos e monetários. Como foi analisado, trata-se de uma visão 

tradicional que se tem da própria Economia e de seu método, proveniente da considerável 

ignorância quanto à disciplina, que contribui para a rejeição pelos juristas de qualquer 

interferência econômica. 

Esclarecido o equívoco, ao se apontar que a Economia e o seu método tratam em 

verdade de escolhas racionais num mundo de recursos limitados, não deve subsistir tanta 

rejeição por parte dos operadores do Direito. Afastar completamente do Direito os postulados 
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da escolha racional e da escassez de recursos é, tal qual denota Coase quanto à 

desconsideração dos custos de transação na Economia, estudar um fenômeno jurídico de 

quadro negro, ou como aduz Flávio Galdino: 

Com efeito, a pior solução que o Direito pode imaginar é tentar afirmar em caráter 

absoluto a sua própria racionalidade ou as suas próprias premissas e soluções sobre 

as demais (como dizer que o direito deve prevalecer sobre a economia) ou mesmo 

que alguma racionalidade deve prevalecer sobre as demais em caráter definitivo [...]. 

(GALDINO, 2005, p. 254). 

Tão úteis quanto podem ser para a compreensão do fenômeno jurídico certos 

conceitos da Sociologia ou da Filosofia, que foram incorporados com base no paradigma 

neoconstitucionalista, também os postulados da Economia podem desempenhar importante 

papel. 

Convém, portanto, o esclarecimento para os juristas do que de fato se tratam a 

Economia, o método econômico e, por consequência, a análise econômica do Direito, a fim de 

superar o obstáculo epistemológico em questão. 

 

 

4.3.3 Uma proposta de visão interdisciplinar conciliadora  

 

 

Diante do que foi exposto, percebe-se a possibilidade de aplicação da AED no Brasil, 

desde que, quando for utilizada para prescrever condutas (vertente normativa) na lei ou em 

decisões judiciais, passe pelo devido filtro do constitucionalismo pátrio. Em sua vertente 

positiva, a aplicabilidade é ainda mais extensa, visto que só iria aumentar os métodos pelos 

quais se estudam a interação entre pessoas e o ordenamento jurídico. 

Em ambos os casos, como se vê, fazem-se necessários maiores esclarecimentos da 

comunidade jurídica, a fim de que tenham maior proximidade com os postulados econômicos 

e, por consequência, com a AED, perpassando obrigatoriamente por uma reflexão 

epistemológica da escola, delimitando suas vertentes, seu método e seus limites de 

aplicabilidade. O estudo da análise econômica merece, portanto, maiores aprofundamentos e 

expansão, tornando-a mais familiar a todos aqueles envolvidos na criação e na aplicação das 

normas. 

Paralelamente, deve-se manter a atenção para que o discurso “economicista” e 

“eficientista” não prevaleça sobre o discurso jurídico. A AED deve vir apenas como uma 

ferramenta a mais para o jurista, deve ter um papel complementar em sua formação e na 

tomada de decisão de legisladores e de aplicadores do Direito. 
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Nesse processo, devem ser respeitados conceitos e imperativos jurídicos, tais como a 

normatividade do próprio ordenamento jurídico, a supremacia da Constituição, os objetivos 

fundamentais do Estado brasileiro, expressos no art. 3º da Carta, e os direitos e as garantias 

fundamentais. 

Nesse sentido, a AED deve ser objeto de uma reflexão por parte de seus estudiosos, 

para que não sejam simplesmente “transplantadas” para a realidade brasileira conclusões e 

propostas advindas de estudos feitos, em sua maioria, nos Estados Unidos. Somente um 

pensamento crítico quanto à escola pode levar juristas também a reconhecerem contribuições 

positivas e limites do método econômico. Deve-se superar, para tanto, a rejeição ex ante da 

AED apenas por estar identificada com uma ideologia neoliberal de Estado e de mercado. 

Dessa forma, deve-se buscar conciliar a análise econômica com tantas outras 

provenientes de ramos do conhecimento diversos (análise sociológica, psicológica, etc.), sem 

que uma possa prevalecer indevidamente sobre as demais. 

Quando se propõe, portanto, uma visão conciliadora e interdisciplinar, requer-se que 

a AED seja vista como mais uma ferramenta para promover o diálogo entre conhecimentos de 

diversas áreas na solução de conflitos sociais, estando as contribuições de cada ramo em pé de 

igualdade, e todas sob o império da Constituição e dos mandamentos do Estado de Direito 

brasileiro. A AED vem como uma ferramenta a mais para superar o obstáculo epistemológico 

da complexidade do conhecimento, imposto para o aplicador do Direito, conforme já tratado, 

diante da abertura do texto contitucional típica do paradigma neoconstitucionalista. 

Conclui-se e defende-se, por fim, a aplicabilidade limitada da análise econômica no 

Brasil, nos termos ora tratados, como mais uma forma de promover a interdisciplinaridade e 

aproximar-se, então, de um ideal de justiça almejado. 

 

 

4.4 Análise Econômica do Direito e controle judicial da eficiência de políticas públicas de 

direitos sociais 

 

 

Diante da compatibilidade limitada ora defendida entre a AED e o Direito brasileiro, 

cumpre examinar, como último objeto de estudo deste trabalho, a forma como o instrumental 

da AED pode contribuir para o controle da eficiência de políticas públicas de direitos sociais. 

Conforme vem se defendendo, a prestação de quaisquer direitos fundamentais 

depende de atuação do Estado, que se dará mediante a alocação de recursos materiais e 
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humanos que, no mínimo, assegurem a execução desses direitos na via judicial. A essa 

concepção pragmática de direitos tem se atribuído o nome de teoria dos custos dos direitos. 

Ainda de acordo com a teoria, viu-se que a não efetivação de um direito não é consequência 

de falta de recursos públicos, mas de uma escolha – justa ou injusta, constitucional ou não – 

na forma como serão gastos esses recursos (CAMARGO, 2008, p. 263). 

Também já se demonstrou que todos os direitos fundamentais são sindicáveis, ou 

seja, podem ser deduzidos como uma pretensão em juízo, a fim de tê-los resguardados de uma 

violação ocorrida ou de provável e iminente ocorrência. Essa sindicabilidade é reconhecida 

também para aqueles direitos tratados como sociais, mesmo quando dependem de uma ação 

conjugada dos poderes Legislativo e Executivo na definição e na execução de políticas 

públicas que lhes efetivem, caso em que a própria política pública será objeto de controle 

judicial. 

Das duas conclusões decorre, logicamente, que o controle exercido pelo Poder 

Judiciário sobre as políticas públicas de direitos sociais – corte epistemológico que se faz para 

os objetivos deste trabalho – implica o controle na forma como são gastos recursos públicos. 

Logo, o controle judicial de políticas públicas requer um controle de finanças públicas, 

intervindo diretamente nos instrumentos jurídico-financeiros do Estado, dos quais o principal 

é o orçamento público. 

O orçamento público, por sua vez, pode ser incluído na categoria de bem escasso56, 

visto que é limitado à arrecadação estatal e, devendo ser utilizado para as mais diversas 

atividades estatais, pode não ser suficiente para satisfação de todas as necessidades. Da ideia 

de escassez do orçamento, decorre a percepção da realização de trade off’s constantes na 

realização dos deveres estatais, nestes inclusos os direitos sociais. Como aduzem Amaral e 

Melo: 

A ideia de escassez traz consigo a noção de trade off. Sem tradução exata para o 

português, podemos dizer que a alocação de recursos escassos envolve, 

simultaneamente, a escolha do que atender e do que não atender. Preferir empregar 

um dado recurso para um dado fim significa não apenas o compromisso com esse 

fim, mas também decidir não avançar, com o recurso que está sendo consumido, em 

todos as demais direções possíveis. (AMARAL; MELO, 2010, p. 92). 

A preocupação orçamentária no controle judicial de políticas públicas de direitos 

sociais deve ser, destarte, sempre presente e de grande importância, e não uma questão menor 

ou subsidiária, visto que, como afirmado pelos defensores da teoria dos custos dos direitos, 

                                                 
56Deve-se enfatizar que se trata da noção de escassez apresentada segunda a teoria econômica, para qual escasso é 

o bem que não há em quantidade suficiente para satisfazer a todos os interessados (AMARAL;  MELO, 2010, p. 

87). 
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levar os direitos a sério significa levar a escassez a sério (HOLMES; SUNSTEIN, 1999, p. 

94). 

Não bastasse isso, viu-se também que a Emenda Constitucional nº 19 de 1998 inseriu 

a eficiência como um princípio da Administração Pública. Com status de norma 

constitucional, a eficiência incide sobre toda a Administração Pública do País, inclusive 

quando esta desempenha atividades de prestação dos direitos sociais por meio de políticas 

públicas. Nas palavras de Luciano Timm: “Não se trata apenas de uma discussão acadêmica. 

O compromisso do Estado brasileiro com a eficiência no dispêndio de recursos públicos é 

hoje uma imposição constitucional (art. 37, CF)” (TIMM, 2010, p. 54). 

Embora de conceito variável, viu-se que duas das maiores preocupações trazidas com 

a positivação da eficiência são a otimização do gasto de recursos públicos, buscando-se 

garantir que se possa auferir o máximo de utilidade no emprego desses recursos, e a avaliação 

da atuação administrativa com ênfase nos resultados obtidos, inserindo um caráter 

consequencialista no agir administrativo. 

Diante dessas constatações, tem-se que a eficiência é mais um requisito da atuação 

administrativa que deve estar sujeito ao controle judicial, mesmo nas políticas públicas, 

exigível judicialmente na forma de um direito difuso. Não é um critério exclusivo e absoluto 

de justiça, como se viu, mas certamente seu exame cuidadoso pode apontar trade off’s no 

orçamento público que denotam não só uma violação de direitos fundamentais, mas uma 

verdadeira injustiça. 

Oriundo principalmente da Economia, o ideal de eficiência passa a ser incorporado 

ao Direito brasileiro, na forma de uma cláusula geral que requer complementação por parte do 

intérprete da norma no momento de interpretação/aplicação. Assim como ocorreu com outros 

valores presentes na sociedade brasileira, a eficiência foi positivada no ordenamento jurídico 

pátrio, alcançando a mesma força normativa de outros princípios constitucionais, mas 

aproximando o Direito não da Ética ou da Filosofia, como ocorre com a maior parte dos 

valores que são positivados, mas sim da Economia. 

Pode-se dizer, assim, que a positivação da eficiência, bem como sua 

interpretação/aplicação coaduna-se com o paradigma neoconstitucionalista: há a positivação 

de um valor (antes não jurídico), por meio de uma cláusula aberta, mas com força normativa e 

cuja interpretação requer a aproximação com outros ramos do conhecimento humano para 

delimitação do seu alcance57. Nesse sentido, é a lição sucinta de Luís Roberto Barroso: 

                                                 
57 Essas são apenas algumas das características derivadas do paradigma neoconstitucionalista já tratado. 
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O constitucionalismo moderno promove, assim, uma volta aos valores, uma 

reaproximação entre ética e Direito. Para poderem beneficiar-se do amplo 

instrumento do Direito, migrando da filosofia para o mundo jurídico, ess es valores 

compartilhados por toda a comunidade em dado momento e lugar, materializam-se 

em princípios, que passam a estar abrigados na Constituição, explícita ou 

implicitamente. (BARROSO, 2009b, p. 328). 

No caso da eficiência, a aproximação deve se dar também, mas não exclusivamente, 

com a Economia. Eis, então, o ponto em que a AED tem muito a contribuir no controle 

judicial de políticas públicas. 

Com efeito, a abertura da Constituição a cláusulas gerais contendo valores sociais 

deu ensejo ao desenvolvimento de novas formas de interpretar/aplicar as normas 

constitucionais. Os métodos de interpretação desenvolvidos na hermenêutica jurídica clássica 

(gramatical, histórico, sistemático e teleológico), principalmente por meio das contribuições 

de Savigny, eram pensados, sobretudo, para o Direito Civil. O caráter das constituições objeto 

de estudo do paradigma neoconstitucionalista, representando, segundo Paulo Bonavides 

(2009, p. 494), um compromisso ou pacto em torno dos conflitantes interesses de uma 

sociedade heterogênea e pluralista, requeria concepções mais dinâmicas dos métodos de 

captação do sentido das normas e da realidade em que estão insertas as constituições. 

Assim, notou-se, dentro desse paradigma, o desenvolvimento de diversos estudos em 

torno da hermenêutica constitucional adequada, com a indicação de vários novos métodos 

hermenêuticos (tópico, concretizador, científico-espiritual, etc.) e princípios de hermenêutica 

constitucional (unidade da constituição, máxima efetividade, conformidade funcional, etc.). 

Da mesma forma, desenvolveu-se a teoria da argumentação jurídica a fim de capacitar os 

juristas a, diante desse novo cenário constitucional, ultrapassar o método lógico-dedutivo e 

chegar a decisões justas e racionais58. 

Embora desejável essa abertura do Direito a novos métodos de interpretação e de 

argumentação, estes trabalham normalmente no campo retórico-discursivo. Ou seja, chega-se 

a uma decisão justa para aquele caso concreto sopesando-se as questões e argumentos 

considerados relevantes. É o que ocorre, por exemplo, com a máxima da proporcionalidade 

defendida por Alexy no confronto entre direitos fundamentais e muito difundida no Brasil: 

discute-se, com base nas ideias de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito qual direito fundamental deverá prevalecer e em que medida num caso específico. 

Quando se leva em consideração as premissas defendidas neste trabalho de custos 

dos direitos e de normatividade da eficiência, no entanto, a aplicação/interpretação de normas 

de direitos fundamentais com base em métodos puramente retórico-discursivo pode mostrar-

                                                 
58Por todos, cita-se a síntese das teorias mais importantes feita por Manuel Atienza (2006). 
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se insuficiente. Com efeito, tais premissas visam a inserir uma preocupação pragmática e 

consequencialista no âmbito dos direitos fundamentais, as quais são comumente relegadas por 

métodos retórico-discursivos. 

Por preocupação pragmática, quer-se reforçar a ideia de que a efetivação de todos os 

direitos fundamentais tem custos, que devem ser suportados por um bem escasso, o 

orçamento público. A ideia abstrata de direitos fundamentais deve, portanto, estar sempre 

aliada a uma constatação material, concreta, de existência de recursos públicos disponíveis. 

Como bem escasso, a ocorrência de trade off’s na efetivação dos direitos 

fundamentais será inevitável, razão por que deve ser sempre vista numa perspectiva sistêmica 

mais ampla, com atenção as conseqüências da implementação de um direito em detrimento 

dos demais (preocupação consequencialista). 

Os métodos retórico-discursivos desenvolvidos dentro do paradigma do 

neoconstitucionalismo devem ser complementados, portanto, com análises de custos e de 

eficiência destes, bem como análises do impacto orçamentário de determinadas decisões. Em 

se tratando de recursos limitados, será uma melhor escolha nesses gastos que determinará se 

os direitos são melhor efetivados. Devem, enfim, comportar análises pragmáticas e 

consequencialistas na aplicação dos direitos fundamentais. Nesse sentido, criticando a 

proporcionalidade como método argumentativo proposto por Alexy, Luciano Timm sugere a 

necessidade de se buscar métodos que assegurem essa análise pragmática e consequencialista: 

O método argumentativo proposto por esta escola é fundamentalmente retórico -

discursivo e não oferece guias interpretativos, nem critérios desejáveis de 

previsibilidade e nem mesmo de precisão quanto ao melhor resultado à sociedade 

daquele debate que acontecerá no tribunal no caso concreto. (TIMM, 2010, p. 60). 

Em suma, a concepção de custos dos direitos e a normatividade da eficiência no 

ordenamento jurídico brasileiro impõem a utilização de um método que permita analisar a 

efetivação dos direitos fundamentais de acordo com uma perspectiva pragmática e 

consequencialista. Requer-se um método que leve em consideração não apenas os melhores 

argumentos, mas também as condutas que possam maximizar a utilidade dos recursos 

públicos, bem como um método que possa considerar as conseqüências de uma decisão 

isolada dentro de um conjunto maior de decisões envolvendo o orçamento público. 

Novamente, é essa a lição de Luciano Timm: 

A sua [ponderação entre direitos fundamentais] solução, ou, em outras palavras, a 

ponderação concreta deve estar comprometida não só com a disputa argumentativa 

(melhor argumento apresentado), mas também com o resultado (a solução em jogo 

que tende a atender de modo mais abrangente um maior número de pessoas 

necessitadas dos recursos sociais (maior utilidade social e, portanto, de eficiência 

paretiana). (TIMM, 2010, p. 60). 



136 
 

Nesse tocante, a utilização do que foi tratado como método econômico pode 

contribuir muito ao Direito brasileiro. A percepção de trade off’s, a análise da eficiência de 

escolhas públicas e dos instrumentos normativos e os demais conceitos e postulados 

econômicos trazidos podem fornecer um aparato teórico capaz de guiar o jurista a uma 

decisão socialmente conseqüente e economicamente responsável. 

Desta feita, defende-se a necessidade de utilização do Análise Econômica do Direito 

no controle judicial da eficiência. Essa utilização, logicamente, aplicar-se-ia também quando 

analisada a eficiência das políticas públicas de direitos sociais, tema deste trabalho, 

permitindo que a eficiência seja vista não apenas como um direito difuso exigível na via 

judicial, mas viabilizando a análise dessa eficiência conforme parâmetro econômicos. 

Diante dessa proposta de utilização da AED, cumpre examinar as formas e os limites 

de sua utilização no controle judicial da eficiência em políticas públicas. Empós, analisar-se-á 

o benefício trazido por uma análise econômica em contraste com as questões das escolhas 

trágicas e da reserva do possível, termos que serão estudados ainda. 

 

 

4.4.1 Formas da análise econômica da eficiência de políticas públicas de direitos sociais 

 

 

Ao longo deste trabalho, buscou-se estabelecer limites para o controle judicial de 

políticas públicas, para a compreensão da eficiência como um princípio constitucional e como 

um direito difuso e, por fim, para a aplicação da AED no Direito brasileiro. O estudo 

conjugado desses limites indicará, acredita-se, os limites para que a AED possa ser 

proveitosamente utilizada por juristas no controle da eficiência de políticas públicas de 

direitos sociais. 

Primeiramente, no entanto, deve-se analisar qual a forma mais propícia para a 

utilização da AED no controle judicial. Por forma, quer-se fazer referência ao meio 

processual59 adequado à utilização da AED no controle judicial de políticas públicas. 

Como se tratou, a utilização da AED é defendida como forma de conferir aos juristas 

uma perspectiva consequencialista, ou seja, uma preocupação com as conseqüências que a 

solução de um caso concreto pode ter sobre a realidade jurídica. No caso do controle judicial 

                                                 
59O corte epistemológico que se faz, analisando o meio exclusivamente processual de utilização da AED, decorre 

do objeto deste trabalho, o controle judicial da eficiência  nas políticas públicas de direitos sociais. A AED 

também pode se mostrar útil ao poder público na própria definição e na elaboração das políticas públicas, 

atividades fora do controle judicial e, portanto, fora do objeto de estudo deste trabalho. 
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da eficiência de políticas públicas, essa preocupação consequencialista deve ser ainda mais 

presente porque se relaciona diretamente com a destinação de recursos públicos que compõem 

o orçamento público, limitado e escasso. 

Para se realizar esse controle, destarte, deve-se dar atenção não apenas à solução que 

melhor atende ao caso concreto, mas sim observar o melhor uso que se poderá fazer dos 

recursos orçamentários de uma forma ampla, com atenção também ao caso concreto levado a 

juízo. A destinação de recursos deve ser feita sempre se considerando, tanto quanto possível, a 

maior parcela do orçamento. O caso concreto deve ser visto como parte de um todo maior e 

ser resolvido de modo que não comprometa seriamente outros casos e outros agentes que não 

litigam em juízo. 

Em outros palavras, o meio processual deve evitar a criação de externalidades 

negativas dentro da mesma política pública, em razão da solução individual de um caso, ou 

dentro da realidade orçamentária global do poder público. 

Nota-se, portanto, que a demanda individual é pouco afeita a esses propósitos. 

Estruturada na relação processual autor-réu-juiz, a demanda individual visa à solução 

do caso concreto em favor do autor ou do réu, polos processuais normalmente compostos por 

uma só pessoa (física ou jurídica). Resolvido o caso concreto, as conseqüências sobre outros 

sujeitos que não participaram do processo podem sequer ter sido consideradas ao longo da 

lide, visto que podem nem fazer parte da relação jurídica discutida. Restaria aos possíveis 

afetados pela solução do caso as vias do litisconsórcio ou da assistência, mas a indefinição de 

quem seriam esses afetados a priori pode também inviabilizar a utilização desses meios. 

Ademais, ambos os critérios econômicos de avaliação da eficiência tratados ao longo 

deste trabalho (Pareto e Kaldor-Hicks) dependem da consideração de uma situação mais 

ampla. Quando se lida com bens escassos, não se pode avaliar a eficiência de uma escolha, de 

acordo com esses critérios, tendo-se em vista apenas os envolvidos naquela escolha. No 

âmbito do objeto desse trabalho, não há como analisar se houve ou não ganho eficiente de 

utilidade ao se conceder judicialmente um determinado direito social a um sujeito, sem que se 

analise se outros sujeitos tiverem uma perda de utilidade (critério de Pareto) ou se o ganho de 

utilidade do primeiro justifica eventuais perdas sofridas por outros (critério de Kaldor-Hicks). 

Em ambos os casos, não se pode restringir a análise apenas ao sujeito que recorreu o Poder 

Judiciário. 

Diante dessas considerações, nota-se que a AED não tem muito a acrescentar no caso 

de demandas individuais, devendo-se questionar inclusive se são as duas compatíveis. 
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Por outro lado, as demandas coletivas, em suas diversas formas desenvolvidas no 

Brasil (ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletivo, etc.), mostram-se 

como um meio propício à utilização da AED no controle de eficiência das políticas públicas 

de direitos sociais, precisamente por superarem os obstáculos antes tratados, como se verá. 

As ações coletivas, como seu próprio nome já indica, possibilitam um alargamento 

dos polos processuais. Onde antes havia um ou poucos autores/réus, podem haver vários, 

inclusive com a previsão de legitimidade extraordinária, em que uma entidade pode perseguir 

o interesse comum de um conjunto indeterminado de sujeitos60. Não bastasse a mudança 

quanto ao polo ativo, algumas dessas ações já preveem o litisconsórcio de partes interessadas 

no desfecho da demanda61. 

Dessa mudança no perfil das partes litigantes decorrem duas características das ações 

coletivas que as tornam mais receptivas à AED: a ampliação da cognição do juiz e a expansão 

dos efeitos da coisa julgada. 

Em primeiro lugar, com a ampliação dos sujeitos que podem propor ou participar da 

demanda, há mais interesses envolvidos, trazendo cada parte seus argumentos e fatos que 

ajudam a delinear um panorama mais abrangente da questão, aumentando o objeto de 

cognição do magistrado. No caso do controle judicial de políticas públicas de direitos sociais, 

essa ampliação do objeto deslocará a discussão do direito alegado por uma parte individual 

para a discussão de toda a política pública, dirigida a um coletivo de pessoas. Discutindo-se a 

política como um todo, e não apenas o direito de um indivíduo, torna-se mais fácil perceber 

eventuais trade off’s decorrentes do atendimento de uma demanda em detrimento de outras, 

bem como analisar a eficiência de uma escolha considerando o conjunto de escolhas a serem 

feitas e também permite a discussão orçamentária em relação a um conjunto integrado de 

ações a serem tomadas. 

Em segundo lugar, os efeitos da coisa julgada em ações coletivas são subjetivamente 

mais amplos do que nas ações individuais. Se nestas a regra é que a coisa julgada não deve 

surtir efeitos sobre aqueles que não participaram do processo62, naquelas a restrição dos 

efeitos da coisa julgada é normalmente determinada pela competência territorial do juízo 

prolator da decisão63, afetando até mesmo sujeitos que não participaram do processo. Essa 

característica permite uma maior atenção do jurista quanto aos efeitos daquela decisão na 

                                                 
60Como é o caso da ação civil pública proposta pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou por associação 

civil (Lei nº 7.347/85, art. 5º, incisos I, II e V). 
61É o caso da ação civil pública (art. 5º, §2º da Lei nº 7.347/85) e da ação popular (art. 6º, §5º da Lei nº 4.717/65). 
62É a regra do art. 472 do Código de Processo Civil. 
63É a regra, por exemplo, da ação civil pública (art. 16, Lei nº 7.342). 
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sociedade, no orçamento público e na própria implementação dos direitos sociais, no caso 

desse trabalho. 

Em suma, as ações coletivas dão ensejo a uma análise mais preocupada com as 

conseqüências da decisão judicial, visto que permite a participação de um maior número de 

sujeitos e cujos efeitos, já se sabe de antemão, recairão sobre um maior número de pessoas. 

Adequa-se, com perfeição, à utilização do instrumental teórico da AED. 

Essa adequação é reforçada em se tratando do controle de eficiência das políticas 

públicas de direitos sociais. Como já se tratou anteriormente, tanto os direitos sociais como a 

eficiência enquanto direito são considerados difusos: dirigem-se a uma coletividade 

indeterminada. A utilização do instrumental da AED nessa forma de controle judicial 

contribui positivamente para que os magistrados cheguem a decisões socialmente 

responsáveis. Nesse sentido, defende também Luciano Timm: 

Ademais, a análise econômica do Direito, além de recomendar que as políticas 

públicas governamentais tendem a ser mais eficientes do que aquelas concedidas 

casuisticamente pelo Poder Judiciário, ela também aponta para o caminho das ações 

coletivas, se eventualmente o objetivo for a garantia de direitos sociais via atuação  

da magistratura em situações excepcionais de correção do processo democrático (e 

não como regra, bien entendu). Isso porque esta é a ação apropriada para a defesa de 

direitos coletivos e transindividuais, como devem prioritariamente ser entendidos os 

direitos sociais, onde justamente os direitos [sic] não devem ser apropriados por um 

indivíduo em prejuízo de toda a sociedade. (TIMM, 2010, p. 61). 

Além das limitações substanciais da AED no Direito brasileiro já tratadas, tem-se 

que, na órbita processual, sua utilização fica restrita às ações coletivas, visto que nas ações 

individuais haverá pouco espaço para sua utilização e uma notória incompatibilidade. Essa 

limitação às ações coletivas, por sua vez, coaduna-se com o uso que se defende da AED neste 

trabalho, qual seja funcionar como um instrumental teórico a auxiliar juristas no controle 

judicial da eficiência de políticas públicas de direitos sociais. 

Visto o meio ou a forma mais adequada, analisam-se os limites da AED para o objeto 

deste trabalho. 

 

 

4.4.2 Limites da análise econômica da eficiência das políticas públicas de direitos sociais 

 

 

Inicialmente, deve-se lembrar que o exame de eficiência a ser feito nas políticas 

públicas de direitos sociais estaria restrito aos próprios limites do controle judicial de políticas 

públicas. Conforme já tratado, o controle judicial de políticas públicas de direitos sociais deve 

ser visto sempre como uma via de exceção, limitada aos casos em que seja notória a violação 
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de um direito fundamental social, caso em que sua tutela judicial deve ser feita por meio de 

ação coletiva com ampla e aprofundada argumentação técnica das partes. 

Ademais, a análise da eficiência enquanto princípio constitucional e como um direito 

difuso, este último conforme já se defendeu, também comporta restrições aplicáveis mesmo 

quando se vale da utilização da AED como instrumental teórico. Como já visto, a eficiência 

deve ser interpretada em paralelo com outros princípios e valores constitucionais, não se 

sobrepondo sobre eles nem indicando a maximização de utilidade (ou de riqueza, na visão 

inicial de Richard Posner) como objetivo principal a ser perseguido, como aduz Paula 

Forgioni em crítica à AED, mas perfeitamente aplicável à questão isolada da eficiência: “a 

sociedade civil não se resume ao mercado; há princípios (jurídicos) que não a lógica 

econômica e que também compõem a denominada ‘ordem jurídica do mercado’” 

(FORGIONI, 2005, p. 255). 

O exame de eficiência nas políticas públicas que se defende é, portanto, instrumental 

e complementar: deve ser visto como uma forma de otimizar a utilização dos recursos 

públicos, a fim de alcançar os objetivos previamente estabelecidos, e como um critério 

adicional de avaliação da política pública. Ainda que seja compreendida como maximização 

da utilidade ou da felicidade geral (em vez de mera maximização da riqueza), a eficiência não 

pode se sobrepor de forma absoluta. 

Diante dessas considerações, nota-se que a utilização da AED como aparato teórico 

para avaliação da eficiência de políticas públicas também estará submetida aos mesmos 

limites, adicionados aqueles limites substanciais já elecandos quanto à recepção da AED no 

Brasil. 

Primeiramente, a AED deve ser utilizada nos excepcionais casos de controle judicial 

de políticas públicas. Sua utilização não é motivo que justifique a interferência desmedida do 

Poder Judiciário sobre as políticas públicas, de competência do Poder Legislativo e 

Executivo. O fato de a AED fornecer um instrumental teórico que traga preocupações 

consequencialistas e pragmáticas, conferindo às decisões judiciais um maior grau de 

previsibilidade e um convencimento mais apurado, não é razão para que essas decisões 

venham a ser a regra na implantação de políticas públicas, desconsiderando-se outros valores 

do ordenamento jurídico brasileiro, como a separação de poderes. 

Mais ainda, se o controle judicial de políticas públicas, como se propôs, deve estar 

restrito aos casos em que haja a constatação de uma violação a direitos fundamentais sociais, 

também o estará o exame da eficiência com base na AED. Quando se tratou dos limites da 

recepção da AED, deixou-se claro que esta, em sua vertente normativa, não é capaz de indicar 
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um critério de justiça satisfatório. Quando esse critério já é previamente definido, no caso, o 

restabelecimento da prestação do direito social violado, a utilização da análise econômica 

pode trazer proveitosos resultados. 

A necessidade de que essa utilização da AED se faça em uma demanda coletiva é um 

assunto que já foi enfrentado. Como já se discutiu, o controle judicial de políticas públicas, o 

controle da eficiência e a própria AED estão todos mais afeitos às demandas coletivas, onde 

podem surtir verdadeiros efeitos positivos. 

Ainda quanto aos limites do controle judicial de políticas públicas, defendeu-se a 

necessidade de uma argumentação ampla e aprofundada das partes litigantes. Requer-se uma 

argumentação que fosse além da mera proposição de fórmulas argumentativas pré-fabricadas 

(“reserva do possível”, “mínimo existencial”, etc.) que, muitas vezes, requerem maiores 

investigações a fim de averiguar sua aplicabilidade ao caso em questão. 

Além dessa argumentação, defendeu-se a necessidade de critérios técnicos de 

decisão, nos quais se insere o exame da eficiência na destinação de recursos públicos e do 

próprio orçamento público. Esse será um ponto explorado adiante, em que, acredita-se, a AED 

terá muito a contribuir. 

Por fim, tem-se o limite imposto à compreensão da eficiência enquanto princípio 

constitucional e direito difuso, que necessariamente irá limitar também a aplicação da AED. 

Como já exaustivamente repetido, a eficiência deve ser sempre interpretada em conjunto com 

outros valores e princípios do ordenamento jurídico brasileiro, entre eles a defesa do Estado 

Social de Direito. Assim, deve se evitar a sobreposição do discurso eficientista sobre os 

demais, afastando-se o “risco da economização do Direito” ou da “tirania do dinheiro64”, 

como alertado por Flávio Galdino (2005, p. 244-249). 

O exame da eficiência e a utilização da AED, para o objeto deste trabalho, devem 

servir, portanto, para corrigir falhas na prestação das políticas públicas de direitos sociais. 

Como um dos principais instrumentos de atuação do Estado social, essas políticas públicas 

serão necessariamente deficitárias, implicando gastos que devem ser suportados pelo Estado. 

Essa não é uma posição meramente política, mas uma opção constitucionalmente positivada 

que caracteriza o Estado social adotado no Brasil (cf. GRAU, 2000), razão porque a mudança 

de paradigma da Administração Pública, embora seja voltada para a redução dos gastos 

                                                 
64O conceito de “tirania do dinheiro” apresentado por Galdino é tomado de empréstimo da teoria de Michael 

Walzer acerca da divisão da vida em diferentes esferas, as quais operam sobre diferentes critérios avaliativ os. 

Quando o critério avaliativo de uma esfera se sobrepõe ao critério avaliativo de outra, há, na conce pção de 

Walzer, uma tirania. No caso apresentado por Galdino, quando o critério econômico da eficiência, típico da 

esfera do mercado, sobrepõe-se ao critério da justiça, típico da esfera das decisões judiciais, há uma tirania do 

dinheiro (cf. WALZER, 2003). 
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públicos, não pode comprometer a prestação desses direitos sociais. Em outras palavras, em 

matéria de direitos sociais, a eficiência deve otimizar o gasto público, sem suprimi- lo. 

De acordo com esses limites, pode-se dizer que a AED defendida neste trabalho é, 

segundo a crítica de Ronald Dworkin, ao mesmo tempo modesta, em que a maximização da 

utilidade é apenas mais um dos vários componentes dos valores sociais, e instrumental, em 

que essa maximização funciona como meio para a consecução de outros valores (DWORKIN, 

2000, p. 356-357). 

Com tantas limitações, cumpre investigar, portanto, se há alguma contribuição 

positiva que se pode obter da utilização da AED no controle judicial de eficiência das 

políticas públicas de direitos sociais. Como já se afirmou, essa contribuição incide 

principalmente na necessidade de argumentação técnica nesse controle judicial. 

 

 

4.4.3 Eficiência, AED, “escolhas trágicas” e “reserva do possível” 

 

 

Ao longo deste trabalho, buscou-se defender a sindicabilidade do princípio da 

eficiência inscrito no art. 37 da Constituição. A releitura do referido princípio como um 

direito difuso mostra-se de grande relevo na implementação dos direitos sociais no País, visto 

que o aspecto orçamentário desses direitos tem grande relevância na sua concretização. 

Defendeu-se, assim, uma postura mais pragmática dos juristas no que refere aos 

direitos sociais. A defesa que se fez da teoria dos custos dos direitos tem o propósito de 

ressaltar o aspecto material e, portanto, orçamentário de todos os direitos fundamentais, 

inclusive os sociais. Ressaltando esse aspecto material-orçamentário, propõe-se sair do 

discurso utópico acerca da concretização dos direitos sociais: a força normativa constitucional 

desses direitos não autoriza juízes a, no controle judicial de políticas públicas, concedê-los 

sem qualquer atenção aos custos que irão importar e às conseqüências desses custos no 

restante da atividade administrativa. 

Vinculando-se a prestação desses direitos sociais a um bem escasso como é o 

orçamento público, quer-se aliar a discussão dos dois, tornado-os inextricáveis. Direitos 

sociais e orçamento público devem ser sempre discutidos conjuntamente. A proposta vai no 

sentido do que defendem Gustavo Amaral e Danielle Melo (2012, p. 92-94), de resgate da 

dignidade do orçamento na discussão dos direitos sociais, e do que defende Flávio Galdino 

(2005, p. 343), na sua defesa pragmática dos direitos sociais. 
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Trazendo a discussão nesses termos, em que direitos sociais e orçamento público 

estão muito mais dependentes, quando da não realização desses direitos sociais, pretende-se 

mudar o foco da chamada “reserva do possível” para as “escolhas trágicas”. Essa última é que 

seria o legítimo limite à prestação dos direitos sociais, não a primeira. 

Acerca da reserva do possível, como sintetiza Andreas Krell: 

Essa teoria, na verdade, representa uma adaptação de um tópos da jurisprudência 

constitucional alemã (Der Vorbehalt des Möglichen), que entende que a construção 

de direitos subjetivos à prestação material de serviços públicos pelo Estado está 

sujeita à condição da disponibilidade dos respectivos recursos. Ao mesmo tempo, a 

decisão sobre a disponibilidade dos mesmos estaria localizado no campo 

discricionário das decisões governamentais e dos parlamentos, através da 

composição dos orçamentos públicos. (KRELL, 2002, p. 52). 

Assim, a reserva do possível tem sido utilizada como forma de inviabilizar a 

determinação de prestação dos direitos sociais pelo Judiciário, afirmando a ausência de 

recursos públicos como razão para o não cumprimento desses direitos. 

Adotando-se o conceito de teoria dos custos dos direitos, a reserva do possível não 

convence como limite a sua prestação. 

Como visto, todos os direitos tem custos e, no caso dos direitos fundamentais, todos 

estão na mesma hierarquia constitucional, devendo ser igualmente efetivados. Se se 

reconhecer a reserva do possível como um limite aos direitos sociais, deve-se reconhecer 

também como um limite a todo direito fundamental, fato que pode levar ao absurdo de que, 

diante da suposta ausência de recursos, o Estado não estaria obrigado à proteção de nenhum 

direito. 

A reserva do possível não convence exatamente porque em alguns direitos não se 

cogita de utilizá-la com álibi para seu descumprimento. No caso brasileiro, a aplicação 

coerente dessa teoria levaria ao equívoco de dizer que o Estado pode não proteger a vida, a 

liberdade, a saúde, etc. porque não dispõe de caixas cheios. No entanto, a reserva do possível 

é posta como limite apenas aos direitos sociais, relegando-os, aparentemente, a uma categoria 

inferior de direitos fundamentais. Novamente recorre-se à lição de Krell: 

Pensando bem, o condicionamento da realização de direitos econômicos, sociais e 

culturais à existência de ‘caixas cheios’ do Estado significa reduzir a sua eficácia a 

zero; a subordinação aos ‘condicionantes econômicos’ relativiza sua univers alidade, 

condenando-os a serem considerados ‘direitos de segunda categoria’. (KRELL, 

2002, p. 54). 

Se a evidência empírica está a demonstrar que o Estado dispõe de recursos, então, é 

notório que o limite à prestação dos direitos sociais não é a reserva do possível. Sendo os 

recursos públicos limitados per se, será a escolha política na destinação desses que limitará os 

direitos sociais. A decisão tomada na forma como é aplicado o orçamento público é que 
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impõe restrições à concretização dos direitos sociais, ou seja, é a “escolha trágica” do que 

fazer com um bem escasso – o orçamento público – que limita a prestação desses direitos. 

O conceito de escolha trágica que se traz é aquele abordado por Guido Calabresi e 

Philip Bobbit (1978). Segundo os autores, os valores de uma sociedade podem ser observados 

de acordo com as escolhas públicas que nela são feitas. Valendo-se da ideia de trade off, 

apontam que esses valores são observados não só nas escolhas feitas, mas também naquelas 

preteridas. 

Em se tratando de bens escassos, a escolhas referidas pelos autores serão quanto à 

alocação ou distribuição desses bens. Essa alocação leva a sociedade a decidir quem será 

beneficiado e quem não será, fato que inevitavelmente desperta paixões e emoções pessoais, 

caracterizando essa escolha na alocação de bens como uma “escolha trágica”. Quando essas 

escolhas são feitas de modo que preservam os valores sociais, a dita escolha trágica é evitada 

ou, pelo menos, postergada. Mas, a não ser que os valores mudem, não se pode evitá-la 

indefinidamente, devendo ser feita em momento posterior, demonstrando assim a 

inevitabilidade de escolhas trágicas na alocação de bens escassos. Assim, como afirmam os 

autores, o detalhe do padrão das escolhas trágicas é o movimento constante (CALABRESI, 

BOBBIT, 1978, p. 17-18). 

Trazendo-se a teoria para a realidade brasileira na implementação dos direitos 

sociais, tem-se que as escolhas trágicas são realizadas a cada nova definição orçamentária. 

Como bem escasso, o orçamento deve ser alocado (decisão que cabe ao Poder Executivo com 

aprovação do Legislativo), satisfazendo algumas necessidades sociais e deixando outras de 

fora. Quando se nota que algumas necessidades são reiteradamente preteridas, no caso, os 

direitos sociais, vê-se que a limitação desses direitos decorre de uma escolha trágica que 

relega um valor constitucionalmente protegido. 

Assim, não é a reserva do possível que limitam os direitos sociais, são as escolhas, 

trágicas, é verdade, do que se fazer com o orçamento público. A reiteração dessas escolhas, no 

entanto, demonstra a contradição entre os valores defendidos no texto constitucional e aqueles 

executados na definição da destinação do orçamento público. É por essa razão que se mostra 

“urgente que a sociedade participe das escolhas orçamentárias e protagonize o processo de 

planejamento” (AMARAL; MELO, 2010, p. 93). 

A preocupação pragmática na concretização dos direitos sociais surge, portanto, 

como uma necessidade, mesmo quando se trata da concretização por meio da via excepcional 

do controle judicial de políticas públicas. Nesse caso, a escolha trágica sai da esfera do Poder 

Executivo ou Legislativo e cai na do Poder Judiciário. É aqui, então, que ocorre a importância 
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defendida ao longo desse trabalho do controle da eficiência e da utilização do referencial 

teórico da AED. 

A defesa da eficiência enquanto um direito e da sua sindicabilidade como forma 

controle das políticas públicas de direitos sociais é uma proposta de controle da aplicação dos 

recursos orçamentários. É uma forma de garantir que, se o caráter trágico da escolha é 

inevitável, que pelo menos ele possa contar com uma participação social mais ampla, 

inclusive pela via excepcional do controle judicial. Assim, busca-se que a escolha trágica 

represente mais as escolhas sociais – principalmente aquelas presentes na Constituição, como 

a promoção dos direitos sociais – do que as escolhas de quem ocupa o Poder Executivo ou 

Legislativo. 

A utilização da AED nesse processo se faz na condição de referencial teórico. Busca-

se alcançar maior densidade das concepções de eficiência por meio do aporte do método 

econômico no Direito, feitas as ressalvas de que já se tratou. 

Assim, o que se pretende é que, diante da ausência de prestação de um direito 

fundamental, possa-se discutir, por meio da judicialização da política pública em questão, a 

eficiência com que se empregados os recursos. Permitir-se-ia investigar, desse modo, se não 

seria possível uma aplicação que pudesse trazer um ganho de utilidade para mais pessoas, sem 

que houvesse um decréscimo para outras ou sendo este justificável pela melhoria obtida. 

A proposta poderia ser aplicada, a título de exemplo, na adjudicação feita por 

usuários do Sistema Único de Saúde por remédios ou tratamentos que não são normalmente 

ofertados. Investigar-se-ia, nesses casos, a eficiência de uma medida que concedesse esses 

remédios ou tratamentos, com atenção no impacto orçamentário que causariam e em como 

esse impacto afetaria outras prestações do direito à saúde. Seria, com base na AED, 

justificável conceder um remédio ou tratamento ainda em fase de testes? Ou que importasse 

custos excessivos, se comparados com aqueles já disponibilizados pelo SUS? 

Ainda que a resposta, ao cabo da investigação fosse negativa, vê-se que, de acordo 

com os limites propostos nesse trabalho, teria mais legitimidade, tendo discutido de forma 

ampla a própria política pública e a aplicação dos recursos públicos nela realizada. 

Da mesma forma, pode-se imaginar que ocorreria com outros direitos sociais. Em 

demandas por fornecimento de ensino básico, não seria mais eficiente viabilizar a matrícula 

de alunos em escolas já existentes (oferecendo mais vagas, mais professores, mais transporte 

escolar, etc.) do que determinar a construção de novas escolas? Ou não seria mais eficiente a 

política pública de concessão de moradias definitivas em detrimento daquelas de pagamento 

de aluguel social? 
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Esses são apenas alguns questionamentos em que se aponta a possibilidade de 

discussão da eficiência como uma possível guia para uma resposta que leve à maior 

concretização de direitos sociais. Dentro desses questionamentos, a utilização dos critérios 

econômicos de eficiência, da percepção de trade off’s e sua compreensão, a aplicação da 

teoria da escolha racional dentre outros conceitos econômicos podem ser de grande ajuda para 

juristas, principalmente os magistrados que deverão proferir a decisão, no caso de controle 

judicial. A Análise Econômica do Direito forneceria, portanto, um importante referencial 

teórico na operação. 

É certo que a proposta de controle judicial da eficiência das políticas públicas de 

direitos sociais não é capaz, por si só, de resolver todos os problemas envolvidos na prestação 

desses direitos no País. Seria muita pretensão e mesmo utopia acreditar que todos os 

problemas históricos pudessem ser resolvidos por meio do recurso ao Poder Judiciário. A 

proposta desse trabalho não é tão pretensiosa. 

Quando se propõe essa forma de controle, busca-se desenvolver um instrumento a 

mais para se alcançar a prestação desses direitos sociais. Um instrumento que venha 

carregado de preocupações pragmáticas, com a disponibilidade de recursos públicos, e 

consequencialistas, com os efeitos de uma decisão sobre o restante da atuação estatal, 

inclusive outros direitos sociais. 

Junto com esse instrumento, o controle judicial da eficiência de políticas públicas, 

buscou-se um referencial teórico capaz de dar maior segurança aos juristas na sua atuação. 

Buscou-se, assim, um referencial teórico que atuasse no marco de confluência entre Direito e 

Economia, qual seja a Análise Econômica do Direito. 

O caminho até a plena prestação dos direitos sociais no Brasil ainda é longo, e sua 

passagem pelo Poder Judiciário é apenas excepcional. Apesar de ser uma exceção, essa 

passagem é uma realidade atual do País, que requer, como se buscou neste trabalho, balizas 

teóricas para que não seja ilimitada, inócua ou mesmo perniciosa para o próprio objetivo que 

busca, a prestação dos direitos sociais. 

  



5 CONCLUSÕES 

 

 

Ao longo deste trabalho, buscou-se estabelecer certas premissas que ajudariam no 

curso da investigação. Essas premissas podem ser vista como conclusões preliminares, cujo 

desdobramento leva às demais conclusões que se fazem em razão do estudo levado a cabo. 

Viu-se que, a fim de delimitar os direitos considerados fundamentais, deve-se 

necessariamente fazê-lo com base na Constituição Federal. Mesmo a cláusula de abertura 

presente no art. 5º, §2º não pode prescindir inteiramente do texto constitucional para delimitar 

quais direitos tem a força normativa constitucional capaz de conformar toda a atividade estatal 

no País. 

Esses direitos podem ser classificados de acordo com seu desenvolvimento histórico 

na evolução do constitucionalismo ocidental. Assim, tem-se que os direitos sociais, em que 

este trabalho procurou manter o foco, são direitos reconhecidos no desenvolvimento do 

Estado social de Direito, cujos marcos históricos apontados são a Constituição mexicana de 

1917 e a Constituição de Weimar (da Alemanha pós I Guerra Mundial) de 1919. 

No desenvolvimento do Estado social de direito, vê-se que o Estado assume o dever 

de garantir certas prestações materiais a serem fornecidas diretamente à população, a fim de 

assegurar um nível mínimo de dignidade a todos. Essas prestações seriam, então, 

resguardadas na forma de direitos fundamentais sociais, ou simplesmente direitos sociais, de 

mesma hierarquia que os chamados direitos civis, típicos do Estado liberal. 

O fator que distingue os direitos sociais dos demais direitos fundamentais, no 

entanto, não é a necessidade de ação estatal para sua realização. Como se viu da crítica à 

teoria muito difundida no Brasil acerca da eficácia das normas constitucionais, todos os 

direitos fundamentais dependem de atuação, normativa e material, do Estado a fim de serem 

concretizados. 

Se não é a eficácia das normas constitucionais que distingue os direitos sociais, 

também não se pode apontar a ausência de sindicabilidade dessas normas, ou seja, de 

exigibilidade perante o Poder Judiciário. A força normativa dos direitos sociais está a 

informar que são esses também exigíveis na judicial, mas com particularidades quanto aos 

demais direitos. 

Tampouco são os custos envolvidos nessa atividade estatal que distinguem os 

direitos sociais. De acordo com a teoria dos custos dos direitos adotada, não há distinção entre 

direitos positivos e negativos, visto que todos implicam custos para o Estado. 



148 
 

O critério distintivo dos direitos sociais, portanto, é o desenvolvimento histórico. Os 

direitos sociais surgiram no imaginário jurídico posteriormente aos chamados direitos civis, 

com a ascensão do modelo social de Estado, ou Welfare State, em detrimento do Estado 

liberal que o precedeu. 

O caráter social desses direitos, além de decorrer da vinculação ao Estado social, 

decorre da necessidade de sua prestação de forma coletiva, ou seja, de sua disponibilidade a 

um coletivo de pessoas, para que essas possam, individualmente, usufruí-lo. A principal 

forma de disponibilização dessas prestações de forma coletiva depende, como se apontou, da 

ação conjugada dos poderes Legislativos e Executivos na elaboração e execução das políticas 

públicas. 

Sendo as políticas públicas a principal forma de realização dos direitos sociais e 

sendo estes sindicáveis perante o Poder Judiciário, tem-se que as próprias políticas públicas 

podem ser levadas ao controle judicial. Embora sejam de competência dos outros poderes, 

essas políticas são hoje, frequentemente, objeto de discussão judicial. Conforme foi visto, essa 

intervenção é resultado de uma particular evolução do Direito brasileiro, principalmente em 

razão do desenvolvimento constitucional e institucional em prol do controle do Poder 

Executivo e Legislativo pelo Poder Judiciário e da dificuldade em se disponibilizar esse 

controle à população nos próprios poderes que são competentes, questão tratada como uma 

falha no regime democrático representativo do País. 

Diante dessa realidade, buscou-se investigar limites ao controle judicial de políticas 

públicas, a fim de que esse não seja a regra e sim a exceção no Direito brasileiro, mantendo-se 

deferência ao valor da separação dos poderes presente no texto constitucional, ao mesmo 

tempo em que se reconhecem contribuições positivas dessa via excepcional de controle do 

poder público. 

Como limites ao controle judicial de políticas públicas apontaram-se, além de sua 

excepcionalidade: a vinculação desse controle ao objetivo de garantir, restabelecer ou 

salvaguardar um direito social violado ou em vias de ser violado; a imposição de utilização 

desse controle por meio de ações coletivas e a necessidade de uma cognição ampla, técnica e 

aprofundada na demanda, por meio de uma argumentação das partes com essas mesmas 

características. 

Diante do reconhecimento dos “custos dos direitos” e da necessidade de uma 

argumentação técnica aprofundada, viu-se que seria necessário às partes discorrer acerca da 

aplicação dos recursos públicos envolvidos na política pública sob exame judicial. Assim, o 
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presente trabalho propôs que se discutisse a eficiência das políticas públicas de direitos sociais 

com base na releitura do princípio da eficiência administrativa como um direito difuso. 

A eficiência administrativa, como se viu, foi positivada como norma constitucional 

por meio da Emenda Constitucional nº 19 de 1998. A Emenda constituía parte de um projeto 

mais amplo de reforma da Administração Pública brasileira que, embora alinhado com 

propostas de Estado neoliberal, mudou o paradigma administrativo sem desnaturar o caráter 

social do Estado brasileiro. Em outras palavras, muda-se a forma de administrar, mas não os 

propósitos do Estado. 

Como norma de caráter constitucional, a eficiência passa impor, assim, um agir 

eficiente do poder público, inclusive na prestação dos direitos sociais via políticas públicas. 

Para examinar no que consistiria esse agir eficiente, foi necessário um exame em paralelo das 

concepções jurídicas e econômicas de eficiência, nesse último caso em razão do grande 

desenvolvimento do tema por economistas. 

Do exame feito da eficiência, extraíram-se duas ideias basilares: a pragmaticidade e o 

consequencialismo. Por pragmaticidade, viu-se que a eficiência impõe ao poder público uma 

preocupação material com os recursos, ou seja, além da legalidade de sua atuação, a 

Administração deve dar atenção quanto ao aspecto material, visando a empregar os recursos 

de que dispõe de forma a evitar desperdícios ou ônus desnecessários. Por consequencialismo, 

viu-se que estaria igualmente obrigada a dar atenção aos resultados que obtém com suas 

ações, e não só à legalidade de como foram realizadas. Assim, a eficiência impõe que o poder 

público, com vistas aos recursos que dispõe, empregue-os de forma racional e a obter 

resultados concretos que impliquem um ganho de utilidade geral, conforme os critérios de 

Pareto ou de Kaldor-Hicks, este último mais apurado que o primeiro. 

Essa mudança de paradigma afeta a Administração Pública também quando age na 

prestação dos direitos sociais. A escassez de recursos públicos seria ainda outro fator a impor 

que esses sejam racionalmente empregados, de forma a obter resultados que impliquem um 

ganho de utilidade que, no caso dos direitos sociais, significa um ganho em qualidade, 

abrangência ou efetividade desses direitos. 

Desta feita, a eficiência seria um relevante fator na prestação dos direitos sociais, 

podendo também ser objeto do controle judicial quando do exame de políticas públicas. 

Correlato aos direitos sociais, então, apontou-se a possibilidade de releitura da eficiência 

como um direito difuso, capaz de ser exigido por meio de ações coletivas como forma de 

otimizar políticas públicas de concretização dos direitos sociais. 
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Diante da proposta de controle judicial da eficiência de políticas públicas, buscou-se 

um referencial teórico que, ao mesmo tempo, comportasse os aportes jurídicos e econômicos 

do princípio em questão. Apontou-se, para tanto, a escola da Análise Econômica do Direito, 

pela vasta construção teórica acerca da eficiência como um contributo para o Direito. 

De origem norte-americana, no entanto, a AED requer certas adaptações, a fim de se 

adequar ao Direito brasileiro. Dentre essas adaptações, talvez a principal seja reconhecer que 

a eficiência é apenas um dos muitos valores defendidos pela Constituição Federal, devendo 

ser aplicada tanto e quanto possa contribuir para a promoção dos demais valores, como, no 

caso deste trabalho, a promoção dos direitos sociais no Brasil. 

Assim, viu-se que como principal contribuição do reconhecimento da eficiência 

como um direito difuso e do seu controle judicial com base na Análise Econômica do Direito 

está a constatação de que a escassez de recursos públicos impõe, na aplicação destes, a 

realização de escolhas trágicas. Essas escolhas trágicas, no entanto, devem espelhar os valores 

da sociedade que sofrerá seus efeitos, devendo-se garantir àquela a possibilidade de intervir 

nessas escolhas. Se os poderes políticos se mostram falhos em representatividade e se o 

Direito brasileiro admite certo grau de intervenção na política por meio do Poder Judiciário, 

tem-se que o controle judicial da eficiência de políticas públicas de direitos sociais pode ser 

visto como um instrumento a mais de participação social na realização das escolhas trágicas. 

Deve-se reconhecer que a proposta é modesta e não tem qualquer pretensão de ser a 

resposta final para a concretização dos direitos sociais no Brasil. 

Com raízes históricas que requerem ampla compreensão, o descumprimento desses 

direitos e a promoção deles é um problema multifacetado que requer constantes estudos dos 

mais diversos ramos do conhecimento. Se no presente trabalho deu-se ênfase a uma 

aproximação juseconômica do problema, por meio do estudo do princípio da eficiência como 

direito difuso e da utilização do referencial teórico da AED, é apenas por acreditar que falta 

aos juristas, muitas vezes, uma percepção mais pragmática e mais atenta às conseqüências das 

decisões tomadas, virtudes que se enxerga nos economistas. 

Além disso, vê-se um risco na “economização” do discurso jurídico, razão por que se 

buscou manter o a visão econômica do Direito confinada aos limites constitucionais. Como se 

enfatizou, a eficiência, em qualquer das suas concepções, não deve ser vista como o único 

valor informativo da atuação estatal, mas como um valor instrumental, capaz de otimizar a 

obtenção de resultados com base em objetivos e valores previamente estabelecidos. 

Enxergar a eficiência como um direito difuso da cidadania, como se pretendeu ao 

curso deste trabalho, é trazer, em termos pragmáticos e consequencialistas, a discussão acerca 
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do emprego de recursos públicos na prestação dos direitos sociais para aqueles mais 

interessados no tema: a sociedade. 
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