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RESUMO 

 

Durante toda a evolução do constitucionalismo, percebe-se o progresso no tocante à proteção dos 

direitos fundamentais concedidos aos membros da sociedade. Inicialmente, foram tutelados os 

direitos individuais ou de primeira geração, voltados ao valor da liberdade, cujo objetivo era proteger 

o indivíduo frente ao amplo poder do Estado. Com a crescente dinâmica do meio social, surgiu a 

necessidade de o Poder Público realizar determinadas prestações positivas, com o fito de propiciar 

aos integrantes da coletividade instrumentos para exercerem suas liberdades individuais. Nasciam 

assim os direitos sociais ou de segunda geração, os quais demandavam uma postura ativa da 

Administração no intuito de se proporcionar o bem-estar para o povo. Atualmente, tal comportamento 

ativo do Estado é materializado por intermédio das políticas públicas, elaboradas pelo Poder 

Legislativo e executadas pelo Poder Executivo. Sucede que, segundo maior parte da doutrina, tais 

políticas são matérias exclusivas do administrador, e não poderiam ser analisadas e fiscalizadas pelo 

Poder Judiciário, sob o argumento de se violar a discricionariedade estatal e a separação dos poderes. 

Ademais, o princípio da reserva do possível também é suscitado como fundamento para afastar o 

exame judicial. Dessa forma, a importância do presente estudo reside na demonstração da viabilidade 

da interferência do Poder Judiciário no âmbito das políticas públicas, em virtude de tal intervenção 

ser realizada no sentido de zelar pelos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, pilar 

de todo o ordenamento jurídico. Assim, serão expostos os motivos que legitimam a intervenção 

judicial nas políticas públicas, superando as alegações de transgressão discricionariedade estatal, da 

reserva do possível e da violação da separação dos poderes e buscando sempre a efetivação dos 

direitos fundamentais. 

 

 

Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Discricionariedade Estatal. Políticas Públicas. Controle 

Judicial.  

 

 

          

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Throughout the evolution of constitutionalism, we perceive progress regarding the protection 

of fundamental rights granted to the members of society. Initially, were protected individual 

rights or first generation, geared to the value of freedom, whose aim was to protect the 

individual against the power of the state wide. The increasing dynamics of the social 

environment resulted in the need for the Government to perform certain positive benefits, 

with the aim of providing tools to the members of the community to exercise their freedoms. 

Born so social rights or second generation, which demanded an active Administration in order 

to provide well-being for the people. Currently, such active behavior of the state is 

materialized through public policies elaborated by the Legislature and enforced by the 

Executive. It turns out that, according to most of the doctrine, such policies are exclusives 

administrator, and could not be analyzed and monitored by the judiciary on the grounds of 

violating the state discretion and separation of state powers. Moreover, the principle of 

reserve for contingencies is also raised as grounds to exclude judicial review. Thus, the 

importance of this study lies in demonstrating the viability of the interference of the judiciary 

in the context of public policy, by virtue of such intervention be undertaken in order to ensure 

the fundamental rights provided for in the Federal Constitution, pillar of the entire legal 

system. Thus, we will show the reasons that legitimate judicial intervention in public policy, 

overcoming allegations of wrongdoing state discretion, the booking of and possible violation 

of the separation of powers and always seeking the enforcement of fundamental rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta como temática central a interferência do Poder 

Judiciário no desenvolvimento de políticas públicas realizadas pela Administração, sob a ótica 

do respeito aos direitos fundamentais tutelados na Constituição Federal.  

 As políticas públicas encontram-se situadas no campo da discricionariedade estatal. 

Ou seja, cabe unicamente ao Poder Executivo, dentro de seu juízo de oportunidade e de 

conveniência, eleger quais as áreas da sociedade que são prioritárias, escolhendo a melhor 

maneira de destinar os recursos públicos. 

 Por seu turno, ao Poder Judiciário é atribuída a competência de realizar o controle de 

legalidade dos atos administrativos, investigando a sua compatibilidade com o ordenamento 

jurídico constitucional e infraconstitucional.   

Tendo em vista a idéia de que a destinação dos recursos públicos, ou melhor, a 

realização de políticas públicas se apresenta no âmbito da discricionariedade do Poder 

Executivo, ao qual cabe única e exclusivamente ao juízo de conveniência e de oportunidade 

do administrador, busca-se proceder a análise da possibilidade de o Poder Judiciário coagir a 

Administração Pública a promover políticas direcionadas a áreas sociais específicas que, 

diante do caso concreto, necessitam de fomento. 

 Com efeito, pretende-se confrontar a discricionariedade estatal referente às políticas 

públicas com a força vinculante que a Constituição Federal confere aos direitos fundamentais.  

Ou seja, o presente estudo intenta examinar a legitimidade de o Poder Judiciário mitigar a 

liberdade da Administração no emprego dos recursos públicos, determinando o investimento 

em determinadas áreas sociais, com o escopo de implementar os direitos sociais e individuais 

que recebem a tutela constitucional.  

 Inicialmente, faremos uma digressão, revelando a evolução da posição dos direitos 

fundamentais no contexto histórico do constitucionalismo.  

Nesse sentido, mostraremos sinteticamente o progresso da relevância de tais direitos 

na sociedade, o qual se refletiu nas Constituições dos diversos países ocidentais, desde a Idade 

Antiga, passando pela Idade Média e Idade Moderna, até a Idade Contemporânea. 

 Posteriormente, apresentaremos os conceitos de discricionariedade estatal, políticas 

públicas, bem como os de controle judicial e direitos fundamentais, relacionando tais assuntos 

entre si, com o escopo de lastrear o tema principal do trabalho que se pretende desenvolver.  
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 Por conseguinte, trataremos sobre o controle judicial das políticas públicas no sentido 

de avaliar a sua compatibilidade com o ordenamento jurídico, à luz da concretização dos 

direitos fundamentais. 

 Os direitos fundamentais são concretizados principalmente por meio de condutas 

positivas do Estado. Ou seja, para serem implementados, o Estado, na figura do Poder 

Executivo, deve realizar ações, mais especificamente prestações sociais, com o objetivo de 

oferecer e permitir à sociedade a fruição dos direitos previstos na Constituição Federal. Tais 

direitos se apresentam em uma relação de vinculação com a função de melhoria e de 

redistribuição dos recursos públicos, com o escopo de favorecer o desenvolvimento e a 

qualidade de vida dos indivíduos integrantes da coletividade.    

 Assim, discutiremos acerca da possibilidade de o Poder Judiciário, por meio do 

controle judicial, adentrar na discricionariedade que o Poder Executivo possui, com o fito de 

julgar a legalidade das políticas públicas, adotando como critério o cumprimento dos direitos 

fundamentais elencados constitucionalmente. 

 Dessa forma, exploraremos o controle de legalidade das políticas públicas não 

somente no que concerne ao respeito às leis e à Constituição, mas também se os direitos 

fundamentais, principalmente os direitos sociais, estão sendo por elas atendidos. 

 No seio dessa discussão, atravessaremos por assuntos como o respeito ao princípio da 

separação de poderes, a validade das decisões do Poder Judiciário de formular políticas 

públicas alternativas, isto é, de fazer com que a Administração promova determinadas 

prestações sociais, bem como a viabilidade de tais decisões substituírem o orçamento público, 

tendo em vista o princípio da reserva do possível.  

 Nesse diapasão, procuraremos examinar a legitimidade de o Poder Judiciário proceder 

ao controle de legalidade das prestações sociais realizadas pelo Poder Executivo, tomando 

como paradigma o princípio da separação dos poderes e os direitos fundamentais previstos na 

Constituição Federal, os quais apresentam posição de grande importância no ordenamento 

jurídico pátrio, merecendo, dessa forma, a atenção do administrador público no âmbito da 

elaboração e da execução das políticas públicas. 
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Capítulo 1 – A tutela dos direitos fundamentais e a evolução do constitucionalismo 

 

 O constitucionalismo ocidental pode ser analisado sob a ótica dos seguintes momentos 

históricos: Idade Antiga, a qual se desenvolve até o século V, no qual houve a ocupação do 

Império Romano do Ocidente pelos bárbaros; Idade Média, que se estende do século V até o 

século XV, no qual ocorreu o fim do Império Romano do Oriente, com a queda de 

Constantinopla; Idade Moderna, cujo período se mostra do século XV até o fim do século 

XVIII, com a eclosão da Revolução Francesa, e, por fim, a Idade Contemporânea, a qual se 

inicia com o aventado movimento revolucionário e se prolonga até os dias atuais. 

 Nesse contexto, durante toda a trajetória histórica acima mencionada, verifica-se uma 

progressão da relevância dos direitos fundamentais concedidos constitucionalmente aos 

integrantes da sociedade. 

 Assim, passaremos a analisar a evolução histórica do constitucionalismo, levando em 

consideração o avanço de tais direitos nos diferentes momentos históricos referidos.  

 

1.1 – Constitucionalismo na Idade Antiga 

 

 De uma maneira bastante discreta, o constitucionalismo surgiu no seio do povo hebreu 

como um movimento de organização do Estado. Em tal coletividade, instituíram-se limites ao 

poder político do governante, tendo em vista que os profetas detinham legitimidade para 

fiscalizar e para controlar os atos governamentais que, porventura, excediam os limites da 

Bíblia.  

 Neste mesmo momento histórico, impende destacar as Cidades-Estados gregas, nas 

quais se desenvolvia a democracia direta, cujas características peculiares eram o fato de o 

poder político ser igualmente dividido entre os cidadãos e de haver identidade entre 

governantes e governados, ou seja, não havia verticalidade nas relações sociais entre o Poder 

Público e a sociedade. Em seguida, entretanto, o regime democrático grego foi sendo 

drasticamente substituído por governos autoritários.  

Outrossim, em Roma, tentou-se estabelecer alguns direitos fundamentais, com o 

escopo de inibir a iniquidade e o despotismo governamental. Todavia, com a deflagração de 

várias guerras civis, o constitucionalismo perdeu a força, prejudicando o desenvolvimento de 

tais direitos. 

 Nesse diapasão, é salutar inferir que, na Idade Antiga, não foi possível vislumbrar uma 

positivação ou uma fixação exata de direitos fundamentais aos indivíduos, embora houvesse 
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um esboço de constitucionalismo, uma vez que se buscou limitar o poder político dos 

governantes. 

 A idéia de direitos fundamentais, portanto, não lastreou o pensamento constitucional 

da sociedade, a qual se preocupou, inicialmente, em limitar e restringir o poder estatal 

exercido pelos respectivos governantes. 

 

1.2 – Constitucionalismo na Idade Média 

 

 Na Idade Média, percebe-se um avanço significativo do constitucionalismo, 

principalmente no sentido de se promover, mesmo que de forma incipiente, a proteção de 

direitos fundamentais. 

 Este período histórico foi caracterizado pela descentralização tanto política como 

econômica. Desenvolvia-se o feudalismo, no qual, na pessoa dos senhores feudais, 

concentravam-se o poder político e o poder econômico do Estado, embora existisse a figura 

do rei. Além disso, a Igreja possuía uma grande influência política no âmbito social.  

Com efeito, embora não existissem normas constitucionais positivadas, a instituição 

religiosa proporcionou uma grande contribuição para concepção de legalidade, tendo em vista 

que o rei e a sociedade deveriam seguir e respeitar a vontade divina, que permeava todos os 

costumes e o direito, que não poderiam ser violados, sob pena de estar desrespeitando o 

próprio Deus.  

Nesse turno, a Magna Carta de 1215, elaborada e outorgada pelo Rei João Sem Terra, 

na Inglaterra, revelou-se o grande marco do constitucionalismo medieval, estatuindo, mesmo 

que apenas de maneira formal, alguns direitos fundamentais. 

Basicamente, o mencionado texto constitucional trazia três direitos fundamentais que 

ainda têm aplicabilidade nos dias atuais. O primeiro deles aduzia que o homem livre não 

poderá ser privado de sua vida ou de sua propriedade de forma arbitrária, devendo ser 

submetido a um processo devido. O segundo retratava a independência do Poder Judiciário, 

uma vez que a justiça não poderia ser influenciada ou induzida. Por fim, o terceiro estabelecia 

uma restrição relacionada com a tributação, pois a criação de novos tributos estava 

condicionada ao assentimento dos nobres.  

Dessa forma, na Idade Média, diferentemente do que ocorreu na Idade Antiga, houve a 

previsão de importantes direitos individuais, que refletiram o progresso do 

constitucionalismo, intensificando a limitação do poder político do Estado, na medida em que 

se buscou a tutela dos indivíduos, apesar de ser apenas formalmente. 
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1.3 – Constitucionalismo na Idade Moderna 

 

 A Idade Moderna caracterizou-se pelo auge do absolutismo europeu. Nesse período, 

em razão do enfraquecimento dos senhores feudais, bem como o surgimento de uma 

burguesia ainda fraca, houve a concentração do poder político-econômico na figura do rei, o 

qual o exercia o governo com autoritariedade, arbitrariedade e também com despotismo. 

Nesse sentido, Cláudio Vicentino aduz: 

 

O Estado característico da época moderna é conhecido como absolutista, na medida 

em que o poder estava concentrado nas mãos do rei e de seus ministros, os quais 

aproveitavam as limitações dos grupos sociais dominantes – nobreza e burguesia – 

para monopolizar a vida política. Incapazes de exercer hegemonia (a nobreza estava 

em decadência e a burguesia ainda se mostrava frágil), esses grupos precisavam do 

Estado para preservar suas condições e privilégios; daí sujeitarem-se ao rei, 

reforçando o poder do Estado moderno.
1
     

 

 Assim, com tal concentração de poder, o Estado Absolutista promovia uma intensa 

intervenção na sociedade, possuindo o rei amplos poderes para conduzir o seu governo. 

Muitas vezes, por não haver qualquer questionamento ou discussão, o governante 

desrespeitava flagrantemente direitos individuais dos membros da coletividade, a fim de 

satisfazer interesses particulares.    

 No seio do absolutismo, todavia, surgiram intelectuais que passaram a criticar o 

regime instaurado, argumentando que aquele cenário político se revelava incompatível com o 

desenvolvimento cultural, científico e econômico que estava ocorrendo na sociedade, o qual 

foi denominado de Renascimento.  

Com efeito, em virtude da exploração econômica e da tirania dos reis, nasceu, na 

coletividade, um desejo de liberdade e de suprimir o absolutismo reinante naquele momento 

histórico.  

Nesse contexto, paulatinamente, a sociedade foi obtendo êxito na sua luta, qual seja, a 

previsão de direitos individuais e a limitação do poder político do rei absoluto. 

Nessa linha, foram sendo elaborados documentos cujo objetivo era de positivar e de 

proteger direitos individuais. Dentre eles se sobressaem o Petition of Rights, de 1628; o 

Habeas Corpus Act, de 1679; o Bill of Rights, de 1689, e o Act of Settlement, de 1701.  

Convém alertar que tais documentos, embora pretendessem tutelar direitos individuais, 

não apresentavam caráter universal, ou seja, eram destinados apenas para determinados 

homens. 

                                                           
1
  VICENTINO, Cláudio. História Geral. 10ª. ed., Scipione, São Paulo, 2007, p.178. 
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Face ao exposto, torna-se evidente que, durante a Idade Moderna, houve um avanço no 

sentido da previsão de direitos fundamentais aos indivíduos, que teve início na Idade Média, 

com a Magna Carta de 1215. 

A sociedade começava a se insurgir contra as arbitrariedades do Estado Absolutista, 

exigindo a instituição de direitos que resguardassem os indivíduos do despotismo dos 

governantes. 

Outrossim, a burguesia encontrava-se em plena ascensão, uma vez que o modo 

capitalista de produção tomava o lugar do antigo modelo feudal. Desse modo, o poder 

econômico passava gradativamente para os burgueses. 

Ademais, a burocracia inerente ao absolutismo dificultava a expansão dos negócios da 

classe burguesa, que necessitava romper com o sistema político centralizado para conseguir o 

progresso nos respectivos negócios. 

Nessa linha, a burguesia soube reunir os descontentamentos da coletividade, liderando 

movimentos sociais que culminaram na derrubada do Estado Absolutista vigente. Por 

conseguinte, erigia-se o Estado Liberal, no qual se promoveu um intenso desenvolvimento 

dos direitos individuais, especialmente o da liberdade, que determinava uma redução da 

intervenção do poder estatal no âmbito social. 

Por fim, percebe-se, assim, durante o período de formação do Estado Moderno, o 

aprimoramento constante da estruturação da organização estatal, com objetivo de seguir a 

difusão, cada vez mais evidente, dos direitos fundamentais, bem como de se obter a conquista 

de novos direitos. 

 

1.4 – Constitucionalismo na Idade Contemporânea 

 

 Nos séculos XVII e XVIII, o desenvolvimento e o crescimento da sociedade burguesa 

confrontavam-se com os óbices restantes do sistema feudal. O Estado Absolutista reinante se 

revelava, cada vez mais, contrário ao dinamismo capitalista. As críticas passaram a ser mais 

contundentes e obtinham gradativamente o apoio da população, que recebia novas instituições 

e novos valores, os quais representavam a chegada de um novo Estado mais adequado ao 

progresso econômico e social em andamento.   

 Tais valores seriam supedâneo para a deflagração da Revolução Industrial, da 

Independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, movimentos que marcariam e 

caracterizariam o início da Idade Contemporânea.  
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 Com a ruína do absolutismo em virtude das revoluções, abria-se espaço para o Estado 

Liberal, o qual se apresentava mais condizente com o modo de produção capitalista. 

 Assim, do Estado Absolutista, no qual o poder político se encontrava concentrado na 

figura do rei, houve uma progressão para um Estado de Direito, onde as leis ganham força, 

proporcionando defesas aos indivíduos contra o despotismo e a arbitrariedade dos 

governantes. 

 Nesse contexto, faz imperioso destacar o surgimento do constitucionalismo moderno, 

o qual se caracterizou principalmente pela consagração da separação dos poderes como forma 

de inibir a concentração de forças políticas em um só governante, bem como pela 

preocupação na tutela dos direitos individuais, que inclusive precediam ao próprio Estado e 

deveriam ser observados e respeitados pela ordem jurídica que se estruturava.  

Assim, o Estado Liberal, que então era criado, propiciava o aparecimento e 

desenvolvimento do constitucionalismo moderno.   

 

1.4.1 – Constitucionalismo Moderno 

 

 Após a ocorrência dos movimentos revolucionários e a consequente construção do 

Estado Liberal, chegamos ao constitucionalismo moderno. 

 O constitucionalismo moderno consistiu em um conjunto de pensamentos que, 

materializados em regras, tinham o desiderato de organizar o Estado, limitando o poder 

político, bem como fixando direitos fundamentais aos integrantes da coletividade.    

 Em tal momento, destaca-se a elaboração de constituições escritas, as quais serviram 

de ferramentas para restringir ou evitar arbitrariedades decorrentes do poder público.  

 Nos textos constitucionais, buscou-se refletir a realidade social, política e econômica 

que se erigia. Desse modo, foi introduzida uma idéia liberal, com o escopo de também 

consolidar o liberalismo no cenário jurídico. 

 Com efeito, impende reconhecer que o constitucionalismo moderno foi marcado pelo 

liberalismo, focalizando especialmente no individualismo, na valorização da propriedade 

privada, abstencionismo estatal e na proteção do individuo.  

 Nesse diapasão, tutelavam-se os direitos fundamentais de primeira geração, ou seja, 

aqueles voltados ao valor da liberdade. Tais direitos reclamam uma prestação negativa por 

parte do Estado, ou seja, exigiam uma abstenção do ente público. Eram considerados direitos 

individuais que poderiam ser opostos contra o Poder Público. 
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 Nessa linha, a concepção de liberdade no Estado Liberal se relaciona com a 

propriedade privada e com o distanciamento do poder estatal da esfera privada, favorecendo, 

desse modo, as decisões individuais. Infere-se que não há liberdade quando existe 

interferência do poder do Estado na órbita individual de cada pessoa. 

 Nesse sentido, discorre Gustavo Binenbojm no seguinte excerto: 

 

Consagram-se, nesse momento inicial, os chamados direitos humanos de primeira 

geração, que representam, em essência, limites à intervenção do Estado na esfera 

individual. Tais direitos impõem ao Poder Público um dever de abstenção, sendo por 

isso identificados como liberdades negativas (liberdade de expressão, liberdade 

religiosa, liberdade de associação, liberdade de locomoção, livre iniciativa 

econômica).
2
 

 

 Reforçando a idéia de tutela dos direitos fundamentais individuais no período do 

Estado Liberal, Ingo Wolfgang Sarlet aduz: 

 

Os direitos fundamentais, ao menos no âmbito de seu reconhecimento nas primeiras 

Constituições escritas, são o produto peculiar do pensamento liberal-burguês do 

século XVIII, de marcado cunho individualista, surgindo e afirmando-se como direitos 

do indivíduo frente ao Estado, mais especificamente como direitos de defesa, 

demarcando uma zona de não intervenção do Estado e uma esfera de autonomia 

individual em face de seu poder.
3
     

 

 Assim, com a proteção de tais direitos fundamentais individuais, acreditava-se que a 

liberdade completa do indivíduo associada à postura de abstenção do Estado poderia 

proporcionar um efetivo progresso econômico, fato que claramente retratava o pensamento 

liberal da época. 

 Refletindo sobre a evolução da importância dos direitos fundamentais, com o 

passagem do Estado Absoluto para o Estado Liberal, Paulo Bonavides assim prescreve: 

 

Não padece dúvida de que todos estes abalos profundos ostentaram a força impulsora 

das transformações de consciência que, afinal de contas, tornaram possível o advento 

daquele derradeiro modelo de Estado e Sociedade. Um modelo que faz transparecer 

quanto o novo Estado estampa uma identidade essencial com legítimos interesses do 

gênero humano. Já não é tão-somente uma filosofia de direitos, mas a própria 

normatividade desses direitos que abre canais de comunicação e perpassa as fronteiras 

da soberania até institucionalizar, num pacto transnacional, o respeito da Humanidade 

aos direitos fundamentais, ponto de partida para a futura Constituição de todos os 

povos.
4
  

 

                                                           
2
  BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira. 2ª. ed., Renovar, Rio de  Janeiro, 2004, 

p.4. 
3
  SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 10ª. ed., Livraria do Advogado, Porto 

Alegre, 2009, p. 46-47. 
4  BONAVIDES, PAULO. Do Estado Liberal ao Estado Social. 9ª. ed., Malheiros, São Paulo, 2009, p. 34. 
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 Depreende-se, portanto, que, com o advento do Estado Liberal, os direitos 

fundamentais, especificamente os individuais, deixaram de ser apenas hipóteses previstas no 

plano filosófico e passaram a ser consideradas no campo normativo, devendo ser observados 

pelo poder estatal. 

 Entretanto, com o passar do tempo, o liberalismo estatal, que pautava sua atuação na 

valorização da figura individual do ser humano e na abstenção do Estado nos setores da 

sociedade, acarretou a concentração de renda e exclusão social. 

 O crescimento constante do sistema capitalista burguês gerou a mencionada questão 

social, iniciando, assim, várias manifestações contra o modelo de Estado Liberal. 

Como consequência de tal situação, exigiu-se a intervenção do poder estatal, com o 

fito de restringir o poder econômico, bem como promover políticas sociais que permitissem à 

população condições de vida dignas. 

Esse cenário constituiu o ambiente propício para o surgimento dos direitos sociais, os 

quais, para que fossem implementados, necessitavam de prestações positivas por parte do 

Estado, no sentido de proporcionar o bem-estar dos membros da sociedade. 

Dessa forma, passava-se de uma estrutura estatal que se mantinha inerte 

principalmente no que concerne à economia e construía-se um Estado interventor, que 

trabalhava na direção de melhorar a condição social da coletividade. 

Nesse contexto, impende ressaltar a influência que sofreu o constitucionalismo em 

virtude da conjuntura política, econômica e social, considerando que aos direitos individuais 

já estabelecidos foram sendo agregados cumulativamente os direitos sociais reclamados, bem 

como sendo previstas políticas públicas, que serviriam de instrumento para a concretização 

dos novos direitos. 

Para ilustrar bem a evolução que se sucedia, Gustavo Binenbojm esclarece nesta 

passagem: 

 

O constitucionalismo de então formata juridicamente a passagem do Estado Liberal 

para o Estado Social, traçando, programaticamente, as políticas públicas a serem 

implementadas e os objetivos sócio-econômicos a serem alcançados pela sociedade.
5
  

 

 Tornava-se evidente então o surgimento do Estado Social de Direito, o qual trouxe, em 

seu bojo, o constitucionalismo contemporâneo, voltado aos direitos sociais, também 

conhecidos como de segunda geração. 

                                                           
5
 BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira. 2ª. ed., Renovar, Rio de  Janeiro, 2004, 

p.5-6. 
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1.4.2 – Constitucionalismo Contemporâneo  

  

 O constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo caracteriza-se por 

veicular um relevante conteúdo social, prescrevendo normas programáticas, as quais fixam 

metas sociais a serem atingidas pelo Poder Público, por meio de programas de governo. 

 O individualismo e a neutralidade que reinaram no Estado Liberal e que influenciaram 

o constitucionalismo moderno, como dito no tópico anterior, causaram grandes desigualdades. 

Dessa forma, exigiam-se prestações estatais positivas para proporcionar a justiça social.    

 Ao lado dos direitos fundamentais de primeira geração, relacionados com a liberdade 

do indivíduo, os programas elaborados pelo Poder Público consagraram os direitos de 

segunda geração, os quais, para serem concretizados, precisavam de prestações sociais, como 

o direito à saúde e o direito à educação.   

 A emergência de tais direitos sociais ocorreu em virtude de que se verificou a 

necessidade de uma intervenção efetiva do Estado na sociedade, com o escopo de materializar 

e atender as demandas sociais existentes, que prejudicavam o exercício das liberdades 

individuais dos membros da coletividade. 

 Nesse momento histórico, constatou-se que o Estado teria a responsabilidade de 

assegurar a satisfação dos direitos fundamentais através de sua interferência direta nas 

diferentes áreas sociais.    

 Assim, as Constituições passaram a prever normas que impelissem o Poder Público a 

elaborar e a executar políticas que propiciassem a implementação dos direitos sociais, os 

quais se mostraram essenciais à promoção da igualdade material dos indivíduos, e não a 

meramente formal, que o Estado Liberal propugnava.  

 Nesse contexto, nasce e cresce o denominado constitucionalismo contemporâneo ou 

também chamado de neoconstitucionalismo.   

 Nesse cenário, pretendeu-se, além de limitar o poder do Estado e de permitir o 

exercício das liberdades individuais, atingir a efetividade máxima do texto constitucional no 

sentido de exigir do Poder Público ações para a satisfação dos direitos fundamentais. 

 Dessa forma, percebe-se uma mudança referente à ideologia do constitucionalismo 

moderno para o constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo. Isso porque o 

primeiro visava somente à limitação do poder do governante, e o segundo busca a 

concretização dos direitos fundamentais.    
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 Nesse sentido, as Constituições passaram a dividir as funções inerentes às políticas 

públicas necessárias à realização dos direitos fundamentais, especialmente os de segunda 

geração. 

 Com efeito, ao Poder Legislativo caberia a elaboração desses programas de governo, 

estabelecendo os caminhos que o governante deveria seguir para conseguir a realização e 

concretização de tais direitos.  

 Por conseguinte, o Poder Executivo seria responsável pela execução das políticas 

públicas, escolhendo e aplicando os recursos públicos nas áreas sociais mais prioritárias, ou 

seja, campos da sociedade nos quais haveriam grandes demandas sociais, que porventura 

estariam impossibilitando o exercício dos direitos de segunda geração. 

 Por sua vez, o Poder Judiciário, ao nosso ver, seria o incumbido pela fiscalização da 

realização de tais políticas públicas. Ou melhor, competiria aos órgãos judiciários examinar, 

avaliar e controlar a efetividade das políticas públicas, com o escopo de aferir se os direitos 

sociais, que recebem tutela constitucional, estariam sendo respeitados e concretizados, 

viabilizando o bem-estar da sociedade e de seus membros individualmente considerados.  

Nesse diapasão, cumpriria ao Poder Judiciário inspecionar a realização das políticas 

públicas pelo Poder Executivo, fato que gera muitas controvérsias. Todavia, tal discussão 

acerca da possibilidade do controle judicial das políticas públicas é o tema central do presente 

trabalho e será debatida nos próximos capítulos. 

 Não obstante, analisando a positivação dos direitos fundamentais nas atuais 

Constituições, isto é, aduzindo sobre a dimensão objetiva de tais direitos no contexto 

constitucional, encampa nosso entendimento Jane Reis Gonçalves Pereira, que assim 

assevera: 

[...] é importante consignar que o estabelecimento de uma dimensão objetiva dos 

direitos fundamentais tem relevante repercussão no papel criador do Poder Judiciário. 

É que, a partir das abstratas noções de ordem de valores, efeito de irradiação e deveres 

de proteção, pode o Judiciário sindicar, de forma mais ativa, os comportamentos 

administrativos e a produção legislativa, colmatando lacunas e deduzindo o conteúdo 

dos direitos.
6
      

 

 Assim, cabe ao Poder Judiciário analisar e verificar a consonância das políticas 

públicas com os direitos tutelados constitucionalmente. Caso não exista tal correspondência, 

poderá adequá-las ao mandamento constitucional, exigindo do Poder público comportamento 

ativo, uma vez que a própria Carta Magna, pilar do ordenamento jurídico, chancela tais 

direitos fundamentais. 

                                                           
6
 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação Constitucional e Direitos Fundamentais. 1ª. ed., Renovar, Rio 

de  Janeiro, 2006, p.463. 
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 Ademais, como se depreende do trecho acima, o Poder Judiciário poderá adotar uma 

postura inovadora no tocante às políticas públicas, quando não estiverem atendendo aos 

direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.     

 Por todo o exposto, percebemos que o constitucionalismo contemporâneo ou 

neoconstitucionalismo prioriza a defesa dos direitos fundamentais, dirigindo a conduta do 

Poder Público em direção à sua concretização. 

 Nessa linha, prescreve Ana Paula de Barcellos, a saber: 

 

Em suma: A constituição é norma jurídica central no sistema e vincula todos dentro do 

Estado, sobretudo Poderes Públicos. E, de todas as normas constitucionais, os direitos 

fundamentais integram um núcleo normativo que, por variadas razões, deve ser 

especificamente prestigiado. O que se acaba de resumir não representa qualquer 

novidade. Ao contrário, cuidou-se apenas de sistematizar sucintamente dados básicos 

do conhecimento já consolidado acerca do constitucionalismo contemporâneo.
7
  

 

 Destarte, nota-se, no cenário constitucional atual, que a postura do Estado deve estar 

voltada à implementação dos direitos fundamentais, os quais são atendidos por 

comportamentos tanto negativos, quando se trata de direitos individuais ou de primeira 

geração, como positivos, no que tange aos direitos sociais ou de segunda geração. 

 Dentro do contexto dos direitos de segunda geração, inserem-se as políticas públicas, 

que representam o meio de se atingir e de materializar tais direitos propiciadores do bem-estar 

da sociedade. 

 Com efeito, considerando a evolução histórica do constitucionalismo, inferimos que o 

Estado deve gradativamente contemplar os direitos fundamentais, realizando tais políticas no 

sentido de sua concretização. 

 Assim, feita a análise da evolução dos ordenamentos constitucionais, mostramos que 

paulatinamente as Constituições dos países ocidentais vieram tutelando os direitos 

fundamentais. Primeiramente se fixando nos direitos individuais ou de primeira geração. 

Posteriormente, além desses, passaram a consagrar os direitos sociais ou de segunda geração.  

 Dessa forma, o Poder Público, principalmente na figura do Poder Executivo, deve 

encaminhar sua atuação no sentido de concretizar os direitos que recebem tutela 

constitucional, elegendo as áreas da sociedade que necessitam de investimentos. 

 Tal eleição, contudo, não deve ser amplamente discricionária, uma vez que, como 

discutiremos adiante, ao Poder Judiciário deve ser atribuído o seu controle, sempre na direção 

                                                           
7
 BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, Direitos Fundamentais e Controle das Políticas 

Públicas. Direitos Fundamentais: estudos em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. 1ª Ed., Renovar, 

Rio de Janeiro, 2006, p. 39-40. 
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de se respeitar e de se ver implementados os direitos fundamentais, bem como de obedecer 

aos mandamentos constitucionais. Todavia, muitas são as críticas a respeito dessa 

possibilidade, argumentando que é apenas de competência e de atribuição do Poder Executivo 

a escolha das prioridades sociais, uma vez que integra a órbita da discricionariedade estatal. 

 Situado o assunto dentro do contexto histórico-constitucional, faz mister agora 

percorrermos o campo dos principais conceitos relacionados à intervenção do Poder Judiciário 

no âmbito das políticas públicas. 

 Passaremos, então, no próximo capítulo, a abordar sobre o conceito de 

discricionariedade estatal, de direitos fundamentais, bem como o de políticas públicas.  
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Capítulo 2 - Principais conceitos inerentes ao controle judicial das políticas públicas 

 

 No capítulo anterior, mostramos a evolução histórica do constitucionalismo dos países 

ocidentais, revelando o progresso da tutela dos direitos fundamentais no âmbito das 

respectivas constituições. 

 De uma forma inicial, como dito anteriormente, houve a previsão dos direitos 

individuais ou de primeira geração, cujo objetivo precípuo era limitar o poder político do 

governante, evitando arbitrariedades e autoritarismos por parte do administrador. 

Tais direitos eram vinculados à liberdade do indivíduo. Ou seja, os membros da 

sociedade deveriam manter relações entre si livremente, sob a orientação da autonomia da 

vontade. Apenas de forma subsidiária, o Estado deveria intervir no seio social para controlar 

os vínculos formados. Era o chamado liberalismo, que reinava em todas as áreas sociais, 

notadamente nos campos econômico, político e jurídico. 

 Com o passar do tempo, tal sistema transparecia sua ineficiência, uma vez que a 

postura liberal do Estado contribuía para a ocorrência da concentração de renda e 

consequentemente da exclusão social. 

 Em decorrência dessa situação, houve a necessidade de uma atividade estatal mais 

ativa, em busca de solver tais problemas, bem como promover o bem-estar da população. 

 Nesse contexto, ao lado dos direitos individuais, surgem os direitos sociais ou também 

denominados de segunda geração, por meio dos quais a coletividade visa a prestações sociais 

do Estado, buscando obter condições para desenvolver suas liberdades individuais. 

 Tais direitos de segunda geração, como dito, para serem implementados, necessitam 

de uma dedicação por parte do Poder Público. Ou seja, a Administração deve proporcionar 

meios à população aptos a facilitar o convívio e a vida social, propiciando utilidades ou 

comodidades materiais a toda coletividade. 

 Essas prestações sociais necessárias consistem nas políticas públicas, por meio das 

quais se desenvolve e se materializam as atividades hábeis a contribuir com o bem-estar da 

sociedade, satisfazendo, dessa forma, os direitos sociais. 

 Como abordado alhures, há uma divisão de funções entre os poderes estatais que se 

coadunam nas políticas públicas. Assim, os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

dividem papéis na construção de tais realizações estatais. 

 Com efeito, o Poder Legislativo fica responsável pela elaboração das políticas públicas 

por meio das leis. Estabelecem basicamente quais as atividades que o Estado deve 

desenvolver, bem como os recursos disponíveis para tais ações. 
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 Por seu turno, o Poder Executivo assume a incumbência de executar as políticas 

públicas. Ou seja, ao administrador cabe concretizar as prestações sociais idealizadas no 

campo legislativo, elegendo e empregando os recursos nas áreas sociais que designem serem 

as prioritárias. 

 Por sua vez, o Poder Judiciário é encarregado da análise da legalidade da realização 

das políticas públicas. Deve verificar a compatibilidade destas com as leis que as legitimam e 

as fundamentam, bem como velar pelos direitos fundamentais tutelados constitucionalmente 

que precisam de tais ações do Estado. 

 Pois bem, focalizando principalmente na atividade desenvolvida pelo Poder 

Executivo, qual seja, na concretização das políticas públicas, é imperioso mencionar que o 

legislador, ao arquitetar as prestações sociais que serão devidas pelo Estado, concede certa 

margem de liberdade para o governante atuar, o qual, por meio de um juízo de oportunidade e 

conveniência, escolhe os campos sociais em que deve investir os recursos públicos previstos 

para as respectivas atividades estatais. 

 Nessa órbita de liberdade do administrador, teoricamente, não pode o Poder Judiciário 

intervir, uma vez que tal escolha política pertence única e exclusivamente ao Poder Executivo. 

 Tal margem de liberdade concedida ao chefe governante, no exercício de atividades 

administrativas, é chamada de discricionariedade estatal. 

 Assim, tomando em consideração todo o exposto, impende inferir que as políticas 

públicas se encontram dentro do âmbito da discricionariedade estatal, que pertence ao chefe 

do Poder Executivo.   

 Contudo, tal discricionariedade não é ilimitada. Deve sempre seguir os ditames e os 

limites legais impostos. 

 Além disso, como demonstraremos no próximo capítulo, a liberdade atribuída ao 

administrador não pode olvidar os direitos fundamentais que recebem a tutela constitucional, 

tendo em vista que, além de serem normas de aplicação imediata, recebem uma grande 

proteção do constituinte originário.  

Vimos, no capítulo anterior, que é uma tendência do constitucionalismo e 

consequentemente das constituições hodiernas a concessão de insigne amparo aos direitos 

fundamentais, tanto os de caráter individual como os de natureza social. 

 Nesse diapasão, seguindo a evolução histórica, tem o Poder Executivo o dever de 

direcionar suas políticas públicas no sentido de obedecer às balizas legais, bem como de 

satisfazer os benefícios e as prerrogativas conferidas aos indivíduos e à sociedade pela 

Constituição Federal. 
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O Poder Judiciário, a seu turno, como órgão que deve observar e resguardar os 

mandamentos constitucionais, tem a missão de promover o controle das políticas públicas 

realizadas pelo Poder Executivo. 

 Tal controle é denominado controle judicial, que também é conhecido como controle 

de legalidade. Representa o instrumento por intermédio do qual os órgãos judiciários buscam 

certificar a correspondência das prestações sociais realizadas pelo Estado com os preceitos 

determinados pela legislação infraconstitucional, assim como com a efetivação dos direitos 

fundamentais.    

 Dessa forma, não só o Poder Executivo tem a obrigação de executar as políticas 

públicas como também possui a responsabilidade de adequar suas ações aos ditames legais e 

principalmente às normas fixadas na Constituição Federal, com a finalidade principal de 

atender ao bem-estar social dos membros da coletividade, concretizando os direitos 

fundamentais previstos na Carta Magna. 

 Feita uma síntese do que se expôs até o momento, iremos tratar, neste capítulo, dos 

principais conceitos inerentes ao tema central do presente, qual seja, a interferência do Poder 

Judiciário no âmbito das políticas públicas sob o prisma dos direitos fundamentais.  

 Nessa linha, a seguir, realizaremos uma análise pormenorizada dos conceitos de 

discricionariedade estatal, políticas públicas, controle judicial e direitos fundamentais, 

relacionando-os entre si e trazendo à colação algumas visões doutrinárias, com intuito de 

fundamentar a discussão que estará presente no próximo capítulo, acerca da possibilidade do 

controle judicial das políticas públicas.  

 

2.1 – Discricionariedade Estatal 

 

 O legislador não tem a possibilidade de prever todas as condutas do administrador.  

Dessa forma, oferece ao agente público a possibilidade de valoração de sua conduta em várias 

situações. Nesses casos, o governante pode analisar a oportunidade e conveniência dos atos 

que vai realizar como gerente dos interesses da sociedade.  

 Com efeito, a discricionariedade estatal se encontra justamente nessa prerrogativa de 

valoração atribuída ao administrador, para a realização de atos discricionários, os quais são 

orientados pela conveniência e a oportunidade, sendo a primeira referente às condições em 

que vai se situar o agente público e a segunda o momento em que a conduta estatal deve ser 

efetuada.  
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 Tal conceito é vinculado à ideia de que o governante possui uma razoável liberdade 

de atuação, dispondo da possibilidade de valorar, quanto ao motivo, a oportunidade e a 

conveniência da execução de determinado ato administrativo e de optar, dentro das 

delimitações legais, o seu objeto. 

Essa margem de liberdade concedida ao administrador apresenta como sua essência a 

autorização legal para que o agente público resolva, dentro dos liames da lei, sobre o mérito 

do ato administrativo, ou melhor, sobre o cabimento de sua prática, levando em consideração 

os critérios de conveniência e oportunidade. 

 Discorrendo sobre a discricionariedade estatal, o ilustríssimo Celso Antônio Bandeira 

de Mello aduz da seguinte forma: 

 

Discricionariedade é a margem de liberdade que remanesça ao administrador para 

eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelos menos dois 

comportamentos, cabíveis perante o caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar 

a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez 

das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa 

extrair objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente.
8
  

 

 Trata-se, assim, de uma margem de liberdade conferida por lei ao chefe do Poder 

Executivo para que, frente às situações sociais concretas, o Poder Público escolha, segundo os 

critérios de oportunidade e conveniência, observando os limites legais, o comportamento mais 

adequado e mais apto a contemplar o interesse público.  

 Nesse diapasão, reconhece-se a discricionariedade à medida que a ordem legal deixa 

restar em favor do governante um determinado campo de liberdade, cujo espaço cumpre a ele 

preencher com seu juízo de valor, com o escopo de se atingir efetivamente, no caso concreto, 

a real finalidade da lei. 

 É imperioso mencionar que a discricionariedade estatal existe não apenas quando a lei 

expressamente reconhece ao governante o poder de deliberar, no caso concreto, acerca da 

oportunidade e conveniência de praticar certa conduta estatal, mas também quando são 

utilizados conceitos jurídicos indeterminados.  

 Assim, haverá também o reconhecimento de discricionariedade ao administrador 

quando a lei emprega termos vagos, no momento da descrição do motivo que fundamenta a 

realização de determinado ato administrativo.  

Ou seja, a lei possui um texto que não oferece uma descrição certa e inequívoca da 

solução que deverá ser dada diante das situações concretas. Não se sabe se, com afirmação, se 

                                                           
8
  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20ª. ed., Malheiros, São Paulo, 2006, 

p.916. 
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o fato ocorrido está contido ou não no âmbito de incidência da norma. Em tais circunstâncias, 

o Poder Público examinará o caso, avaliando o seu enquadramento na norma. Caso considere 

que integre o conteúdo, praticará o ato administrativo que satisfaça o interesse público. 

Nesse contexto, convém ressaltar que o conceito jurídico indeterminado mostra um 

campo de certeza positiva, no qual engloba as situações de fato que, inequivocamente, 

relacionam-se com o preceito utilizado, e uma órbita de certeza negativa, onde se encontram 

os casos que, evidentemente, não estão no âmbito do significado do termo usado pelo 

legislador.   

Com efeito, a imprecisão dos termos utilizados é baseada na relatividade. Não se pode 

considerar imprecisão absoluta, mesmo que a redação da norma seja fluida e vaga. Isso 

porque os conceitos jurídicos indeterminados estão contidos dentro de um sistema de leis, no 

qual se podem encontrar vários referenciais que favorecem a intelecção do real significado 

das palavras, comprimindo a sua incerteza. 

Assim, infere-se que, embora os conceitos constantes do texto legal se revelem 

imprecisos, ainda sim têm algum conteúdo aferível, uma vez que, se não o fossem, não 

representariam normas com força vinculante.  

Considerando as possibilidades de caracterização da discricionariedade concedida ao 

administrador, dispõe também Celso Antônio Bandeira de Mello em uma outra obra: 

 

Assim, casos há, embora excepcionais, em que a regra de Direito se omite em 

mencionar a situação de fato. O normal, sem dúvida, é que a lei a refira, entretanto, ao 

fazê-lo, frequentemente descreve-a mediante expressões que recobrem conceitos algo 

fluidos, algo imprecisos, também chamados de vagos ou indeterminados ou elásticos, 

tais como “situação urgente”, “notável saber”, “estado de pobreza”, “ordem pública” 

(portanto, suscetíveis de interpretações ou intelecções variadas) ou, então, ainda 

quando a descreve em termos estritamente objetivos, defere, no comando da norma, 

certa margem de liberdade ao administrador.
9
  

 

 Todavia, impende alertar que tal discricionariedade concedida não é absoluta. O 

conteúdo da lei se apresenta como um dos fatores que limitam tal liberdade do administrador. 

Dessa forma, um dos fatores necessários para que a conduta do administrador seja legítima é a 

adequação da conduta escolhida pelo agente público ao objeto que a lei expressa.  

Ademais, a razoabilidade e a proporcionalidade também são considerados aspectos 

que igualmente restringem a autonomia do governante dentro do campo discricionário.  

                                                           
9
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2ª. ed., Malheiros, São 

Paulo, 2000, p.17. 
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 Aduzindo sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como 

limitadores da discricionariedade estatal, assevera José dos Santos Carvalho Filho da seguinte 

forma: 

 

Modernamente, os doutrinadores têm considerado os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, 

enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro 

abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese 

concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no 

que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende 

algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era 

realmente necessária e gravosa sem excesso.
10

 

 

O excesso aos limites legais, bem como o comportamento estatal que se revela 

desconforme com uma conduta proporcional e razoável representam arbitrariedade, 

denotando uma atuação ilegal que merece ser eliminada.  

 Nessa linha, é salutar reconhecer que a margem de liberdade conferida ao Poder 

Público se revela relativa, limitada, podendo ser questionada pelo Poder Judiciário, o qual tem 

o dever de mantê-la em conformidade com o ordenamento jurídico. 

 Assim, faz mister verificar que existem meios para instituir os limites da 

discricionariedade estatal, visto que, caso não fosse possível, as leis que concebem o campo 

de liberdade do administrador determinando o perfil de sua atuação representariam normas 

vazias de conteúdo, ou seja, sem qualquer finalidade.   

 Em resumo, a discricionariedade estatal revela-se uma margem de liberdade concedida 

ao administrador, o qual, levando em consideração a oportunidade e a conveniência, decidirá 

pela prática de determinado ato administrativo ou não.  

Saliente-se que tal liberdade deve ser exercida nos limites impostos pela lei, bem como 

dentro das balizas instituídas pelo próprio ordenamento jurídico como um todo, no sentido de 

tornar legítima a ação do Poder Público. No estabelecimento de tais limites, ganham relevo os 

postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, por meio dos quais se depreende se o 

administrador utilizou os meios cabíveis para conseguir realizar o objetivo, bem como se 

foram proporcionais em relação ao fim pretendido. 

A seguir, partiremos para o conceito de políticas públicas, as quais estão inseridas 

dentro do contexto da discricionariedade estatal, uma vez que cabe ao administrador, ou mais 

especificamente, ao chefe do Poder Executivo, dentro de seu juízo de valor sobre a 

                                                           
10

 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 13ª. ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 
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oportunidade e a conveniência, escolher qual o comportamento que mais atenda ao interesse 

público, buscando sempre promover o bem-estar da sociedade.  

 

2.2 – Políticas Públicas 

 

 O conceito de políticas públicas se encontra inserido no âmbito da discricionariedade 

estatal. Isso porque cabe ao administrador, dentro de seu juízo de oportunidade e 

conveniência, realizar tais políticas visando às áreas sociais que reputa ser de notável 

prioridade.  

 Ou seja, o governante possui uma margem de liberdade para escolher as áreas da 

sociedade às quais serão destinadas as políticas públicas propiciadoras do bem-estar dos 

membros da coletividade.  

 Assim, cabe ao administrador aferir e analisar as demandas sociais existentes. A partir 

do momento em que são compreendidas, será feita uma seleção, elegendo as prioridades, e 

posteriormente as ações estatais serão fornecidas à sociedade. 

 As políticas públicas, de um modo geral, consistem em um conjunto ou em medidas 

isoladas executadas pelo Estado com o escopo de materializar os direitos fundamentais, 

consagrando o Estado Democrático de Direito. 

 Tais políticas representam uma atuação do Estado. Designam as condutas estatais que 

têm como função resguardar todas as formas de intervenção do Poder Público no cotidiano da 

sociedade.   

 Pela análise do capítulo anterior, é imperioso reconhecer que, com a evolução do 

constitucionalismo, sucedeu uma ampla alteração na atuação do Estado, uma vez que, de uma 

postura negativa em relação aos acontecimentos sociais, passou a ter que realizar prestações 

positivas aos integrantes da coletividade, com o escopo de propiciar uma ordem social mais 

justa. 

 As políticas públicas, como podemos inferir, são ações e decisões do Poder Público 

direcionadas à solução de problemas da sociedade. Representam o bloco de planos, metas e 

atividades elaborados e executados pelo Estado no intuito de se atingir o bem-estar social, 

assim como satisfazer o interesse público. 

 Nesse contexto, é salutar ressaltar o papel importante que as políticas públicas 

exercem no seio da sociedade, tendo em vista que servem de instrumentos para a 

concretização dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Nesse sentido, as 

elucidantes palavras de Américo Bedê Freire Júnior: 
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Interessante frisar que, em regra, as políticas públicas são os meios necessários para a 

efetivação dos direitos fundamentais, uma vez que pouco vale o mero reconhecimento 

formal dos direitos se ele não vem acompanhado de instrumentos para efetivá-los.
11

  

 

 Assim, concomitantemente ao dever que o administrador tem de promover as políticas 

públicas no sentido de concretizar os direitos fundamentais estabelecidos em nossa Carta 

Magna, surge para os indivíduos o direito de o Estado executar tais prestações sociais, 

exigindo do ente público um comportamento ativo e evitando que a omissão estatal acarrete a 

derrocada dos direitos previamente definidos. 

 Não se pode aceitar que os direitos fundamentais tutelados constitucionalmente se 

tornem apenas mera retórica, ou seja, permaneçam apenas no plano abstrato e teórico do 

ordenamento jurídico. Impõe-se, dessa forma, a realização das políticas públicas com o 

objetivo de permitir o gozo de tais benefícios constitucionais.  

Ressalte-se que tais políticas tem uma relevância essencial no cenário do 

constitucionalismo contemporâneo, o qual ampliou a extensão dos direitos fundamentais, bem 

como normatizou, de uma forma mais específica, as relações sociais existentes. 

Dessa forma, como corolário do constitucionalismo contemporâneo, a força vinculante 

da Constituição e a aplicação imediata dos direitos fundamentais ensejaram um direito 

constitucional à realização da Carta Magna, que pode ser retratado por intermédio das 

políticas públicas.   

No contexto da formulação, elaboração e execução das políticas públicas, percebe-se, 

como já repisado alhures, uma divisão de funções. 

Ao Poder Legislativo, verificando as demandas sociais, cabe a formulação e 

elaboração das políticas públicas, prevendo projetos e recursos a seres destinados à atuação 

estatal para promover o bem-estar da sociedade e também implementar os direitos 

fundamentais, notadamente os sociais, previstos na Constituição Federal. Desse modo, tal 

poder define as linhas de ação que o Poder Público deverá apresentar com a finalidade de 

resolver os problemas da coletividade. 

Ao Poder Executivo é incumbida a função de planejar e executar as políticas públicas. 

Revela-se o encarregado da ação direta, ou seja, da aplicação das medidas previstas pelo 

Legislativo. Enfim, é o competente para materializar as prestações sociais devidas pelo 

Estado. 
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O Poder Judiciário é o responsável pelo controle de tais políticas, analisando e 

examinando a compatibilidade com as leis que as preveem, bem como o respectivo resultado 

no âmbito social.   

Convém salientar que a Constituição determina que a concretização dos direitos 

fundamentais seja um de seus fins essenciais. Nesse sentido, as políticas públicas consistem 

no meio pelo qual tais objetivos podem ser materializados de modo abrangente e sistemático. 

Tais políticas são representadas por planos e programas de atuação estatal focados na 

intervenção no âmbito social, no sentido de estabelecer metas e atividades que tenham como 

escopo a satisfação do interesse público, bem como a promoção dos direitos fundamentais. 

Dessa forma, as políticas públicas devem ser voltadas à consagração dos direitos 

fundamentais previstos na Carta Magna, principalmente no tocante aos direitos sociais ou de 

segunda geração. 

Não obstante essas políticas do Estado se encontrarem no âmbito da discricionariedade 

estatal, é imprescindível que haja um controle de tais ações, uma vez que esvaziaria o 

conteúdo da norma caso o administrador tivesse amplos poderes no direcionamento de tais 

prestações sociais. 

Com efeito, como dito acima, cabe ao Poder Judiciário analisar as políticas públicas, 

verificando sua correspondência com o ordenamento jurídico e especialmente com o seu fim, 

qual seja, a implementação dos direitos fundamentais. 

Essa fiscalização dos órgãos judiciários é realizada por meio do controle judicial. Ou 

seja, o Poder Judiciário é provocado para, diante de um caso concreto, examinar se a atuação 

do Poder Executivo atendeu ou não aos fins sociais e aos direitos previamente tutelados na 

Constituição. 

Em seguida, abordaremos sobre o controle judicial, discorrendo, de maneira 

pormenorizada, o seu conceito e peculiaridades. 

 

2.3 – Controle Judicial 

 

 Como dito anteriormente, a formulação e a elaboração das políticas públicas 

pertencem ao Poder Legislativo, assim como a sua execução cabe ao Poder Executivo. 

 Dentro do quadro da discricionariedade estatal, as políticas públicas estão contidas na 

margem de liberdade atribuída pela lei ao administrador. 

 Assim, o governante pode, levando em consideração seu juízo de valor, decidir sobre a 

prática de determinada conduta administrativa, deliberando se ela é conveniente e oportuna. 
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 Dessa forma, o legislador, tendo em vista a impossibilidade de prever todas as 

situações concretas que ocorrem no âmbito social, concede tal campo de autonomia ao Poder 

Público para, diante dos fatos que se apresentam, o agente público adote a conduta que mais 

atenda ao interesse público.  

 Pois bem, a atuação do governante deve sempre ser voltada aos ditames estabelecidos 

pela lei. Ou seja, a margem de liberdade que possui somente pode ser exercida dentro dos 

limites impostos pela norma, a qual sempre aspira à satisfação do interesse público. 

 Ademais, como a lei que fundamenta a conduta do governante está inserida dentro de 

um sistema maior, logicamente se deve respeitar a Constituição Federal, pilar de todo o 

ordenamento jurídico pátrio. 

 Nesse diapasão, imperioso inferir que, além de obediência às normas 

infraconstitucionais, o Poder Público deve observar os direitos fundamentais previstos na 

Carta Magna, uma vez que, conforme vimos na evolução do constitucionalismo, representam 

o núcleo da ordem jurídica atual. 

 Com efeito, o comportamento administrativo deve pautar-se na concretização dos 

direitos fundamentais, notadamente os direitos sociais ou de segunda geração, considerando 

que estes necessitam de uma prestação positiva do Estado para implementá-los.     

 Considerando tais fatos, torna-se evidente que o agente público não pode atuar de 

modo amplamente livre, embora a lei conceda uma margem de liberdade. Logo, deve 

determinar sua atuação no sentido de proporcionar o interesse público, bem como de 

concretizar os direitos fundamentais, os quais têm aplicação imediata, conforme determina o 

§1º do art. 5º da Constituição Federal
12

. 

  Abordando a força vinculante e imediata dos direitos fundamentais, assevera Américo 

Bedê Freire Júnior:  

 

A aplicabilidade imediata, somada a uma interpretação constitucional de princípios, 

permite que exista uma verdadeira força vinculante da Constituição e não apenas das 

normas constitucionais que são consideradas convenientes pelos detentores do 

poder.
13

 

 

 Nesse contexto, compete ao Poder Judiciário averiguar a conformidade do 

comportamento estatal com o ordenamento jurídico, ou melhor, com os direitos previstos na 

Constituição Federal e com o interesse público. 
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  CF, art 5. [...]  

§1º  As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
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 Tal fiscalização é feita por meio do controle judicial, por meio do qual os órgãos 

judiciários são provocados com o escopo de aferir se, em determinado caso concreto, o Poder 

Público agiu de forma condizente com a tutela dos direitos fundamentais e com os objetivos 

da coletividade. 

 Nesse sentido, as claras palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, que assim 

assevera: 

 

[...] Para o agente público não há “abracadabras”, justamente porque o Judiciário pode 

comparecer sob o apelo dos interessados, a fim de confinar comportamento 

pretensamente discricionário ao plano de legitimidade e do respeito aos direitos e 

garantias individuais.
14

 

 

 Por intermédio desse controle, verifica-se se as políticas públicas elaboradas e 

executadas estão em consonância com a ordem jurídica. Tal confronto é efetuado entre a 

conduta estatal e a norma jurídica que a justifica, em claro respeito ao princípio da legalidade.    

 Importante ressaltar que o controle judicial não analisa somente a correspondência 

entre o comportamento administrativo e a norma legal positivada. Aprecia-se a observância 

em relação a todo ordenamento jurídico, especialmente à Constituição Federal, que se revela o 

paradigma da ordem legal. 

 Com efeito, caso a conduta estatal esteja em desconformidade com os ditames legais e 

constitucionais cumpre ao Poder Judiciário eliminar tal comportamento ilegítimo ou adequá-

lo ao sistema jurídico.  

Ademais, cabe também aos magistrados fulminar qualquer conduta administrativa que, 

em virtude da discricionariedade do Estado, extrapolar os limites da liberdade concedida, 

violando os direitos fundamentais tutelados e o interesse público pretendido.  

Dessa forma, por todo o exposto, o conceito de controle judicial está relacionado com 

o fato de haver uma fiscalização realizada pelo Poder Judiciário em face do Poder Executivo, 

consagrando o chamado sistema de pesos e contrapesos.  

Nesse contexto, o controle judicial consiste em um instrumento apto a avaliar e 

examinar os comportamentos administrativos, no sentido de verificar o atendimento aos 

mandamentos constitucionais, assim como ao interesse público. 

Outrossim, é um meio hábil a limitar e restringir a discricionariedade estatal, quando 

esta for exercida fora das balizas estabelecidas expressamente ou implicitamente pelo 

ordenamento jurídico. 
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Portanto, o controle judicial revela-se uma ferramenta posta à disposição do Poder 

Judiciário, cuja utilização é voltada ao desiderato de fiscalizar, examinar e analisar o 

comportamento administrativo realizado pelo Poder Público.  

Tal atuação do Estado deve ser direcionada precipuamente à satisfação do interesse 

público e principalmente à concretização e à implementação dos direitos fundamentais 

estabelecidos na Constituição Federal, notadamente os direitos sociais ou de segunda geração, 

que precisam de uma prestação positiva por parte do ente público para poderem serem 

usufruídos. 

Enfim, cabe ao Poder Judiciário compatibilizar a conduta administrativa desenvolvida 

pelo Estado aos ditames legais e aos direitos constitucionais, com o a finalidade adequá-la ao 

ordenamento jurídico pátrio.  

 

2.4 – Direitos Fundamentais 

 

 Os direitos fundamentais representam prerrogativas atribuídas aos membros da 

coletividade por meio da Constituição Federal. 

 Tais prerrogativas têm o objetivo de proteger os indivíduos contra arbitrariedades e 

autoritarismos por parte do Poder Público, bem como visam a prestações estatais que 

contribuirão para propiciar o bem-estar social da sociedade.  

 Nesse sentido, dentre outras, o presente trabalho se detém basicamente em duas 

classes de direitos fundamentais, quais sejam, a dos individuais (também chamados de 

primeira geração) e a dos sociais (denominados igualmente de segunda geração). 

 Os direitos fundamentais individuais são inerentes a liberdade do indivíduo e a sua 

defesa frente ao Estado. Ou melhor, exigem uma abstenção do Estado, o qual não deve 

intervir em aspectos da vida pessoal de cada membro da coletividade. 

 Tais direitos individuais proporcionam ao ser humano o exercício de suas respectivas 

potencialidades sem a interferência do Poder Estatal.  

Ilustrando os direitos fundamentais individuais, aduz Ingo Wolfgang Sarlet: 

 

[...] São, por este motivo, apresentados como direitos de cunho negativo, uma vez que 

dirigidos a uma abstenção, e não a uma conduta positiva por parte dos poderes 

públicos, sendo, neste sentido, direitos de resistência ou de oposição perante o 

Estado.
15

 

 

                                                           
15
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 Dessa forma, os direitos fundamentais individuais consistem em instrumentos de 

proteção do indivíduo frente ao Estado, o qual deve permanecer inerte no tocante ao exercício 

das liberdades de cada um. 

 Assim, para serem concretizados, o Poder Público deve apresentar uma conduta 

negativa, ou seja, um comportamento de abstenção, permitindo que as relações sociais se 

desenvolvam de forma livre e espontânea.  

 Abordando sobre os objetivos dos direitos individuais, afirma, de forma bastante 

didática, Gilmar Ferreira Mendes: 

 

Pretendia-se, sobretudo, fixar uma esfera de autonomia pessoal refratária das 

expansões do Poder. Daí esses direitos traduzirem-se em postulados de abstenção dos 

governantes, criando obrigações de não fazer, de não intervir sobre os aspectos da 

vida social de cada indivíduo.
16

  

 

 Com efeito, com direitos fundamentais individuais ou de primeira geração, vislumbra-

se a proteção do indivíduo. Concede-lhe benefícios que representam ferramentas e escudos de 

proteção contra possíveis arbitrariedades e autoritarismos promovidos por parte do 

administrador. Além disso, permite-se que os membros da sociedade, individualmente 

considerados, possam construir suas relações jurídicas e sociais sem a intervenção do Estado, 

o qual deve permanecer inerte em respeito a tais direitos. 

 Por sua vez, os direitos sociais ou de segunda geração simbolizam exigências dirigidas 

ao Estado no sentido de realizar determinadas prestações sociais com o escopo de favorecer o 

bem-estar social da população. Dessa forma, ao contrário dos direitos individuais, os direitos 

sociais necessitam de uma postura estatal ativa para promover a sua concretização. Nesse 

sentido, Paulo Gilberto Cogo Leivas apresenta seu conceito de direitos sociais, a saber: 

 

Apresento, então, a minha definição de direitos fundamentais sociais: eles são, em 

sentido material, direitos a ações positivas fáticas, que, se o indivíduo, tivesse 

condições financeiras e encontrasse no mercado oferta suficiente, poderia obtê-las de 

particulares, porém, na ausência destas condições e, considerando a importância 

destas prestações, cuja outorga ou não-outorga não pode permanecer nas mãos da 

simples maioria parlamentar, podem ser dirigidas contra o Estado por força de 

disposição constitucional.
17

 

 

 Ademais, tais direitos sociais possibilitam o exercício das liberdades pelos indivíduos, 

uma vez que propiciam a igualdade de condições, visto que buscam igualar materialmente 

todos os integrantes da coletividade. Nessa linha, preleciona Ingo Wolfgang Sarlet:  
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No âmbito de um Estado social de Direito – e o consagrado pela nossa evolução 

constitucional não foge à regra – os direitos fundamentais sociais constituem 

exigência inarredável do exercício efetivo das liberdades e garantia da igualdade de 

chances (oportunidades), inerente à noção de uma democracia e um Estado de direito 

de conteúdo não meramente formal, mas, sim, guiado pelo valor da justiça material.
18

 

 

 Nesse diapasão, os direitos sociais consubstanciam meios que possibilitam, de forma 

igualitária, a todos os indivíduos da sociedade exercer suas liberdades individuais, bem como 

desenvolver suas potencialidades. 

 Os direitos sociais buscam, desse modo, a igualdade material entre os membros da 

coletividade, e não apenas a meramente formal, pois pretendem oferecer-lhes instrumentos 

análogos para o desempenho de suas atividades. 

 Enfim, como podemos inferir de todo o exposto, os direitos fundamentais representam 

instrumentos, contemplados na Constituição Federal, que têm como finalidade a proteção do 

indivíduo em face do Estado, ao qual se impõe um comportamento de abstenção, com o 

escopo de permitir à sociedade a construção de suas relações individuais de maneira natural, 

sem a intervenção do Poder público. 

 Outrossim, partindo da premissa dos direitos fundamentais, ao Estado também é 

imposta uma postura positiva no sentido de propiciar à coletividade uma vida social digna, 

bem como o bem comum. Tal atuação deve ser retratada por meio das políticas públicas, as 

quais viabilizam a concretização dos direitos de segunda geração. 

 Portanto, percebe-se que os direitos fundamentais podem ser analisados em dimensões 

variadas. Tendo em vista o tema central do presente trabalho, qual seja, a interferência do 

Poder Judiciário no âmbito das políticas públicas sob o prima dos direitos fundamentais, 

limitamo-nos aos direitos fundamentais de primeira e principalmente os de segunda geração, 

sendo os primeiros relativos à liberdade do indivíduo e os segundos referentes às prestações 

sociais devidas pelo Estado. 

 Feita a abordagem dos principais conceitos inerentes ao tema central do presente 

estudo, partiremos para a problemática central, que envolve basicamente a viabilidade de 

intervenção do Poder Judiciário no âmbito das políticas públicas. 

  

 

                                                           
18

 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 10ª. ed., Livraria do Advogado, Porto 

Alegre, 2009, p. 62. 
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Capítulo 3 - Controle judicial das políticas públicas sob a ótica dos direitos 

fundamentais. 

 

 Muitas são as discussões suscitadas acerca da legitimidade do Poder Judiciário em 

intervir nas políticas públicas. Isso porque, teoricamente, tais políticas se encontrariam no 

campo de liberdade do Poder Executivo, ao qual caberia única e exclusivamente a sua 

execução.  

 Nesse contexto, passaremos por alguns debates, relacionando primeiramente a 

discricionariedade estatal e a interferência do Poder Judiciário na execução das políticas 

públicas.  Por conseguinte, analisaremos tais políticas sob a ótica do princípio da reserva do 

possível e, por fim, sob o prisma do princípio da separação dos poderes.  

 Pretende-se fundamentar que omissões por parte dos Poderes Legislativo e Executivo 

na implementação dos direitos fundamentais, as quais implicam a desobediência a deveres 

constitucionais, bem como ofensa aos direitos fundamentais, permitem a intervenção do Poder 

Judiciário no sentido de tentar a reparação eventuais danos à sociedade. 

 

3.1 - Discricionariedade estatal e a interferência do Poder Judiciário nas políticas 

públicas 

 

 Como abordado no capítulo anterior, a discricionariedade estatal representa uma 

margem de liberdade atribuída ao administrador, por meio da qual, segundo critérios de 

oportunidade e conveniência, tem a autonomia de deliberar sobre a prática de determinado ato 

administrativo.  

 Conforme também dito, as políticas públicas se inserem no contexto da 

discricionariedade estatal. Assim, cabe unicamente ao Poder Executivo, na figura do 

administrador, decidir quais as áreas que merecem mais atenção por parte do Poder Público, 

ou seja, quais os setores da sociedade que necessitam de uma maior atuação do Estado, bem 

como de maiores investimentos.  

 Dessa forma, teoricamente, ao Poder Judiciário não seria possível a intervenção no 

juízo discricionário do governante, uma vez que tal liberdade faz parte de sua competência 

exclusiva.  

 Ademais, alega-se que aos magistrados faltaria também legitimidade em razão de que 

os juízes não passam por um processo de eleição, na qual o povo escolhe os representantes de 

seus interesses. Consequentemente, não poderiam, por meio de decisões judiciais, criar e 
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elaborar o direito, ou seja, não teriam o poder de determinar ações estatais que não se 

encontrem previstas na legislação editada pelo Poder Legislativo.   

 Ou seja, a Constituição Federal determina que as escolhas de aplicação de recursos 

públicos sejam feitas pelos representantes do povo, os quais foram eleitos democraticamente. 

Com efeito, os juízes não poderiam exercer tal função. 

 Assim, segundo os conservadores, ocorreria ilegitimidade dos juízes na sua atuação 

política, em virtude da invasão da discricionariedade estatal reservada a outro poder do 

Estado. Isso porque, mesmo que estivessem buscando a satisfação do interesse público, estaria 

ausente o fundamento constitucional, fato que representaria uma arbitrariedade. Desse modo, 

existiria violação à democracia caso os juízes promovessem o controle das atividades 

políticas. 

 Refletindo tal orientação, podemos mostrar a seguinte jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITOS 

COMINATÓRIOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISCRICIONARIEDADE DA 

MUNICIPALIDADE - NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER 

JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO - 

CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS DE REALIZAÇÃO DA OBRA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

N. 07/STJ - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL AFASTADA - AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DO ECA APONTADOS COMO 

VIOLADOS. Requer o Ministério Público do Estado do Paraná, autor da ação civil 

pública, seja determinado ao Município de Cambará/PR que destine um imóvel para a 

instalação de um abrigo para menores carentes, com recursos materiais e humanos 

essenciais, e elabore programas de proteção às crianças e aos adolescentes em regime 

de abrigo. Na lição de Hely Lopes Meirelles, "só o administrador, em contato com a 

realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e 

conveniência na prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na 

regra jurídica - lei - de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os 

órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir 

administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo" . Dessa 

forma, com fulcro no princípio da discricionariedade, a Municipalidade tem liberdade 

para, com a finalidade de assegurar o interesse público, escolher onde devem ser 

aplicadas as verbas orçamentárias e em quais obras deve investir. Não cabe, assim, ao 

Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias do Município e determinar a 

construção de obra especificada. Ainda que assim não fosse, entendeu a Corte de 

origem que o Município recorrido "demonstrou não ter, no momento, condições para 

efetivar a obra pretendida, sem prejudicar as demais atividades do Município". No 

mesmo sentido, o r. Juízo de primeiro grau asseverou que "a Prefeitura já destina parte 

considerável de sua verba orçamentária aos menores carentes, não tendo condições de 

ampliar essa ajuda, que, diga-se de passagem, é sua atribuição e está sendo cumprida". 

Adotar entendimento diverso do esposado pelo Tribunal de origem, bem como pelo 

Juízo a quo, envolveria, necessariamente, reexame de provas, o que é vedado em 

recurso especial pelo comando da Súmula n. 07/STJ. No que toca à divergência 

pretoriana, melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que a tese defendida no 

julgado paradigma não prevalece, diante do posicionamento adotado por este egrégio 

Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prequestionamento dos artigos 4º, parágrafo 
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único, alíneas c e d, 86, 87, 88, incisos I a III, 90, inciso IV, e 101, incisos II, IV, V a 

VII, todos da Lei n. 8.069/90. Recurso especial não provido.
19

  
 

 Ainda em desfavor da intervenção dos magistrados na discricionariedade estatal 

referente a políticas públicas, expõe-se o argumento de que permitir o controle judicial de tais 

ações do Poder Executivo seria pôr o Poder Judiciário em uma situação de extremo poder, 

uma vez que teria o condão de controlar sempre os atos dos outros poderes estatais, fato que 

ensejaria a perda da harmonia prevista na Constituição Federal
20

.    

 Outrossim, aduz-se que a análise das políticas públicas pelo Judiciário poderá implicar 

grandes prejuízos, tendo em vista que pode macular a imparcialidade dos magistrados, em 

virtude de as decisões judiciais, que devem ser imparciais, serem incompatíveis com a eleição 

das prioridades sociais, a qual se revela de natureza política. 

 Entretanto, convém reconhecer que tais argumentos não apresentam procedência. 

Apesar de não ser teoricamente possível a invasão da discricionariedade estatal pelo 

Judiciário, faz imperioso reconhecer que a Constituição atribuiu a esse poder a função de 

resguardar seus mandamentos, bem como o ordenamento jurídico como um todo. 

 Com efeito, infere-se que o magistrado possui o poder de integralizar o sistema 

jurídico ou promover a interpretação da lei no sentido de tornar viável a concretização da 

justiça. Assim, o ordenamento jurídico necessita dos juízes para materializar as normas 

constitucionais. 

 Nessa linha, assevera, com propriedade, Aury Lopes Jr, a saber: 

 

A legitimidade democrática do juiz deriva do caráter democrático da Constituição, e 

não da vontade da maioria. O juiz tem nova posição dentro do Estado de Direito e a 

legitimidade de sua atuação não é política, mas constitucional, e seu fundamento é 

unicamente a intangibilidade dos direitos fundamentais. É uma legitimidade 

democrática, fundada na garantia dos direitos fundamentais e baseada na democracia 

substancial.
21

    

 

 Nesse diapasão, não se pretende colocar o Poder Judiciário em uma situação de 

superioridade em relação aos outros poderes. Busca-se, na verdade, com a possibilidade de o 

Judiciário adentrar na discricionariedade estatal, a prevalência e a concretização dos direitos 

fundamentais previstos na Carta Magna. 

                                                           
19

  STJ - REsp: 208893 PR 1999/0026216-6, Relator: Ministro FRANCIULLI NETTO, Data de Julgamento: 

19/12/2003, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 22/03/2004 p. 263RSTJ vol. 183 p. 169 
20

  CF, art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário. 
21

  LOPES JR, Aury. Introdução crítica ao processo penal. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p.73. 
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 Dessa forma, atuação do juiz deve pautar-se na efetivação das normas constitucionais 

veiculadoras dos direitos fundamentais, mesmo que acarrete a invasão da margem de 

liberdade do administrador público.  

 Almeja-se assim uma conduta ativa do Poder Judiciário no sentido de afastar a 

ausência ou a realização de políticas públicas indevidas, fatos que implicam a violação da 

ordem jurídica. Valmir Pontes Filho, com maestria, afirma: 

 

Quaisquer que sejam os programas e projetos governamentais, ou eles se ajustam aos 

princípios e diretrizes constitucionais ou, inexoravelmente, haverão de ser tidos como 

inválidos, juridicamente insubsistentes e, portanto, sujeitos ao mesmo controle 

jurisdicional de constitucionalidade a que se submetem as leis. Como igualmente 

ponderado é observar que a abstinência do governo em tornar concretos, reais, os fins 

e objetivos inseridos em tais princípios e diretrizes constituirá, inelutavelmente, uma 

forma clara de ofensa à Constituição e, consequentemente, de violação de direitos 

subjetivos.
22

 

 

 Ainda nesse cenário, dissertando sobre a necessidade de todos os poderes estatais se 

pautarem na efetivação dos direitos fundamentais, comenta Osvaldo Canela Júnior:  

 

A prioridade é determinante na atuação de todas as formas de expressão do poder 

estatal. Os atos legislativos, administrativos e judiciais devem priorizar o exame e a 

concretização dos direitos fundamentais, cada qual dentro da sua órbita de atuação. 

Qualquer ato, comissivo ou omissivo, das formas de expressão estatal que não priorize 

a efetivação dos direitos fundamentais é inconstitucional.
23

  

 

 Percebe-se então que as condutas de todos os poderes estatais devem estar voltadas e 

harmonizadas com os mandamentos constitucionais, principalmente no tocante aos direitos 

fundamentais. Caso não exista tal situação, caberá ao Poder Judiciário adequá-la no sentido de 

evitar ao malferimento de direitos subjetivos, embora haja intervenção jurisdicional na 

discricionariedade do governante. 

 Isso não significa que os órgão judiciários são integrantes de um superpoder, uma vez 

que tal situação apenas demonstra o exercício uma competência que lhes foi atribuída, qual 

seja, a proteção da Constituição Federal e das leis.    

 Não se pode concordar com a violação de direitos fundamentais dos indivíduos sob o 

argumento de que ao Poder Judiciário é vedada a interferência na discricionariedade estatal, 

mais especificamente nas políticas públicas, em razão de se apresentar como campo exclusivo 

do administrador. 

                                                           
22

  PONTES FILHO, Valmir. O controle das políticas públicas. Malheiros, São Paulo, 2003, p. 244.  
23

  CANELA JUNIOR, Osvaldo.Controle Judicial de políticas Públicas. Saraiva, São Paulo, 2011, p.44. 
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 A atuação do Poder Executivo, como vista acima, deve ser direcionada à satisfação 

dos direitos fundamentais. Caso provocado, o Poder Judiciário deverá analisar e verificar se as 

políticas públicas estão em conformidade com a Constituição. Não sendo atingida tal 

condição, deverá, por meio de suas decisões, impor a conduta estatal devida, com o escopo de 

evitar violações aos direitos subjetivos.   

 Nesse contexto, é relevante a ênfase de um Poder Judiciário mais atuante e efetivo, 

com o fito de ampliar o controle sobre o comportamento da Administração, que contraria a 

meta de implementação dos direitos fundamentais. Nesse sentido, Gregório Assagra de 

Almeida pondera: 

 

É, portanto, no Estado Democrático de Direito que o Estado-jurisdição assume novo 

papel. Comprometido constitucionalmente com a problemática social, o Judiciário 

passa a ser Poder transformador da realidade social ao não poder criar obstáculos a 

realização dos direitos fundamentais. 
24

 

 

 Assim, deve o magistrado ter o poder de fazer valer a Constituição Federal. Saliente-se 

que não se objetiva colocar o Poder Judiciário em uma posição acima dos demais poderes. Os 

poderes Executivo e Legislativo devem sempre direcionar suas condutas à efetivação das 

disposições constitucionais. Todavia, caso tal tarefa não seja adimplida, os órgãos judiciários 

não podem apresentar-se como cúmplices dessa omissão e aviltar a Carta Magna a um vazio 

jurídico.   

 Reforçando a idéia da viabilidade de o magistrado satisfazer os direitos fundamentais, 

impondo a realização de determinadas políticas públicas, acentua Oswaldo Palu: 

 

No Estado Democrático de Direito, a questão da escolha de prioridades cabe a um 

legislador democraticamente eleito e, em nosso sistema presidencialista, a um governo 

democraticamente eleito, que, como sabemos, trata-se do Executivo e sua base 

parlamentar. E somente em casos de desvios erráticos ou de uma passividade 

arbitrária ante casos evidentes de situações precárias cabe uma correção, 

constitucionalmente fundada aos atos de governo.
25

  

 

 Nesse sentido, está a seguinte jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER POLÍTICA 

PÚBLICA - Superlotação de cadeias públicas da comarca de Cerqueira César - 

Pretensão de obrigar o Estado à remoção e à limitação de presos de estabelecimento 

prisional Sentença que julgou o pedido prejudicado com relação a uma das cadeias, 

                                                           
24

 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito processual. 

Saraiva, São Paulo, 2003, p.59. 
25

 PALU, Oswaldo Luis. Controle dos atos de governo pela jurisdição. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2004, 

p.82.  
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por carência superveniente, e procedente o pedido com relação à outra Reexame 

necessário e apelação do réu.controle jurisdicional da política pública. Possibilidade. 

Conceitos e limites. Hipótese em que a omissão estatal é persistente e duradoura. A 

crise de superpopulação carcerária não pode significar a falta de solução do problema. 

Deficiência da política pública que deve ser corrigida perante o Judiciário.sentença 

mantida. Reexame necessário e recurso desprovido.
26

 

 

 Dessa forma, depreendemos que não há discricionariedade quando o assunto é o 

cumprimento das determinações constitucionais. Deve o magistrado adentrar em tal margem 

de liberdade do administrador sempre que as políticas públicas não demonstrarem sucesso na 

efetivação dos direitos fundamentais.  

 Por fim, cumpre mencionar também o inciso XXXV do artigo 5º da Constituição 

Federal
27

, que reflete o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual determina que, 

sempre que houver ameaça ou violação a um direito, o Judiciário poderá ser provocado para 

resolver tal questão. Desse modo, chega-se à conclusão de que não apenas a lei, mas também 

as ações ou omissões dos poderes Legislativo e Executivo são suscetíveis de controle pelo 

Judiciário.  

 Expostos os fundamentos que demonstram a possibilidade da interferência do Poder 

Judiciário na discricionariedade estatal, mais especificamente nas políticas públicas, 

passaremos a discutir sobre outro argumento apontado como obstáculo à possibilidade de 

intervenção do Judiciário nas políticas públicas, qual seja, a reserva do possível.  

 

3.2 – A intervenção judicial nas políticas públicas e o princípio da reserva do possível 

 

 O princípio da reserva do possível revela-se também argumento frequentemente 

levantado para justificar a posição contrária à possibilidade de controle judicial das políticas 

públicas pelo Poder Judiciário. 

 A reserva do possível consiste em um fato econômico de restrição dos recursos 

disponíveis ao atendimento das grandes e constantes demandas sociais. Ou seja, trata-se de 

limitação do orçamento estatal destinado a suprir as enormes necessidades da sociedade.    

 Assim, levando em consideração a reserva do possível, os adeptos da posição aventada 

afirmam que a não concretização dos direitos fundamentais, previstos na Constituição 

Federal, é legítima.  

                                                           
26

 (TJ-SP - APL: 38287720068260136 SP 0003828-77.2006.8.26.0136, Relator: João Carlos Garcia, Data de 

Julgamento: 14/11/2012, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/11/2012). 
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 CF, art 5. [...]  

XXXV -  a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
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 A discussão ocorre principalmente no tocante à disponibilidade material do Estado 

para satisfazer a todas as demandas da coletividade, tendo em vista que o Estado não terá 

constantemente recursos para atender a tais necessidades.  

 Outrossim, argumenta-se que deverá haver prévia dotação orçamentária como baliza 

ao adimplemento imediato das decisões dos órgão judiciários referentes à realização de 

políticas públicas. 

 Devemos reconhecer que os direitos fundamentais, notadamente os sociais, 

apresentam um custo para o Estado. Dessa forma, as prestações positivas necessárias à 

concretização de tais direitos precisam de recursos financeiros para serem realizadas. Com 

efeito, o magistrado não pode excluir a apreciação de tal situação para impor determinada 

conduta ao administrador público. 

 Sucede que o argumento de insuficiência de recursos não pode representar uma mera 

ilação sem qualquer fundamento. Deve-se promover, diante da situação fática, a investigação 

de eventual escassez de verbas públicas, bem como solicitar ao ente público que comprove, de 

maneira detalhada, a impossibilidade da execução das políticas devidas.  

 Examinando o assunto em tela, George Marmelstein Lima assevera da seguinte forma: 

 

Há de ser feita, contudo, uma advertência: as alegações de negativa de efetivação de 

um direito social com base no argumento da reserva do possível devem ser sempre 

analisadas com desconfiança. Não basta simplesmente alegar que não há 

possibilidades financeiras de se cumprir a ordem judicial; é preciso demonstrá-la. O 

que não se pode deixar é que a evocação da reserva do possível converta-se em 

verdadeira razão de estado econômica, num AI-5 econômico que opera, na verdade, 

como uma anti-Constituição, contra tudo o que a carta consagra em matéria de direitos 

sociais. 
28

 

 

 Assim, a simples alegação de insuficiência de recursos pelo ente público não pode ter 

o condão de inquinar a implementação dos direitos fundamentais, principalmente os sociais, 

uma vez que simbolizam um dos objetivos principais da Constituição Federal, pilar de todo o 

ordenamento jurídico, que deve, por isso, ser respeitada. Nessa linha, comenta Osvaldo 

Canela Júnior, a saber:  

 

Constata-se que o fenômeno econômico tem sido invocado para impedir a concessão 

de direitos fundamentais sociais pelo Poder Judiciário. Alega-se, em geral, que o 

Poder Judiciário não pode conceder direitos cuja satisfação demandará receitas não 

disponíveis pelo Estado. Tal fundamento, contudo, traz em si a desconsideração de 

que o Estado brasileiro possui objetivos a serem efetivamente atendidos, de tal forma 
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  LIMA, George Marmelstein. Crítica à teoria de gerações (ou mesmo dimensões) dos direitos fundamentais. 

Plenum, Caxias do Sul, 2004, p. 57. 
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que o orçamento há de servir como instrumento para a respectiva realização, e não 

como óbice.
29

 

 

 Além de tal situação, cumpre levantar o fato de que, diversas vezes, é alegada a 

insuficiência de recursos para áreas prioritárias, como a educação, mas se promove outras 

ações consideradas de menor importância, tendo em vista que não são destinadas à satisfação 

dos direitos previstos na Carta Magna, como acontece quando se investe dinheiro público em 

propagandas governamentais.  

 É clara, nesses casos, a violação às disposições constitucionais, mais especificamente 

aos direitos fundamentais. Com efeito, não se pode concordar com tais situações sob o mero 

argumento de falta de verbas, devendo, desse modo, permitir que o Judiciário analise o caso 

concreto e, se for necessário, estabeleça a conduta estatal necessária para satisfazer o direito 

fundamental em questão.  

 Além disso, impende também mencionar que, mesmo que o ente público não disponha 

de todos os recursos financeiros necessários a realizar determinada política pública, nada 

obsta o administrador dar início a tais prestações sociais, com o escopo de diminuir os 

prejuízos sofridos pelos membros da coletividade, bem como proporcionar, pelo menos, os 

aspectos materiais para o mínimo existencial. 

 Dessa maneira, permite-se, embora inicialmente, que os direitos fundamentais sejam 

materializados, não se podendo cogitar em sua violação. Posteriormente, quando da obtenção 

de novos recursos, poderão ser completamente satisfeitos, atendendo assim à tutela 

constitucional pretendida. 

 Nesse diapasão, faz mister reconhecer que não há obstáculos que impeçam o 

magistrado de determinar a inclusão de recursos financeiros específicos no orçamento para o 

ano seguinte, com a finalidade de eliminar a omissão existente. Tal conduta representa o meio 

que concede plena efetividade aos direitos fundamentais.  

 Discorrendo sobre o assunto, Américo Bedê Freire Júnior acentua: 

 

Não se pretende, com essa postura, menosprezar a importância do orçamento e do 

direito financeiro, todavia há que verificar até que ponto os empecilhos formais 

podem impedir a materialização da essência da Constituição. Cabe lembrar que a 

prévia previsão da despesa no orçamento não é um fim em si mesmo e que as normas 

constitucionais devem ser interpretadas em prol da máxima efetividade dos direitos 

fundamentais.
30
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 CANELA JUNIOR, Osvaldo.Controle Judicial de políticas Públicas. Saraiva, São Paulo, 2011, p.102.  
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 Nesse contexto, infere-se, como já bastante repisado, que o comportamento estatal 

deve estar voltado à satisfação dos direitos fundamentais. As políticas públicas não estão 

sujeitas à ilimitada discricionariedade do administrador. Embora o agente público disponha de 

uma margem de liberdade na qual utiliza seus critérios de oportunidade e conveniência para a 

realização de certas medidas, a sua atuação está ligada intimamente à satisfação do interesse 

público, assim como à materialização dos direitos previstos na Carta Magna. 

 Com efeito, não se pode apenas alegar discricionariamente a reserva do possível para 

se esquivar de um dever constitucional. Deve-se promover, ao máximo, a aplicação dos 

recursos disponíveis no sentido de tornar reais os direitos fundamentais previstos na 

Constituição.    

 Assim, diante de um caso concreto, o Poder Judiciário deve realizar um controle 

efetivo sobre o orçamento do ente público, com a finalidade de velar pelo cumprimento das 

normas constitucionais veiculadoras de tais direitos, impedindo que o simples argumento da 

reserva do possível impeça a materialização das disposições fixadas na Constituição Federal.  

Ilustrando a presente problemática referente às políticas públicas e à reserva do 

possível, está a jurisprudência do STF, como podemos ver no seguinte excerto da ADPF 45, 

cujo relator é o Min. Celso de Mello: 

 

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO  FUNDAMENTAL. A 

QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA 

INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE 

ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO 

CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS 

DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA 

LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM 

TORNO DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. NECESSIDADE DE 

PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA 

INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO MÍNIMO 

EXISTENCIAL. VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS 

LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA 

GERAÇÃO).
31

 

 

 Por todo o exposto, acredita-se que se faz plenamente necessária, quando provocado, a 

interferência do Poder Judiciário no controle das políticas públicas, no sentido de fiscalizar e 

examinar a real condição do orçamento do ente público, que porventura é usado como 

argumento para inquinar a concretização dos direitos fundamentais.  
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 Por fim, cabe reconhecer que a reserva do possível se revela uma alegação que deve 

ser analisada diante de uma situação social, no momento da decisão proferida pelo 

magistrado, e não deve ser um argumento absoluto. Isso porque compete aos órgãos 

jurisdicionais a concretização das disposições previstas na Constituição, sempre buscando 

atingir e atender aos direitos fundamentais, que representam núcleo essencial de tal texto 

político.  

 A seguir, trataremos da questão relacionada com a interferência do Poder Judiciário 

nas políticas públicas e com o princípio da separação dos poderes, a qual se revela como outro 

argumento levantado no sentido de impossibilitar o controle judicial das políticas públicas.  

 

3.3 – A intervenção judicial nas políticas públicas e o princípio da separação dos poderes 

 

 A interferência do Poder Judiciário no âmbito das políticas públicas também é 

criticada por meio da alegação de que haveria malferimento do princípio da separação dos 

poderes.  

 Tal violação ocorreria em razão de que as políticas públicas seriam matérias 

relacionadas ao Poder Legislativo, no que tange a sua elaboração, e ao Poder Executivo, no 

tocante a sua execução. Com efeito, o Poder Judiciário não poderia intervir em tais questões, 

uma vez que seriam inerentes à discricionariedade dos referidos poderes. 

 Sucede que devemos considerar, embora haja a previsão constitucional da separação 

dos poderes, que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário mantêm relações entre si. Ou seja, 

não exercem suas funções de forma absolutamente isolada.  

A Constituição Federal estabelece, para cada um, uma série de competências 

exclusivas, entretanto também determina mecanismos de controle que devem ser manejados 

entre si. Mais especificamente, todos os poderes podem fiscalizar e acompanhar o exercício 

das funções dos demais. 

Nesse contexto, é salutar asseverar que os poderes estatais devem direcionar suas 

ações no sentido de buscar sempre a materialização das disposições previstas na Carta Magna, 

da qual recebem a legitimidade de suas atribuições.  

No início histórico da previsão da separação dos poderes, tal princípio era veiculado 

principalmente no sentido da proteção dos direitos individuais ou de primeira geração, tendo 

em vista que serviria para restringir o poder absoluto dos monarcas, tutelando assim o 

indivíduo frente à ingerência estatal. 



46 
 

 

Além disso, não havia embates entre os poderes do Estado. Isso porque não existiam 

mecanismos de controle uns dos outros. Reinava uma separação rígida dos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário.      

   Todavia, com a evolução do constitucionalismo, tal visão foi sofrendo mudanças. O 

princípio da separação dos poderes passou a ser considerado um meio para possibilitar a 

defesa e a efetivação das conquistas obtidas com o progresso constitucionalista, 

principalmente as relacionadas com os direitos fundamentais de segunda geração.  

 Nessa linha, percebe-se que a maior vitória dessa progressão constitucionalista foram 

os direitos fundamentais como um todo, e não apenas os individuais, passando eles a serem o 

núcleo essencial do ordenamento jurídico.  

 Levando em conta a evolução constitucionalista, cabe então acentuar que o princípio 

da separação dos poderes deve ser interpretado na direção da tutela dos direitos fundamentais, 

em todas suas dimensões, considerando que o Texto Magno concede a eles uma natureza 

indivisível. 

 Dessa forma, é inviável reputar a separação dos poderes como obstáculo à intervenção 

judicial nas políticas públicas, visto que desvirtua a interpretação correta de tal princípio, bem 

como impede a implementação dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, 

os quais devem representar o maior objetivo dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  

 Devemos ter o princípio da separação dos poderes como instrumento apto para 

obtermos o desiderato de ampla proteção dos direitos fundamentais, e não como um óbice 

para sua concretização.  

Nesse turno, o Poder Judiciário, como fiscal da Constituição e das leis, deve promover 

o controle judicial das políticas públicas com o escopo de proporcionar a maior efetividade às 

normas constitucionais veiculadoras dos direitos fundamentais, sempre que o comportamento 

dos demais poderes se desviar dos mandamentos da Carta Magna. Assim, os magistrados 

devem ter uma postura mais ativa e intervir mais vigorosamente no campo das prestações 

estatais.  

Deve-se buscar, portanto, um novo perfil de atuação do Poder Judiciário, 

possibilitando a efetivação dos direitos fundamentais. Frise-se que não se propõe colocar os 

poderes Executivo e Legislativo em uma situação de subordinação em relação ao Judiciário, 

visa-se apenas ao atendimento dos direitos constitucionais, pilar de todo o ordenamento 

jurídico.  

 Assim, mostra-se plenamente legítimo o Poder Judiciário intervir no âmbito das 

políticas públicas na medida em que direciona sua atuação à efetivação dos direitos 
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fundamentais. Isso porque, como dito alhures, tal poder é o responsável pela análise da 

compatibilidade da atividade do administrador com a Constituição Federal. Debatendo sobre 

o tema, Américo Bedê Freire Júnior comenta da seguinte forma: 

 

[...] é indispensável vislumbrar, no princípio da separação de funções,não um fim em 

si mesmo, mas um meio para a efetivação da Constituição, devendo o Judiciário, 

portanto, nesse novo momento, atuar diretamente na preservação da supremacia da 

Constituição. 
32

 

 

 Por fim, cumpre ressaltar que, atribuindo a Constituição Federal a função de zelar 

pelas suas disposições ao Poder Judiciário, não poderia o constituinte originário deixar de 

conceder aos órgãos jurisdicionais ferramentas para que possam combater e 

consequentemente evitar qualquer postura que contrarie os mandamentos constitucionais. 

 Por todo o exposto, não há lógica para a proibição da análise das políticas públicas 

pelos juízes, os quais deverão proferir decisões que caminhem com o foco na realização dos 

direitos fundamentais, contemplando, de maneira legítima, a ordem constitucional.  
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CONCLUSÃO 

 

 Ao longo do presente trabalho, pretendemos demonstrar a viabilidade da realização do 

controle judicial das políticas públicas realizadas pelo Poder Estatal. Para isso, no primeiro 

capítulo, trouxemos o contexto histórico, mostrando a evolução da tutela dos direitos 

fundamentais durante todo o progresso do constitucionalismo ocidental, no qual o Brasil se 

insere.   

 Tal processo evolutivo primeiramente focou nos direitos individuais ou de primeira 

geração, referentes à liberdade do individuo. O objetivo precípuo era proteger os membros da 

sociedade face à ingerência estatal.  

 Posteriormente, além dos direitos individuais, os direitos sociais ou de segunda 

geração começaram a emergir, obrigando o Estado a direcionar sua atuação em promover 

prestações sociais positivas, no sentido de proporcionar condições de a coletividade exercer 

suas liberdade individuais.  Assim, restou evidente que, cada vez mais, o Poder público deve 

dirigir sua conduta à satisfação dos direitos fundamentais.  

 No segundo capítulo, foram apresentados os principais conceitos inerentes à matéria 

de interferência do Poder Judiciário no âmbito das políticas, com o escopo de fundamentar a 

discussão principal do tema, que foi feita no seguinte capítulo. 

  Por fim, no terceiro e último capítulo, inicialmente foi debatida a possibilidade da 

interferência do Judiciário no âmbito da discricionariedade estatal, na qual estão inseridas as 

políticas públicas. Nesse contexto, foram expostos os motivos que legitimariam tal 

intervenção, rebatendo o argumento de que a margem de liberdade concedida pela lei era 

única e exclusivamente pertencente ao administrador e que, por tal motivo, os órgãos 

jurisdicionais não poderiam adentrar. 

 A seguir, discutiu-se e buscou superar os fundamentos da reserva do possível e da 

violação do princípio da separação dos poderes como obstáculos à análise das políticas 

públicas pelo Poder Judiciário. 

 Enfim, por todo o exposto, buscamos revelar que o Estado deve pautar sua atuação no 

sentido da efetivação dos direitos fundamentais. Caso não o faça, competirá ao Poder 

Judiciário interferir, de modo legítimo, no comportamento estatal, sempre com o escopo de 

implementar tais direitos previstos na Constituição Federal, a qual deve ser respeitada, uma 

vez que se revela o pilar central de todo o nosso ordenamento jurídico. 
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