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RESUMO 

O problema que se coloca agudamente na doutrina recente consiste 

em buscar mecanismos constitucionais e fundamentos teóricos para 

superar o caráter abstrato e incompleto das normas definidoras de direitos 

sociais, ainda concebidas como programáticas, a fim de possibilitar sua 

concretização prática. Nesse compasso, sedimentou-se o entendimento de 

que as normas constitucionais consagradoras de direitos sociais não 

podem ter um caráter meramente programático; antes, estão a 

desafiar/exigir providências de parte do Estado, que lhes assegurem a 

máxima efetividade. No entanto, como em nosso país são constatadas 

inúmeras omissões do Poder Público na elaboração de políticas públicas e 

medidas para tornar efetivos os direitos previstos na Constituição Federal, o 

Poder Judiciário tem agido de forma a levar os demais poderes ao 

cumprimento de seus deveres. Ao adotar medidas concretas para tornar 

efetivos os direitos sociais a decisão em caráter final, pelo Poder Judiciário, 

não representa, intromissão grave, a ponto de gerar uma séria crise que 

caracterize ofensa aos princípios constitucionais da separação, 

independência e harmonia dos poderes e isso porque a Constituição 

Federal de 1988 consagra, em seu art. 5º, XXXV, o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. O Poder Judiciário passou a ocupar uma 

posição de destaque, na medida em que houve o reconhecimento da 

necessidade e importância de um órgão judicial de Estado forte e 

independente como elemento essencial da democracia. Assim, é função 

constitucionalmente assegurada ao Poder Judiciário a conformação do 

legislador e do administrador aos princípios constitucionais, devendo 

determinar que as demais funções do Estado ajam de acordo com o previsto 

na lei fundamental. 

A presente Dissertação está inserida na Linha de Pesquisa: Hermenêutica 

e Principiologia Constitucional. 

Palavras-chave: direitos sociais, controle de políticas públicas, 

ativismo judicial, inafastabilidade da jurisdição. 



RESUMEN 

El problema que se presenta fuertemente en la doctrina reciente es la 

búsqueda de mecanismos constitucionales y fundamentos teóricos para 

superar el carácter abstracto e incompleto de las normas definidoras de los 

derechos sociales, concebidas como programáticas, con el fin de permitir 

su aplicación práctica. E nesta medida, se sedimentó la comprensión de 

quelas normas constitucionales consagradoras de derechos sociales no 

pueden tener un carácter meramente programático, sino más bien son un 

reto, una exigencia de la acción del Estado que garantice la máxima eficacia. 

Sin embargo, como en nuestro país se observan numerosas omisión es del 

Poder Público en la elaboración de políticas públicas y medidas para hacer 

efectivos los derechos previstos por la Constitución Federal, el Poder 

Judicial ha actuado para que los otros poderes puedan cumplir con sus 

funciones. Mediante la adopción de medidas concretas para hacer efectivos 

los derechos sociales, la decisión en carácter final del Poder Judicial no 

representa una intromisión grave como para generar una grave crisis que 

sea una ofensa a los principios constitucionales de la separación, la 

independencia y la armonía de los poderes, y eso debido a que la 

Constitución Federal de 1988 establece en su artículo 5, XXXV, 

inafastabilidad del principio de jurisdicción. El Poder Judicial ha llegado a 

ocupar un lugar destacado en la medida en que se reconoció la necesidad e 

importancia de un órgano judicial de estado fuerte e independiente como 

elemento esencial de la democracia. Por lo tanto, es función 

constitucionalmente asegurada al Poder Judicial la conformación del 

legislador y del administradora los principios constitucionales, debiendo 

determinar que las otras funciones del Estado actúen en conformidad con 

las disposiciones de la ley fundamental. 

Esta tesis se inserta en la línea de investigación: Hermenéutica y Principios 

Constitucionales. 

Palabras clave: Derechos sociales. Control de políticas públicas. 

Activismo judicial. Inafastabilidad de la jurisdicción. 



INTRODUÇÃO 

O objeto da presente Dissertação é analisar e discutir a 

possibilidade do controle jurisdicional de políticas públicas, como forma de dar 

efetividade aos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988 

O problema que se coloca agudamente na doutrina recente 

consiste em buscar mecanismos constitucionais e fundamentos teóricos para 

superar o caráter abstrato e incompleto das normas definidoras de direitos 

sociais, ainda concebidas como programáticas, a fim de possibilitar sua 

concretização prática. Nesse compasso, sedimentou-se o entendimento de que 

as normas constitucionais consagradoras de direitos sociais não podem ter um 

caráter meramente programático; antes, estão a desafiar/exigir providências de 

parte do Estado, que lhes assegurem a máxima efetividade11. 

O seu objetivo institucional é a obtenção do título de Mestre 

em Ciência Jurídica pelo Curso de Mestrado em Ciência Jurídica da Univali. 

O seu objetivo científico é analisar a concretização dos 

direitos sociais no Estado Democrático de Direito brasileiro através da atuação 

judicial, como forma de realizar o ideal democrático de cidadania e dignidade da 

pessoa humana, tal como previsto no texto constitucional. 

Para o equacionamento do problema são levantadas as 

seguintes hipóteses: 

a) os direitos fundamentais sociais são dotados de eficácia 

imediata, sendo-lhes conferida justiciabilidade plena diante do Poder Judiciário; 

b) o Poder Judiciário figura como guardião da eficácia das 

normas constitucionais, cabendo-lhe determinar todas as providências que se 

fizerem necessárias para assegurar a garantia dos direitos fundamentais sociais; 

c) as políticas públicas adequadamente implementadas 

constituem ferramentas para a garantia dos direitos fundamentais sociais; 

d) eventuais limitações existentes para a atuação 

jurisdicional não são suficientes para impedir a atuação. 

Os resultados do trabalho de exame das hipóteses estão 

expostos na presente Dissertação, e são aqui sintetizados, como segue. 

                                            
11

 Conforme PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica. 12. ed . rev. São Paulo: 
Conceito Editorial, 2011. p.206 
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O Capítulo 1 trata de apresentar uma abordagem histórica e 

conceitual a respeito dos direitos fundamentais, o trânsito à modernidade - na 

expressão de Peces-Barba – que se revela num processo de formação ideal dos 

Direitos Humanos, em cujo qual a sociedade prepara o terreno para o surgimento 

dos direitos fundamentais. 

Ainda sob a influência de Peces-Barba, são traçadas as 

linhas evolutivas dos direitos fundamentais destacando-se, o processo de 

positivação, no qual ocorrerá a passagem da discussão filosófica ao direito 

positivo. Logo em seguida, o processo de generalização, que significará a 

extensão do reconhecimento e proteção dos direitos de uma classe a todos os 

membros de uma comunidade como consequência da luta pela igualdade real. O 

processo de internacionalização, surgido a partir do pós-guerra como esforço da 

reconstrução dos direitos humanos, como paradigma e referencial ético a orientar 

a ordem internacional contemporânea. Finalmente, o processo de especificação, 

no qual se considera a pessoa em situação concreta para atribuir-lhe direitos. 

O Capítulo 2 discorre sobre a fundamentalidade dos direitos 

sociais, bem como a sua dupla dimensão, buscando-se uma releitura do princípio 

da separação dos poderes tal como concebida em Montesquieu, além de analisar 

o ativismo judicial e o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

O Capítulo 3 dedica-se a analisar a possibilidade de 

sindicabilidade das políticas, especialmente nas hipóteses em que o 

Administrador Público deixe de adotá-las, ou as adote de forma insuficiente, e, em 

consequência ocasione violação ou ameaça de violação a direitos fundamentais. 

Busca-se, ainda, explicitar um conceito de políticas públicas 

demonstrando a fundamentalidade de sua implementação adequada, 

compreendendo-se, no Estado Constitucional, como pressuposto de realização 

imediata dos direitos fundamentais conforme expressa disposição do artigo 5º da 

Constituição Federal. 

Além disto, procurar-se-á demonstrar que o Poder Judiciário 

se encontra investido do poder-dever de dar a máxima efetividade aos direitos 

fundamentais, especialmente quando sobre eles recaia fundado receio de lesão 

ou ameaça de lesão. 
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Observar-se-á, finalmente, a necessidade de que o Poder 

Judiciário, no exercício do controle de políticas públicas, faça concretizar a 

Constituição, tendo em vista o princípio da vedação do retrocesso. 

O presente relatório de pesquisa se encerra com as 

considerações finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos destacados, 

seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre o 

controle de políticas públicas e o ativismo judicial frente ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase 

de Investigação o Método12 utilizado na fase de Investigação foi o Indutivo,  na 

fase de Tratamento dos Dados o Cartesiano e, no presente Relatório da 

Pesquisa, é  empregada a base indutiva13. Foram acionadas as técnicas do 

referente14, da categoria15, dos conceitos operacionais16, da pesquisa 

bibliográfica17 e do fichamento18. 

Nesta Dissertação as categorias principais estão grafadas 

com a letra inicial em maiúscula e os seus conceitos operacionais são 

apresentados em glossário inicial. 

                                            
12

 “Método é  forma lógico-comportamental na qual se baseia o Pesquisador para investigar, tratar 
os dados colhidos e relatar os resultados”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica, cit.p.206.  
13

 Sobre os métodos e técnicas nas diversas fases da Pesquisa Científica, vide PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 81 a 105. 
14

 "explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitado o alcance temático e de 
abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa". PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p.  54. 
15

 “palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma idéia". PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit.. especialmente p. 25.       
16

 “definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal 
definição seja aceita para os efeitos das idéias expostas”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 37. 
17

 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”.PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p.  207. 
18

 “Técnica que tem como principal utilidade otimizar a leitura na Pesquisa Científica, mediante a 
reunião de elementos selecionados pelo Pesquisador que registra e/ou resume e/ou reflete e/ou 
analisa de maneira sucinta, uma Obra, um Ensaio, uma Tese ou Dissertação, um Artigo ou uma 
aula, segundo Referente previamente estabelecido”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 201 e 202.  



CAPÍTULO 1  

A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS SOCIAIS 

1.1 UMA BREVE ABORDAGEM HISTÓRICO EVOLUTIVA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

Considerando-se o objeto do presente trabalho de pesquisa, 

necessário se faz, inicialmente, contextualizar historicamente, ainda que de modo 

muito breve, a concepção do que sejam direitos fundamentais. Esclareça-se que 

não é objeto do presente estudo um aprofundamento acerca dos conceitos 

manejados pela doutrina, mas tão somente situar, no plano histórico, a temática 

que ora apresentada. 

No entender de Bonavides, a primeira questão que deve ser 

respondida é: podem as expressões direitos humanos, direitos do homem e 

direitos fundamentais ter utilização indistinta? Não obstante se encontre na 

literatura a utilização indiscriminada dos três termos, observa-se com frequência a 

utilização de direitos do homem e direitos humanos entre os autores anglo-

americanos tendo a expressão direitos fundamentais ficado restrita aos publicistas 

alemães19. 

Muito embora sejam ambos os termos, direitos humanos e 

direitos fundamentais corriqueiramente utilizados como sinônimos, existe nítida a 

distinção entre um e outro. 

Com efeito, o termo direitos fundamentais estaria vinculado 

aos direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito 

constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão direitos 

humanos guardaria relação com os documentos de direito internacional referindo-

se às posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 

independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e 

que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal 

sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional20. 

Foi, de qualquer forma, sobre a concepção medieval de 

pessoa que se iniciou a elaboração do princípio da igualdade 

                                            
19

 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. p. 560. 
20

 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais – Uma Teoria dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional, p. 29. 
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essencial de todo o ser humano, não obstante a ocorrência 

de todas as diferenças individuais ou grupais, de ordem 

biológica ou cultural. E é essa igualdade de essência da 

pessoa que forma o núcleo do conceito universal de direitos 

humanos. A expressão não é pleonástica, pois se trata de 

direitos comuns a toda a espécie humana, a todo homem 

enquanto homem, os quais, portanto, resultam da sua 

própria natureza, não sendo meras criações políticas21. 

Obtido o conceito de direito humanos como aqueles 

inerentes a toda pessoa humana independentemente de raça, sexo, credo 

religioso, orientação político-ideológica, profissão qualquer outro diferencial. Aliás 

se pode afirmar até mesmo que direitos humanos não aceitam diferenciação 

quanto ao seu reconhecimento e aplicabilidade a todos os seres humanos, em 

todos os tempo e em todos os locais. 

Diferentemente dos direitos fundamentais que, embora 

também se confundam com direitos humanos no sentido de também assim se 

podendo qualificar, encontram-se positivados nos ordenamentos jurídicos 

constitucionais aos quais os membros de um agrupamento social encontram-se 

vinculados. 

Assim, não se pode deixar de observar que existem 

diferenças significativas entre os termos direitos do homem, direitos humanos e 

direitos fundamentais. Desta forma, o critério do plano de positivação apresentado 

por Sarlet parece adequado à diferenciação22. 

Por outro lado, convém distinguir, ainda, direitos naturais do 

homem23, de direitos humanos. Com efeito, Da mesma forma, não há uma 

                                            
21

 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. p. 20. 
22

 A distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais a partir do critério do seu plano de 
positivação. Além do mais, no que diz com a assertiva de ser a noção de direitos humanos (ou 
direitos do homem) mais abrangente que a de direitos fundamentais, há como objetar que a 
abrangência de certos catálogos constitucionais (como é o caso do brasileiro), ao enunciarem 
direitos inerentes à natureza humana (basta aqui, em caráter ilustrativo, referir o direito ao salário 
mínimo, ao terço de férias, entre outros). SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos 
Fundamentais – Uma Teoria dos Direitos Fundamentais na Perspectiva Constitucional, p. 
31-31. 
23

 Para os defensores do direito natural, o homem é dotado de inteligência e é capaz de se 
autodeterminar. A natureza, segundo os jusnaturalistas, deriva de Deus. Existe, por outro lado, uma 
natureza humana, inerente a todos os homens. Por sua inteligência, o homem consegue extrair a lei 
não escrita, a lei eterna, da própria sabedoria de Deus, contida na natureza. Logo, há direitos que 
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identidade necessária entre os assim denominados direitos naturais do homem, 

com os direitos humanos (em nível internacional) e os direitos fundamentais, 

ainda que parte dos tradicionais direitos de liberdade contemplados na esfera 

constitucional e internacional tenha surgido da positivação dos direitos naturais 

reconhecidos pela doutrina jusnaturalista, tais como os clássicos direitos à vida, à 

liberdade, à igualdade e à propriedade24. 

1.1.1 A RELAÇÃO ENTRE DIREITO E PODER 

O reconhecimento dos direitos fundamentais é a antítese do 

poder despótico. A supremacia do direito consubstancia-se na supremacia da 

Constituição documento escrito de organização e limitação do poder25. Assim, 

Neste contexto, há que dar razão aos que ponderam ser a história dos direitos 

fundamentais, de certa forma (e, em parte, poderíamos acrescentar), também a 

história da limitação do poder26. 

                                                                                                                                    
decorrem do simples reconhecimento da natureza humana, emprestando-lhe dignidade. CANELA 
JUNIOR, Osvaldo. Controle Judicial de Políticas Públicas.  p. 30. 
24

 Idem, p. 33. 
25

 Historicamente o Poder esteve presente para a direção de situações sociais, ou seja, a 
capacidade de obter a obediência de outros. Possui o Poder aquele ou aqueles que conseguem 
que os outros, pelo exercício deste Poder, façam o que ele quer. É dizer daquele que é capaz de 
impor aos demais uma definição de metas e um modelo de organização. Neste sentido, o Poder é 
um meio, mas sendo universal, permite realizar os demais valores, e aí, se torna um fim. Com 
base no que escreve Karl Deustch, pode-se dizer que o poder pode ser entendido como o 
instrumento pela qual se obtêm os demais valores, da mesma maneira como uma rede é usada 
para capturar peixes. Muitos autores entendem que o poder é também um valor si mesmo. Na 
realidade, para alguns é o prêmio principal. Muitas vezes o Poder funciona como um meio e um 
fim simultaneamente, constituindo um valor-chave na Política. O Poder deriva basicamente de três 
fontes: a coerção, a persuasão e a retribuição (ou recompensa). O chamado Poder Coercitivo 
consiste na capacidade de obter obediência mediante a privação ou ameaça de privação da vida, 
da integridade, da liberdade ou de bens, pelo uso da força. O Poder Persuasivo consiste na 
capacidade de obter obediência mediante a unificação das preferências e prioridades, 
convencendo os que têm que obedecer da justeza, correção e bondade do modelo de ordem 
projetado. A ideologia é o instrumento deste tipo de poder. O dito Poder Retributivo atua para a 
obtenção de obediência mediante o estabelecimento de uma relação de intercambio. O que 
obedece o faz em troca de algo que receberá daquele que manda. Este tipo de poder se baseia 
numa relação de utilidade mútua entre o que manda e o que obedece. A forma mais emblemática 
de manifestação do Poder Coercitivo é aquela existente entre os poderes públicos e os cidadãos, 
já que o Estado tem como um de seus objetivos o de possuir o monopólio da coerção na 
Sociedade, com o fim de constituir-se no Poder Soberano da mesma. Coerção, desta forma, “pode 
ser definida como um alto grau de constrangimento (ou ameaça de provações). Quanto ao Poder 
Persuasivo, sua forma mais característica de atuação é aquela presente na relação dos partidos 
políticos – e dos políticos – com relação a seus filiados ou eleitores, que se identificam com as 
ideologias e com o discurso respectivos. Já com relação ao Poder Retributivo, pode-se apontar 
como sua manifestação mais característica aquela que acontece entre patrões e empregados, em 
países inde há livre iniciativa e uma economia de mercado, consistindo na troca do trabalho pelo 
salário, mesmo com o fato de que esta relação retributiva também enseja uma outra coercitiva, 
que impede a modificação das relações de domínio sobre a riqueza e a produção. CRUZ, Paulo 
Marcio. Política, Poder, Ideologia & Estado Contemporâneo.  p. 60-62. 
26

 Ibidem, p. 36. 
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Platão já sintetizava tal preocupação ao afirmar que onde a 

lei é súdita dos governantes e privada de autoridade, é possível enxergar a ruína 

da cidade; e onde, ao contrário, a lei é senhora dos governantes e os governantes 

seus escravos, vê-se a salvação da cidade e a acumulação nela de todos os bens 

que os deuses costumam dar às cidades. Aristóteles indagava se seria mais 

conveniente ser governando pelo melhor dos homens ou pelas leis melhores e 

concluía que a lei não possui paixões, que ao contrário se encontram em toda 

alma humana.27 

A doutrina política medieval assentou-se no pressuposto de 

subordinação do príncipe à lei. O rule of Law (governo da lei) consubstancia o 

fundamento da tradição jurídica inglesa. Segundo Bobbio28, a última luta pela 

limitação do poder político foi a que se combateu sobre o terreno dos direitos 

fundamentais do homem e do cidadão, a começar dos direitos pessoais, já 

enunciados na Magna Carta de Henrique III (1225), até os vários direitos de 

liberdade, religião, de opinião pública, de imprensa, de reunião e de associação 

que constituem a matéria dos Bill of Rights dos Estados americanos e das 

Declarações dos direitos do homem e do cidadão emanadas durante a revolução 

francesa29. 

Neste sentido também manifesta-se Ingo Sarlet afirmando 

que: 

À Magna Charta, esses pactos se caracterizavam “pela 

concessão ou reconhecimento de privilégios aos estamentos 

sociais (regalias da Nobreza, prerrogativas da Igreja, 

liberdades municipais, direitos corporativos), além de que 

verdadeiramente não se reconheciam direitos gerais, mas 

obrigações concretas daqueles reis que os subscreviam. 

Ainda assim, impende não negligenciar a importância 

                                            
27

 BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade – para uma teoria geral da política. p.35  
28

 Idem. p.  
29

 Cumpre salientar, neste contexto, que Locke, assim como já o havia feito Hobbes, desenvolveu 
ainda mais a concepção contratualista de que os homens têm o poder de organizar o Estado e a 
sociedade de acordo com sua razão e vontade, demonstrando que a relação autoridade-liberdade 
se funda na autovinculação dos governos, lançando, assim, as bases do pensamento 
individualista e do jusnaturalismo iluminista do século XVIII, que, por sua vez, desaguou no 
constitucionalismo e no reconhecimento de direitos de liberdade dos indivíduos considerados 
como limites ao poder estatal. SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais – 
Uma Teoria dos Direitos Fundamentais na Perspectiva Constitucional. p. 40. 
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desses pactos de modo especial as liberdades constantes 

da Magna Charta, para o ulterior desenvolvimento e 

reconhecimento dos direitos fundamentais nas 

Constituições, ainda mais quando é justamente no seu já 

referido art. 39 que a melhor doutrina – contrariando a ainda 

prestigiada tese de George Jellinek, no sentido de que a 

liberdade religiosa teria sido o primeiro direito fundamental – 

vê a origem destes direitos na liberdade de locomoção e sua 

proteção contra prisão arbitrária, por constituir o pressuposto 

necessário ao exercício das demais liberdades, inclusive da 

liberdade de culto e religião30. 

Não se pode deixar de lembrar a posição de Gregorio 

Peces-Barba Martínez quando refere que:  

Há que lembrar que os núcleos centrais, onde se forma em 

nível filosófico, ou seja, no nível de valores, antes do século 

XVIII, são três: a reflexão sobre a tolerância religiosa, a 

filosofia dos limites do poder, e o humanismo em matéria de 

Direito processual e de Direito penal. Na primeira 

perspectiva a reflexão sobre a tolerância religiosa, depois da 

ruptura da unidade religiosa e as guerras de religião do 

século XVI e da primeira metade do XVII, leva à conclusão 

da necessidade de garantir um âmbito de autonomia à 

consciência por parte do Direito. Na segunda perspectiva, a 

organização do poder político no mundo moderno como 

Estado absoluto (depois de uma etapa inicial de Estado 

estamental) produzirá por razões econômicas – de 

autonomia do comércio e da indústria, reclamada pela 

burguesia -, por razões ideológicas e religiosas – lutas 

contra as intenções de imposição de uma religião do Estado 

– e por razões políticas – defesa da participação do cidadão 

na gestão da coisa pública -, uma corrente de reflexão 
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 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais – Uma Teoria dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional, p. 41-42. 
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tendente a limitar a ação do poder do Estado Absoluto e a 

potencializar a ação do indivíduo. Também essa perspectiva 

ilumina uma concepção da liberdade de autonomia, tentando 

estabelecer em torno do indivíduo um espaço livre para sua 

ação frente a qualquer intervenção do Poder. E nela 

desponta também a ideia da participação na formação da 

vontade do poder. Nesta dimensão os elementos liberais 

estão já acompanhados de elementos democráticos. Por fim, 

a humanização do Direito penal e do Direito processual 

tende, por um lado, assim mesmo a defender a autonomia 

do indivíduo frente aos abusos do Poder e, por outro, a 

racionalizar a ação repressora do Estado31. 

Em síntese: atrela-se o poder político ao direito objetivo, 

expressão do justo, mediante leis revestidas de generalidade e impessoalidade. 

Assim, Antonio E. Perez-Luño: 

Tese como a que postulava no seio da da doutrina estóica, a 

unidade universal dos homens, ou a afirmação cristã da 

igualdade essencial de todos os seres humanos diante de 

Deus, constituem no mundo antigo um golpe para despertar 

e estimular a conscientização da dignidade humana. Essas 

premissas foram o fermento para o desenvolvimento, 

                                            
31

 Hay que recordar que los núcleos centrales, donde se forma a nivel filosófico, es decir, a nivel 
de valores, antes del siglo XVIII, son tres: la reflexión sobre la tolerancia religiosa, la filosofía de 
los límites del poder, y el humanitarismo en materia de Derecho procesal y penal. 
En la primera perspectiva la reflexión sobre la tolerancia religiosa, después de la ruptura de la 
unidad religiosa y las guerras de religión del siglo XVI y de la primera mitad del XVII, lleva a la 
conclusión de la necesidad de garantizar un ámbito de autonomía a la conciencia por parte del 
Derecho. En la segunda perspectiva, la organización del poder político en el mundo moderno 
como Estado absoluto (después de una etapa inicial de Estado estamental) producirá por razones 
económicas – de autonomía del comercio y de la industria, reclamada por la burguesía -, por 
razones ideológicas e religiosas – luchas contra los intentos de imposición de una religión del 
Estado – y por razones políticas – defensa de la participación del ciudadano en la gestión de la 
cosa pública -, una corriente de reflexión tendente a limitar la acción del poder del Estado Absoluto 
y a potenciar la acción del individuo. También esa perspectiva alumbra una concepción de la 
libertad autonomía, intentando establecer en torno al individuo un espacio libre para su acción 
frente a cualquier intervención del Poder. Y en ella apunta también la idea de la participación en la 
formación de la voluntad del poder. En esta dimensión los elementos liberales están ya 
acompañados de elementos democráticos. Por fin, la humanización del Derecho penal y procesal 
tiende, por una parte, asimismo a defender la autonomía del individuo frente a los abusos del 
Poder y, por otra, a racionalizar la acción represora del Estado. MARTÍNEZ, Gregorio Peces-
Barba. ESCRITOS SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES, p. 196. (tradução livre). 
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através do jusnaturalismo medieval, a idéia de alguns 

pressupostos suprapositivos que orientam e limitam, ou seja, 

que atuam como um critério de legimidade, de quem exerce 

o poder32. 

Na concepção setecentista, os direitos do homem têm um 

caráter substancial, ou seja, não resultam da vontade humana, mas da própria 

natureza. As Constituições emergentes dos movimentos revolucionários liberais, 

na América do Norte e na França, tiveram sua marca nas declarações de direitos. 

Tais declarações consagram um mínimo irredutível de direito, espaços de 

liberdade na concepção clássica do pensamento liberal, consubstanciados em 

verdades evidentes, imutáveis, universais, justificadas pela razão, portanto, pela 

natureza. Esse mínimo irredutível do direito diz respeito, substancialmente, aos 

direitos do homem, na concepção individualista que marcou aqueles movimentos. 

Os direitos fundamentais são direitos declarados, não criados, nem instituídos, 

porque preexistentes, naturais. 

O reconhecimento proclamado de sua existência marca 

indelevelmente o direito moderno, que se universalizou no bojo da civilização 

cristã ocidental e integra os capítulos nobres de todas as constituições dos 

Estados Democráticos de Direito33. 

Acima de tudo, os direitos fundamentais – na condição de 

direitos de defesa – objetivam a limitação do poder estatal assegurando ao 

indivíduo uma esfera de liberdade e outorgando-lhe um direito subjetivo que lhe 

permita evitar interferências indevidas no âmbito de proteção do direito fundamental 

                                            
32

.Tesis como la que postulaba, en el seno de la doctrina estoica, la unidad universal de los 
hombres, o la afirmación cristiana de la igualdad esencial de todos los seres humanos ante Dios, 
constituyen em el mundo antiguo un aldabonazo para despertar y alentar la conciencia de la 
dignidad humana. Estas premisas fueron el fermento para el desarrollo, a través del jusnaturalismo 
medieval, de la Idea de unos postulados suprapositivos que orientan y limitan, es decir, que actúan 
como criterio de legitimidad, de quien ejerce el poder. PEREZ LUÑO, António Enrique. Los 
derechos fundamentales, p. 30. (tradução livre). 
33

 Mas o indivíduo, para os liberais, também possui direitos além de sua esfera de cidadão. Esses 
direitos personalíssimos lhe asseguram integridade pessoal e o protegem da arbitrariedade de 
prisões e punições. Em uma democracia liberal determinados assuntos não interessam ao Estado. 
Tais assuntos podem variar desde a prática religiosa e a criação artística à forma como os pais 
devem educar seus filhos. Para os liberais dos séculos XVIII e XIX, esses direitos à privacidade 
incluíam, acima de tudo, as atividades de produção e comércio. TAVARES, Marco Aurélio 
Romagnoli. Ativismo Judicial e Políticas Públicas: Direitos Fundamentais.  p. 28. 
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ou mesmo a eliminação de agressões que esteja sofrendo em sua esfera de 

autonomia pessoal34. 

1.1.2 A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

A doutrina dos direitos fundamentais revela-se consequência 

direta do ideário de liberdade, igualdade e fraternidade que orientou os 

movimentos sociais no século XVIII, com ênfase na Revolução Francesa de 1789. 

A classificação dos direitos fundamentais em diversas “gerações”, emergentes do 

movimento social nos três últimos séculos possui a virtude de situar 

historicamente a sua evolução. Situados em momentos bem definidos pode-se 

identificar, como já consolidadas duas gerações de direitos fundamentais, os 

designados por direitos de liberdade e de igualdade.35 

Segundo Marcos Leite Garcia, com cuja ideia se concorda, 

dentre as linhas de evolução dos direitos fundamentais desenvolvidas por Peces-

Barba estariam os processos de positivação, de generalização, de 

internacionalização e de especificação. Antes, porém, do início do processo de 

positivação, levado a cabo com as revoluções burguesas do século XVIII, 

entende-se acertado e, fundamentalmente, didático falar em um anterior processo 
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 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais – Uma Teoria dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. p. 168. 
35

 Segundo Sarlet, com efeito, não há como negar que o reconhecimento progressivo de novos 
direitos fundamentais tem o caráter de um processo cumulativo, de complementaridade, e não de 
alternância, de tal sorte que o uso da expressão “gerações” pode ensejar a falsa impressão da 
substituição gradativa de uma geração por outra, razão pela qual há quem prefira o termo 
“dimensões” dos direitos fundamentais. SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos 
Fundamentais – Uma Teoria dos Direitos Fundamentais na Perspectiva Constitucional, p. 
45.  
Uma das características da crítica ligeira e pouco aprofundada às gerações dos direitos 
fundamentais é no sentido de que eles são fechados, estanques e historicamente irreais. Direitos 
de liberdade, direitos igualdade e direitos políticos se comunicam em todas as gerações, uma vez 
que não são estanques, no sentido de que não são estagnados. Uma geração não supera a outra, 
como querem alguns críticos, uma geração trás novos elementos aos direitos fundamentais e 
complementa a anterior geração. GARCIA, Marcos Leite. Uma proposta de visão integral do 
conceito de direitos fundamentais, p.2.  
Para fins de análise da presente investigação, preferir-se-á utilizar o termo “gerações de direitos”, 
ao invés de “dimensões de direitos”, uma vez que, embora não se olvide as noções de transição e 
de superação que o termo geração traz, parece apresentar-se mais didática a classificação 
utilizada, por considerar que dentro dos processos de evolução dos direitos fundamentais 
(positivação, generalização, internacionalização e especificação) serão positivadas gerações de 
direitos. 
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de evolução que seria aquele que chamado de processo de formação do ideal 

dos direitos fundamentais36. 

Neste sentido, Garcia entende que tal processo de evolução 

estaria diretamente relacionado com a fundamental pergunta da filosofia dos 

direitos fundamentais, que seria: qual deve ser seu conteúdo? Essa seria, em 

nossa opinião, a terceira pergunta fundamental relativa aos direitos, uma vez que 

a primeira e segunda respectivamente seriam: o “por quê?” e o “para quê?” dos 

direitos fundamentais37. 

1.1.2.1 O período de trânsito à modernidade 

O trânsito à modernidade caracteriza-se por um período que 

se inicia no século XIV indo até o século XVIII, no qual pouco a pouco a 

sociedade se transforma e prepara o terreno para o surgimento dos direitos 

fundamentais. Com as mudanças que se darão no trânsito à modernidade, se 

reclamará a liberdade religiosa, intelectual, política e econômica, na passagem 

progressiva desde uma sociedade teocêntrica e estamental a uma sociedade 

antropocêntrica e individualista, conforme manifesta-se Peces-Barba: 

 

Apesar das grandes mudanças de circunstâncias, na Idade 

Média, com a cristianização de Cícero e Aristóteles, se 

mantém nas condições próprias de seu tempo a ideia da 

fraternidade, sob denominações e abordagens diferentes, 

mas com a ideia da comunicação, e a ajuda e o auxílio. No 

trânsito à modernidade, as circunstâncias sociais, 

econômicas e culturais mudaram e isto marcará e 

completará o alicerce dos direitos sociais desde novas 

perspectivas, ainda que para tecer esta nova fase se 

utilizarão muitos tópicos antigos, especialmente da 

antiguidade clássica. É a antiga raiz do humanismo que 

reaparece. É finalmente o âmbito temporal onde, como 

consequência do processo de secularização, se superará a 
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 GARCIA, Marcos Leite. A Histórica Distinção entre Ética Pública e Ética Privada e sua 
Incidência na Construção do Conceito dos Direitos Fundamentais: A Contribuição de 
Christian Thomasius, p. 330. 
37

 Idem. 
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ideia medieval da economia moral e se substituirá 

paulatinamente pela ideia de economia política, cuja 

expressão máxima é “A Riqueza das Nações” de Adam 

Smith, que gerará uma mentalidade individualista, egoísta de 

busca do benefício, e da exaltação do mercado e da mão 

invisível que dirige a economia. Neste mesmo contexto se 

deve situar a tese dos fisiocratas de exaltação da 

propriedade como o direito natural por excelência, 

entendendo-o como direito dos detentores reais da 

propriedade 38. 

No trânsito à modernidade as estruturas do mundo medieval 

serão progressivamente substituídas por umas novas, ainda que algumas 

permaneçam até as revoluções liberais do século39. 

1.1.2.1.1 O processo de positivação 

Segundo Garcia, o processo de positivação será marcado 

pela passagem da discussão filosófica ao Direito positivo. O processo de 

                                            
38

 Assim, Peces-Barba afirma que: A pesar de los cambios enormes de circunstancias, en la Edad 
Media, con la cristianización de Cícero y de Aristóteles, se mantiene, en las condiciones propias 
de su tiempo la idea de la fraternidad, bajo denominaciones y planteamientos diferentes, pero con 
la idea de la comunicación, y de la ayuda y el auxilio. En el tránsito a la modernidad, las 
circunstancias sociales, económicas y culturales cambiarán y eso matizará y completará los 
cimientos de los derechos sociales desde nuevas perspectivas, aunque para tejer esa nueva tela, 
se utilizarán muchos hilos viejos, especialmente de la antigüedad clásica. Es la vieja raíz del 
humanismo que reaparece. Es finalmente al ámbito temporal donde, como consecuencia del 
proceso de secularización, se superará la idea medieval de la economía moral y se sustituirá 
paulatinamente por la idea de economía política, cuya expresión máxima es “La Riqueza de las 
Naciones” de Adam Smith, que generará una mentalidad individualista, egoísta, de búsqueda del 
beneficio, y de exaltación del mercado y de la mano invisible que dirige la economía. En este 
mismo contexto se debe situar la tesis de los fisiócratas de exaltación de la propiedad como el 
derecho natural por excelencia, entendiéndolo como derecho de los detentores reales de la 
propiedad. MARTÍNEZ, Gregorio Peces-Barba. Derechos Sociales y Positivismo Juridico 
(Escritos de Filosofía Jurídica y Política), p. 15-16. 
39

 Com relação à expressão transito à modernidade, o professor Gregorio Peces-Barba (1982, p. 
2-4) justifica sua utilização devido à ambigüidade do termo Renascimento. Por este motivo, prefere 
então o autor espanhol o uso, muito menos comprometedor, da expressão trânsito à modernidade 
(transito a la modernidad) que caracteriza sua tese de que os direitos fundamentais são um 
conceito da modernidade. Diz o autor espanhol: “(...) o trânsito à modernidade é um momento 
revolucionário, de profunda ruptura, mas ao mesmo tempo importantes elementos de sua 
realidade já se anunciavam na Idade Média, e outros elementos tipicamente Medievais 
sobreviveram ao fim da Idade Média, neste trânsito à modernidade e até o século XVIII, aparecerá 
a filosofia dos direitos fundamentais, que como tal, é uma novidade histórica do mundo moderno, 
que tem sua gênese no trânsito à modernidade, e que, por conseguinte, participa de todos os 
componentes desse trânsito já sinalizados, ainda que sejam os novos, os especificamente 
modernos, os que lhe dão seu pleno sentido”. (PECES-BARBA, 1982, p. 4). GARCIA, Marcos 
Leite. Uma proposta de visão integral do conceito de direitos fundamentais, p.2. 
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formação do ideal dos direitos fundamentais, este anterior à concepção do 

processo de positivação, será marcado por transformações políticas, sociais, 

econômicas e culturais da sociedade no trânsito à modernidade e como 

consequência das reivindicações dos livres pensadores que irão fundar o Direito 

Natural Racionalista, revolucionário em sua essência, e o Iluminismo40. 

Estas chamadas primeiras reivindicações serão pela 

separação entre ética pública e ética privada resultando na separação do Estado 

da religião, pela tolerância religiosa, pela humanização do direito penal e do 

processo penal e um pouco depois pela limitação do poder do Estado. Com este 

processo, os Direitos de primeira geração (direitos de liberdade), traduzidos como 

direitos civis e políticos ou liberdades públicas, de cunho individualista e que 

serão Direitos do cidadão ante o Estado, de não atuação do Estado, Direitos de 

abstenção do Estado. 

Os primeiros documentos serão frutos das Revoluções 

liberais ou revoluções burguesas como o Bill of Rights inglês de 1689, as 

Declarações norte-americanas de Direitos de 1776 (especialmente e Declaração 

de Independência e a Declaração da Virginia) e a Declaração de Diretos do 

Homem e do Cidadão promulgada pela Assembléia Nacional francesa em 26 de 

agosto de 1789, entre outras. 

A revolução burguesa de 1789 ensejou a proclamação dos 

direitos individuais – direitos de liberdade – ainda hoje reconhecidos como o 

núcleo dos direitos fundamentais. A instabilidade social crescente, alimentada na 

exacerbada concentração de riqueza, na miséria da classe trabalhadora – 

agravada pelo desemprego resultante do advento da máquina a vapor e, 

posteriormente, da eletricidade – e no confronto ideológico, cultural e político que 

envolveu os países industrializados europeus e os Estados Unidos, constitui 

grave ameaça à estabilidade das instituições liberais. 

As liberdades positivadas inicialmente como consequência 

das chamadas revoluções burguesas, atualmente são direitos reconhecidos em 

todas as constituições dos países democráticos do mundo ocidental e, lógica e 

felizmente, catalogados no atual texto constitucional no artigo 5º de excelente 
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redação pela Assembléia Nacional Constituinte de 1987-1988. A liberdade que 

dignifica a pessoa humana será seu signo e fundamento41.  

Ana Paula Barcellos observa que: 

Passando da fundamentação filosófica à concretização 

jurídica, o fato é que a simples consagração positiva dos 

direitos sociais em documentos constitucionais não foi capaz 

de superar um conjunto de dificuldades de ordem técnico-

jurídica. A doutrina registra, em geral, que os direitos sociais, 

diferentemente dos individuais e políticos (embora este 

ponto seja altamente discutível), dependem de prestações 

positivas do Estado para a sua implementação, enfrentando 

assim o problema da escassez de recursos públicos, sempre 

menores que as necessidades. Como consequência disso, 

afirma-se, grosso modo, que as normas que prevêem tais 

direitos não têm a capacidade de torná-los exigíveis diante 

do Estado, pois o Judiciário não teria competência para 

dispor a respeito do orçamento público. Em suma: tais 

“direitos” não seriam direitos subjetivos; não haveria um 

dever jurídico do Estado de prestá-los. Por outro lado, a 

própria formulação de tais direitos tem sido uma dificuldade 

para os juristas. Isso porque os chamados direitos sociais 

transitam pelas duas categorias de normas atualmente 

trabalhadas pela ciência jurídica – os princípios (como o da 

valorização do trabalho humano, o que assegura a proteção 

à saúde, etc.) e as regras -, carregando, em consequência, 

as limitações do estado atual da dogmática quanto à 

normatividade de cada uma delas, especialmente no que diz 

respeito aos princípios42. 
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1.1.2.1.2 O processo de generalização 

O processo de generalização significará a reivindicação 

típica do século XIX da extensão do reconhecimento e proteção dos direitos de 

uma classe a todos os membros da comunidade como consequência da luta pela 

igualdade real. Assim serão positivados somente no início e meados do século XX 

os direitos sociais ou de Direitos de segunda geração43. 

Desta forma, no processo de generalização serão 

reivindicados e posteriormente positivados alguns direitos de liberdade, como as 

liberdades de reunião e de associação, proibidas com a chegada dos burgueses 

ao poder para impossibilitar a organização dos trabalhadores (proibição imposta 

pela Lei Chapellier de 179144, vigente quase um século na França, por exemplo). 

Também, além das liberdades citadas, serão reivindicados alguns direitos 

políticos, ou a melhoria e generalização de alguns direitos políticos, como a 

universalização do sufrágio45. 

A generalização dos direitos fundamentais consistirá no 

progressivo, ainda que não definitivo ajuste entre as afirmações de que os direitos 

são naturais, isto é, correspondem a todos os seres humanos e uma prática 

restritiva que circunscreva seu desfrute a uma classe social, a burguesia. O 

processo de generalização significará a reivindicação típica do século XIX da 

extensão do reconhecimento e proteção dos direitos de uma classe a todos os 

membros de uma comunidade como consequência da luta pela igualdade real46. 

Neste sentido, afirma Marcos Leite Garcia: 
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Então se pode afirmar que, entre os direitos de segunda 

geração além dos direitos econômicos, sociais e culturais, 

mais caracteristicamente vinculados a essa época, também 

podem ser incluídas as liberdades de associação e de 

reunião, o sufrágio universal com o qual o trabalhador e 

todos os demais membros da sociedade poderão participar 

do jogo político. 

Os direitos de segunda geração são os de igualdade e na 

sua essência são os direitos econômicos, sociais e culturais, 

como direitos de exigir prestação do Estado. São os direitos 

do trabalhador a condições dignas de vida, de trabalho, de 

saúde, de educação, e de proteção social. Foi a coletividade 

que assumiu a responsabilidade de atendê-los, mas o titular 

continua sendo o homem na sua individualidade. Como 

exemplos históricos têm-se documentos como a 

Constituição mexicana 1917; a Constituição alemã de 

Weimar de 1919; a Constituição republicana espanhola de 

1931, a Constituição brasileira de 1934, entre outras. 

Atualmente são direitos também reconhecidos nas 

constituições dos países democráticos do mundo ocidental e 

catalogados em no atual texto constitucional nos artigo 6º a 

11, também de excelente redação pela Assembléia Nacional 

Constituinte de 1987-1988. A igualdade, como 

estabelecimento de uma ordem mais justa que deverá 

dignificar a pessoa humana, será seu signo e fundamento47. 

O que explica o processo de generalização é o desajuste 

entre as declarações de igualdade natural de todos os homens e a titularidade 

dos direitos, uma realidade que negava o direito de sufrágio a uma parte da 

população e, também, o direito de associação política e sindical, exaltando, ao 

contrário, como o primeiro dos direitos a propriedade, que justificava sua 
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existência pela posse de uma minoria e que era impossível e extensão a todos, 

por razões de escassez48. 

1.1.2.1.3 O processo de internacionalização 

O seguinte processo será o de internacionalização, que 

ainda está em fase embrionária e por isso incompleto, ademais de ser de difícil 

realização prática, implica na tentativa de internacionalizar os direitos humanos e 

que ele esteja por cima das fronteiras e abarque toda a Comunidade 

Internacional. Não gera nenhuma nova geração de direitos e sim uma nova esfera 

de defesa dos direitos: a internacional49. 

A internacionalização dos direitos humanos surge a partir do 

fim da Segunda Guerra mundial, como resposta às atrocidades e aos horrores 

perpetrados contra a humanidade. Neste contexto desenha-se o esforço de 

reconstrução dos direitos humanos como paradigma referencial e ético a orientar 

a ordem internacional contemporânea. Ora, se a Segunda Guerra significou a 

ruptura com os direitos humanos, o pós-guerra deve significar a reconstrução50. 

No entender de Garcia, ainda que teoricamente exista um 

interessante sistema de proteção internacional de direitos humanos (ONU) e dois 

regionais (OEA e Conselho de Europa), a realidade não permite crer na 

efetivação destes direitos, seja pela inexistência de democracia nas relações 

internacionais entre os Estados, seja pela ausência de um poder superior aos 

próprios Estados que possa, verdadeiramente, aplicá-los. Por motivos bastante 

evidentes, somente o sistema regional europeu de proteção dos direitos humanos 

tem funcionado com verdadeira eficácia51. 

1.1.2.1.4 O processo de especificação 

As demandas relativas ao processo de especificação quanto 

ao conteúdo pressupõe pontos de vista ideológicos, éticos e políticos globais, e 

em princípio, são basicamente três: O direito à paz, à questão ambiental e o 

direito ao desenvolvimento dos povos. Posteriormente e mais recentemente 
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nascem outras questões fundamentais de especificação quanto ao conteúdo dos 

direitos: são os “novos” direitos referentes à biotecnologia, à bioética e à 

regulação da engenharia genética52. 

O processo de especificação pelo qual se considera a 

pessoa concretamente para atribuir-lhe direitos, seja como titular de direitos, seja 

como alvo de direitos. Também chamado de direitos de “novos direitos”, são os 

chamados Direitos de terceira geração.Direitos de fraternidade no sentido 

contemporâneo de solidariedade, também chamados de direitos coletivos e 

difusos53. 

Os chamados “novos direitos”, provenientes do processo de 

especificação, são especificados em dois níveis: Em 

primeiro lugar quanto ao conteúdo: direito a um meio 

ambiente saudável e direito à paz, entre os considerados 

“novos direitos”; além dos “novíssimos direitos” referentes à 

biotecnologia, à bioética e à regulação da engenharia 

genética; e dos outros “novíssimos direitos” advindos das 

tecnologias de informação (intenet) e do ciberespaço 

(cibercidadania, no dizer do professor Pérez Luño -

¿Ciberciudadanía o ciudadanía.com? Barcelona: Gedisa, 

2004, 142 p.). E em segundo lugar especificados quanto ao 

titular : direito do consumidor; direito da criança e do 

adolescente; direito da mulher, direito do idoso, direito dos 

índios. A solidariedade (fraternidade) tão necessária para 

questões essenciais do mundo atual e que dignifica a 

pessoa humana será seu signo e fundamento. Como bem 

recorda o professor Antonio Pérez Luño (2006, p. 35-42), 

este desenvolvimento histórico gerará um novo Estado de 

Direito com novas formas de exercer a cidadania e que 

caracterizará o século XXI de nossa era54. 
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Ao longo de sua consolidação nos séculos XVIII e XIX, os 

direitos fundamentais acabaram sendo reduzidos a direitos de defesa contra o 

Estado. Essa compreensão mostrou-se restrita e insuficiente ainda no final do 

século XIX quando a explosiva situação laboral e previdenciária na Europa 

passou a requerer ações positivas do Estado, levando já na primeira metade do 

século XX, a uma crise teorética da dogmática dos direitos fundamentais.55 

No entendimento liberal, o indivíduo não é somente um 

cidadão que divide um pacto social com seus companheiros, mas também é um 

sujeito de direitos contra o qual o Estado não pode impor sua vontade sob a 

alegação de representar a vontade da maioria. Essa segurança vai além do direito 

de falar e se expressar livremente, e de se associar e organizar representa acima 

de tudo o direito de se ver livre do medo e da repressão56. 

Também é o indivíduo possuidor de direitos além de sua 

esfera de cidadão. Esses direitos personalíssimos lhe asseguram integridade 

pessoal e o protegem da arbitrariedade de prisões e punições. Em uma 

democracia liberal, determinados assuntos não interessam ao Estado. Tais 

assuntos podem variar desde a prática religiosa e a criação artística à forma como 

os pais devem educar seus filhos. Para os liberais dos séculos XVIII e XIX, esses 

direitos à privacidade incluíam, acima de tudo, as atividades de produção e 

comércio57. 

Os ideais iluministas representaram um reação à opressão e 

à arbitrariedade do antigo regime absolutista, efeitos de uma 

excessiva concentração de poder. Um novo padrão de ética 

foi sustentado pelos iluministas, a fim de que os direitos 

humanos pudessem ser ampliados e assegurados, mediante 

atos solenes de reconhecimento. O esforço iluminista, 

todavia, não foi suficiente para aplacar o poder arbitrário. O 

novo imperialismo europeu, atrelado às disputas territoriais e 

por mercados internacionais, contribuíram para a eclosão da 

1ª Guerra Mundial (1914-1918), que causou a morte de 
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cerca de dez milhões de pessoas. A Liga das Nações, 

organização internacional criada para assegurar a paz 

mundial, não conseguiu atingir o seu objetivo, sendo 

dissolvida em 1942. O forte sentimento nacionalista causado 

pelo Tratado de Versalhes (1919) recrudesceu o poder 

arbitrário, representado pelo nazismo e pelo fascismo. O 

fortalecimento do totalitarismo, decorrente de conjunturas 

socioeconômicas, e o antagonismo criado com os países 

democráticos deram início à 2ª Guerra Mundial (1939-1945). 

Como reação ética às atrocidades cometidas na Segunda 

Guerra Mundial, foi aprovada em 1948, A Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, sob o pálio da liberdade, da 

igualdade e da fraternidade, resgatando-se, assim, os ideais 

da Revolução Francesa58. 

A função de defesa dos direitos fundamentais encontra-se 

no centro da dogmática jusfundamental desde que começou a se desenvolver a 

doutrina relativa à função dos direitos fundamentais. Sob o conceito de direito 

fundamental, tradicionalmente, entendeu-se o direito de defesa do indivíduo 

contra intervenções estatais não autorizadas. Por isso os direitos fundamentais 

também são designados de “direitos de liberdade”. A função de defesa dos 

direitos fundamentais evidentemente está vinculada à existência, do final do 

século XVIII ao início do século XX, do Estado Liberal. Essa única função foi 

insuficiente para dar solução, de um lado, aos conflitos entre titulares de direitos 

fundamentais e, de outro, às demandas sociais que determinados grupos 

apresentavam ao Estado, somadas, hoje, às demandas coletivas59. 
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CAPÍTULO 2  

A FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS 

2.1 A FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS 

Inicialmente uma ressalva. É lugar comum a referencia aos 

“direitos sociais”, enquanto rol de prestações positivas atribuídas, 

preferencialmente ao Estado, destinadas à implementação da igualdade 

substancial60. 

A utilização da expressão “sociais” encontra justificativa na 

circunstância de que os direitos de segunda dimensão podem ser considerados 

uma densificação do princípio da justiça social, além de corresponderem a 

reivindicações das classes menos favorecidas, de modo especial da classe 

operária, a título de compensação, em virtude da extrema desigualdade que 

caracterizava as relações com a classe empregadora, notadamente detentora de 

um maior ou menor grau de poder econômico61.  

Neste sentido observa-se a lição de Osvaldo Canela Junior 

ao referir expressamente: 

A liberdade, no entanto, foi eleita pelo Estado liberal o direito 

fundamental de maior relevância, destinando-se, 

essencialmente, a conter os abusos no exercício do poder. 

Objetivava-se, no liberalismo, reservar ao Estado uma 

conduta passiva, a sua não interferência nos assuntos 
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 Pode-se dizer, em síntese, que a visão individualista e apolítica que sempre orientou a 
compreensão dos direitos fundamentais clássicos, especialmente das liberdades públicas, não 
mantém correspondência com a origem desses direitos. A recuperação da dimensão ativa desses 
direitos hoje parece um imperativo. Isso, naturalmente, pressupõe a intenção de criar uma 
estatalidade em que os indivíduos também façam uso dos seus direitos fundamentais para forjar a 
transformação social e das estruturas do Estado, de sorte que elas sirvam a toda a coletividade. 
Na função de prestação, em vez de uma omissão ou de um deixar de fazer, exige-se do Estado 
uma atividade, da qual deve resultar uma prestação positiva. A afirmação da função de prestação 
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Estado Social de Direito. Do Estado não se exige mais a abstenção ou ausência, mas um fazer, a 
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essenciais. Nisso, a função de prestação se distingue da função de defesa, a qual exige um deixar 
de fazer. Como é sabido, os problemas sociais do final do século XIX mostram que os direitos de 
defesa não forma bastantes para evitar o abandono, a marginalização social e a pobreza de 
grandes massas populacionais da Europa. Situação similar, naturalmente, verificou-se no Brasil 
sob a vigência da primeira Constituição da República e seu rol de direitos fundamentais clássicos. 
LEDUR, Jose Felipe. Direitos Fundamentais Sociais. p. 33. 
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privados. Todavia, no Estado social, conquanto o direito à 

liberdade tenha permanecido íntegro, a relevância do direito à 

igualdade foi substancialmente acentuada, de tal sorte que o 

seu conceito passou a ter um sentido material e não mais 

meramente formal. A garantia de igualdade no Estado social 

demanda, pois, atuação positiva, com a finalidade de reduzir 

as desigualdades socioeconômicas, mediante a distribuição 

equitativa de recursos. De fato, a igualdade substancial 

pressupõe condições materiais adequadas ao 

desenvolvimento do homem como cidadão, legítimo partícipe 

das decisões políticas. É indispensável que o homem não 

esteja sujeito a um grau de degradação material que lhe 

suprima a plena consciência de sua condição de cidadão. A 

miséria é incompatível com a lucidez exigida do cidadão, 

legítimo interveniente dos destinos do Estado pois submete o 

ser humano à infame condição de mero sobrevivente, sujeito 

às injunções biológicas básicas. A segunda dimensão direitos 

humanos foi concebida exatamente para criar as condições 

materiais necessárias para o completo aniquilamento da 

miséria no mundo, esta ultrajante condição que submete os 

homens ao arbítrio dos Estados, transformando-os em meros 

dados estatísticos62. 

Os direitos de terceira dimensão são denominados 

usualmente como direitos de solidariedade ou fraternidade, de modo especial em 

face de sua implicação universal ou, no mínimo, transindividual, e por exigirem 

esforços e responsabilidades em escala até mesmo mundial para a sua 

efetivação63. 

Os direitos fundamentais sociais reconhecidos pela 

Constituição brasileira, na realidade, são expressões ou manifestações do princípio 

do Estado Social. Entretanto, diferenciado é o grau dessa determinação, sendo, 

pois, necessário esforço para sistematizá-los adequadamente com o fim de obter 
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maior clareza acerca dos efeitos jurídicos que deles possam ser extraídos. As 

prestações que decorrem dos direitos elencados no art. 6º integram o rol dos 

direitos fundamentais com eficácia direta contra particulares ou terceiros. O que se 

observa nesses direitos é o entrecruzamento de várias funções, subjetivas e 

objetivas, dos direitos fundamentais, ou seja: a função de prestação, de eficácia 

direta contra terceiros, e especialmente a função de proteção voltada ao indivíduo 

fragilizado em sua relação com forças sociais e econômicas de poder64. 

Quanto às funções de prestação estatal, pode-se dizer que 

se afirmam direitos originários a prestações quando, a partir da garantia 

constitucional de certos direitos, se reconhece o dever do Estado na criação dos 

pressupostos materiais indispensáveis ao exercício efetivo desses direitos e a 

faculdade de o cidadão exigir, de forma imediata, as prestações constitutivas 

desse direito. Ocorre quando a garantia da proteção jurídica pressupõe uma 

atuação positiva dos poderes públicos65.  

Os direitos fundamentais clássicos dizem respeito à esfera 

dos bens jurídicos (propriedade, liberdade, etc.) de que os indivíduos dispõem e 

que fazem valer contra a intervenção estatal ou de qualquer pessoa, sendo 

conhecidos como portadores de pretensões que podem ser deduzidas 

diretamente das normas constitucionais que as asseguram. Essas se bastam em 

si e conferem ao titular um direito subjetivo acionável nos juízos e tribunais, caso 

sofra lesão ou mesmo simples ameaça. O indivíduo pode fazer uso dele sem que 

para tanto seja necessário mediação legal. O que, na realidade, aqui ocorre é a 

preservação de posições jurídicas fundamentais exaustivamente definidas, assim 

reconhecidas pela Constituição, nas quais o Estado não pode intervir, a menos 

que ela, a própria Constituição, a tanto autorize66.  

A “construção” de direitos fundamentais sociais definitivos 

passa, necessariamente, pelo entendimento da estrutura dos direitos 

fundamentais, que, como já se viu, é dúplice, não podendo ser caracterizada 

como de regras ou de princípios. No âmago desta estrutura encontra-se a 

resolução dos conflitos de princípios jusfundamentais opostos, cujo resultado é a 
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criação de um enunciado não absoluto, mas limitado por uma cláusula restritiva. 

Tal cláusula restritiva faz com que, em determinadas condições, um dos princípios 

jusfundamental tem preeminência sobre o outro. Instaura-se, pois, entre os 

princípios jusfundamentais, uma relação condicionada de precedência67. 

Segundo Ingo Sarlet, a fundamentalidade formal encontra-se 

ligada ao direito constitucional positivo e resulta dos seguintes aspectos, 

devidamente adaptados ao nosso direito constitucional pátrio: a) como parte 

integrante da Constituição escrita, os direitos fundamentais situam-se no ápice de 

todo o ordenamento jurídico, de tal sorte que – neste sentido se cuida de direitos de 

natureza supralegal; b) na qualidade de normas constitucionais, encontram-se 

submetidos ao limites formais (procedimento agravado) e materiais (cláusulas 

pétreas) da reforma constitucional (art. 60 da CF), cuidando-se, portanto (pelo 

menos num certo sentido) e como leciona João dos Passos Martins Neto, de 

direitos pétreos,  muito embora se possa controverter a respeito dos limites da 

proteção outorgada pelo Constituinte; c) por derradeiro, cuida-se de normas 

diretamente aplicáveis e que vinculam de forma imediata as entidades públicas e 

privadas (art. 5º, § 1º da CF). A fundamentalidade material, por sua vez, decorre da 

circunstância de serem os direitos fundamentais elemento constitutivo da 

Constituição material, contendo decisões fundamentais sobre a estrutura básica do 

Estado e da sociedade68. 

A primeira das características dos direitos fundamentais 

sociais que vem à tona é a de serem direitos a ações positivas. Uma ação positiva 

representa uma mudança causal de situações ou processos na realidade, 

enquanto a omissão significa uma ausência de mudança nas situações ou 

processos na realidade, embora possível a mudança69. 
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 Podem, ainda, as ações negativas, entendidas como uma ausência de mudança nas situações 
ou processos em realidade, embora fosse possível a mudança, serem objeto de um direito 
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Denominam-se direitos fundamentais sociais, portanto, 

aqueles direitos fundamentais sociais institucionalizados, plasmados em uma 

Constituição. Esses direitos fundamentais sociais formam uma unidade, uma 

integralidade, porque a sua soma equivale à totalidade da dignidade da pessoa 

humana70. 

2.2 A DUPLA FACE DOS DIREITOS SOCIAIS 

A dupla face, a dupla dimensão dos direitos fundamentais – 

como direitos subjetivo e objetivo – é de domínio comum, clássico em ciência do 

direito. Pode suceder que, quando se fala da dimensão jurídico-objetiva dos 

direitos fundamentais, logo venha à mente o que seja o direito objetivo (descrição 

do objeto e das condições de aplicação das normas de direito). Mas além disso, é 

possível pensar-se em função jurídico-objetiva própria dos direitos fundamentais 

quando se cogita de direitos subjetivos, geralmente qualificados como os que 

possuem o atributo de serem exercitáveis por meio de ação71. 

A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais é analisada 

a partir da própria ideia de direito subjetivo, sendo este 

entendido como a prerrogativa de o indivíduo realizar, 

efetivamente, interesses que uma dada norma jurídica lhe 

reconhece como próprios. Dentro dessa dimensão subjetiva, 

é possível dar aos direitos fundamentais os seguintes 

predicados: individualidade, universalidade, permanência e, 

                                                                                                                                    
arts. 7º a 11 não conferem uma pretensão imediata a uma ação positiva, porém, como no caso do 
direito de greve, um direito à omissão. Não obstante isso, eles visam a garantia de prestações 
fáticas ao trabalhador, mesmo que, de modo imediato, exijam uma omissão. Deste modo, tais 
direitos são direitos fundamentais sociais em sentido material, embora formalmente se apresentem 
como direitos à conduta omissiva ou mesmo a uma prestação normativa do Estado. Além disso, 
há um outro elemento integrante do conceito de direito fundamental: O destinatário destes direitos 
é o Estado. À primeira vista, tal elemento retiraria a jusfundamentalidade dos direitos dos 
trabalhadores em que os destinatários são pessoas físicas ou jurídicas na condição de 
empregadores. Esta solução iria contra a própria literalidade do texto constitucional e, além disso, 
ignoraria a chamada eficácia dos direitos fundamentais perante terceiros, cujo desenvolvimento 
doutrinário precisa incluir também os direitos fundamentais sociais. Por fim, é mister distinguir os 
direitos fundamentais sociais dos direitos sociais garantidos em instrumentos normativos 
infraconstitucionais. Os direitos fundamentais sociais têm natureza constitucional e, 
consequentemente, gozam de todas as garantias dos demais direitos fundamentais. Definição: Em 
sentido material são 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, podem ser dirigidas 
contra o estado por força de disposição constitucional. LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo. Teoria dos 
Direitos Fundamentais Sociais. p. 88-89. 
70
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por óbvio, fundamentalidade. Em sua esfera de 

individualidade, os direitos fundamentais podem ser 

caracterizados como os relacionados aos seres humanos 

individualmente considerados. Quanto à universalidade, tais 

direitos são de igualdade, não sendo regalias jurídicas 

outorgadas a um punhado de indivíduos, senão que 

atribuíveis a toda a raça humana. A dimensão de 

permanência dos direitos individuais transmite a ideia de 

perpetuidade, que se opõe à ideia de efemeridade. 

Finalmente, com relação à dimensão de fundamentalidade, 

assenta-se esta na essencialidade, na extremada 

importância dos direitos fundamentais. Do ponto de vista 

substancial, os direitos fundamentais correspondem à 

importância para a salvaguarda da dignidade da pessoa 

humana num certo tempo e lugar, definida, por isso, de 

acordo com a consciência jurídica geral da comunidade72. 

Em verdade, os direitos sociais73 constituem uma das 

facetas da expressão objetiva dos direitos humanos fundamentais, têm a intenção 
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 Ver Paulo Márcio Cruz: Os direitos sociais representam, atualmente, um aspecto destacado de 
quase todas as constituições aprovadas no século XX e alcançam as mais diferentes matérias. 
Normalmente a doutrina costuma assinalar as Constituições do México, de 1917 e a alemã de 
Weimar, de 1919, como as iniciadoras do constitucionalismo social, mas foram as Constituições 
do pós Segunda Guerra Mundial, tanto na Europa – como a Constituição francesa de 1946 – como 
na América Latina, que adotaram de forma generalizada a garantia dos direitos sociais. Esta 
prática estendeu-se às Constituições que chegaram tardiamente à Democracia, como as de 
Portugal, Grécia e Espanha. Deve-se ressaltar que a denominação “direitos sociais” enseja 
direitos com características muito peculiares. Como são direitos de prestação, sua existência 
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efetivos recursos econômicos para a materialização destas prestações. A garantia dos direitos de 
prestação não pode, de maneira nenhuma, ser estabelecida sem a respectiva disponibilização de 
recursos econômicos para a sua viabilização. Muitos constitucionalistas colocam dúvidas sobre a 
conveniência de inserir na Constituição direitos – como os sociais – que, em determinados 
momentos, dada a conjuntura econômica, não possam ser efetivamente garantidos. É certo que a 
impossibilidade de cumprir o disposto na Constituição acerca dos direitos sociais pode, de alguma 
forma, “desvalorizar” estas garantias, mas é certo também que este pressuposto não vale só para 
os direitos sociais. Caso o Estado não possa garantir a segurança e a ordem pública, por exemplo, 
preocupação típica de Constituições liberais e não sociais, isto não invalida a sua previsão 
constitucional. É ainda mais verdade que a previsão constitucional dos direitos sociais torna as 
reivindicações, quanto ao cumprimento destas prestações, mais fortes do que aquelas baseadas 
em normas jurídicas infraconstitucionais. Assim como há um “Direito mais forte”, também existem 
“reivindicações mais fortes”. A posição intermediária é pela inclusão de previsões genéricas 
quanto aos direitos sociais, na forma de princípios. Talvez seja, dependendo da ênfase dada a 
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de preservar a igualdade sem a qual o exercício da liberdade, longe de libertar, 

oprime74. 

Os direitos sociais não devem ser visto apenas à luz da 

normatividade produzida pelo Estado75, com a finalidade de proteger os 

hipossuficientes e vulneráveis e intervir na atividade econômica, porque tal levaria 

a uma compreensão parcial do fenômeno marcante do direito moderno, 

consubstanciado na autoregulamentação das coletividades organizadas, à 

margem da regulação estatal76. 

                                                                                                                                    
estes princípios no ordenamento jurídico, uma boa forma de preservar a validade material da 
Constituição, já que também é correto afirmar que quanto mais ausentes as condições para a 
consecução dos direitos sociais mais generosas são as previsões constitucionais neste sentido. 
Desta forma, parece que o correto seria separar o reconhecimento daqueles direitos que 
efetivamente são garantidos pela Constituição e imediatamente exigíveis daquelas proclamações 
ou diretrizes com um caráter mais programático ou orientadoras, do que imperativas. Isto não 
significa que estes “princípios sociais” careçam de eficácia jurídica. Muito pelo contrário, já que as 
previsões constitucionais seriam aplicadas com uma firme base econômica. Realmente não há 
como distribuir prestações - e renda – sem a criação de riquezas. Este talvez tenha sido um dos 
principais equívocos cometidos pelo constitucionalismo contemporâneo, que raramente soube 
conciliar capital e trabalho. CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do Direito Constitucional. p. 
142/143. 
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dos direitos fundamentais, capaz de traduzir os efeitos jurídicos da instituição dos direitos 
fundamentais que não são alcançados pela esfera subjetiva, portanto, leva, necessariamente, ao 
questionar-se cabendo ao Estado certa tarefa constitucionalmente imposta, tem o cidadão o direito 
fundamental de ver essa tarefa cumprida. O surgimento desses direitos a prestações é o corolário 
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Impõe-se, assim, aceitar a existência de uma “pluralidade de 

ordens”, diante da constatação de que cada grupo e cada conjunto possuem, 

efetivamente, a capacidade de produzir a própria ordem jurídica autônoma, 

regulando sua vida interna, e concluir ser, o direito estatal, uma das ordens de um 

direito de diferentes gêneros. Essa organização pluralista da produção do direito 

implica a descentralização normativa, a legitimação de um direito preexistente na 

sociedade. 

Segundo Sarlet: 

Importa consignar que embora em geral os direitos a 

prestações tenham sido identificados com os direitos sociais a 

prestações fáticas, correntemente reportados à segunda 

dimensão dos direitos fundamentais, já no âmbito do Estado 

de matriz liberal-burguesa a noção de direitos de cunho 

positivo se fazia presente de algum modo, visto que os 

direitos à prestações, como hoje é de domínio comum, não se 

identificavam, em toda extensão, com os direitos sociais. Com 

efeito, o direito à proteção judiciária e à segurança, pelo 

menos em relação aos direitos como tais reconhecidos pelas 

constituições liberais, pode ser reconduzido às funções do 

Estado de Direito, pois abrange todos os direitos e não 

apenas os direitos sociais77. 

O direito social é um direito de comunhão, integrando de 

uma forma objetiva cada totalidade ativa real, que encarna um valor positivo 

atemporal. Este direito advém diretamente do todo em questão, para regular-lhe a 

vida interna, independentemente do fato que este todo seja organizado ou não. O 

                                                                                                                                    
encontra-se na ideia de justiça distributiva, entendida como a necessária compensação de bens e 
vantagens entre as classes sociais, com a socialização dos riscos normais da existência humana. 
Com base no princípio da solidariedade, passaram a ser reconhecidos como direitos humanos os 
chamados direitos sociais, que se realizam pela execução de políticas públicas, destinadas a 
garantir amparo e proteção social aos mais fracos e mais pobres; ou seja, aqueles que não dispõe 
de recursos próprios para viver dignamente. Os direitos sociais englobam, de um lado, o direito ao 
trabalho e os diferentes direitos do trabalhador assalariado; de outro lado, o direito à seguridade 
social (saúde, previdência e assistência social), o direito à educação; e, de modo geral, como se 
diz no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 (art. 11), “o 
direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à 
alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas 
condições de vida”. 
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direito de comunhão faz participar o todo de uma forma imediata na relação 

jurídica que dele resulta, sem transformar este todo em um sujeito distinto de seus 

membros.  

O direito de integração institui um poder social que não está 

essencialmente ligado a uma coação incondicionada e que pode se realizar 

plenamente na maior parte dos casos, através de uma coação relativa, à qual se 

pode subtrair. Sob certas condições, este poder social funciona, às vezes, mesmo 

sem coação.  

O direito social precede, na sua camada primária, toda a 

organização do grupo e não pode se exprimir de uma forma organizada a não ser 

que a associação esteja fundada sobre o direito da comunidade objetiva 

subjacente, quer dizer, ao mesmo tempo em que constitui uma associação 

igualitária de colaboração e não uma associação hierárquica de dominação. O 

direito social se dirige, na sua camada organizada, a sujeitos jurídicos específicos, 

ou seja, pessoas coletivas complexas, tão diferentes dos sujeitos individuais 

isolados quanto das pessoas morais, unidades simples, que absorvem a 

multiplicidade dos seus membros na vontade única da corporação ou da 

organização78. 

Nesse entendimento, é necessário assinalar que os direitos 

fundamentais individuais, diferentemente dos sociais, surgiram, foram declarados, 

ou mesmo conquistados, num momento em que se fundava um tipo de 

organização estatal nos séculos XVIII e XIX – o Estado de Direito burguês -, que 

teve por objetivo o reconhecimento e o asseguramento da ideia de liberdade em 

uma perspectiva emancipatória do indivíduo79. Este por sua vez, deveria estar 

devidamente afinado com o novo modelo econômico que tinha nesse tipo de 

liberdade o seu próprio fundamento80.  

Com o advento das reformas mundiais resultantes dos 

impactos da Revolução Industrial, no início do século XX, os direitos sociais 

tomaram fôlego e acabaram por desenhar um perfil de Estado intervencionista, 
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também chamado de Welfare State (Estado de Bem-Estar Social). Os direitos 

sociais representavam a dimensão da igualdade, como promessa da 

modernidade, e seu modelo normativo de democracia era fundamentalmente 

preocupado com a supremacia do interesse público sobre o particular, com o 

bem-comum e com os objetivos da comunidade. Note-se, por derradeiro, o 

gigantismo do Executivo e a intervenção diretiva na esfera dos direitos individuais 

como características fortes deste modelo81.  

Ao longo do século XX, em vários momentos e por várias 

razões, o homem foi não apenas funcionalizado, como também imolado 

brutalmente nos altares do Estado-nação, do Estado-partido, da ideologia da 

segurança nacional, dentre outras variações sobre temas semelhantes82.  

Os ideais iluministas representaram um reação à opressão e 

à arbitrariedade do antigo regime absolutista, efeitos de uma excessiva 

concentração de poder. Um novo padrão de ética foi sustentado pelos iluministas, 

a fim de que os direitos humanos pudessem ser ampliados e assegurados, 

mediante atos solenes de reconhecimento. O esforço iluminista, todavia, não foi 

suficiente para aplacar o poder arbitrário.83 

As Constituições, nesse meio tempo, foram ignoradas ou 

manipuladas em seu aspecto estritamente positivo-formal. O Estado nazista 

alemão, embora não tenha sido a última dessas experiências, foi certamente a 

mais chocante, tanto por estampar a barbárie em tons e formas quase 

inacreditáveis, como por sua constrangedora convivência formal com a 

Constituição de Weimar de 1919. Desse modo, o fim da Segunda Guerra Mundial 

apresentou à humanidade um prato de difícil digestão: a banalidade e a 

proximidade do mal, produzindo efeitos variados nas diferentes áreas do 

conhecimento humano84. 

O novo imperialismo europeu, atrelado às disputas 

territoriais e por mercados internacionais, contribuíram para a eclosão da 1ª 
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Guerra Mundial (1914-1918), que causou a morte de cerca de dez milhões de 

pessoas . A Liga das Nações, organização internacional criada para assegurar a 

paz mundial, não conseguiu atingir o seu objetivo, sendo dissolvida em 1942. O 

forte sentimento nacionalista causado pelo Tratado de Versalhes (1919) 

recrudesceu o poder arbitrário, representado pelo nazismo e pelo fascismo. O 

fortalecimento do totalitarismo, decorrente de conjunturas socioeconômicas, e o 

antagonismo criado com os países democráticos deram início à 2ª Guerra Mundial 

(1939-1945). Como reação ética às atrocidades cometidas na Segunda Guerra 

Mundial, foi aprovada em 1948, A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

sob o pálio da liberdade, da igualdade e da fraternidade, resgatando-se, assim, os 

ideais da Revolução Francesa85. 

2.3 A EFETIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS 

Questão que se apresenta tormentosa no direito brasileiro, 

diz respeito à efetividade dos direitos sociais. Com efeito, os direitos sociais em 

geral, reconhecidos na Constituição brasileira, são considerados expressão do 

princípio do Estado Social, impondo, em regra, deveres objetivos aos poderes 

estatais. Os direitos fundamentais também se orientam à atividade positiva do 

Estado, do qual é demandado o fornecimento de prestações que permitam ao 

indivíduo a criação e a manutenção da existência livre86. 

Segundo Ana Paula Barcellos, eficácia jurídica é um atributo 

associado às normas e consiste naquilo que se pode exigir, judicialmente se 

necessário, com fundamento em cada uma delas. O natural seria que se pudesse 

exigir diante do Poder Judiciário exatamente aquele efeito que a norma pretende 

produzir  e que, por qualquer razão, não veio a acontecer espontaneamente. 

Bastaria, assim, identificar o efeito pretendido pela norma e solicitar ao Judiciário 

que o produzisse no mundo dos fatos, coativamente. Embora essa seja a situação 

normal, nem sempre o ordenamento jurídico atribui essa espécie de eficácia 

jurídica ao efeito pretendido pela norma. Se algum vendeu um bem, entregou e, 

vencendo-se o prazo para pagamento, não recebeu do comprador o preço, 

bastará à parte pedir ao Judiciário que obrigue o comprador a pagá-lo. Em outros 

casos, todavia, o ordenamento cria formas de eficácia jurídica específicas ou 
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adiciona a essa eficácia normal outras modalidades diversas, como acontece, por 

exemplo, com a possibilidade de responsabilização da autoridade que não 

oferece ou oferece irregularmente ensino fundamental gratuito (CF, art. 208, § 

2º)87. 

Conforme refere Fabiana Kelbert, a problemática da questão 

reside em como dar efetividade a esses direitos. Conforme se sustentou 

anteriormente, a partir da inclusão dos direitos sociais no catálogo de direitos 

fundamentais, estes passaram a gozar do preceito da aplicabilidade imediata, 

previsto no § 1º do art. 5º da CF, o que tem por consequência a possibilidade de 

se exigir o cumprimento desses direitos pela via judicial. Quanto a esses 

aspectos, é preciso repisar o entendimento dos direitos sociais como direitos 

subjetivos, dotados de exigibilidade frente ao Estado88. 

Assim, a admissibilidade de que determinados direitos 

fundamentais, sobretudo os sociais não possuem plena eficácia representa a 

declaração de que o cidadão brasileiro não possui o direito à integralidade da 

dignidade humana. É o reconhecimento, absolutamente equivocado, de que as 

formas de expressão do poder estatal dispõem da faculdade de, arbitrariamente, 

eleger os direitos fundamentais que farão parte do patrimônio jurídico do cidadão89. 

Com efeito, cumpre aceitar a vontade expressamente 

enunciada do Constituinte, no sentido de que o qualificativo de social não está 

exclusivamente vinculada a uma atuação positiva do Estado na implementação e 

garantia de proteção e segurança social, como instrumento de compensação de 

desigualdades fáticas manifestas e modo de assegurar um patamar pelo menos 

mínimo de condições para uma vida digna (o que remete ao problema do 

conteúdo dos direitos sociais e de sua própria fundamentalidade). Tal 

consideração se justifica pelo fato de que também são sociais (sendo legitimo que 

assim seja considerado) direitos que asseguram e protegem um espaço de 

liberdade e a proteção de determinados bens jurídicos para determinados 

segmentos da sociedade, em virtude justamente de sua maior vulnerabilidade em 
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face do poder estatal, mas acima de tudo social e econômico, como demonstram 

justamente os direitos dos trabalhadores90 

Porém, nem todos os direitos a ações positivas são direitos 

fundamentais sociais. Estes formam uma das espécies de direitos fundamentais 

prestacionais em sentido amplo, que compreendem direitos à proteção, direitos à 

organização e procedimento e direitos fundamentais sociais. Os direitos 

prestacionais em sentido amplo são direitos a ações positivas, porém cada um 

destes tipos de direitos tem seus caracteres próprios. Neste sentido impende 

acrescentar o elemento fático ao conceito. Assim, direitos fundamentais sociais 

são direitos a ações positivas fáticas91. Não são, porém, quaisquer ações fáticas: 

são aquelas que, se o indivíduo possuísse meios financeiros suficientes e, se 

encontrasse no mercado uma oferta suficiente, poderia obtê-las também de 

particulares92. 

Segundo Andreas Krell, foi Ruy Barbosa quem introduziu no 

Brasil, inspirado no sistema norte-americano, o conceito das normas 

constitucionais “auto aplicáveis” (Self-executing) e “não auto aplicáveis” (not self-

executing). O Supremo Tribunal Federal do Brasil que, até hoje, está trabalhando 

com essa “insuficiente dicotomia”, se manifestou a respeito da eficácia de normas 

programáticas, considerando-as, na clássica acepção das normas constitucionais 

de eficácia limitada, uma estrutura jurídica sem suficiente densidade normativa, 

tendo a matéria normativa ainda não obtido definitividade em seu perfil93.  

No entanto, Não se pode conceber uma norma 

constitucional que por si só não seja capaz de produzir algum efeito. Nessa 
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senda, impõe-se discordar da afirmação de José Afonso da Silva, no sentido de 

que as normas que definem os direitos sociais não são normas autoaplicáveis94. 

José Afonso da Silva, em obra famosa, trata somente da 

eficácia jurídica dos direitos sociais. Ele mantém a sua subdivisão das normas 

naquelas de eficácia plena, eficácia contida (mais restringíveis por lei ordinária) e 

– as mais interessantes para nós – as normas de eficácia limitada. Estas últimas 

estão sendo subdivididas em normas declamatórias de princípios instituídos e de 

princípios programáticos. Esse sistema representa, até hoje, o mais bem aceito 

por parte dos tribunais brasileiros95. 

Para Paulo Leivas, o debate acerca da programaticidade ou 

aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais sociais deve ser substituído pela 

discussão acerca da existência de direitos fundamentais sociais na Constituição 

Brasileira e ao próprio conceito de direito fundamental. 

Se se admite a existência de direitos fundamentais sociais, 

então eles têm aplicabilidade imediata, uma vez que os 

direitos fundamentais são posições tão importantes que 

quem defende a programaticidade dos direitos fundamentais 

sociais necessitará defender a sua inexistência na 

Constituição e argumentar contra o próprio texto 

constitucional, que inclui o Capítulo II – Dos Direitos Sociais 

– no Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 

De qualquer modo, o § 1º do art. 5º não se restringe aos 

direitos que a Constituição intitula de “Dos Direitos e 

Deveres Individuais e Coletivos”, listados no art. 5º, mas só 

aos “direitos e garantias fundamentais”, o que remete 

também ao Título II, no qual estão incluídos os direitos 

sociais (Capítulo II), os direitos referentes à nacionalidade 

(Capítulo III), os direitos políticos (Capítulo IV) e os direitos 
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relacionados aos partidos políticos (Capítulo V). Os 

princípios democrático e da separação dos poderes, que 

efetivamente conferem, aos Poderes Legislativo e Executivo 

uma legitimação privilegiada para a conformação e 

execução dos direitos fundamentais sociais, são princípios 

constitucionais que restringem amiúde os direitos 

fundamentais sociais, porém não funcionam como 

obstáculos à efetividade destes direitos em caso de omissão 

ou ação insuficiente, inadequada ou desnecessária do 

Poderes Legislativo e Executivo. Os direitos fundamentais 

sociais somente serão restringidos, contudo, se, após 

submetidos à análise da proporcionalidade em sentido 

estrito, concluir-se que os chamados princípios formais 

(princípio democrático e separação de poderes) e os 

princípios materiais (v.g. os direitos fundamentais sociais de 

terceiros) apresentarem-se como mais importantes no caso 

concreto, segundo a lei das ponderações, que os próprios 

direitos fundamentais sociais96. 

2.4 O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 

A ideia básica de distribuir o exercício do poder político entre 

várias pessoas ou grupos, em vez de mantê-lo concentrado em um só indivíduo, é 

consideravelmente antiga. Os registros sobre o tema, ainda que indiretos, 

remontam à teoria da Constituição mista, de Aristóteles, posteriormente retomada 

por Políbio e Cícero. Embora ao tempo do chamado “Estado Grego” o indivíduo 

ainda não fosse percebido de forma inteiramente dissociada da “cidade” (não 

havendo, portanto, uma oposição clara entre pessoa e Estado), Aristóteles 

defendia que a forma de governo mais adequada era aquela em que vários 

grupos sociais participavam do exercício do poder político, funcionando perante 

os demais como um limite ou contrapeso, de modo que o governo passasse a 
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tomar em conta os interesses de todos. Esta seria a origem remota da noção de 

separação de poderes97. 

2.4.1 A Separação de Poderes em Montesquieu 

A primeira formulação moderna da teoria foi elaborada por 

Montesquieu, em seu livro De l’esprit des lois (1748), muito embora o filósofo 

inglês John Locke tenha anteriormente argumentado em seus escritos que o 

poder legislativo deveria ser dividido entre o rei e o parlamento.  

O argumento de Montesquieu de que a liberdade é mais 

efetiva quando exercida sob a salvaguarda da separação de poderes foi inspirado 

pela constituição inglesa (se assim se pode chamar a esse conjunto de 

legislações), muito embora sua interpretação da realidade política bretã da época 

tenha sido enfaticamente contestada.  

Seu trabalho foi de grande influência, notadamente nos 

Estados Unidos da América onde influenciou profundamente a constituição, que 

mais tarde veio a encerrar a prática da concentração de poder ao estabelecer, 

junto à forma de tripartição dos poderes, mandatos por tempo definido para os 

cargos públicos chaves do governo98. 

Montesquieu condicionara a liberdade à separação entre as 

funções judicial, legislativa e executiva, criando a teoria da separação dos 

poderes e afirmando que a reunião dos poderes em um só organismo permite o 

surgimento de leis tirânicas, igualmente exequíveis de forma tirânica. A teoria foi 

consagrada em um momento histórico – o do liberalismo – em que se objetivava o 

enfraquecimento do Estado e a restrição de sua atuação na esfera de liberdade 

individual. Era o período da primeira geração de direitos fundamentais, ou seja, 

das liberdades ditas negativas, em que o Estado só tinha o dever de abster-se, 

para que o cidadão fosse livre para fruir de sua liberdade99. 

A teoria clássica da tripartição dos poderes estabelece a 

divisão das funções governamentais legislativa, executiva e judiciária ente corpos 

independentes e separados. Defende-se que essa separação limita a 
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possibilidade da prática de excessos arbitrários pelo Estado, já que a sanção dos 

três ramos componentes do governo é necessária para a elaboração, execução e 

administração das leis100. 

Realmente, em um primeiro momento o princípio da 

separação de poderes teve como projeto a limitação do poder exercido pelo 

monarca, ligada à ideia de exercício da liberdade individual. Mais tarde, esse 

princípio esteve vinculado à noção de que assim o Estado se organiza melhor por 

aumentar a sua eficiência.  

A distribuição de funções estatais possibilitaria uma dualidade 

eficaz em que a algum órgão caberia a tarefa de criar o direito (Legislativo) e a 

outros a aplicação do direito (Executivo e Judiciário).  

Mas, na realidade, este esquema formalista nunca existira na 

prática. Se não ocorrera, no decorrer da História, a existência de interferência 

explícita entre os poderes, pelo menos sempre houvera interpenetração segundo a 

qual as três esferas cometem funções atípicas, administrativas, legislativas e 

judiciárias. E não há motivos para que seja mantido discurso incompatível com a 

trajetória tomada pelo Estado, particularmente no século XX, que o afasta das 

concepções dogmáticas da Teoria do Estado concebidas durante o século XVIII101. 

Tanto era assim que o propósito essencial da separação de 

poderes, na visão precisa de Montesquieu, era a própria limitação do poder, 

evitando o seu abuso para, ao fim, proteger o indivíduo, suas liberdades e seus 

direitos. 

Não se pode perder de vista, ademais, que em uma 

sociedade empenhada na contenção do poder (em reação aos abusos do 

absolutismo monárquico) e na abolição de privilégios feudais a lei era a solução 

mais próxima da perfeição, pois, associada às engrenagens institucionais da 

Separação de Poderes, eliminava o arbítrio governamental e assegurava a todos 

a igualdade de direitos. O Estado de Direito Liberal, fundado no primado da lei, 

além de favorecer à liberdade e à igualdade (formal), propiciava a fruição de 
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segurança jurídica, entendida como o proveio conhecimento do que se pode ou 

não se pode fazer102. 

A consagração constitucional dos direitos individuais guarda, 

por evidente, relação direta com o tema. Isso porque, e é importante lembrar este 

ponto, a Constituição surge principalmente com o fim de limitar a atuação estatal 

no interesse da liberdade e dos direitos dos indivíduos: no caso norte-americano, 

a limitação se dirigia principalmente contra a atuação do Legislativo, prevenidos 

que estavam os founding fathers com a prática do parlamento britânico nos autos 

que precederam a independência, ao passo que nos países europeus o limite se 

dirigiu basicamente à atuação dos monarcas absolutos103. 

O clássico autor francês, na verdade, via na divisão dos 

poderes muito mais um preceito de arte política do que um 

preceito jurídico, menos um princípio para a organização do 

sistema estatal e de distribuição de competências, mas um 

meio de se evitar o despotismo real. Assim, torna-se 

evidente que a neutralização do Judiciário é uma das peças 

importantes na caracterização do Estado de Direito burguês.  

Nesse contexto, é interessante o fato de que os próprios 

autores dos Federalist Papers (Hamilton, Jay e Madison), 

que aprofundaram a discussão sobre a realização prática da 

separação de poderes na América, deixaram claro que essa 

teoria não significa que os três poderes devam ser 

reciprocamente independentes, mas que se deve excluir que 

quem possua todos os poderes de um determinado setor 

possua também todos os poderes de um outro, de modo a 

subverter o princípio sobre o qual se baseia uma 

constituição democrática, e que portanto é necessária uma 

certa independência entre os três poderes para que a cada 

um seja garantido o controle constitucional dos demais104. 
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Neste sentido manifesta-se Suzana Henriques da Costa que 

o Estado Democrático de Direito assumiu nova feição, tendo alterada a sua 

função, mas mantendo-se a sua concepção enquanto poder do Estado: 

No Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário 

assumiu novas funções e teve o perfil alterado. A própria 

sistemática de separação dos poderes foi reestruturada, de 

forma a dar maiores poderes ao Judiciário e instrumentalizá-

lo para o desempenho das suas novas atribuições. Nesse 

sentido, a rigidez da estrutura de separação ou equilíbrio de 

poderes imaginada por Montesquieu, adotada por vários 

países ocidentais, foi modificada por ajustes que 

permitissem equacionar os problemas locais. Quebrou-se a 

estrutura original, dando-se origem a vários modelos de 

separação de poderes com um sistema de freios e 

contrapesos específicos, cada qual compatível e relacionado 

com o momento histórico de uma determinada sociedade. É 

o que Mauro Capelletti chamou de novo constitucionalismo, 

no qual se firma não tanto uma rígida divisão de poderes, 

mas uma sharing of power, um poder político limitado e 

controlado; limitado a uma lex superior que, não sendo 

imutável no sentido absoluto, se subordina a uma condição 

de permanência superior às leis ordinárias, requerendo 

maioria e procedimentos especiais para ser emendada. Em 

suma: alteram-se os conteúdos das funções estatais e suas 

divisões entre os poderes que, entretanto, continuam sendo 

os mesmos105. 

2.4.2 A necessidade da releitura do princípio da Separação de Poderes 

Dentro do âmbito de suas atribuições, as formas de 

expressão do poder estatal são independentes entre si, ou seja, gozam de 

autonomia constitucional para o exercício de suas funções. Esta independência, 

todavia, estará sempre limitada à compatibilização com a Constituição. A 
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independência de que trata a Constituição deve ser compreendida como a garantia 

de que certa forma de expressão do poder do estatal não terá invadida sua esfera 

de atribuição exclusiva. A harmonia entre dos poderes, por conseguinte, consiste 

na plena integração das atividades de sua competência no atendimento dos 

objetivos do Estado106. 

É prudente ressaltar que apesar das referências sempre 

proveitosas à história antiga, a moderna noção de separação de poderes surge 

em um contexto histórico específico – a oposição aos regimes monárquicos 

absolutos e a formação dos Estados de direito constitucional – e para um 

propósito particular e claramente identificado: evitar a concentração e o exercício 

arbitrário do poder, garantindo-se os direitos individuais contra a tirania estatal. 

Com efeito, para Kant, a separação dos poderes conjugada com o princípio da 

legalidade dava conteúdo à formula capaz de garantir a liberdade individual, 

finalidade principal do Estado. Esse caráter instrumental é uma marca que de 

forma mais ou menos evidente tem acompanhado a doutrina da separação dos 

poderes107. 

Atualmente não se discute mais a separação dos podres 

como regra limitadora do controle jurisdicional de políticas públicas. Muito embora 

ela seja utilizada em um ou outro precedente judicial para deixar de analisar a 

questão de mérito, ou como argumento retórico, na verdade, as razões para 

decidir são sempre outras.  

Isso porque, no moderno estágio da evolução da doutrina, 

todo poder é uno no Estado e emana do povo, sendo apenas distribuídas as 

funções pelos diversos órgãos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. 

Funções típicas e atípicas são exercidas em um quadro de normalidade 

institucional. A doutrina da separação rígida tornou-se, nessa perspectiva, um dos 

pontos mortos do pensamento político, incompatível com as formas mais 

adiantadas do progresso democrático contemporâneo108. 
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A ideia de separação dos poderes é geralmente apontada 

como um limite à atuação do Poder Judiciário na decisão de questões políticas. Há 

doutrinadores que ainda sustentam a fórmula de Montesquieu, editada quando da 

formação do Estado liberal, cuja qual dava maior foco ao Legislativo e buscava 

neutralizar, de todas as formas, o Judiciário.  

Naquele contexto inicial, cabia exclusivamente ao Executivo a 

discricionariedade sobre escolhas públicas, por meio de ponderações sobre 

oportunidade e conveniência. Defender a atualidade do pensamento político 

renascentista é certamente posição extremada, de difícil sustentação diante do 

atual contexto jurídico-institucional109.  

O controle de constitucionalidade altera o papel do Poder 

Judiciário inicialmente concebido por Montesquieu, reservando-lhe a palavra final 

dos atos praticados por outras formas de expressão do poder estatal. Este é, sem 

dúvida, o prelúdio da admissão do controle judicial de quaisquer atos de governo 

que, materializados, vulnerem a Constituição.  

Esta novel função, reconhecida pelo próprio Poder Judiciário, 

representa uma enorme evolução em relação à teoria da separação de poderes 

formuladas por Montesquieu. O Poder Judiciário, segundo sua filosofia, era um 

mero aplicador da lei ao caso concreto, tal como posta pelo Poder Legislativo, não 

lhe cabendo, de modo algum, realizar qualquer avaliação de sua adequação no 

ordenamento jurídico110.  

Destarte, se o posicionamento sui generis dos tribunais 

incumbidos da jurisdição constitucional em última ou única instância, não 

subordinados a nenhum outro órgão ou Poder, já seria, por si só, um convite ao 

exercício da criatividade na aplicação das normas constitucionais, acresce-se a 

essa tendência orgânico-funcional o fato de a atividade interpretativa prévia se 

desenvolver quase que exclusivamente, em torno de enunciados abertos, 

indeterminados ou polissêmicos111 

Primeiramente quanto ao princípio democrático, apontam os 

críticos que não teria o Judiciário legitimidade democrática para decidir sobre 
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questões ligadas aos direitos sociais fundamentais, intrinsecamente ligadas à 

alocação de recursos e à satisfação das necessidades da sociedade. Tais ações, 

para os crêem nesta tese, deveria ser realizadas pelo legislador e pelo Executivo, 

que, apoiado no sufrágio popular, teria legitimidade para decidir sobre como e 

quando aplicar os recursos estatais112.  

A manifestação exigida do Legislativo e do Executivo não 

desincumbe o Poder Judiciário. Organismo do Estado, está aquele vinculado aos 

comandos constitucionais e a ele cumpre a tarefa de possibilitar a efetivação da 

Constituição e precipuamente dos direitos fundamentais. Especialmente quando os 

outros poderes não realizam as ações necessárias para dar cumprimento aos 

mandamentos constitucionais é que se releva o papel fundamental que deve 

exercer o Judiciário para suprir a lacuna que impede a realização da 

Constituição113.  

Enquanto as condutas comissivas dos agentes públicos, 

violadoras dos objetivos do Estado, necessitam de invalidação, as condutas 

omissivas demandam integração. Esta integração é indispensável para que os 

objetivos do Estado – e a própria satisfação dos direitos fundamentais – não 

dependam do arbítrio das injunções político-partidárias do momento114.  

Em primeiro lugar, há de se ter claro que mesmo os poderes 

Executivo e Legislativo não representam a pureza do 

processo democrático, baseado nas questões majoritárias. 

De fato, a lógica do processo político que permeia os 

parlamentos obedece a relações de poder nas quais o lobby, 

muitas vezes acaba por decidir mais do que a vontade do 

eleitorado. Outra questão importante a que se deve atentar 

quando se discute sobre a legitimidade democrática do 

Judiciário diz respeito à diferença entre o acesso ao processo 

judicial e ao processo político-legislativo. As minorias que não 

possuem representatividade parlamentar têm acesso ao 

poder judiciário, do mesmo modo que a maioria. Desta 
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maneira, o Judiciário torna-se o poder garantidor da própria 

democracia – não entendida como a ditadura da maioria 

sobre a minoria, mas sim como a garantia de respeito às 

minorias – principalmente quando implementa direitos sociais 

aos marginalizados115 

A integração da atividade estatal, nas hipóteses de omissão 

pelas outras formas de expressão do poder, é, pois, atividade inerente ao Poder 

Judiciário, na medida em que exerce o controle de constitucionalidade sobre a 

conduta dos demais poderes.  

Não se fala, em independência das formas de expressão do 

poder estatal que se destine a contrariar as suas obrigações constitucionais, uma 

vez que a respectiva independência somente deverá ser reconhecida no exercício 

dos objetivos traçados no art. 3º da Constituição Federal. A independência das 

formas de expressão do poder estatal, por conseguinte, não pode ser invocada 

para o descumprimento das obrigações que a própria Constituição lhes impôs116.  

Torna-se cada vez mais evidente que o vetusto princípio da 

separação dos poderes, idealizado por Montesquieu no século XVIII, está 

produzindo, em sua grande força simbólica, um efeito paralisante às 

reivindicações de cunho social e precisa ser submetido a uma nova leitura, para 

poder continuar servindo  ao seu escopo original de garantir Direitos 

Fundamentais contra o arbítrio e, hoje também, a omissão estatal117. 

2.5 O ATIVISMO JUDICIAL 

Observa-se da literatura dedicada à temática do ativismo 

judicial em sentido amplo, vale dizer, à tensão entre os Poderes provocada pelo 

desempenho da função jurisdicional, que com grande frequência se associa o 

fenômeno ao controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, bem 

como da omissão legislativa118. 
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Segundo Hermes Zanetti Junior119 o que o estrangeiro com 

maior dificuldade compreende nos Estados Unidos é a sua organização judiciária. 

Por assim dizer, não há ocorrência política para a qual não ouça ele ser chamada 

a autoridade do juiz; e conclui, à vista disso, naturalmente, que o juiz é, nos 

Estados Unidos, uma das primeiras forças políticas. Depois, quando passa a 

examinar a constituição dos tribunais, só descobre nela, a princípio, atribuições e 

hábitos Judiciários. Aos seus olhos, o magistrado nunca parece introduzir-se nos 

negócios públicos a não ser por acaso; mas esse mesmo acaso repete-se todos 

os dias. (TOCQUEVILLE, Alexis de. Da democracia na América. Tradução de 

Neil Ribeiro da Silva. 4ª Ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1998. p. 82.).  

Na França, logo após a entrada em vigor do código 

napoleônico em 1804, consolidou-se o modelo dogmático do positivismo pondo 

fim ao dualismo de ordenamentos (direito natureza x direito positivo) e afirmando 

a preponderância das fontes estatais sobre as demais (costumes, jurisprudência, 

doutrina, etc.). A implantação dos ideais da Revolução Francesa não se 

compadecia com uma concepção estática e tradicionalista do sistema jurídico, em 

que o legislador estatal, a todo momento, via a sua atividade regulatória 

confrontada com os parâmetros normativos imprecisos, porém eternos e dotados 

de primazia, do direito natural.. No entanto, a supremacia da lei não se fundava 

apenas na necessidade de superar as instituições do Ancien Régime, mas 

também, em duas qualidades que então se atribuíam ao ato legislativo: a) a 

legitimidade política, por constituir emanação direta do Parlamento, em que se 

encarnava o princípio da soberania popular, finalmente vitorioso em face do 

princípio monárquico que se lhe contrapunha; b) a legitimidade ética, na medida 

em que a lei nada mais era do que a expressão da vontade geral e esta, fruto da 

razão, era sempre reta e tendia para a utilidade pública120. 

Sem embargo das especificidades de cada caso, a principal 

característica dos modelos de Estado atualmente vigentes foi o aumento de 

poderes do Judiciário. Se na concepção montesquiana este Poder foi idealizado 

como “nulo”, ou de menor importância, houve um movimento no sentido de 
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transferir a ele a importante e essencial função de controlar, em maior ou menor 

grau, o desempenho das funções executiva e legislativa121.  

Na verdade o princípio da supremacia da lei, embora 

teoricamente distinto, se confundia, na prática, com o princípio da supremacia do 

Parlamento - em substituição à supremacia da vontade do Monarca - órgão que, 

com exceção do instituto do veto monárquico, passou a monopolizar a atividade 

legiferante. O esquema de organização dos Poderes, de feições nitidamente 

legicêntricas, refletia o predomínio político do Poder Legislativo, exatamente 

porque a lei que dele provém é a pauta a que se devem ajustar quer o Executivo, 

quer o Judiciário. No arranjo institucional proposto pelo Barão de Brède e de 

Montesquieu a participação política era toda ela canalizada para uma das 

Câmaras de representantes (a Câmara Baixa), porquanto a outra (Câmara Alta) 

constituía um Senado de perfil aristocrático, composto por membros vitalícios 

provenientes da nobreza, restando o Poder Executivo nas mãos do monarca. Ao 

poder Judiciário se conferiu a tarefa de aplicação da lei aos casos concretos, 

cuidando-se para que tal mister fosse exercido de modo mais neutro possível em 

relação às opções políticas do legislador, que deveriam ser cega e 

mecanicamente implementadas pelos magistrados..122 

Assim, quando se fala em uma jurisdição ativa, fala-se na 

realidade, na necessidade de intervenção do Estado-juiz dotado de consciência 

social e formação política suficientes para identificar as causas que reivindicam a 

sua interferência, buscando-se, sempre o equilíbrio social das desigualdades e a 

aproximação dos direitos fundamentais daqueles que os conhecem apenas por 

ouvir dizer123. 
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Se o ativismo judicial, em uma noção preliminar, reporta-se a 

uma disfunção no exercício da função jurisdicional, em detrimento, notadamente 

da função legislativa, a mencionada diferença de grau permite compreender 

porque nos ordenamentos filiados ao common law é muito mais difícil do que nos 

sistemas da família romano-germânica a caracterização do que seria uma função 

ativista da magistratura, a ser repelida em termos dogmáticos, em contraposição 

a uma atuação mais ousada, porém ainda dentro dos limites do juridicamente 

permitido. Com efeito, existe na família originária do direito anglo-saxônico uma 

proximidade bem maior entre a atuação do juiz e a do legislador no que tange à 

produção de normas jurídicas124. 

Por outro lado, as expressões “questões políticas”, “governo 

de juízes” e “oligarquia de juízes” são por demais simplistas. Da maneira como 

formuladas, tais expressões não designam, com precisão, o fenômeno da 

assunção do controle de constitucionalidade pelo poder judiciário, nascido da 

escolha soberana do poder constituinte originário. O controle de constitucionalidade 

não constitui, evidentemente, ato de imposição da vontade dos órgãos jurisdicionais 

sobre as demais formas de expressão do poder estatal. Trata-se do dever 

constitucional explicitamente conferido ao Poder Judiciário por ocasião da 

instituição do próprio Estado125. 

Ao se fazer menção ao ativismo judicial, o que se está a 

referir é à ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional, em 
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detrimento principalmente da função legislativa., mas também, da função 

administrativa e, até mesmo, da função de governo. Não se trata do exercício 

descabido da legiferação (ou de outra função jurisdicional), que, aliás,, em 

circunstâncias bem delimitadas, pode vir a ser deferido pela própria Constituição 

aos órgãos superiores do aparelho judiciário, e sim da descaracterização da 

função típica do Poder Judiciário, com incursão insidiosa sobre o núcleo essencial 

das funções constitucionalmente atribuídas a outros Poderes126. 

A conclusão a que se chega é a de que, na verdade, não 

existe ativismo judicial predatório, não passando de mito o papel intervencionista 

atribuído ao judiciário. Na verdade, age o poder julgador na esfera que lhe compete 

por determinação da própria Constituição, ou seja, interpretando-se, e mais, de 

acordo com a realidade social atual, valendo-se dos instrumentos que lhe sejam 

úteis para atingir o máximo de justiça social possível em suas decisões127. 

Não, há, pois, necessariamente, um sentido negativo na 

expressão ativismo, com alusão a uma certa prática de jurisdição. Ao contrário, 

invariavelmente o ativismo é elogiado por proporcionar  a adaptação do direito 

diante de novas exigências sociais e das novas pautas axiológicas, em 

contraposição e ao “passivismo”, que, guiado pelo propósito de respeitar as 

opções do legislador  ou dos precedentes passados, conduziria a estratificação 

dos padrões de conduta normativamente consagrados128. 

2.6 O PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISIDIÇÃO 

Com o advento da vigente Constituição , amplia-se o poder 

de atuação do Poder Judiciário mediante a possibilidade de revisão dos atos dos 

demais poderes, em prol da prevalência dos direitos sociais e princípios 

constitucionais, na medida em que, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal de 1988, a lei não poderá excluir da apreciação do Poder 

Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direitos, em razão do princípio da 
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inafastabilidade do controle jurisdicional, devendo ser entregue ao demandante o 

provimento jurisdicional pleiteado, na medida do que foi requerido129 

É nesse esteio que se vê o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, vale dizer, também as questões envolvendo políticas públicas podem ser 

conhecidas pelo Judiciário. O dever de proteção ou de tutela dos direitos, que 

identifica o Estado constitucional, nada tem a ver com a noção clássica de direito 

subjetivo. O Estado possui o dever de tutelar determinados direitos, mediante 

normas e atividades fático-administrativas, em razão de sua relevância social e 

jurídica. Trata-se do dever de tutelar os direitos fundamentais. Mas não é só.  

O Estado também tem o dever de tutelar jurisdicionalmente 

os direitos fundamentais, inclusive suprindo eventuais omissões de tutela 

normativa, além de ter o dever de dar tutela jurisdicional a toda e qualquer espécie 

de direito – em razão do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (art. 5º, 

XXXV, da CF). Tem-se, em síntese, um amplíssimo acesso à justiça, tanto do 

ponto de vista formal, ou seja, as espécies de ação e tutela jurisdicional, quanto 

substancial, relativo às matérias judicializáveis e à fruição do resultado final do 

processo130. 

Nesse contexto, os administrados podem se voltar ao 

Judiciário para pleitear a correta e eficiente execução das políticas públicas pelos 

governantes ou mesmo para afastar a indevida violação dos seus direitos 

fundamentais que deveria ser resguardados por meio de políticas públicas efetivas.  

E em caso de omissão do ente governamental, certamente 

ocorrerá violação ao direito fundamental que deveria ser privilegiado pela política 

pública correspondente, instaurando-se, assim, a possibilidade de acionamento do 

Judiciário para coibir a postura inadequada do governante. Nesse contexto emerge 

o papel dos juízes não só como inibidores da postura inadequada, mas muitas 
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vezes como norteadores da atuação dos governos, em prol da efetividade das 

normas constitucionais131.  

No que toca aos direitos individuais, é indispensável, para os 

fins deste estudo, fazer uma nota a respeito do direito de ação e da garantia da 

inafastabilidade do controle judicial (art. 5º, XXXV). Além da submissão à lei, é 

característica essencial do Estado de Direito a submissão de todos à jurisdição. 

São, portanto, corolários diretos do Estado de Direito a universalidade da tutela 

jurídica e o amplo acesso ao Poder Judiciário, garantidos pela Constituição em 

seu artigo 5º, XXXV. Ora, se as relações no âmbito do Estado se baseiam no 

direito  - e em primeiro lugar, acima das demais fontes, na Constituição – é, de 

fato, a eficácia jurídica desse direito (impondo-lhe o cumprimento, ainda que 

contra a vontade dos indivíduos) e meios próprios para provocar a ação desse 

órgão. A universalidade da tutela jurídica significa que a todo direito, interesse 

jurídico ou situação de vantagem, conferido pelo ordenamento, deve corresponder 

uma ação que ofereça instrumental apto a sindicar os efeitos previstos pela norma 

jurídica. Sem ação judicial, o direito queda-se inerte, como o medicamento 

injetável na ausência da seringa e dos equipamentos próprios132. 

O direito fundamental assegurado não se confunde com os 

mecanismos que o Estado elegerá para a sua satisfação espontânea. Os direitos 

fundamentais nada mais são do que os direitos erigidos ao nível internacional para 

a proteção da dignidade humana, positivados em uma Constituição. Tais direitos 

subjetivos geram para o seu titular o poder de pleitear a sua satisfação contra o 

Estado, ou até mesmo em face do particular. Trata-se de direitos já assegurados na 

órbita interna e internacional, de forma que, em caso de lesão, ou ameaça de lesão, 

podem ser imediatamente exigidos, nos termos de que dispõe o art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal133. 
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CAPÍTULO 3  

O CONTROLE JURISDICIONAL DE POLITICAS PÚBLICAS 

3.1 AS POLITICAS PÚBLICAS NO ESTADO CONSTITUCIONAL 

Tendo em vista o que se pretende abordar na presente 

pesquisa, é necessário adentrar-se nas ações capazes de concretizar os direitos 

fundamentais expressos na Constituição Federal e que constituem a 

exteriorização da dignidade da pessoa humana. 

3.1.1 CONCEITO DE POLITICAS PÚBLICAS 

Políticas públicas são programas de ação governamental 

que resulta de um processo ou de um conjunto de processos juridicamente 

regulados – processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, 

processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo 

judicial - visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades 

privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados.134  

A essência de qualquer política pública é distinguir e 

diferenciar, realizando a distribuição dos recursos disponíveis na sociedade135.  

Como se percebe, o conceito de políticas públicas 

pressupõe modelos de ações, programas ou atividades públicas, evidenciando o 

comprometimento de todas as funções do Estado com a realização das metas de 

efetivação dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Logo, não há, a 

priori, exclusão  de qualquer função do Estado quanto ao compromisso para 
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promoção e efetivação dessas políticas, uma vez que, a Constituição Federal dá a 

direção e regula a atuação do Estado, assim compreendido na totalidade dos 

Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário136. 

Segundo Eros Roberto Grau137: 

A expressão políticas públicas designa a atuação do Estado, 

desde a pressuposição de uma bem marcada separação 

entre Estado e Sociedade. Essas políticas, contudo, não se 

reduzem à categoria das políticas econômicas; englobam, 

de modo mais amplo, todo o conjunto das atuações estatais 

no campo social (políticas sociais). A expressão políticas 

públicas designa todas as atuações do Estado, cobrindo 

todas as formas de intervenção do Poder Público na vida 

social. 

Toda a atuação estatal é, neste sentido, expressiva de um 

ato de intervenção. O Estado contemporâneo atua, intervindo na ordem social, 

não só exclusivamente como produtor do direito e provedor de segurança138.  

Assim, todas as condutas desenvolvidas pelas formas de 

expressão do poder estatal, por estarem adstritas à realização do interesse público, 

devem objetivar a efetivação espontânea dos direitos fundamentais. Logo, as 

políticas públicas constituem os mecanismos estatais de efetivação dos direitos 

fundamentais, mediante a satisfação espontânea dos bens da vida por eles 

protegidos, pois a manutenção da integralidade dos direitos fundamentais é 

condição indispensável para a garantia da dignidade da pessoa humana139. 

Neste sentido, pode-se afirmar que políticas públicas 

derivam de condutas que se impõem ao Estado, voltadas à consecução de 

programa ou meta previstas em norma constitucional ou legal, sujeitas ao controle 

jurisdicional no tocante à eficiência dos meios empregados e à avaliação dos 

resultados alcançados140, as quais têm por objetivo assegurar à totalidade da 
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população necessitada, meios capazes de assegurar o exercício da liberdade 

plena. 

3.2 A POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE AS 

POLITICAS PÚBLICAS 

Não restam dúvidas de que grande parte dos direitos sociais 

só se realiza por meio de políticas públicas, o que desperta novamente a 

problemática da exigibilidade desses direitos, pois seria vedado ao Poder 

Judiciário interferir na adoção e consecução das referidas políticas. Há que se 

reconhecer, de outra parte, que a efetivação dos direitos sociais pela via judicial 

atende aos princípios norteadores de um Estado social e democrático, ao qual a 

Constituição brasileira aderiu, especialmente no que se refere à justiça social141.  

Pode-se dizer que basicamente os argumentos contrários à 

judicialização das políticas públicas se concentram nos seguintes pontos: i) 

violação à teoria da separação dos poderes estatais; ii) o dogma da 

discricionariedade administrativa; iii) a reserva do possível. Nenhuma das críticas, 

contudo, se coaduna com o perfil contemporâneo de Estado Democrático de Direito 

e com a noção atual de jurisdição que dele decorre, de forma que esses 

argumentos revelam-se incompatíveis com os fins do estado brasileiro e com a 

necessidade premente de judicialização dos conflitos envolvendo violações de 

direitos fundamentais decorrentes da não implementação de políticas públicas por 

parte do próprio Estado142. 

Desse modo, observa-se que, no caso brasileiro, tanto a 

Constituição quanto uma variada gama de lei já fornecem o substrato necessário 

à realização de políticas públicas, as quais, muitas vezes, deixam de ser 

cumpridas por uma série de motivos. O que importa é analisar o papel do 

Judiciário frente a esses descumprimentos e à realização insuficiente dos direitos 

sociais. Assim, não há como vedar ao Judiciário uma atuação com fins de 

correção da má atuação dos outros poderes. Nesse aspecto, o dogma da 

completa separação de poderes é bastante ingênuo e não se mostra razoável. 
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Há que se considerar que a atuação do Judiciário pode 

efetivamente conter algum traço político, o que não significa necessariamente 

uma usurpação de competências, já que essa não é a sua tarefa 

preponderante143. 

A assunção do controle de constitucionalidade pelo Poder 

Judiciário foi acompanhada de outro fenômeno de grande 

relevância, e que teria fortes implicações na discussão acerca 

do real sentido da teoria da separação dos poderes. Por 

direitos fundamentais sociais devem-se entender aqueles 

destinados a garantir as necessidades básicas da população, 

permitindo uma melhor distribuição de recursos. Abrangem 

toda uma experiência comunitária e permitem a participação 

na esfera social. O processo de democratização dos países 

foi proporcional à institucionalização dos direitos 

fundamentais sociais, muito embora as suas garantias 

tenham sido, nos países subdesenvolvidos, muito mais de 

cunho formal. Era indispensável, portanto, a 

institucionalização de programas de atuação estatal, capazes 

de direcionar a conduta dos órgãos do Estado para a 

satisfação espontânea dos direitos fundamentais144. 

A judicialização das políticas públicas encontra seu 

fundamento na supremacia da Constituição, norma de caráter fundamental e 

superior a todos os poderes estatais. Ao efetuar o juízo de constitucionalidade de 

políticas públicas, o Judiciário acaba por desempenhar sua função precípua, qual 

seja: garantir a prevalência da Constituição145. 

As Constituições dos Estados passaram a disciplinar, 

normativamente, programas de ação estatal. Ao passo que os direitos 

fundamentais sociais eram politicamente garantidos – mediante declaração 
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expressa dos bens jurídicos que protegiam – as Constituições igualmente 

estabeleceram os mecanismos formais de implementação desses direitos146. 

Assim é que a redefinição de políticas públicas mediante 

provocação adequada do Judiciário, a qual envolve possibilidades processuais, é 

possível por meio da atividade em que o Poder Judiciário, mediante decisão que 

reconheça a omissão constitucional, já dispusesse sobre a matéria até que a 

omissão legislativa fosse suprida e fixasse prazo para que o órgão inadimplente 

cumprisse um mandado constitucional, na forma em que já vem sendo feita pelo 

Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. 

O argumento de que a estrutura do Poder Judiciário é 

relativamente inadequada para determinar o provimento de recurso, planejamento 

e implementação de políticas públicas não passa de uma autorrestrição 

inadequada, cuja qual não passa de uma leitura pobre e limitada da função 

jurisdicional, constituindo verdadeiro óbice ideológico ao exercício da jurisdição 

para a tutela definitiva dos direitos fundamentais. Isso porque, como é sabido, não 

são os direitos fundamentais que devem andar no quadro determinado pela lei e 

pelo administrador, mas a lei e o administrador público devem ser conformados 

pelos direitos fundamentais.147  

A defesa dessa concepção deve ser buscada no 

entendimento de que o princípio da separação dos poderes não deve ser invocado 

para inibir a atuação do Judiciário na tarefa que lhe incumbe, de garantidor da 

Constituição, pelo menos quando o que está buscando garantir, mediante 

procedimento judicial, é a dignidade da pessoa humana no seu aspecto máximo. A 

regra contida no art. 2º da CF – que define os poderes da República e proclama a 

independência harmônica entre eles - é meio e não fim do Estado. Deve ela, pois, 

ser utilizada para dar concretização à Constituição, mormente para atingir os 

objetivos contidos no art. 3º, com fundamento nos princípios contidos no art. 1º. E, 

sendo a mesma regra meio, nunca de poderá dar à separação de poderes caráter 

absoluto, mas deve aquela constantemente subsumir-se aos objetivos e 
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fundamentos da República Federativa do Brasil, em especial ao princípio da 

dignidade da pessoa humana148. 

3.2.1 OS LIMITES DO CONTROLE JURISIDICIONAL 

Tendo em vista os objetivos do presente trabalho de 

pesquisa deve-se indagar quais são os limites do controle jurisdicional sobre as 

políticas públicas. 

3.2.1.1 A violação ao princípio democrático 

A possibilidade de o Poder Judiciário apreciar atos políticos 

é de certa forma recente em nosso ordenamento, visto que, à luz das antigas 

cartas constitucionais, havia restrição ao exercício de tal prerrogativa. O artigo 68 

da Carta de 1934 dispunha que era vedado ao Poder Judiciário conhecer de 

questões exclusivamente políticas, mandamento repisado nas cartas de 1937, em 

seu artigo 94 e no artigo 173 da Constituição de 1967149. 

A existência de um órgão representativo ao qual, por meio da 

regra majoritária, cabe decidir a respeito da vida social é uma decorrência do 

princípio moderno da separação de poderes, mas via além dele150. Na verdade, seu 

fundamento último reside no pressuposto de que todos os homens são iguais, 

axioma que foi sendo construído ao longo do tempo, através de um processo 

próprio e distinto151.  
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Contudo, constatar que os juízes exercem também atividade 

política não significa postular que esta deva ser exercida sem limitações. O que se 

pretende demonstrar é que não existe separação estanque entre os órgãos estatais 

que justifique a invocação de uma dogmática superada sob o pretexto de 

manutenção de um modelo de organização estatal que não condiz com as 

necessidades enfrentadas na atualidade pelo Poder Judiciário152. 

Isso significa que parcela considerável das críticas dirigidas 

contra a judicialização das políticas públicas parte de um 

conceito equivocado de jurisdição, ultrapassado e 

incompatível com o nível de politização do direito e do 

processo que vive o Brasil hodierno. Atualmente é preciso 

reconhecer que a legitimidade política das decisões judiciais 

deve provir não da escolha pelo voto dos juízes, mas da 

efetiva participação dos litigantes diante do Estado-juiz, num 

processo dialético que redundará em decisão-síntese do 

conflito. Neste binômio participação e processo reside o 

elemento indispensável que dá sustentação e legitimidade à 

intervenção judicial em tema de políticas públicas, que é um 

contraditório amplo e facilitador do diálogo entre as partes, o 

qual aportará ao julgador os dados indispensáveis para uma 

decisão final justa e equânime. Com Marinoni, embora a base 

esteja no princípio político da participação, entende-se que o 

mecanismo técnico jurídico capaz de expressar o direito de 

alguém participar de um processo que o afeta em sua esfera  

jurídica é o contraditório, presente na Constituição Federal na 

qualidade de direito fundamental (art. 5º, LV, da CF).Isso 

significa um esvaziamento, por outro lado, das críticas 

dirigidas ao Poder Judiciário enquanto órgão cujos membros 

não são eleitos pelo voto direto, o que lhes tiraria a 

legitimidade da decisão em sede de controle de políticas 

públicas. A legitimidade dos juízes e do Poder Judiciário não 
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advém das urnas, como dos Poderes Legislativo e Executivo, 

mas decorre da participação igualitária das partes no 

processo mediante o contraditório, bem como do conteúdo de 

direitos fundamentais do qual se revestem as políticas 

públicas, o que autoriza sua judicialização153. 

Segundo Oziel Francisco de Souza, para afastar de vez tal 

crítica, é preciso ter claro qual o conceito de democracia que se está a adotar 

quando se vai contra a possibilidade do Judiciário implementar os direitos sociais, 

como o direito ao mínimo existencial. Os partidários destas teses vêem sinonímia 

entre democracia e vontade da maioria, o que não é absolutamente correto154. 

O controle de constitucionalidade, no entanto, sempre vai 

envolver também uma atitude política do julgador. Como o sistema alemão 

concentra esse controle em tribunais especializados (Cortes federal e estaduais), 

as objeções contra decisões judiciais dotadas de carga política somente se 

referem à jurisdição comum e especializada (tribunais civis e penais, trabalhistas, 

administrativos, sociais e financeiros). Essa questão ganha outra conotação no 

Brasil, onde prevalece o controle difuso, podendo qualquer juiz alegar a 

inconstitucionalidade de uma ato ou de uma omissão estatal155. 

Segundo João Luiz Esteves Desde a edição da Constituição 

de 1988 e diante da busca pelo Judiciário como meio para solução dos conflitos 

sociais com intuito de dar consolidação à cidadania social, é possível identificar três 

tipos de oposição alicerçadas em diferentes matrizes políticas de interpretação e de 

ideologia156. 

A primeira, de caráter jurídico-sociológico, entende que a 

procura ao Judiciário para resolução desses conflitos 
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encontra obstáculos em questões ligadas à capacidade da 

tutela judicial para responder às demandas que dizem 

respeito a questões de eficácia de suas decisões, eficiência e 

acessibilidade ao sistema judicial. A segunda diz respeito a 

um posicionamento de caráter jurídico-ideológico que entende 

não ser tarefa do Judiciário a resolução de tais conflitos e faz 

parte de uma cultura jurídica que impede a tomada de 

decisões por parte do Judiciário. A terceira, de concepção 

político-ideológico, entende que a judicialização dos conflitos 

sociais frustra a possibilidade de desenvolvimento das lutas 

populares pela reivindicação de direitos. Na primeira 

concepção, aliada à conformação de que o Judiciário é 

incapaz de resolver questões ligadas ao exercício da 

cidadania social, leva à conclusão de que sua proposição, 

para a resolução dos conflitos, visa tão-somente buscar o 

exercício dessa cidadania no seio da comunidade em seu 

sentido microbiológico. Aderir a isso significaria a retirada e o 

descompromisso estatal relativo à consolidação dos direitos 

sociais e colocaria os setores mais fracos da relação social 

em condições de subjugação aos setores comunitários mais 

organizados ou violentos. A segunda concepção, que se 

encontra disseminada na cultura jurídica brasileira, baseia-se 

em comandos com fonte epistemológica calcadas em 

postulados jurídico-ideológicos e forma uma cultura que 

acaba por limitar a atuação do Judiciário sob orientações que 

proíbem o juiz de julgar contra a lei e somente o fazem agir 

para reconstruir uma realidade que leve à subsunção de um 

fato a uma norma, sempre em conflitos particularizados, com 

a prevalência da garantia de direitos do indivíduo. Em face da 

existência desse aculturamento jurídico, não somente setores 

conservadores e mantenedores do status quo, mas também 

magistrados preparados e talhados nesta concepção jurídica, 

sempre se mostraram avessos ou perplexos diante das novas 
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exigências, negando a tutela do Judiciário aos reclamos da 

sociedade apara o efetivo exercício da cidadania em toda a 

sua plenitude, particularmente no tocante à garantia dos 

direitos sociais. 

De início, deve ser ressaltado que impende a observação de 

que o Poder Judiciário não dispõe de competência constitucional para criar 

programas ou estabelecer a forma de execução de atos legislativos e 

administrativos para a efetivação dos direitos fundamentais. Esta competência é 

constitucionalmente reservada ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo157.  

De outra parte, é importante ressaltar que, na hipótese de 

existir determinada política pública, já em execução de modo eficiente pelo 

Estado, o Poder Judiciário deverá considerá-la no momento de sua intervenção, 

respeitando a esfera de liberdade de conformação do Poder Legislativo e do 

Poder Executivo. Nesse panorama, o Poder Judiciário não assume uma 

configuração autoritária, pois, havendo exercício adequado das funções atribuídas 

a cada poder, a intervenção judicial será despicienda e carecerá de força 

jurídica..158 

Uma primeira premissa para este controle de sindicabilidade 

judicial das políticas públicas é a identificação de uma “disfunção política” da 

administração ou do Legislativo, ou seja, um desvio do natural curso do interesse 

público, uma fuga do dever-poder que está na base do plexo de competências 

atribuído a cada um dos órgãos estatais com (re)presentantes do povo brasileiro e 

do projeto constitucional de sociedade. Antes de mais nada, importante assentar 

uma certa prioridade da função legislativa em face da Administração. Por resultar 

tal prioridade do princípio da legalidade, uma vez definidas as políticas públicas 

pelo Legislativo, cabe ao Executivo simplesmente, com o perdão da obviedade, 

executar. A disfunção, nessa perspectiva, residiria na quebra da legalidade – o 

que permitiria como consequência, o controle jurisdicional159. 
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3.2.1.2 A reserva do possível 

Não se pode olvidar que a implementação de políticas 

públicas, sejam quais forem, depende de disponibilidade de recursos. Trata-se de 

resolver a equação: necessidades infinitas/recursos limitados. Frequentemente 

tem o Poder Público invocado a chamada “cláusula da reserva do possível”. 

3.2.1.2.1 Considerações iniciais 

Segundo Fabiana Kelbert, para que se possa entender a 

cláusula da reserva do possível no âmbito do direito constitucional brasileiro, é 

necessário, em um primeiro momento relembrar a sua origem. Assim, torna-se 

necessário mencionar que a reserva do possível deriva da prescrição expressa do 

art. 109, § 2º da Lei Fundamental: Bund und Länder haben bei ihrer 

Haushaltswirtschaft den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen 

Gleichgewichts Rechnung zu tragen (A Federação e os Estados devem tomar em 

consideração no seu regime orçamentário as exigências do equilíbrio da 

economia no seu conjunto)160. 

A reserva do possível foi debatida em decisão do Tribunal 

Constitucional alemão conhecida como Numerus Clausus161. Na decisão, 

questionou-se, juntamente com o direito a prestações derivadas (que já se 

encontram à disposição), as decisões valorativas fundamentais implicavam um 

encargo constitucional objetivo, de natureza social/estatal, mediante o qual 

satisfatória capacidade de ensino devesse ser posta à disposição nas diversas 

áreas162. 

O aspecto que merece ser analisado é que a decisão 

ressalta que a “reserva do possível” respeita àquilo que razoavelmente pode ser 

exigido da Sociedade. Naturalmente aqui se trata da riqueza, do nível de 
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desenvolvimento econômico, da situação econômica concreta e da capacidade 

financeira de uma determinada Sociedade163. 

Com razão Fabiana Kelbert quando afirma que a expressão 

“reserva do possível” referida na decisão, foi inadvertidamente apropriada pela 

doutrina e pela jurisprudência brasileiras pela via da tradução literal de Vorbehalt 

des Möglichen. Isso faz com que muitas vezes se ignorem as circunstâncias em 

que o termo foi concebido, como por exemplo, quando se equipara a reserva do 

possível à dimensão econômica dos direitos sociais, o que está correto apenas 

em parte, já que o sentido verdadeiro abrange outras dimensões164. 

Com efeito, em que pese não existirem, de um modo geral, 

direitos sociais típicos expressamente positivados na Lei Fundamental da 

Alemanha, notadamente de cunho prestacional – excepcionando-se a previsão da 

proteção da maternidade e dos filhos, bem como a imposição de uma atuação 

positiva do Estado no campo da compensação de desigualdades fáticas no que 

diz com a discriminação das mulheres e dos portadores de necessidades 

especiais – a discussão em torno da garantia do mínimo indispensável para uma 

existência digna ocupou posição destacada não apenas nos trabalhos 

preparatórios no âmbito do processo constituinte, mas também após a entrada em 

vigor da Lei Fundamental de 1949, desenvolvida pela doutrina, mas também no 

âmbito da práxis legislativa, administrativa e jurisprudencial.165. 

Feitas essas considerações, no que persistir a pretensão de 

transpor o constitucionalismo alemão para o brasileiro sem a filtragem necessária, 

é ainda preciso considerar que, diferentemente da Lei Fundamental alemã, a 
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Constituição brasileira não somente apresenta forte presença de direitos sociais, 

a qual se encontra disseminada no texto, mas também traz um título específico 

que trata da ordem social, de forma sistematizá-los, e os inclui entre os direitos 

fundamentais no Título II da Constituição, conferindo-lhes aplicabilidade 

imediata166. 

A dimensão fática representa a ausência completa de 

recursos para a realização dos direitos prestacionais, 

devendo ser comprovada tanto a escassez quanto a correta 

aplicação segundo os ditames constitucionais. Quanto à 

dimensão jurídica, esta representa a disponibilidade de 

recursos, os quais são disponíveis mas que por alguma 

razão não podem ser utilizados seja por estarem vinculados 

a um orçamento previamente aprovado, seja pela 

inexistência de autorização orçamentária para a realização 

dos gastos167. 

Lembre-se que na decisão reconheceu-se que mesmo tendo 

o Estado disponibilidade de recursos, a obrigação de prestar deve se manter 

dentro dos limites do razoável. 

3.2.1.2.2 Conceito 

Cristina Queiroz, define o que seja a reserva do possível: 

Deste modo, o conceito de “reserva do possivel” poderá 

certamente apresentar-se como uma exigencia “racional”, 

“imposta pela natureza das coisas através dos elementos 

lógico e sistematico da interpretação de preceitos 

constitucionais”. Mas não se trataria “de uma restrição 

eventualmente admissível (...) numa conjuntura de 

incapacidade financeira do Estado”, antes “de uma restrição 

necessaria, que nem por isso deixa de ficar sujeita, na parte 

aplicável, às regras constitucionalmente estabelecidas para 

as restrições dos direitos, liberdades e garantias, 

normalmente a necessidade e a proporcionalidade, devendo 
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salvaguardar sempre o conteúdo mínimo de satisfação 

desse direito. Nestas circinstâncias, caberá reconhecer aos 

direitos fundamentais sociais “um conteúdo mínimo, que 

corresponde à extensão e ao alcance do conteúdo essencial 

dos preceitos constitucionais e que não pode ser 

diminuído168. 

3.2.1.2.3 Escassez de recursos: limite ou restrição? 

A expressão “reserva do possível”, conforme já referido 

anteriormente, procura identificar o fenômeno econômico da limitação dos 

recursos disponíveis diante das necessidades quase sempre infinitas, que 

possam ser suportadas. No que importa para fins de análise, a reserva do 

possível significa que, para além das discussões jurídicas sobre o que se pode 

exigir judicialmente do Estado – e em última análise da Sociedade, já que é esta 

que o sustenta -, é importante lembrar que há um limite de possibilidades 

materiais para esses direitos169.  

Nesse ponto, é importante ressaltar que a decisão retratada 

no julgamento do caso Numerus Clausus mencionou o que se pode exigir da 

sociedade, e não do Estado. Assim, prestações que eventualmente possam se 

traduzir em lesões à coletividade poderão deixar de ser satisfeitas, em face de 

uma potencial violação de outros direitos. Quando se chocam direitos 

fundamentais, a reserva do possível poderá atuar como limite negativo, a 

restrição de um direito em favor de outro deverá atender à proporcionalidade170. 

Nestes termos, a noção de reserva do possível como limite 

negativo relaciona-se com a escassez de recursos para o atendimento de todos 

os direitos prestacionais positivados e/ou exigidos, mas num sentido inverso: 

partindo-se da ideia central de que efetivamente não há recursos suficientes a 
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satisfazer todos os direitos fundamentais, especialmente os sociais, a dimensão 

negativa da reserva do possível atuaria como impedimento à satisfação de uma 

prestação que pudesse comprometer a satisfação de outra prestação. 

No dizer de Ana Paula Barcellos, pouco adiantará do ponto 

de vista prático, a previsão normativa ou a adequada técnica hermenêutica se não 

houver condições materiais para custear a despesa gerada por determinado direito 

subjetivo171. 

Imaginar que não existam escolhas trágicas, que não haja 

escassez, que o Estado possa sempre prover as necessidades nos parece ou 

uma questão de fé, no sentido que lhe dá o escritor aos Hebreus: a certeza de 

coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, ou uma negação 

total aos direitos individuais172. 

Em outras palavras, esse seria o caso, por exemplo, de 

concessão de uma prestação excessivamente onerosa que esgotasse os 

recursos destinados a concretizar outros direitos. Nessas hipóteses, a reserva do 

possível pode valer como argumento contra a concessão de uma prestação que, 

por afigurar-se desproporcional e irrazoável, inviabilize a realização de outro(s) 

direito(s)173.  

Gustavo Amaral afirma: 

Firmado que há menos recursos do que o necessário para o 

atendimento das demandas e que a escassez não é 

acidental, mas essencial, toma vulto a alocação de recursos. 

As decisões alocativas são escolhas trágicas, pois, em 

última instancia, implicam a negação de direitos que, podem 

redundar grande sofrimento, inclusive em mortes. As 

decisões alocativas são, basicamente, de duas ordens: 

quanto disponibilizar e a quem atender. A primeira é 

chamada de decisão de primeira ordem e a outra de decisão 

de segunda ordem. A expressão foi cunhada por Guido 
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Calabresi e Philip Bobbitt, com as decisões de primeira 

ordem voltando-se à produção de bens em que há escassez 

natural. Jon Elster inclui nas decisões de primeira ordem 

todas as escolhas feitas ou induzidas com o propósito direto 

de afetar o total de bens disponíveis, incluindo escolhas 

individuais e a escassez quase-natural. Elster cria também o 

conceito de decisões de terceira ordem que vêm a ser 

decisões tomadas pelos potenciais beneficiários dos bens 

escassos que afetam suas necessidades ou suas 

possibilidades de recebê-los, dentro de um dado esquema 

alocativo. São citados exemplos os operários que por serem 

casados ou por trabalharem em indústrias vitais para o 

esforço de guerra tinham mais facilidade de serem 

dispensados do serviço militar, ou ainda a possibilidade de 

desestimular o uso de nicotina, álcool e drogas dando-lhes 

menor prioridade para transplantes174. 

Isoladamente, a escassez orçamentária não é argumento 

sólido o bastante para afastar o imperativo de implementação dos direitos 

fundamentais sociais. Ainda que os recursos públicos sejam limitados, não é 

vedado ao Judiciário determinar ao Estado a alocação de verbas orçamentárias 

específicas para o cumprimento de direitos sociais175. 
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No dizer de Fabiana Kelbert: 

Nesse ponto, pode-se sustentar que a reserva do possível 

atuaria como limite negativo, ou seja, justificaria o 

indeferimento de uma prestação que implicasse um gasto 

estatal tão grande que pudesse comprometer todo o 

sistema. Isso significa, em outras palavras, que o 

deferimento de uma prestação estatal tornaria inviável a 

concretização de outras políticas públicas já determinadas, 

uma vez que poderia esvaziar os cofres públicos. Além 

disso, haveria o comprometimento do acesso universal e 

igualitário aos direitos prestacionais176. 

Nesse contexto, a máxima de que há necessidades e 

desejos ilimitados e recursos limitados continua válida177. Assim, uma ponderação 

de ordem fática que é preciso enfrentar diz respeito à disponibilidade, ou não, de 

recursos para atender às prestações positivas que se concluiu podem ser 

exigidas judicialmente. O debate em torno dessa dificuldade foi batizado com a 

expressão “reserva do possível” e tem sido popularizada, em boa parte, pelo 

                                                                                                                                    
um dever do Poder Judiciário. Dever este que deve ser exercido na perspectiva intervencionista e 
transformadora para a emancipação do homem na sociedade, para o seu pleno desenvolvimento 
humano e para a consolidação da justiça social. Ação Civil Pública n. 2004.72.00.017675-8, da 
Justiça Federal de Florianópolis (SC). Julgada em 29.03.2007, pelo Juiz Federal Zenildo 
BODNAR. Sentença confirmada integralmente, em grau de apelação, pelo Egrégio Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, em 26.08.2009, em acórdão da lavra da Desembargadora Federal 
Marga Inge Barth Tessler. Disponível em: <http: //www.trf4.gov.br>. Acesso em: 08 maio de 2011. 
176

 KELBERT, Fabiana Okchstein. Reserva do Possível e a Efetividade dos Direitos Sociais no 
Direito Brasileiro. p. 115. 
177

 É ponto de partida da filosofia de Thomas Hobbes que os direitos fundamentais dos indivíduos, 
especialmente os de liberdade, podem sofrer restrições para tornar possível a vida em comum. De 
acordo com a concepção, a liberdade ilimitada conduz a uma guerra de todos contra todos, porque 
então cada qual estaria livre e sem receio de buscar a própria vantagem. O exercício dos direitos 
fundamentais com âmbito de proteção não carente de conformação pelo legislador pode originar 
controvérsias entre os seus titulares ou conduzir a choques com interesses da comunidade. Já por 
isso os referidos direitos não devem ser vistos como absolutos, ou como posições definitivas. Em 
decorrência, intervenções em direitos fundamentais são possíveis, e o seu exercício pode ser 
restringido ou limitado. Essas intervenções não devem ser compreendidas como mecanismo 
redutor desses direitos, mas sim como meio voltado, de um lado, à própria garantia do seu 
exercício e, de outro, à proteção de bens constitucionais de toda a comunidade. O intérprete e 
aplicador do direito vê-se em confronto com distintos aspectos jurídicos quando o assunto é a 
solução de problemas que podem apresentar em decorrência do exercício de direitos 
fundamentais. Entre eles, destacam-se o âmbito de proteção de um direito fundamental, a sua 
restrição e pressuposta possibilidade de intervenção, a reserva legal, bem como a colisão de 
direitos. A resolução adequada desses problemas exige a consideração conjunta desses distintos 
aspectos. LEDUR, Jose Felipe. Direitos Fundamentais Sociais.  p. 48-49. 



 82 

empenho da Administração Pública em divulgá-lo e argui-lo nas mais diversas 

demandas, a pretexto do sempre iminente apocalipse econômico178. 

Um dos principais pontos argumentativos daqueles que 

defendem ser indevida a interferência do Judiciário para obrigar o Executivo a 

atender direitos fundamentais é o de que, ao se fazer prestação em obediência à 

determinação judicial, não havendo previsão orçamentária, estar-se-ia gerando 

desequilíbrio na contas públicas e prejuízos aos demais destinatários dos 

benefícios sociais, pois para se atender ao caso pontual, haveria que se reduzir a 

aplicação de recursos naquela área, já que as verbas seriam limitadas e 

insuficientes para o atendimento de todos os direitos a todas as pessoas179. 

Os chamados direitos de defesa não costumam ter sua 

eficácia plena questionada, visto que sua efetivação dependeria de operação de 

cunho eminentemente jurídico. Já os direitos sociais necessitariam de um agir que 

acarreta custos ao Estado. Essa teoria não encontra originalidade no Brasil. Sua 

fonte nem mesmo é doutrinária e, acompanhada pela doutrina portuguesa, tem 

assento na jurisprudência constitucional alemã a qual entende que a construção 

dos direitos subjetivos à prestação material de serviços públicos pelo Estado está 

sujeita à condição da disponibilidade dos respectivos recursos180.  

Os direitos sociais a prestações, ao contrário dos direitos de 

defesa, não se dirigem à proteção da liberdade e igualdade abstrata, mas sim, 

como já assinalado alhures, encontram-se intimamente vinculados às tarefas de 

melhoria, distribuição e redistribuição dos recursos existentes, bem como à criação 

de bens essenciais não disponíveis para todos os que deles necessitem. 

Os direitos fundamentais contêm uma dimensão positiva, a 

reclamar prestações estatais comissivas e não apenas omissivas. Para a 

satisfação das pretensões originadas dessa dimensão positiva é necessário o 

consumo de recursos escassos, tornando inexorável a tomada de decisões 

alocativas. Essas decisões são disjuntivas, significando o atendimento de uns e o 
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não atendimento de outros, mesmo quando o não atendimento possa significar a 

morte181. 

Para a correta compreensão dessas pretensões positivas, 

deve o intérprete pressupor a limitação dos recursos para atender a todos e, 

assim, deve pressupor a existência e a legitimidade de decisões alocativas pelo 

Estado, de primeira e segunda ordem, com vistas à concretização destas normas. 

Justamente pelo fato de os direitos sociais prestacionais 

terem por objeto – em regra – prestações do Estado diretamente vinculadas à 

destinação, distribuição (e redistribuição), bem como à criação de bens materiais, 

aponta-se, com propriedade, para a sua dimensão economicamente relevante182, 

ainda que se saiba, como já frisado alhures, que todos os direitos fundamentais 

possuem uma dimensão positiva e, portanto, alguma relevância econômica183. 

De qualquer forma, é evidente que não se deve fazer 

distinção entre direitos individuais e sociais, quanto à sua efetividade, sob a 

alegação de que se vincula ao princípio da liberdade (e portanto não tem custo 

financeiro) e outro que não se vincula a esse princípio (e tem custo financeiro), e 

por esse motivo o primeiro deveria ser prestado incondicional ou prioritariamente 

e o segundo ficaria dentro de uma “reserva do possível”. E qualquer tentativa 

neste sentido mostra-se mais desprovida de correção quando se constata que 

não somente a implementação de direitos sociais, mas também a dos direitos 

individuais têm custo econômico184. 

Ao contrário do que já se pensou, não apenas os direitos a 

prestações positivas, mas mesmo os direitos a prestações 

negativas envolvem custos. Hoje é inegável que mesmo os 

direitos de liberdade demandam recursos estatais. A 
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estruturação de instituições permanentes, como a polícia e 

os tribunais eleitorais, são exemplos do que se afirmou. 

Assim, o que se observa é que os custos de financiamento e 

manutenção dos direitos não se resumem ao aspecto 

econômico-financeiro, que sem dúvida é o aspecto mais 

imediato, entretanto podem ser referidos custos indiretos, 

como os derivados dos encargos institucionais de 

manutenção e funcionamento das estruturas estatais. Esses 

custos públicos são provenientes da arrecadação conduzida 

pelo Estado Fiscal, o que ocorre por meio dos tributos. No 

caso brasileiro, o financiamento e a promoção dos direitos 

sociais ocorrem por meio de tributos diversos, destacando-

se neste contexto a figura das contribuições sociais, para as 

quais a Constituição Federal prevê finalidades 

específicas185. 

Partindo para a segunda questão – que diz respeito à 

prioridade no cumprimento da ordem de efetivação dos direitos fundamentais -, ou 

seja, se todos os direitos exigem prestações negativas e positivas, ao mesmo 

tempo em que todos os direitos custam, a definição quanto à aplicabilidade, à 

prevalência ou à preferência desses direitos não pode se basear na ideia de que 

uns custam e outros não. A questão a ser apresentada é saber como deve ser 

definida essa prioridade se não houver recursos para o cumprimento simultâneo de 

todo o catálogo de direitos186. 

Entretanto, não há que desprezar o fato da existência de 

limites financeiros para realização das despesas com o exercício dos direitos 

fundamentais187. É uma realidade concreta que os Estados podem dispor de 
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recursos para custear a sua atividade à medida que haja o ingresso suficiente de 

receita. Os gastos ficam, portanto, adstritos a um orçamento público, o qual faz 

previsão de receita e indica a fonte da arrecadação ao tempo em que limita a 

execução da despesa e contempla, excluindo ou restringindo gastos com certos 

direitos, as prioridades definidas pelo Executivo e pelo Legislativo mediante o 

devido processo188. 

Como já se demonstrou, é inegável que todos os direitos 

fundamentais são dependentes de fatores econômicos e da disponibilidade de 

verbas, e, portanto, a escassez de recursos pode figurar como limite concreto à 

efetivação dos direitos fundamentais, especialmente os de cunho prestacional189. 

O que se observa é que não é apenas a escassez de 

recursos que se mostra problemática, mas sim, de que modo os recursos 

(limitados) são distribuídos. Nesse ponto, importa destacar que a ausência de 

recursos não se restringe aos econômicos, mas também aos recursos humanos 

ou qualquer outro recurso material, como por exemplo, a falta de médicos e de 

leitos vagos em hospitais, ou ainda, falta de vagas ou mesmo de professores, no 

caso do direito à educação190.  

O direito ao atendimento em creches e pré-escolas 

relaciona-se não apenas com o direito à educação, mas 

também com a assistência aos desamparados. Trata-se de 

uma forma de permitir que o pai e a mãe de menores de seis 

anos trabalhem sem prejuízos maiores para a criança. Não 

há aqui muita dificuldade com a definição dos efeitos: as 

expressões creche, pré-escola e criança até 6 (seis) anos 

são inteiramente conhecidas. O direito ao ensino 

fundamental gratuito é repetidamente referido pela 
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Constituição, que chega a afirmar tratar-se de um direito 

público subjetivo. Observe-se que o objetivo pretendido pela 

norma não é apenas assegurar que seja oferecido o ensino 

fundamental, mas que (i) todos tenham efetivamente acesso 

a ele – por isso a referência no dispositivo à obrigatoriedade 

e, com o mesmo propósito, ao oferecimento obrigatório em 

horário noturno e sob forma didática adequada, a fim de que 

também os adultos não alfabetizados tenham oportunidade 

de obter ao menos essa formação básica; (ii) todos tenham 

condições reais de aprender os conteúdos ensinados, daí a 

garantia de programas suplementares de material didático, 

transporte, alimentação e assistência à saúde, no âmbito da 

própria escola. Também aqui, os efeitos que a norma 

procura produzir são bastante definidos, até porque tais 

dispositivos têm claramente a natureza de regras, e não de 

princípios. Com efeito, se o aluno do ensino fundamental 

não puder adquirir o material escolar e este não lhe for 

entregue, haverá violação da regra constitucional. Se o 

adulto ou jovem que trabalha não puder cursar o ensino 

fundamental à noite, pois tal serviço não está sendo 

oferecido pelo Poder Público, haverá violação do dispositivo. 

Se a mãe precisa trabalhar e não há creche na qual possa 

deixar seu filho de quatro anos, não há dúvida que a norma 

está sendo descumprida191. 

Como se vê, novamente desponta a problemática das 

vinculações estabelecidas pela Constituição, ou seja, o que ela determina que 

deva ser feito para atingir o máximo em efetividade dos direitos fundamentais, 

inclusive os direitos sociais. Trata-se, portanto, de investigar se as verbas 

destinadas a concretizar os objetivos constitucionais estão realmente sendo 

aplicadas com essa finalidade. Esse é o sentido da tributação, por exemplo, 
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quando o Estado se vale da arrecadação fiscal para financiar os direitos 

fundamentais192.  

Observe-se o caso, exemplificativo, previsto no art. 227, caput 

da Constituição, o qual estabelece o dever do Estado de prestar proteção integral e 

prioritária à criança e ao adolescente. Nos termos do § 1º do art. 227, o Estado 

deverá promover programas de assistência integral à saúde. Acontece que para a 

satisfação integral do previsto na norma fundamental, tal direito à proteção somente 

poderá ser garantido caso os agentes públicos, por meio de políticas públicas 

específicas promovam os atos materiais necessários para a implantação, por 

exemplo, do tratamento a adolescentes portadores de necessidades especiais o 

que, aliás, é reiterado no art. 11, § 1º da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), mediante a concepção de estabelecimentos adequados, contratação 

de profissionais treinados e preparados, além da aquisição de bens e 

equipamentos indispensáveis. Ora, se o Estado não promoveu a satisfação 

espontânea do bem da vida saúde se está diante da violação aos direitos 

fundamentais das crianças portadoras de necessidades especiais193. 

Tais considerações estão diretamente ligadas aos objetivos 

constitucionais, ou seja, a arrecadação de recursos conduzida pelo Estado, bem 

como a aplicação desses recursos, os quais devem atender às finalidades 

constitucionais que embasam o Estado Social e Democrático, conforme já se 

mencionou alhures. Isso significa, importa repisar, que a reserva do possível, na 

sua dimensão fática, só poderá ser alegada quando o Estado comprovar que 

efetivamente não dispõe de verbas ou que já as aplicou de maneira satisfatória e 

em atendimento aos objetivos e finalidades constitucionais. A mera alegação da 

inexistência de recursos não pode ser aceita, pois viola os ditames 

constitucionais194. 

No entanto, ao conceber os direitos sociais como direitos 

fundamentais, o Estado brasileiro assumiu um compromisso para com a sua 
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efetivação, o que significa que deve pautar sua atividade com vistas à realização 

daqueles direitos195. 

Nesta linha de pensamento, 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 

conceber 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 atendido, de tal forma que o orçamento há 

de servir como instrumento para a respectiva realização, e não como óbice196. 

Já se demonstrou, contudo, a inaplicabilidade do raciocínio 

defendido. Ainda que a tese fosse aceitável, a legitimação da interferência judicial a 

bem do cumprimento dos direitos fundamentais necessários por parte do 

administrador pode revestir-se, ao invés de determinação indireta, na interferência 

no ato de elaboração do próprio orçamento público, diante da verificação da 

desobediência de normas constitucionais garantidoras197. 

O Poder Judiciário não poderá paralisar a sua atividade por 

invocação do fator econômico. Este último interessa mais intensamente  às demais 

formas de expressão do poder estatal, cujos entes são constitucionalmente 

competentes e responsáveis pelo ajuste das finanças públicas. 

Durante a fase de declaração do direito, portanto, não é dado 

ao órgão jurisdicional absorver a questão econômico-

financeira para paralisar a sua atividade. Isto representaria, 

em comparação com o plano privado, a esdrúxula figura na 

qual o devedor não seria condenado à reparação do dano, 

porque não dispõe de patrimônio suficiente para o 

adimplemento futuro do título executivo judicial. Se o 

patrimônio do Estado não é suficiente para o adimplemento 

completo de suas obrigações constitucionais, abre-se o 

caminho para duas soluções possíveis: a) a aplicação do 

princípio da proporcionalidade na utilização dos recursos 
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existentes, no caso de concessão de tutelas de urgência; ou 

b) o ajuste orçamentário para o cumprimento da sentença 

transitada em julgado198. 

Assim, a diferença entre os direitos sociais e os individuais, 

no que toca ao custo, é uma questão de grau, e não de natureza. Ou seja: é 

mesmo possível que os direitos sociais demandem mais recursos que os 

individuais, mas isso não significa que estes apresentam custo zero. Desse modo, 

o argumento que afastava tout court, o atendimento dos direitos sociais pelo 

simples fato de que eles demandam ações estatais e custam dinheiro não se 

sustenta. Também a proteção dos direitos individuais tem seus custos, apenas se 

está muito acostumado a eles. 

Embora a ideia de escassez de recursos possa parecer 

verdadeiramente assustadora, é preciso recolocá-la em seus devidos termos. Isso 

porque, em primeiro lugar  - afora países em que os níveis de pobreza da 

população sejam extremos – faltando mesmo capacidade contributiva, os Estados 

têm, em geral, uma capacidade de credito bastante elástica, tendo em vista a 

possibilidade de aumento de receita. 

Em um curto espaço de tempo, pouco mais de um ano no 

caso brasileiro, a autoridade pública tem condições técnicas de incrementar suas 

receitas, com a majoração de tributos, por exemplo. Em suma: a limitação de 

recursos existe, ainda que esse limite não esteja tão próximo como muitas vezes se 

quer fazer acreditar.  

A gestão de recursos financeiros envolve, sempre, dois tipos 

de ação: a obtenção e o dispêndio. Não é diferente com os recursos públicos. A 

apuração de recursos pelo Poder Público é tema amplamente regulado pelo direito 

constitucional, desde as clássicas limitações ao poder de tributar, até as modernas 

regras que regem o endividamento público. Em suma: para a apuração de receitas, 

o Estado deverá obediência às normas jurídicas pertinentes. 

Com relação à despesa pública, esta é exatamente o 

mecanismo pelo qual o Estado, além de sustentar sua própria estrutura de 

funcionamento, procura realizar seus fins e atingir seus objetivos. Do ponto de vista 

formal, as despesas públicas deverão estar previstas no orçamento, nos termos 
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constitucionais e legais; mas o que deverá constar do orçamento? Em que se 

deverá investir? Em que os recursos públicos deverão ser aplicados? Com muito 

maior razão, também o conteúdo das despesas haverá de estar vinculado 

juridicamente às prioridades eleitas pelo constituinte originário. 

A Constituição, como já demonstrado, estabelece metas 

prioritárias, objetivos fundamentais, dentre os quais sobreleva a promoção e 

preservação da dignidade da pessoa humana e aos quais estão obrigadas as 

autoridades públicas. A despesa pública é o meio hábil para atingir essas metas. 

Logo, por bastante natural, as prioridades em matéria de gastos públicos são 

aquelas fixadas pela Constituição, de modo que também a ponta da despesa, que 

encerra o ciclo da atividade financeira, esteja submetido à norma constitucional199. 

Segundo Ingo Sarlet: 

Não nos parece absurda a observação de que negar ao 

indivíduo os recursos materiais mínimos para manutenção de 

sua existência (negando-lhe, por exemplo, uma pensão 

adequada na velhice, quando já não possui condições de 

prover seu sustento) pode significar, em última análise, 

condená-lo à morte por inanição, por falta de atendimento 

médico, etc200. 

Imaginar que a influência da Constituição no que diz respeito 

aos gastos públicos se limitaria à formalidade de sua previsão orçamentária seria 

ignorar por completo a natureza normativa da Carta e dos fins materiais por ela 

estabelecidos. Tal concepção provocaria, ainda, uma partição inteiramente sem 

sentido na atividade financeira do Estado: a apuração de receitas, especialmente 

no que diz respeito ao direito tributário, estaria submetida aos comandos 

constitucionais, mas as despesas não.  

Se é assim, e se os meios financeiros não são ilimitados, os 

recursos disponíveis deverão ser aplicados prioritariamente no atendimento dos fins 

considerados essenciais pela Constituição, até que eles sejam realizados. Os 
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recursos remanescentes haverão de ser destinados de acordo com as opções 

políticas que a deliberação democrática apurar em cada momento. 

Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma 

contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao 

afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, 

ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode esquecer 

que a finalidade do Estado ao obter recursos, para em seguida gastá-los sob a 

forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra política pública, é 

exatamente realizar os objetivos fundamentais da Constituição201. 

João Esteves afirma que não de pode deixar de efetivar os 

direitos sociais sob o argumento da inexistência de previsão no orçamento, nem 

tampouco da ausência de recursos em razão de sua aplicação anterior: 

Mas a não efetivação de direitos fundamentais sociais não 

pode ter por obstáculo a explicação de que não existe 

previsão orçamentária ou que, tendo sido prevista ocorreu 

“exaurimento de recursos orçamentários”. Acontece que a 

elaboração do orçamento deve contemplar todas as diretrizes 

estabelecidas na Constituição, e não hão de ser privilegiados 

certos direitos em detrimento de outros. O estabelecimento de 

prioridades orçamentárias no estabelecimento de políticas 

públicas deve ser retirado da própria Constituição, conforme 

as diretrizes emanadas, sob pena de ser tido como 

inconstitucional. Já o gerenciamento dos recursos 

orçamentários, por sua vez, deve ter por motivação e limite o 

mesmo comando constitucional, sem o qual também estaria 

exorbitando a competência delegada constitucionalmente202. 

3.2.1.2.4 A necessidade de observância do preceito da proporcionalidade 

Como última abordagem desse contexto de intervenção 

judicial e seus limites, faz-se mister a explicitação dos chamados princípios 

formais, pelos quais se poderá encetar a decisão de mérito no controle de 
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políticas públicas com respeito ao âmbito de conformação do legislador ou do 

administrador203. 

Partindo da premissa de que todos os direitos fundamentais 

gozam também do caráter principiológico, impende reiterar que os princípios 

estão situados no topo do ordenamento constitucional como opção valorativa do 

constituinte204. Segundo Jose Felipe Ledur, o exame do que sejam princípios 

jurídicos tem como pressuposto a certeza de que o Direito não se esgota em bem 

formuladas regras jurídicas205.  

Na organização da estrutura básica de poder predominam 

dispositivos constitucionais vazados em linguagem mais precisa, a que se 

associam, prima facie, significados com delimitação mais estreita, ao passo que, 

em sua dimensão prospectiva, as Constituições se valem de textos normativos 

abrangentes e, em decorrência, com menor grau de precisão. No primeiro caso, a 

concretização dá origem a normas constitucionais do tipo regras, ao passo que, 

no segundo, há a geração de normas-princípio.206 Com efeito, o princípios 
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fundamentais se alicerçam num sistema objetivo de valores, e não num sistema abstrato ou 
neutral. Por isso a série de valores reconhecidos na Constituição brasileira na realidade tem a 
natureza de princípios jurídicos, devendo ser ponderados entre si e frente a regras e princípios  
constitucionais, em casos de colisão. Pode-se afirmar, portanto, que, assim como os princípios 
jurídicos, também os valores jurídicos têm a função de otimizar o Direito, tendo por destinatários o 
seu aplicar, seja ele o legislador, o administrador ou o juiz. LEDUR, Jose Felipe. Direitos 
Fundamentais Sociais.  p. 27-28. 
206

 Nesse sentido ver ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Há diversos critérios 
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è o da generalidade. Segundo esse critério, princípios são normas com grau de generalidade 
relativamente alto, enquanto o grau de generalidade das regras é relativamente baixo. Um 
exemplo de norma de grau de generalidade relativamente alto é a norma que garante a liberdade 
de crença. De outro lado, uma norma de grau de generalidade relativamente baixo seria a norma 
que prevê que todo o preso tem direito de converter outros presos à sua crença. Segundo o 
critério da generalidade, seria possível pensar em classificar a primeira norma como princípio, e a 
segunda como regra. p. 87/88. 
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constitucionais são capazes de tudo disciplinar, ampliam a aplicabilidade do 

sistema jurídico, de modo que nada fique fora de sua qualificação deontológica. A 

atuação ativa do intérprete-aplicador na concretização dos princípios 

constitucionais fica evidenciada com a importância que a Teoria da Argumentação 

vem assumindo no âmbito da Teoria do Direito, em boa medida a partir do 

trabalho desenvolvido pelas Cortes Constitucionais, priorizando-se a perspectiva 

argumentativa no estudo do Direito, isto é, seu estudo como um sistema dinâmico 

de argumentos e não como mero sistema estático de regras e princípios.207 

Assim, os princípios têm uma dimensão que falta em outras 

normas: a dimensão de peso ou importância. Se se dá um conflito entre regras, 

uma delas não pode ser válida. Porém, quem quer resolver a colisão de princípios 

tem de ter em conta o peso relativo de cada um. Desse modo, os princípios 

orientam uma decisão em um sentido, ainda que não de forma concludente, e 

sobrevivem intactos ainda quando não prevaleçam208.  

No momento em que um princípio entra em colisão com 

outro, há de haver uma escolha racionalmente fundamentada sobre qual dos dois 

deve ter preferência. Esta preferência, entretanto, não é simples, mas ponderada. 

Isso porque, mesmo depois de determinado qual princípio que deve prevalecer, 

uma outra escolha se impõe, envolvendo as medidas capazes de realizá-lo: é que 

se deverá escolher aquela medida que cause menor prejuízo aos demais 

princípios não prevalentes209.  

Os princípios são mandados de otimização. Isso significa 

que eles são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 

possível, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes210. 

O princípio veicula inicialmente uma norma prima facie211, 

indicando um fim genérico a perseguir ou um valor a proteger, sem, no entanto, 
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 BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. O princípio da 
dignidade da pessoa humana. p. 119-121. 
210

 LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo. Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais.  p. 39. 
211
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indicar qual a extensão desse fim, que metas específicas deverão ser alcançadas 

para realizar o objetivo da norma ou que meios deverão ser empregados para 

tanto. Como consequência, uma grande variedade de opções estará disponível, 

todas elas abarcadas no sentido inicial enunciado pelo princípio 212. 

As regras, por outro lado, seguindo a linha de Dworkin, são 

normas que podem ser cumpridas ou não, à maneira de disjuntivas. Elas contêm 

determinações no âmbito do fático e juridicamente possíveis. A impossibilidade 

fática ou jurídica de sua aplicação conduz à sua invalidez e, com isso, à exclusão 

da ordem jurídica, salvo se for possível a introdução de uma cláusula de exceção 

por uma outra regra ou com base em um princípio213. 

Como regras são razões determinativas, incidindo a regra, 

esta deverá ser aplicada. Havendo uma colisão de princípios, por outro lado, a 

proporcionalidade214 exercerá um papel preponderante na configuração da 

                                                                                                                                    
maioria das vezes, mandados definitivos, ou, se não totalmente definitivos, ao menos em um grau 
maior que os princípios. Só se entende que as regras não expressam mandados totalmente 
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intervenção judicial em políticas públicas215. E isto porque um deles deve ceder ao 

outro, levando a cabo a dimensão do peso, não mais a dimensão de validade. 

Procede-se à ponderação para a definição de qual dos interesses, abstratamente 

do mesmo nível, possui maior peso no caso concreto. Ou seja, considerando o 

caso concreto, indicam-se as condições pelas quais um dos conflitos cede ao 

outro216. 

Pela ponderação, portanto, há uma redução das 

possibilidades semânticas do enunciado do princípio, de modo que algumas das 

medidas que seriam faticamente admissíveis para a sua otimização são 

afastadas, pois realizam apenas um dos princípios ponderados (o que obteve a 

preferência), desprezando inteiramente os demais. Certamente, a aplicação do 

raciocínio envolve uma série de sutilezas, pois poderão existir várias medidas que 

realizam princípios em proporções diferentes. A escolha dentre elas importará um 

conjunto de avaliações e decisões 217. 

Assim, quando surge uma colisão entre direitos 

fundamentais, a satisfação de um deles implicará necessariamente na restrição 

do outro. Especialmente num contexto em que a escassez de recursos parece 

inafastável, surge a necessidade de se fazer escolhas, tanto políticas quanto 

judiciais, quando o conflito for levado ao Judiciário, Nessas circunstâncias, o 

controle as escolhas deverá atender à proporcionalidade218. 

Submetido o princípio em exame à ponderação, haverá uma 

redução dessas possibilidades de escolha e de sua própria extensão. Isso 

porque, de todas as opções disponíveis, será escolhida aquela que, realizando o 

princípio definido como prevalente (ou ao menos um conteúdo básico desse 

princípio), não despreze totalmente os demais, otimizando-os em alguma medida. 
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A ponderação, portanto, transforma o princípio, para aquele caso, em uma regra 

biunívoca e diretamente aplicável219. 

Dessa forma, para que haja um direito fundamental social 

definitivo, há de se apresentar uma tal situação social, na qual o grau de 

necessidade de satisfação do princípio jusfundamental-social seja mais grave do 

que a intensidade da intervenção – ou aviltamento -  que tal satisfação causa no 

princípio contrário220. 

3.2.1.3 O mínimo existencial 

3.2.1.3.1 Considerações preliminares 

Embora não seja o objeto principal do presente estudo, 

cumpre destacar o que se entende como a preservação do “mínimo existencial”, 

uma vez que a análise da sindicabilidade das políticas públicas passa pela sua 

definição. 

O “outro lado da moeda” da reserva do possível poderia ser 

definido pela necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, da 

integridade e da intangibilidade de um núcleo de direitos garantidor da dignidade 

da pessoa humana. 

De fato, se pode, desde logo afirmar que pelo menos cinco 

direitos fundamentais sociais expressa e distintamente consagrados na 

Constituição Federal (salário mínimo, assistência social, previdência social, saúde 

e moradia), encontram sua justificativa na finalidade comum destes direitos, qual 

seja, a de assegurar ao indivíduo, mediante a prestação de recursos materiais 

essenciais, uma existência digna221. 

Segundo Fabiana Kelbert: 

O mínimo existencial diz respeito ao núcleo básico do 

princípio da dignidade humana assegurado por um extenso 

elenco do direitos fundamentais sociais, tais como direitos à 

educação fundamental, à saúde básica, à assistência social, 

ao acesso à justiça, à moradia, ao trabalho, ao salário 
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mínimo, à proteção à maternidade e à infância. Para a 

implementação de todos esses direitos ainda que limitada à 

efetivação do mínimo existencial são necessárias prestações 

positivas que exigem recursos públicos bastante 

consideráveis222. 

E isto evidente na medida em que a satisfação das 

prestações que integram o mínimo existencial – justamente por dizerem respeito 

ao mínimo necessário à subsistência humana digna – sempre terão um forte peso 

quando sopesadas com os princípios opostos223. 

No caso especifico do direito social ao mínimo existencial, o 

princípio que o funda será o da dignidade da pessoa humana, o qual deverá ser 

cotejado aos princípios contrários, a fim de que se determine em quais 

circunstâncias deve preponderar. É certo que, na maioria das vezes, há de 

preponderar o princípio da dignidade da pessoa humana, dada a 

fundamentalidade dos valores por ele enfeixados, os quais se ligam à própria 

mantença da condição humana224. 

Assim, há como sustentar que, na base dos quatro direitos 

sociais expressamente consagrados pelo Constituinte de 1988, se encontra a 

necessidade de preservar a própria vida humana, não apenas na condição de 

mera sobrevivência física do indivíduo (situação que assume especial relevância 

no caso do direito à saúde, por exemplo), mas também de uma sobrevivência que 

atenda aos mais elementares padrões de dignidade. O Constituinte, além de 

elevar a dignidade da pessoa humana a princípio informador e condicionante da 

ordem econômica nacional, explicitou o vínculo da dignidade com o assim 

designado mínimo existencial225. 

A ideia subjacente ao modelo de Canotilho parece ser 

precisamente esta: onde faltam as condições materiais mínimas, o próprio 
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exercício da liberdade fica comprometido, e mesmo os direitos de defesa não 

passam de fórmulas vazias de sentido226. 

No dizer de Oziel de Souza, em um Estado em que o mínimo 

existencial antolha-se irrealizável, há de se questionar o que efetivamente pode ser 

realizado, já que o aludido direito social representa o parâmetro menor das 

prestações estatais. Um Estado completamente incapaz de prestar o mínimo 

existencial há de ser capaz de prestar o que?227 

Portanto, a ideia de “mínimo existencial”, ligada ao exercício 

do que se denomina de status positivus libertatis228, apresenta característica de 

direito subjetivo somente para garantir o mínimo indispensável às condições de 

exercício da liberdade229. 

Deve ficar registrado que a ideia de um “mínimo existencial” 

defendida por setores doutrinários no Brasil encontra outro tipo de defesa, 

diferente da acima explanada, e que, portanto, não a prende ao princípio da 

liberdade. Para registrar alguns exemplos dessa outra vertente, cita-se Ana Paula 

Barcellos, a qual entende que o “mínimo existencial” guarda correspondência com 

a dignidade da pessoa humana230. 
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Como Ada Pellegrini Ginover atentamente observa, a 

justificativa à intervenção do Poder Judiciário se dá quando violado o núcleo 

intangível da vida: 

É esse núcleo central, esse mínimo existencial que, uma vez 

descumprido, justifica a intervenção do Judiciário nas 

políticas públicas, para corrigir seus rumos ou implementá-

las, independentemente da existência de lei ou de atuação 

administrativa. O mínimo existencial corresponde, assim, à 

imediata judicialização dos direitos, independentemente da 

existência de lei ou de atuação administrativa, constituindo, 

mais do que um limite, um verdadeiro pressuposto para a 

eficácia imediata e direta dos princípios e regras 

constitucionais, incluindo as normas programáticas, que 

deveriam ser implementadas por lei231. 

Assim, a questão do mínimo existencial diz respeito a um 

mínimo em conteúdo que deve ser realizado ou protegido, de modo que sobre ele 

não recaiam os limites impostos pela reserva do possível232. Assim, embora não 

exista consenso doutrinário quanto à possibilidade de se restringir o mínimo 

existencial em face dos limites impostos pela reserva do possível, pode-se 

defender que esta não poderá ser alegada quando em causa a necessidade de 

preservar a vida e a dignidade da pessoa. 

Desse modo, a reserva do possível só poderá atuar como 

argumento válido quando restar efetivamente demonstrado pelos poderes 

públicos que eventual restrição a direitos sociais foi o resultado de um exercício 

de ponderação entre princípios conflitantes, atendidos os requisitos da 

proporcionalidade e preservado o conteúdo mínimo necessário para a garantia de 

uma vida digna233. 
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A teoria do mínimo existencial, que tem a função de atribuir 

ao indivíduo um direito subjetivo contra o Poder Público em casos de diminuição 

da prestação dos serviços sociais básicos que garantem a sua existência digna, 

até hoje foi pouco discutida na doutrina constitucional brasileira. Desta forma, é 

possível concluir-se, amparado pelas ideais de Andreas Krell que: 

Se é licito daí deduzir direitos de defesa contra o arbítrio e 

mesmo direitos políticos (porque, sem eles, não haveria 

dignidade), a fortiori, ou, ao menos a pari se poderá reclamar 

a exigência de meios materiais mínimos: uma certa 

propriedade (o que não é novo, é ideia do liberalismo velho, 

mas agora adaptada, universalizada) e alguns direitos 

sociais, assistenciais. Esse mínimo garantido nas condições 

materiais de existência estaria baseado no próprio conceito 

da dignidade humana234. 

3.2.1.3.2 A dignidade da pessoa humana 

Numa analise histórico-filosófica, a ideia de dignidade da 

pessoa humana é a convergência de diversas doutrinas e concepções de mundo 

que vêm sendo construídas desde longa data na cultura ocidental. A noção não 

está ausente do pensamento grego, pois se manifesta na concepção cosmológica 

da responsabilidade ética dos estóicos,e ganha profundo alento com o 

desenvolvimento do pensamento cristão, especialmente considerada a cultura da 

igualdade de todos perante a criação235. 

A compreensão da dignidade da pessoa humana e de seus 

direitos no curso da História, tem sido em grande parte, o fruto da dor física e do 

sofrimento moral236. Ao longo do século XX, em vários momentos e por várias 

razões, o homem foi não apenas funcionalizado, como também imolado 

brutalmente nos altares do Estado-nação, do Estado-partido, da ideologia da 

segurança nacional, dentre outras variações sobre temas semelhantes237. 
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A cada grande surto de violência, os homens recuam 

horrorizados, à vista da ignomínia que afinal se abre claramente diante de seus 

olhos; o remorso pelas torturas, as mutilações em massa, os massacres coletivos 

e as explorações aviltantes faz nascer nas consciências agora purificadas, a 

exigência de novas regras de uma vida mais digna para todos238. 

As Constituições, nesse meio tempo, foram ignoradas ou 

manipuladas em seu aspecto estritamente formal. O Estado nazista, embora não 

tenha sido a única dessas experiências, foi certamente a mais chocante, tanto por 

estampar a barbárie em formas inacreditáveis, como também por sua 

constrangedora convivência de acordo com a Constituição de Weimar de 1919. 

Desse modo, o fim da Segunda Guerra Mundial apresentou à humanidade um 

prato de difícil digestão: a banalidade e a proximidade do mal, produzindo efeitos 

variados nas diferentes áreas do conhecimento humano239. 

Ao emergir da 2ª Guerra Mundial, após massacres e 

atrocidades de toda a sorte, iniciados com fortalecimento do totalitarismo estatal 

nos anos 30, a humanidade compreendeu, mais do que em qualquer outro 

momento histórico, o valor supremo da dignidade da pessoa humana. O 

sofrimento como matriz da compreensão do mundo e dos homens, segundo a 

lição luminosa da sabedoria grega, veio aprofundar a afirmação histórica dos 

direitos humanos240. 

Percebeu-se, naquela quadra da história, que as condições 

desmoralizantes herdadas da Primeira Guerra Mundial produziram o meio social 

propício para o surgimento dos movimentos totalitaristas. Neste sentido, é 

definitiva a afirmação de Osvaldo Canela Junior: À miséria econômica seguiu-se 

a miséria de consciência241. 

Desse modo, o fim da Segunda Guerra Mundial apresentou 

à humanidade um prato de difícil digestão: a banalidade e a proximidade do mal, 

produzindo efeitos variados nas diferentes áreas do conhecimento humano242. 
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O que se percebeu, em última análise, é que onde não 

houver respeito pela vida e pela integridade física do ser humano, onde as 

condições mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde a 

intimidade e identidade do indivíduo forem objeto de ingerências indevidas, onde a 

sua igualdade relativamente aos demais não for garantida, bem como onde não 

houver limitação do poder, não haverá espaço para a dignidade da pessoa 

humana, e esta não passará de mero objeto de arbítrio e injustiças243. 

Resultam os direitos fundamentais do consenso 

internacional e sua institucionalização é o produto do compromisso 

expressamente assumido pelas diversas soberanias. Logo, os direitos 

fundamentais são direitos universais, de titularidade de todos os seres humanos, 

na extensão conferida pelo consenso internacional.  

Os direitos fundamentais são prioritários, porque os bens da 

vida por eles protegidos são essenciais à preservação da espécie humana. 

Assim, nada obstante a imensa gama de direitos existentes no ordenamento 

jurídico, os direitos fundamentais devem ser atendidos com absoluta preferência, 

porque envolvem discussão acerca da dignidade do ser humano constituindo o 

pilar do sistema ético de referência244 de todo o sistema normativo245. 

O valor da dignidade da pessoa humana, dentro da cultura 

de uma sociedade aberta e pluralista, pressupõe não somente a preponderância 

desta visão sobre os demais valores (aquele que poderia ser dito a regra comum 

de todos os direitos humanos), mas sobretudo que seus valores, consagrados 
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inclusive através de normas jurídicas, sendo uma delas e a de maior importância 

a Constituição (e sua função especular da sociedade pluralista), estejam em 

permanente processo de troca intersubjetiva, que pertençam ao nível do diálogo 

comum intercomunicativo (de um agir-em-comum em torno de princípios), que 

compareçam ao espaço público para sua crítica e discussão, para que estejam de 

acordo com uma ética do agir comunicativo246. 

A ação estatal para a garantia dos aspectos materiais da 

dignidade da pessoa humana envolve dois momentos. Primeiro, cabe ao Estado 

oferecer condições mínimas para que as pessoas possam se desenvolver e 

tenham chances reais de assegurar por si próprias sua dignidade. Esta é a ideia 

corrente de igualdade de chances ou igualdade de oportunidades. 

É nesse contexto que se posicionam as normas relativas à 

educação e à saúde. Imagina-se que uma pessoa saudável e que tenha acesso à 

educação será capaz de construir sua própria dignidade em uma sociedade 

capitalista que consagra a livre iniciativa, independentemente do auxílio da 

autoridade pública. Ou seja: o resultado final da posição de cada um na 

sociedade depende de sua ação individual. 

A verdade, todavia, é que, em muitas ocasiões, as pessoas 

simplesmente não tiveram acesso a essas prestações iniciais de saúde e 

educação ou, ainda que tenham tido, isso não foi suficiente para que elas 

chegassem a assegurar por si próprias sua dignidade. Que fazer diante dessa 

situação? Abandonar esse conjunto de indivíduos a sua própria mercê, ignorando 

a situação de completa indignidade em que se encontram?247. 

3.2.1.3.3 A igualdade material 

A ação estatal para a garantia dos aspectos materiais da 

dignidade da pessoa humana envolve dois momentos. Primeiro, cabe ao Estado 

oferecer condições mínimas para que as pessoas possam se desenvolver e 
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tenham chances reais de assegurar por si próprias sua dignidade. Esta é a ideia 

corrente de igualdade de chances ou igualdade de oportunidades248. 

Peces-Barba Martínez afirma que: 

O momento que vivemos é o da consolidação do 

componente igualitário e a aproximação e o 

desenvolvimento do componente solidário. Nesse âmbito, 

um grande esforço deve ser feito para que os direitos 

programa em matéria de meio ambiente, de experiência, no 

campo dos consumidores e dos usuários se incorporem ao 

ordenamento jurídico, como direitos cujos destinatários 

sejam todos os cidadãos, ou aqueles localizados na 

sociedade em um determinado e concreto nível de 

prisioneiros, e presos, de inválidos, de aposentados de 

imigrantes, de pais ou mães de família, etc. Também o 

impulso solidário exige que cada vez mais estruturas 

jurídicas sejam de integração e não de subordinação ou de 

coordenação na realização desses programas de ampliação 

dos direitos fundamentais249. 

3.2.1.3.4 A solidariedade social 

Ora bem. A Constituição de 1988 não inaugurou um Estado 

totalitário ou paternalista que determine uma igualdade de resultados para todos, 
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fixando e assegurando o padrão de vida final dos indivíduos independentemente de 

sua ação pessoal. A assistência social ou aos desamparados, todavia, é o 

desdobramento da dignidade da pessoa humana nesse segundo momento, 

funcionando como uma espécie de rede de segurança, abaixo da qual ninguém 

deve temer cair250. 

3.2.1.4 A Vedação ao retrocesso 

Nada obstante, é no contexto histórico que se podem 

encontrar as razões que levaram as Constituições, na segunda metade do século 

XX a se transformarem no repositório jurídico de valores compartilhados pela 

sociedade sob a forma de opções políticas fundamentais e de programas de ação 

vinculantes para os poderes públicos.  

Convém, portanto, refazer esse quadro histórico, lembrando 

que o direito, como tudo o mais que é obra do homem, não apenas deve ser 

compreendido historicamente, como se modifica e evolui, em boa parte, em 

função das novas demandas (ou das antigas sob nova roupagem), apresentadas 

a cada passo pela experiência humana251. 

Depois na revolução industrial do século XIX e das primeiras 

conquistas dos movimentos sindicais em vários países, os Direitos da “segunda 

geração” surgiram em nível constitucional, somente no século XX, com as 

Constituições do México (1917), da República Alemã (1919) e também no Brasil 

(1934), passando por um ciclo de baixa normatividade e eficácia duvidosa. Seus 

pressupostos físicos devem ser criados pelo Estado como agente para que eles 

se concretizem252. 

Segundo Cristina Queiroz, de um ponto de vista estrutural, 

os direitos econômicos, sociais e culturais ou, genericamente, os direitos 

fundamentais sociais, constituem obrigações de prestação positivas cuja 

satisfação consiste num facere, uma ação positiva a cargo dos poderes públicos. 

E, embora se possa constatar a existência de declarações de direitos com 

expressa referência aos direitos fundamentais sociais anteriores à II Guerra 
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Mundial, será, todavia, nos anos 70 do século XX, que se colocará com mais 

acuidade a questão de saber quanto a esses direitos se os mesmos possuem 

status constitucional253. 

Imagine-se um município onde não é oferecido ensino 

fundamental gratuito regular, mas apenas o noturno, de maneira que os jovens e 

adultos freqüentam a escola, mas as crianças não. Imagine-se, então, que as 

autoridades municipais pretendam fechar a escola noturna. Certamente tal aça 

poderá ser impedida judicialmente com fundamento nas modalidades negativa ou 

vedativa do retrocesso da eficácia jurídica, reconhecidas às normas que dispõe 

sobre a educação em geral e o oferecimento de ensino noturno adequado em 

particular254. 

Para que se possa construir uma garantia de manutenção do 

nível de prestação social uma vez alcançado, seria importante esclarecer se essa 

proibição se refere somente à atividade legislativa ou também à redução do nível 

de organização fática dos serviços básicos e do volume das prestações materiais, 

como cortes no orçamento da respectiva entidade pública255.  

Cristina Queiroz afirma que a constitucionalidade da medida 

legislativa violará direitos adquiridos se colidir com o núcleo essencial de existência 

mínima, inerente ao respeito pela dignidade da pessao humana, ou se desrespeitar 

o princípio geral de igualdade ou o princípio da proteção da confiança. 

Mas haverá aí fundamentalmente que distinguir entre uma 

“reversibilidade fáctica”, relativa a recessões e crises 

económicas, da “proibição do retrocesso social” propriamente 

dito, isto é, a reversibilidade dos “direitos adquiridos” como 

ocorre, v.g., quando se reduzem os créditos da segurança 

social, o subsídio de desemprego ou as prestações de saúde. 

Assim, a escassez de meios quanto ao “objecto” do direito, 

basicamente a “prestação”, constitui um “limite fáctico” de 

todos os direitos fundamentais sociais. O princípio clássico 
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“ultra posse nemo obligatur”, isto é, que não pode ser 

buscado o que não existe, a impossibilidade de cumprir 

deveres como fenómeno jurídico geral, que também pode 

ocorrer no caso dos direitos, liberdades e garantias, é que 

poderá apresentar-se como uma limitação normativa256. 

A Lei Fundamental da República Federal da Alemanha (de 

1949) não incorporou nenhum ordenamento sistemático de direitos sociais da 

“segunda geração” (dos trabalhadores, educação, saúde, assistência, etc.), fato 

que se deve às más experiências com a Carta anterior de Weimar. Essa 

Constituição de 1919 é tida, no mundo inteiro, como uma das primeiras Cartas 

que incorporaram os direitos sociais a prestações estatais no seu texto. 

No entanto, para a doutrina constitucional alemã pós-guerra, 

ela serve como modelo de uma Carta fracassada que, inclusive contribuiu para a 

radicalização da política desse país nos anos 20 e a tomada do poder pelos 

nazistas em 1933. Isso explica também a desconfiança que muitos autores 

alemães guardam, até hoje, contra formas extensivas de participação popular 

direta (por exemplo: plebiscitos). Esses instrumentos foram abusados por parte 

das bancadas dos nacional-socialistas e dos comunistas na República de Weimar 

(1919-33) para inviabilizar várias medidas do governo democrático. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se os direitos humanos foram originariamente constituídos 

como forma de proteção contra o risco de abusos e arbítrios praticados pelo 

Estado, concretizando-se somente por intermédio deste mesmo Estado, os 

direitos sociais surgiram juridicamente como prerrogativas dos segmentos mais 

desfavoráveis – sob a forma normativa de obrigações do Executivo, entre outros 

motivos, porque, para que possam ser materialmente eficazes, tais direitos 

implicam uma intervenção ativa e continuada nos poderes públicos.  

O estudo da concretização dos direitos sociais e o controle 

jurisdicional de políticas públicas, sugere, necessariamente, o estabelecimento de 

uma sólida teoria da Constituição. Toda a temática desenvolvida gravita no 

entorno de uma teoria da Constituição capaz de se sobrepor a conjunturas 

político-econômicas, e refundar uma ordem constitucional pautada na supremacia 

da Constituição, na força normativa e vinculante dos direitos fundamentais e na 

consolidação do Estado como instrumento de efetivação das normas 

constitucionais.  

Sem a firme e viva radiação da ordem constitucional no 

lastro social, sem a consolidação de uma verdadeira "cultura da Constituição", 

torna-se difícil a efetiva justiciabilidade de políticas públicas. Neste contexto, 

mostra-se crucial o papel do Poder Judiciário, enquanto guardião da ordem 

constitucional e conformador da ação administrativa e legislativa dos demais 

poderes constituídos. O ordenamento constitucional exige um Poder Judiciário 

imbuído de "vontade de Constituição", consciente de seu destacado mister na 

efetivação das normas constitucionais, que não se furte em decidir acerca da 

adequação das ações governamentais para o implemento dos direitos 

fundamentais.  

Os objetivos e direitos fundamentais que orientam a 

Constituição gozam de plena força normativa, vinculando todos os poderes 

constituídos. O Estado constitucional e seus órgãos funcionalmente divididos 

buscam o fundamento de legitimidade na Constituição. Todos são instrumentos 

que devem estar à disposição da Constituição, voltados a sua fiel concretização. 

Inafastável, portanto, a justiciabilidade de políticas públicas. 

Muito mais que um poder, o controle de políticas públicas é dever inarredável do 
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Poder Judiciário, a quem compete fazer valer a vontade constitucional. Tal 

controle não afronta o princípio da separação de poderes, senão o fortalece e 

nele se justifica, porquanto a separação de poderes deve ser entendida como 

uma divisão de funções necessária a uma melhor satisfação dos ditames 

constitucionais. 

Para a consolidação dos direitos fundamentais de liberdade 

e concretização dos direitos fundamentais sociais, urge a consolidação de um 

ativismo judicial responsável e consciente do lugar de destaque que o Poder 

Judiciário ocupa no Estado constitucional. O controle jurisdicional de políticas 

públicas exige um Judiciário forte e independente, capaz de garantir a supremacia 

da Constituição, ainda que em tempos de conjunturas político-econômicas 

desfavoráveis. 

Assim, salvo se o texto claramente dispuser de modo 

contrário, haverá espaço para decisões alocativas, decisões essas que são 

sindicáveis, na forma demonstrada adiante. As disposições em contrário do texto, 

todavia, passam por um crivo especial, que é o controle de razoabilidade ligado 

ao “excesso de otimismo normativo”. Se a norma jurídica pretender regrar o que 

refoge a seu âmbito, o que não se comporta no campo do poder-ser, que é a 

imagem refletida do dever-ser, ficará evidente a sua invalidade. A impossibilidade 

não costuma voltar-se para o grotesco, mas para aquilo que aparentemente é 

factível. É possível fornecer tratamento médico a um dada pessoa ou assegurar 

emprego a outra, mas parece ser incontornável o “excesso de otimismo”, a 

ingenuidade, ou demagogia de pretender assegurar como direito subjetivo um 

direito a qualquer tratamento de saúde ou um direito ao pleno emprego. O 

atendimento ao legítimo interesse de todos não depende apenas dos elevados 

propósitos dos membros do Legislativo e do Executivo, mas de uma combinação 

de fatores diversos que, em seu conjunto, jamais serão plenamente controláveis. 

As decisões alocativas são, via de regra, disjuntivas, implicando atender a uns e 

não atender a outros257 

As decisões judiciais são, portanto, necessariamente 

criativas e inovadoras, não apenas porque geram o ponto culminante do processo 
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de concreção normativa, mas, principalmente, porque esta não se limita a 

reproduzir o que está nos textos paramétricos, os quais são desdobrados, 

adaptados e, porque não dizer, enriquecidos para poderem disciplinar 

adequadamente a situação fática que provocou a atuação da jurisdição. 

Entretanto, nãos se pode negar que a liberdade de criação deferida pelo sistema 

jurídico aos aplicadores oficiais do direito é significativamente menor do que 

aquela reservada ao Poder Legislativo ou ao órgão que com ele compartilhe a 

função legislativa258. 

Embora as questões orçamentárias e a reserva do possível 

representem graves problemas na implementação de políticas públicas voltadas 

ao desenvolvimento social, por certo, um dos maiores entraves à consolidação de 

um efetivo controle jurisdicional de políticas públicas está na insipiência dos 

mecanismos de participação popular nas decisões políticas, no difícil 

fortalecimento de uma democracia participativa e de uma cidadania ativa, 

consciente de seu papel e que exija do Poder Judiciário uma postura 

comprometida com a Constituição 

A característica básica dos direitos sociais está no fato de 

que, forjados numa linha oposta ao paradigma kantiano de uma justiça universal, 

foram formulados dirigindo-se menos aos indivíduos tomados isoladamente como 

cidadãos livres a anônimos e mais na perspectiva dos grupos, comunidades, 

corporações e classes a que pertencem. Ao contrário da maioria dos direitos 

individuais tradicionais, cuja proteção exige apenas que o Estado jamais permita a 

sua violação, os direitos sociais não podem ser simplesmente atribuídos aos 

cidadãos. Cada vez mais elevados a direitos constitucionais, os direitos sociais 

requerem do Estado um amplo rol de políticas públicas dirigidas a segmentos 

específicos da sociedade – políticas essas que têm por objetivo fundamentar 

esses direitos e atender às expectativas por eles geradas com sua positivação. 

No que diz respeito à pretensões positivas, cabe ao 

Judiciário o controle do discurso, o controle das condutas adotadas por aqueles 

que ocupam função executiva ou legislativa. Não cabe ao magistrado fazer fato-

norma, seja pela subsunção ou pela concreção. Cabe-lhe, isto sim, projetar o 

conteúdo da pretensão positiva em que está investido o particular para, depois, 
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contrastando o teor dessa pretensão com a realidade fática, verificar se há 

violação potencial. Havendo a violação potencial, cabe ao magistrado, então, 

questionar as razões dadas pelo Estado para as suas escolhas, fazendo a 

ponderação entre o grau de essencialidade da pretensão e o grau de 

excepcionalidade da situação concreta, a justificar, ou não, a escolha estatal259 

As conclusões daí advindas, à luz de todo o exposto, leva a 

estabelecer algumas questões pontuais que, longe de significar um ponto final ao 

debate em torno da efetivação dos direitos sociais, encaminha futuras reflexões. 

Em primeiro lugar, os direitos sociais constituem uma das 

facetas da expressão objetiva dos direitos humanos fundamentais. Alicerçam-se 

no valor da dignidade da pessoa humana e têm o fito de preservar a igualdade, 

sem a qual o exercício da liberdade, longe de libertar, oprime. 

De outra sorte como as liberdade públicas, os direitos 

sociais são direitos subjetivos que não se consubstanciam em mero poder de agir, 

mas de poder exigir do Estado que se desincumba de seu dever de implementar 

políticas públicas aptas a permitir sua efetivação. Constituem verdadeiros direitos 

originários a prestações, que se consubstanciam sim na garantia constitucional, 

no reconhecimento do dever do Estado da criação dos pressupostos materiais 

indispensáveis à sua fruição e da faculdade atribuída ao indivíduo de exigir as 

respectivas prestações. Assim, o Estado é prevalentemente, o destinatário das 

demandas sociais. A ele se atribui o dever jurídico de implementar políticas 

públicas aptas a efetivar os direitos de igualdade. 

As ações individuais perante o Poder Judiciário, conquanto 

legítimas para atendimento de necessidades urgentes e inadiáveis, não são 

hábeis à implementação dos direitos sociais na sua dimensão transindividual, 

porque os serviços omitidos são uti universi e não singuli. 

A efetivação dos direitos sociais implica engajamento da 

sociedade politicamente organizada que, por anteceder o Estado que dela resulta, 

é, em última análise, também destinatária das demandas sociais. 

                                            
259

 AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez & Escolha. Critérios jurídicos para lidar com a 
escassez de recursos e as decisões trágicas. p. 119. 



REFERÊNCIA DAS FONTES CITADAS 

 

ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian. Los derechos sociales como 

derechos exigibles. Madrid: Editorial Trotta, 2002. 

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da 

Silva. 2 ed. São Paulo: 2011. 

ALMEIDA FILHO, Agassiz; MELGARÉ, Plínio. (Org.). Dignidade da Pessoa 

Humana. Fundamentos e critérios interpretativos. 2. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2010. 

AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez & Escolha. Critérios jurídicos para lidar 

com a escassez de recursos e as decisões trágicas. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2010. 

ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição 

portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 1998. 

APPIO, Eduardo. Controle judicial das políticas públicas no Brasil. Curitiba: 

Juruá, 2008. 

ATIENZA, Manuel. As Razões do Direito: teorias da argumentação jurídica. 

Tradução de Maria Cristina Guimarães Cupertino. 3 ed. São Paulo: Landy, 2003. 

ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos 

princípios jurídicos. 4. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004. 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2004. 13 reimpressão. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2000. 

_____. Do Estado liberal ao Estado social. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Malheiros Editores, 1996. 

BUCCI, Maria Paula Dallari. As políticas públicas e o Direito Administrativo. 

Revista Trimestral de Direito Público, n. 13, São Paulo: Malheiros Editores, 1996. 

_____. Direito Administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002. 

BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. O 

princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

CADEMARTORI, Sérgio. Estado de direito e legitimidade: uma abordagem 

garantista. 2. ed. Campinas (SP): Millennium, 2007. 



 
 
 
 

113 

CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003. 

CARBONELL, Miguel (Coord.). Neoconstitucionalismo(s). 2. ed. Madrid: Trotta, 

2005. 

_____. Teoría del neoconstitucionalismo: ensaios escogidos. Madrid: trotta, 

2007. 

CARBONELL, Miguel; SALAZAR, Pedro (Coord.). Garantismo: estudios sobre 

el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli. Madrid: Trotta, 2005. 

CLÈVE, Clemerson Mèrlin. Desafio da efetividade dos Direitos Fundamentais 

Sociais. Disponível na Internet: http://www.mundojuridico.adv.br. Acesso em 10 

de julho de 2011. 

COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de 

políticas públicas. Revista dos Tribunais, ano 86, n. 737, março, São Paulo, 

1997. 

CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. Colisões entre princípios constitucionais: 

razoabilidade, proporcionalidade e argumentação jurídica. 1. ed. 3. tir. 

Curitiba: Juruá, 2010. 

_____. Considerações acerca do controle jurisdicional de políticas públicas. 

In: ABREU, Pedro Manoel; OLIVEIRA, Pedro Miranda de (Org.). Direito e 

processo: estudos em homenagem ao Desembargador Norberto Ungaretti. 

Florianópolis: Conceito Editorial, 2007. 

DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Traducción de Marta Guastavino. 2. 

ed. Barcelona: Ariel Derecho, 1989. 

ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais: elementos 

teóricos para uma formulação dogmática constitucionalmente adequada. 2. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 

FERRAJOLI, Luigi. Garantismo: una discusión sobre derecho y democracia. 

Madrid: Trotta, 2006. 

_____. Derecho y razón: teoría del garantismo penal. 4. ed. Madrid: Trotta, 

2000. 

_____. Principia iuris: teoria del diritto e della democrazia. Roma: Laterza, 

2007. 



 
 
 
 

114 

ESTEVES, João Luiz M. Direitos Fundamentais Sociais no Supremo Tribunal 

Federal. São Paulo: Método, 2007. 

FERRAJOLI, Luigi. Garantismo: una discusión sobre derecho y democracia. 

Madrid: Trotta, 2006. 

_____. Derecho y razón: teoría del garantismo penal. 4. ed. Madrid: Trotta, 

2000. 

_____. Principia iuris: teoria del diritto e della democrazia. Roma: Laterza, 

2007. 

GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo(Org.). O Controle Jurisdicional 

de Políticas Públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 

GUASTINI, Riccardo. Lezioni di teoria costituzionale. Torino: Giappichelli, 

2001. 

GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 6ª ed. rev. atual. 

São Paulo: Malheiros Editores, 2005. 

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. 

Tradução de Flávio Beno Siebeneichler, vol. II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997. 

HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos 

intérpretes da constituição: contribuição para a interpretação pluralista e 

“procedimental” da constituição (die offene gesellschaft der 

verfassungsinterpreten. Ein beitrag zur pluralistichen und “processualen” 

verfassungsinterpretation). Tradução Gilmar Ferreira Mendes. Sergio Antonio 

Fabris Editor: Porto Alegre, 2002 (Reimpressão) 

HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição (Die Normative Kraft Der 

Verfassung). Tradução Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris Editor, 1991. 

HART, H. L. A. O conceito de Direito. Tradução Antonio de Oliveira Sette-

Câmara. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012. 

JUNIOR, Osvaldo Canela. Controle Judicial de Políticas Públicas. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

KELBERT, Fabiana Okchstein. Reserva do Possível e a efetividade dos 

direitos sociais no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. 



 
 
 
 

115 

KRELL, Andreas Joachim. Direitos Sociais e Controle Constitucional no Brasil 

e na Alemanha. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. 

LEDUR, Jose Felipe. Direitos Fundamentais Sociais. Efetivação no Âmbito da 

Democracia Participativa. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 

LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo. Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 

LUCAS VERDÚ, Pablo. Estado liberal de derecho y Estado social de derecho. 

Madrid: Universidad de Salamanca, 1955. 

MALLMANN, Carlos Henrique. Os Direitos Sociais e o Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana como Instrumento de Efetivação do Mínimo Existencial 

dissertação dezembro 2010 

MALLMANN, Françoise. A Máxima da Proporcionalidade na Teoria dos 

Direitos Fundamentais: análise de casos numa visão hermenêutica na 

jurisprudência brasileira. dissertação abril 2010 

MARCELLINO JÚNIOR, Júlio César. Princípio constitucional da eficiência 

administrativa: (des) encontros entre economia e direito. Florianópolis: 

Habitus, 2009. 

MARTÍNEZ, Gregorio Peces-Barba. Derechos Sociales y Positivismo Juridico 

(Escritos de Filosofía Jurídica y Política). Madrid: Dykinson, 1999 

MARTÍNEZ, Gregorio Peces-Barba. Escritos sobre Derechos Fundamentales. 

Madrid: Ediciones de la Universidad Complutense S.A., 1988 

OLSEN, Ana Carolina Lopes. Direitos fundamentais sociais. Efetividade frente 

à reserva do possível. Curitiba: Juruá, 2011. 3 reimpressão. 

PEREZ LUNÕ, Antonio Enrique. Derechos humanos, Estado de derecho y 

Constituición. 5. ed. Madrid: Tecnos, 1994. 

PISARELLO, Geraldo. Del Estado social legislativo al Estado social 

constitucional: por una protección compleja de los derechos sociales. 

Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, n.° 15, Alicante: Isonomia, 2001. 

QUEIROZ, Cristina. O princípio da não reversibilidade dos direitos 

fundamentais sociais. Princípios dogmáticos e prática jurisprudencial. 

Lisboa: Coimbra Editora, 2006. 

RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial. Parâmetros Dogmáticos. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 



 
 
 
 

116 

SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais – Uma Teoria 

dos Direitos Fundamentais na Perspectiva Constitucional. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2009 

SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais, 

orçamento e reserva do possível. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2010. 

SARMENTO, Daniel Antonio de Moraes. O neoconstitucionalismo no Brasil: 

riscos e possibilidades. In: LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang 

(Org.). Direitos fundamentais e Estado Constitucional: estudos em homenagem a 

J. J. Gomes Canotilho. São Paulo; Coimbra: Revista dos Tribunais; Coimbra 

Editora, 2009. 

SOUZA, Oziel Francisco de. A efetivação dos Direitos Fundamentais Sociais 

pelo Poder Judiciário: Uma breve Análise. São Paulo: All Pint, 2008 

TAVARES, Marco Aurélio Romagnoli. Ativismo Judicial e Políticas Públicas: 

Direitos Fundamentais Sergio Antonio Fabris Editor, 2011 

VIANNA, Luiz Verneck, et al. A judicialização da política e das relações 

sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999. 

VIEHWEG, Theodor. Tópica y jurisprudencia. Traducción de Luis Díez-Picazo 

Ponce de Leon. Madrid: Taurus, 1964. 


