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RESUMO 

 

  A presente monografia objetiva trazer à discussão a possibilidade de controle das 

Políticas Públicas pelo Poder Judiciário ou, melhor dizendo, a possibilidade de controle, pelo 

Poder Judiciário, dos atos administrativos discricionários, ou políticos, que foram omitidos 

pelos Poderes Executivo ou legislativo na implementação de Políticas Públicas ligadas a 

direitos sociais, tema que arrima polêmica entre os mais autorizados doutrinadores brasileiros e 

que, depois de variadas posições divergentes ao longo dos anos, vem sendo, pouco a pouco, 

orientados com repetidos julgados do, STF e do STJ na mesma direção 

 Desta forma o meio de pesquisa que será utilizado na monografia é a descritiva, em que 

serão abordados os aspectos controvertidos relacionados a possibilidade de controle, pelo Poder 

Judiciário, das políticas públicas, atreladas aos direitos sociais, omitidas ou não implementadas 

pelo Poder Executivo, sendo fundamental deixar assente que, como ponto de partida para 

origem das controvérsias, que a implementação dos direitos sociais, denominados de 2ª 

dimensão, que requerem uma ação do Estado, deve-se compreender a evolução histórica dos 

Direitos Humanos e a sua internalização na Constituição, além das nuances de suas dimensões, 

as características fundamentais e a possibilidade de serem exigidos pelo ser humano, com a 

interferência do Poder Judiciário. 

 

Palavras-chave: Processo Civil. Ativismo Judicial. Princípio da Reserva do Possível. 

Intervenção do Judiciário nas Políticas Públicas. Mínimo Ético Irredutível. Direito 

Constitucional. Políticas Públicas. 
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INTRODUÇÃO  

  Consiste a presente monografia em trazer à discussão, precipuamente, a possibilidade de 

controle das Políticas Públicas pelo Poder Judiciário ou, melhor dizendo, a possibilidade de 

controle, pelo Poder Judiciário, dos atos administrativos discricionários, ou políticos, que foram 

omitidos pelos Poderes Executivo na implementação de Políticas Públicas ligadas a direitos 

sociais, tema que arrima acirrada polêmica entre os mais autorizados doutrinadores brasileiros e 

que, depois de variadas posições divergentes ao longo dos anos, vem sendo, pouco a pouco, 

orientados com repetidos julgados do, STF e do STJ na mesma direção. 

 Com base no princípio da separação dos poderes, afamados doutrinadores, que inclui 

Seabra Fagundes e Hely Lopes Meirelles1 e parte da jurisprudência dos nossos Tribunais, a 

exemplo da decisão proferida em 2012, em sede de agravo de instrumento, pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos do processo nº 0600987-

60.2012.8.12.0000/500002, da 1ª Câmara Cível, originário da Vara da Infância, Juventude e do 

Idoso, sustentam que não existe a possibilidade de controle judicial de atos administrativos 

discricionários que foram omitidos na implementação de políticas públicas, pois entendem que 

o julgador estaria se imiscuindo na posição de administrador. Para essa corrente, pensar o 

contrário representaria inexorável ofensa ao princípio da separação dos poderes, princípio este 

consagrado no art. 2º, CRFB, pois adentra o mérito da administração, ou seja, a questão política 

ligada a critérios de conveniência e oportunidade do administrador. Além disso, entende essa 

corrente que verifica-se, de plano, a flagrante ausência de legitimidade do Poder Judiciário para 

esse controle, considerando que seus membros não são eleitos pelo povo e, se não integram o 

sufrágio universal, não podem intervir em prioridades públicas relacionadas a direitos sociais. 

Destaque-se que para essa linha de entendimento existe a possibilidade de controle pelo 

Judiciário das ações estatais e não das omissões estatais. 

 Notar que a decisão do relator Des. Divoncir Schreiner Maran, proferida pelo Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, referida no parágrafo anterior, salienta, em suma, 

que por força do princípio da separação de poderes, o Poder Judiciário não pode intervir em 

questões que consubstanciem matéria sob atos funcionalmente políticos o que, de fato, é 

corroborado pelo jurista José dos Santos Carvalho Filho3, que, em suma, quando refere-se ao 

                                                           
1 Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 205. 
2 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Disponível em 
<http://www.tj.ms.gov.br>.  
3CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo. 23 ed, Lumen Juris, 2011, p. 138. 
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ato de índole eminentemente administrativa, ou seja, de questões que envolvem matéria de 

política administrativa, é vedado ao Poder Judiciário intervir, sob pena de clara ofensa ao 

Princípio da Separação dos poderes, consubstanciado em nossa Constituição em seu artigo 2º.    

 Outra parte da doutrina, capitaneada por Guilherme Penã, Flávia Piovesan, Lênio Luiz 

Streck, Luis Roberto Barroso4 além da jurisprudência do STF, a exemplo do HC 100333, cujo 

relator fora o Ministro Celso de Mello e da ADI número 1698/DF, da relatoria da Ministra 

Cármen Lúcia, entendem  que existe a possibilidade de controle judicial de atos administrativos 

discricionários que foram omitidos na implementação de políticas públicas, ao fundamento de 

que uma omissão injustificada e inconstitucional não pode ser assistida passivamente pelo 

judiciário, considerando, ainda, que qualquer conduta omissiva ou comissiva que contrarie o 

comando constitucional que prevê a máxima efetividade dos direitos fundamentais se sujeita a 

controle.  

 Para essa corrente, não há duvidas em relação ao princípio da separação dos poderes, 

mas também é indubitável que nenhum princípio é absoluto, até porque, e por isso, há o sistema 

de freios e contrapesos, ou seja, um poder controlando o outro, onde incide a inafastabilidade 

do controle jurisdicional. E mais, o princípio da separação dos poderes tem origem nos direitos 

e garantias fundamentais, ou seja, é um contra senso invocar tal princípio para não atender a 

direitos sociais que são, igualmente, fundamentais. Assevera ainda esta segunda corrente que há 

legitimidade do Poder Judiciário para tal controle, uma vez que a composição do judiciário 

obedece ao princípio da nomeação que se dá pelos outros poderes, ou seja, a nomeação é levada 

a efeito por aqueles que são eleitos, o que abarca a dita legitimidade. 

 Como há de se verificar, a possibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, das políticas 

públicas, que é tema dos mais polêmicos, tem merecido aguçada discussão, não só no âmbito 

das esferas Governamentais, mas também entre a doutrina e a jurisprudência de nossos 

Tribunais Superiores, provocando, invariavelmente, diversos debates ante a dificuldade de 

identificar a melhor forma de compelir o Estado, com respaldo nos princípios, normas e regras 

constitucionais, a efetivar o que denomina-se do mínimo existencial. 

 Convém notar, outrossim, que política pública é prioridade administrativa de governo, 

ou seja, a administração estabelece metas de governo – políticas públicas, com objetivos, 

diretrizes e prioridades.  As políticas públicas priorizadas são levadas a efeito por intermédio da 

                                                           
4BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. In: Revista Atualidade 
Jurídica – Revista Eletrônica do Conselho Federal da OAB, Distrito Federal: OAB Editora, n. 4, 2009. 
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edição de atos, programas, leis e diretrizes que, classicamente, estão sob a responsabilidade dos 

Poderes Executivo e Legislativo para fins de concretização dos direitos sociais. 

 É também importante destacar, já neste texto introdutório, que há um mínimo 

existencial consistente em um conjunto de bens e utilidades básicas necessárias para a 

subsistência física e ao desenvolvimento humano. Este mínimo existencial está inserido no 

cerne do princípio da dignidade humana, sendo inerente a toda pessoa humana. Esse conceito 

de mínimo existencial obrigatório é fundamental para avaliar o comportamento estatal, ou seja, 

diante de recursos escassos, “o Estado deverá demonstrar que empenhou os esforços 

necessários à satisfação daquilo que for eleito como prioritário, isto é, suas obrigações mínimas 

essenciais5”, tais como saúde, educação e moradia para as chamadas classes vulneráveis. É 

assim que o Estado deve priorizar as políticas públicas. É porque as necessidades são muitas e 

os recursos não são suficientes - é por isso que se prioriza. O Estado tem que reservar o que é 

possível, é o chamado Princípio da Reserva do Possível, para atender as prioridades. É uma 

atuação de mérito administrativo, que obedece aos critérios de conveniência e oportunidade - 

uma questão política.  

 Como pode-se inferir, que o acimado princípio da Reserva do Possível encontra limite 

no denominado mínimo existencial, que garante, sob o manto constitucional, não só o direito à 

vida, mas à vida digna, com condições básicas para desenvolvimento. As condições básicas 

para desenvolvimento são reconhecidas na Constituição e garantem o mínimo existencial e, 

conseqüentemente, a dignidade da pessoa humana. Saúde e educação, por exemplo, são 

condições mínimas para o desenvolvimento humano, são prioridades constitucionais. Terem 

assegurados pelo Estado somente os direitos à vida e à liberdade, ligados à subsistência física - 

os chamados direitos de 1ª dimensão, não garantem as classes vulneráveis uma vida digna, até 

porque sem os direitos sociais, como saúde, educação e moradia - os chamados direitos de 2ª 

dimensão, improvável o atingimento das condições básicas para o desenvolvimento humano e, 

por conseguinte, o próprio exercício da liberdade e de uma vida digna.  

 Ciente da importância de se buscar uma convivência harmônica entre as prioridades da 

Administração e as prioridades constitucionalmente necessárias, deve-se fazer uma 

harmonização prática de três princípios: Da Dignidade da Pessoa Humana, do Mínimo 

                                                           
5 Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302007000300004&script=sci_arttext>. 
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Existencial e da Reserva do Possível e, ainda, considerar o Princípio da Máxima Efetividade 

dos Direitos Fundamentais. 

 Urge salientar, empós noções preliminares neste breve trecho, que o meio de pesquisa 

que será utilizado na monografia é a descritiva, em que serão abordados os aspectos 

controvertidos relacionados a possibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, das políticas 

públicas, atreladas aos direitos sociais, omitidas ou não implementadas pelo Poder Executivo, 

sendo fundamental deixar assente que, como ponto de partida para origem das controvérsias, 

que a implementação dos direitos sociais, denominados de 2ª dimensão, que requerem uma 

ação do Estado, deve-se compreender a evolução histórica dos Direitos Humanos e a sua 

internalização na Constituição, além das nuances de suas dimensões, as características 

fundamentais e a possibilidade de serem exigidos pelo ser humano, com a interferência do 

Poder Judiciário. 

 No mesmo sentido, o presente estudo verificará se tecnicamente é possível o 

Poder Judiciário exercer o ativismo judicial, que consiste na em uma postura proativa do Poder 

Judiciário de interferir incisivamente nas opções políticas dos demais poderes, visando a 

efetivação de direitos constitucionais postergados pela inércia do Estado, objetivando sair de 

um estado de inconstitucionalidade por omissão. O instituto jurídico denominado ativismo 

judicial pode ser utilizado em diversas acepções, todas elas voltadas para uma maior atuação do 

magistrado, no entanto, neste trabalho, nos interessa mais especificadamente a possibilidade de 

judicialização da política no que concerne aos direitos sociais, sendo certo que a mera previsão 

constitucional desses direitos não os torna efetivos, motivo pelo qual, aí sim, o Poder Judiciário 

teria a função de implementar esses direitos sociais, interferindo na seara do Poder Executivo, 

quando este não estiver cumprindo suas obrigações, sob pena de abdicar de sua função 

constitucional. 

Merece registro, também, que a pesquisa dar-se-á mediante um estudo bibliográfico do 

tema, apesar de contar com poucos e valiosos livros, utilizando, ainda, o conhecimento 

compartilhado na rede mundial interligada ("internet").  

 Por fim, será adotado como metodologia o estudo de alguns casos concretos, que são de 

extrema relevância para o tema pesquisado, como, por exemplo, a jurisprudência de nossos 

Tribunais Superiores. 
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CAPÍTULO 1 - DIREITOS HUMANOS E A EXISTÊNCIA DIGNA  

1.1 DIFERENÇA CONCEITUAL ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E 

DIREITOS HUMANOS 

 Com o fito de ministrar as primeiras noções acerca da evolução dos direitos humanos, 

necessário é deixar assente, preliminarmente, as diferenças existentes entre estes, os 

denominados direitos humanos e os direitos fundamentais.   

 Ainda em sede dessa preliminar, é importante dizer que a locução direitos humanos, ao 

contrário do que parecem, pois não se reconhece direito cujo titular não seja o ser humano, não 

é redundante. Tais direitos são denominados humanos, não em razão de sua titularidade, mas 

em razão de seu caráter fundamental de vida digna, por terem em vista a proteção de valores e 

bens essenciais para que todo ser humano tenha a possibilidade de desenvolver suas 

capacidades potenciais, o chamado mínimo ético irredutível6. 

 Os direitos humanos são aqueles correspondentes aos conteúdos das Declarações e 

Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos. A preocupação é a de analisar o conjunto de 

normas que traduzem os valores relacionados como fundamentais para a existência digna dos 

seres humanos do planeta. Os beneficiados são todos os seres humanos. “Pertencer à espécie 

humana é a condição, necessária e suficiente, para gozar de tais direitos7”. 

 Notar que da base normativa sobre direitos humanos decorrem obrigações jurídicas para 

os Estados Soberanos e, ao mesmo tempo, criam mecanismos de controle, inclusive para 

permitir o acesso das vítimas às instâncias internacionais, caso não encontrem amparo 

internamente. 

 Neste passo, na ordem global internacional, fala-se em Direitos Humanos, todavia, a 

partir do momento que o Estado internaliza, em seu ordenamento, esses direitos, positivados 

em Declarações e Tratados Internacionais, passa-se a chama-los de Direitos Fundamentais. 

 Assim, Direitos Fundamentais são próprios do direito interno de cada Estado Soberano. 

São os Direitos Humanos incorporados ao ordenamento jurídico interno, expressos, no caso do 

Brasil, exemplificativamente, na Constituição. 

  
                                                           
6 WEIS, Carlos. Direitos Humanos Contemporâneos. 1 ed. São Paulo: Malheiros. 2006, p. 109-111 
7 Ibidem. p.20. 
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1.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 Inicialmente, merece ser registrado que a noção de direitos humanos ganhou 

importância fundamental ao longo da história, considerando que seus pressupostos e princípios 

objetivam a observância e a proteção da dignidade da pessoa humana de maneira universal, isto 

é, abarcando todos os seres humanos. 

 Para a compreensão do objeto desta monografia, intimamente relacionada à 

implementação dos direitos sociais, faz-se fundamental dar-se breves pinceladas sobre a 

evolução histórica dos direitos humanos abordando, especificamente, os principais e mais 

relevantes marcos históricos e fatores que influenciaram na construção da visão contemporânea 

de direitos humanos. 

 É necessário compreender que ao longo da história, vários documentos concorreram 

para a concretização dos direitos humanos como antecedentes das declarações de direitos 

positivados. Não obstante, tais documentos, presentes na era feudal, não eram cartas de 

liberdade para o homem comum, mas sim, espécies de contratos em que o rei comprometia-se a 

respeitar os direitos de seus vassalos. Este contexto, tais contratos não firmavam direitos 

humanos, mas direitos de grupos da sociedade com status jurídico próprio.  

 Com o advento da era moderna manifestam-se novas concepções sobre pessoa e, 

conseqüentemente, acerca de direitos humanos e de direitos fundamentais. A partir de 1776 

foram dois os fatores possibilitaram a efetivação expressa dos direitos humanos e direitos 

fundamentais, as teorias contratualistas e a laicidade do direito natural8. 

 São Tomas de Aquino foi quem, pela primeira vez, cunhou a expressão dignitatis 

humanae, afirmando que “(...) a dignidade é inerente ao homem, como espécie; e ela existe in 

actu só no homem enquanto indivíduo (...)” 9 

Essa era a questão da Liberdade Religiosa que começou por ocasião da Revolução 

Francesa, em 1789, quando foi promulgada, em Paris, a Declaração dos Direitos do 

Homem. Esta, reconhecia o direito dos cidadãos à religião, concebendo, porém, a religião como 

uma opinião, individual; o ser humano era então tido como "um sujeito absoluto"10.    

                                                           
8 MONDIN, Battista. INTRODUÇÃO À FILOSOFIA. 16 ed. São Paulo: Paulus, 2006, p.113. 
9 Idem, 137. 
10 ROBERT, Cinthia e MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. TEORIA DO ESTADO DEMOCRACIA E 
PODER LOCAL, Lumen Juris, p. 152 e 153. 



12 

 

A contemporaneidade dos direitos humanos foi marcada pela sua positivação, com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações 

Unidas em 10 de dezembro de 1948  delineando os direitos humanos básicos11. Como citado 

pela jurista Cinthia Robert, após a 2ª Guerra sentiu-se a necessidade de criar mecanismos 

eficazes que protejam os direitos fundamentais do homem nos diversos Estados. Continua a 

jurista dizendo que já não se podia mais admitir o Estado nos moldes liberais clássicos de não 

intervenção.  O Estado definitivamente consagrado como administrador da sociedade e, 

convém, então, aproveitar naquele momento, os laços internacionais criados no pós guerra para 

que se estabeleça um núcleo fundamental de direitos internacionais do homem. É desta forma 

que se fez a a Declaração Universal de Direitos Humanos de 194812.  Entretanto, o mundo pós-

Segunda Guerra, após um curto período de calma, encontra a novidade da divisão do mundo 

em 2 áreas de influência, uma norte americana e outra soviética. Assiste-se, neste período, 

várias violações aos direitos humanos dos mesmos países que se comprometeram respeitar os 

direitos humanos em 194813. 

Em 1966 a idéia central das Nações Unidas era a construção de uma Carta Internacional 

de Direitos Humanos com natureza obrigacional para os estados signatários. Contudo, 

divergências entre os blocos mundiais, Soviético e Ocidental levaram a adoção de dois grandes 

tratados distintos, em razão das diferenças culturais existentes, basicamente relacionadas ao 

momento da concretização dos direitos econômicos, sociais e culturais e a diferença entre os 

mecanismos de supervisão: como os direitos civis e políticos deveriam ser implementados 

imediatamente, dizendo respeito fundamentalmente às liberdades individuais, sua violação 

poderia ser denunciada a um órgão fiscalizador. Já os econômicos sociais e culturais 

realizariam apenas diante da cooperação internacional e dos esforços de cada estado, não sendo 

possível a aplicação do sistema de denúncias14. 

Em 1979, em uma conferência do Instituto Internacional de Direitos Humanos, foi 

proposta inédita classificação dos direitos humanos em gerações, inspirado no lema 

da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade15. Assim, os direitos humanos de 

primeira dimensão, ou geração, seriam os direitos de liberdade, compreendendo os direitos 

civis, políticos e as liberdades clássicas. Os direitos humanos de segunda geração ou direitos de 

                                                           
11 WEIS, Carlos,Op, Cit, p. 19. 
12 ROBERT, Cinthia e MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Op. Cit, p. 160. 
13 Ibidem, p. 161. 
14 WEIS, Carlos Op. Cit., p.72 
15 PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o Direito constitucional Internacional. Rio de Janeiro: Saraiva, 2012, 
p . 50. 
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igualdade, constituiriam os direitos econômicos, sociais e culturais. Já como direitos humanos 

de terceira geração, chamados direitos de fraternidade, estariam o direito ao meio ambiente 

equilibrado, uma saudável qualidade de vida, progresso, paz, autodeterminação dos povos e 

outros direitos difusos.  

 Posteriormente, com os avanços da tecnologia e com a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Genoma Humano feita pela UNESCO, restou estabelecida uma quarta geração de 

direitos, tais como o biodireito, regulamentado no Brasil por intermédio de lei16, que dispõe 

sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e 

tratamento. 

Hoje, há quem entenda, como o jurista brasileiro Rodrigo Padilha17, uma nova 

preocupação no direito, que são as questões inerentes ao universo virtual, denominadas de 

quinta dimensão dos direitos fundamentais, apontando o direito cibernético, englobando a 

tutela de software, direito autoral pela internet, proteção dos crimes virtuais e etc. 

 

1.3 AS DIMENSÕES DOS DIREITOS HUMANOS 

Importa destacar, inicialmente, que a criação de um sistema positivado e estruturado de 

direitos humanos não implica o abandono da raiz jusnaturalista desses direitos. Ao contrário, é 

plenamente reconhecido que estes são inerentes ao ser humano, decorrendo daí que eles não 

surgem da vontade dos Estados, mas são por estes positivados, a fim de lhes conferir uma 

qualidade jurídico-normativa, possibilitando que sejam reconhecidos como fontes formais de 

direitos subjetivos e, se for o caso, que sejam deduzidos em juízo ou perante órgãos 

internacionais18. 

A classificação dos direitos humanos mais usualmente encontrada é a que identifica três 

categorias distintas de direitos humanos, com características específicas decorrentes dos valores 

que inspiraram sua criação. 

Os direitos humanos de inspiração liberal, os chamados de primeira dimensão, são 

essencialmente aqueles de autonomia e defesa, possuindo o caráter de normas de distribuição 

de competências entre o indivíduo e o Estado, com nítida ampliação do domínio da liberdade 
                                                           
16 Lei 9.434/1997. Disponível em //http://www.planalto.gov.br.  
17 PADILHA, Rodrigo, Direito Constitucional Sistematizado, 2ª ed. Forense, 2012, p.230. 
18 WEIS, Carlos., Op. Cit. , p. 121-122. 
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individual, partindo-se do pressuposto da preexistência de tais direitos em relação ao Estado, 

para justificar a impossibilidade de este interferir na órbita individual (vida, liberdade e 

propriedade), salvo para garantir a própria prevalência do máximo de liberdade possível para 

todos.  

Nesta esteira, e por tais razões, esses direitos, classificados como de primeira dimensão, 

são também chamados de direitos individuais, compreendendo os direitos civis e políticos, ou 

seja, as liberdades clássicas. 

Esses direitos civis e políticos, informados pelo valor da liberdade, estão relacionados ao 

limite da intervenção do Estado na esfera individual. O Estado cumpre com omissão, uma 

conduta omissiva. Esses direitos extraem sua validade fática pelo simples ato de serem 

positivados, sendo eficazes diante da simples omissão estatal. Privilegiam as liberdades 

individuais, em função do ser humano abstrato, descontextualizado19. 

Nos direitos civis, chamados de liberdades-autonomia, há proteção à personalidade moral 

e física da pessoa humana. Tem por objeto a expansão da personalidade sem interferência do 

Estado ou de terceiro. Os direitos políticos, chamados de liberdades-participação, são exercidos 

frente ao Estado sem interferência deste. São os direitos da pessoa de tomar parte na vida 

política e na direção dos assuntos políticos de seu país, tais como votar e ser votado. 

Os direitos de segunda dimensão, diversamente dos direitos ditos de primeira dimensão, 

pressupõe o alargamento da competência Estatal, “requerendo a intervenção do Poder Público 

para reparar as condições materiais de existência de certos contingentes populacionais. 

Traduzem-se em direitos de participação que requerem uma política pública, encaminhada a 

garantir o exercício efetivo desses direitos20”. 

Nesta vereda, surge o que se convencionou chamar de Constitucionalismo Social, a 

significar que os direitos humanos tem que cumprir sua função social, quando de seu exercício. 

Esses direitos, classificados como de segunda dimensão, compreendem os direitos sociais, 

econômicos e culturais.  

Os direitos sociais, econômicos e culturais, informados pelo valor da igualdade, estão 

relacionados à satisfação das demandas coletivas. Encarrega o Estado em realizar o valor da 

                                                           
19 Ibidem, p. 128. 
20 Idem, p. 39. 
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Solidariedade Social. Requerem a intervenção do Estado. O Estado cumpre com ação, com 

conduta comissiva21.  

A eficácia das normas de direito coletivo, atreladas aos direitos sociais, econômicos e 

culturais, depende de ação Estatal geralmente complexa e que requer ações coordenadas, 

dando-se de forma progressiva e limitada pelas possibilidades materiais. Privilegiam a 

intervenção do Estado como agente de transformação da realidade de grandes grupos da 

sociedade, do que decorre ênfase nos direitos coletivos, próprios do ser humano concreto e 

situado, ou contextualizado. 

 Além disso, importa trazer à baila que esses direitos de segunda dimensão, são de 

exercício progressivo, a depender do esforço interno do Estado e mesmo da assistência e 

cooperação internacionais, como são os casos dos direitos à saúde e educação, além de ações 

afirmativas, como os direitos de mulheres, idosos, crianças, bem como o direito à habitação, 

entre outros. 

 Os direitos sociais são cumpridos com prestações positivas proporcionadas pelo Estado 

direta ou indiretamente, que possibilitam melhores condições de vida, vida digna, aos mais 

fracos. São direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. Já os 

direitos econômicos estão baseados no poder estatal de regular o mercado, em vista do interesse 

público. Os direitos culturais se relacionam à identidade e a memória da sociedade, em suas 

várias expressões. São compostos por bens físicos e espirituais22. 

Os direitos de terceira dimensão, também chamados de direitos humanos globais ou 

direitos da humanidade, estão relacionados às condições de sobrevivência de toda a 

humanidade e do planeta em si considerado. 

Os direitos humanos globais, informados pelo valor da fraternidade, abrangem a 

manutenção da biodiversidade, o desenvolvimento sustentável, o controle da temperatura 

global e da atmosfera, além dos direitos à paz, à auto-determinação dos povos etc.23  

Em suma, os direitos humanos ora exigem do Estado uma abstenção e a decorrente 

garantia contra turbação de terceiro, como no caso dos direitos de primeira dimensão, ora 

exigem do Estado prestações comissivas, tudo em vista de extrair a máxima efetividade de suas 

                                                           
21 Idem, p. 139. 
22 WEIS, ibidem, p, 45. 
23 Ibidem, p. 116-122. 
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prescrições, como no caso dos direitos de segunda dimensão. Mas o que efetivamente distingue 

os direitos sociais, econômicos e culturas é a sua natureza de direitos-meio, pelos quais se 

prevê a satisfação, pelo Estado, das condições materiais de vida dos grupos sociais vulneráveis, 

sem as quais seus componentes não têm como realizar os direitos humanos civis e políticos. 

Não há como realizar os direitos civis e políticos sem a realização dos direitos sociais (direitos-

meio). A guisa de exemplo, não há como os grupos vulneráveis atingirem o valor da liberdade 

sem a prestação positiva da saúde e da educação pelo Estado24.  

Concluindo este tópico, os direitos são denominados humanos em razão de seu caráter 

fundamental de vida digna, por terem em vista a proteção de valores e bens essenciais para que 

todo ser humano tenha a possibilidade de desenvolver suas capacidades potenciais, o chamado 

mínimo ético irredutível25.  

 

1.4  A RECEPÇÃO NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

 Cumpre observar, preliminarmente, que a recepção dos Tratados Internacionais sobre 

Direitos Humanos pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro possui marco inicial na ratificação, em 

1º de fevereiro de 1984, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação 

contra a mulher. Logo após vários outros se seguiram.  

 A partir da Constituição de 1988, que trouxe importantes inovações jurídicas, 

principalmente no que concerne a prevalência dos direitos humanos como principio orientador 

das relações internacionais, a incorporação de tratados internacionais de proteção aos direitos 

humanos no Brasil foi intensificada. Em 1992 foram ratificados o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, bem como o Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos, o que ressalta o caráter indivisível e inter-relacionado dos direitos humanos e sua 

relação com a democracia e desenvolvimento. 

 O esforço do Brasil em recepcionar os tratados internacionais deve ser conjugado com o 

objetivo de compor uma imagem mais positiva do Estado brasileiro no cenário internacional 

como pais respeitador dos direitos humanos. Isto simboliza o aceite para com a ideia 

contemporânea de globalização dos direitos humanos e legitimidade das preocupações da 

comunidade internacional no tocante à matéria. 

                                                           
24 Ibidem, p. 118-119. 
25 Ibidem, p.139-142.  
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 Neste sentido, deve-se ressaltar que a reinserção do Brasil na sistemática internacional 

de proteção aos direitos humanos vem a redimensionar o próprio alcance do termo “cidadania”, 

haja vista que, além dos direitos e garantias assegurados pela Constituição, no âmbito nacional, 

os indivíduos passam a ser titulares de direitos assegurados internacionalmente. Desta forma, 

há maior abrangência e complemento, a partir da conjugação dos sistemas nacional e 

internacional de proteção aos direitos humanos. 

 Diante disto o Brasil assume, perante a comunidade internacional, a obrigação de 

manter o Estado Democrático de Direito e de proteger, ainda que em situação de emergência, 

um núcleo de direitos básicos. Tais obrigações são fiscalizadas pela comunidade internacional 

mediante monitoramento efetuado pelo órgão de supervisão internacional. 

 Há de se ressaltar que a recepção dos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos 

pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro não ocorre somente através da assinatura dos mesmos 

pelo Poder Executivo, ato que demonstra o interesse do Estado em cumpri-los, mas não vincula 

efeitos jurídicos que só ocorrem após apreciados e aprovados pelo Poder Legislativo, conforme 

art. 49, I  da CRFB/88, e posteriormente ratificados pelo Poder Executivo, na forma do art. 84, 

VIII da CRFB/88. Cumprido este procedimento, o estado estará vinculado aos efeitos jurídicos 

no plano internacional e interno. Desta forma, para o aceite definitivo, é necessário à 

manifestação do legislativo e do executivo, ou seja, o aceite do tratado é bilateral. 

 A vigência interna do tratado internacional é iniciada na data do decreto do executivo, 

pois só assim é possível exigir a eficácia internacional. A materialização desta aceitação ocorre 

pelo chamado “depósito internacional” que é a prova de que o país internamente aceitou o 

documento internacional. 

 Convém notar que o fato de a Carta Magna prever diversos Direitos Fundamentais aos 

cidadãos brasileiros, não exclui a possibilidade de que novos direitos e garantias adquiridos 

através de Tratados de direitos humanos não tenham força de norma Constitucional, conforme 

bem exposto no art. 5, parágrafo 2º da CRFB. Pode-se dizer que este entendimento não foi 

adotado somente pela Constituição nacional, sendo possível falar em constitucionalismo global, 

que vem a ser a garantia de que os Estados modernos sejam democráticos, social e 

ambientalmente responsáveis, dada a cooperação e responsabilidade assumidas entres os países 

tratantes. 
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 Antes da vigência da EC 45/2004, era o entendimento de parte da doutrina e da 

jurisprudência que surgindo conflito entre norma constitucional e norma internacional sobre 

direitos humanos, ou não, prevalecia a norma constitucional, eis que a formalização do aceite é 

um Decreto, bastando citar a supremacia da Constituição26.  

 Por outro lado, nesta mesma época, ou seja, contrapondo este entendimento, outra 

corrente doutrinária, capitaneada por Flávia Piovesan, sustentava que havendo conflito entre 

norma constitucional e norma internacional sobre direitos humanos, deveria preponderar a 

norma mais benéfica à pessoa humana, em consonância com o art, 1º, III, CRFB/88.  

 Após a EC 45/2004, houve novo posicionamento do STF acerca da natureza jurídica dos 

tratados de Internacionais sobre Direitos Humanos, neste sentido o art. 5, parágrafo 3º da CRFB 

aduz que os Tratados de Direitos Humanos serão considerados equivalentes a Emendas 

Constitucionais, prevendo rito em 2 turnos, com quorum mínimo de 3/5 para aprovação. 

 Observar que ser equivalente a Emenda Constitucional significa não ter numeração 

própria de Emenda Constitucional, nem ser incorporado a texto da Constituição, o que, na 

prática, quer significar que a natureza jurídica dos tratados de Internacionais sobre Direitos 

Humanos é de norma supralegal. 

 Assim, pacificou o STF, a partir da decisão proferida no histórico recurso extraordinário 

nº 466.343-1/SP27, ante a controvérsia acerca da possibilidade de prisão civil do depositário 

infiel em face dos tratados internacionais de direitos humanos, definindo que a natureza jurídica 

dos tratados de Internacionais sobre Direitos Humanos é de norma infraconstitucional, mas 

supralegal, eis que equipara-los à legislação ordinária seria subestimar o seu valor especial no 

contexto do sistema de proteção dos direitos da pessoa humana.   

 Posteriormente, para espancar quaisquer dúvidas, reforçando a tese da supralegalidade 

dos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos, o STF editou a súmula vinculante nº 25, 

que prevê: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do 

depósito.” 

                                                           
26LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos humanos: Constituição, racismo e relações internacionais. 
São Paulo: Manole, 2005. p.16. 
27 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em <http://www.stf.jus.br>.  
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 Neste momento, revela-se necessário, para enriquecer esse entendimento, trazer à 

colação os trechos a seguir selecionados do histórico recurso extraordinário nº 466.343-1/SP, no 

qual figurou como relator o Ministro Cezar Peluso: 

“(...) No continente americano, o regime de responsabilidade do Estado 
pela violação de tratados internacionais vem apresentando uma 
considerável evolução desde a criação da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, também denominada Pacto de San José da Costa Rica, 
adotada por conferência interamericana especializada sobre direitos 
humanos, em 21 de novembro de 1969.   

Entretanto, na prática, a mudança da forma pela qual tais direitos são 
tratados pelo Estado brasileiro ainda ocorre de maneira lenta e gradual. E 
um dos fatores primordiais desse fato está no modo como se tem 
concebido o processo de incorporação de tratados internacionais de 
direitos humanos na ordem jurídica interna.  

Tudo indica, portanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
sem sombra de dúvidas, tem de ser revisitada criticamente.  

O anacronismo da tese da legalidade ordinária dos tratados de direitos 
humanos, mesmo antes da reforma constitucional levada a efeito pela 
Emenda Constitucional n° 45/2004, está bem demonstrado em trechos da 
obra de Cançado Trindade, que cito a seguir (...).”   

 

 E continua ilustre Ministro: 

“(...) Importante deixar claro, também, que a tese da legalidade ordinária, 
na medida em que permite ao Estado brasileiro, ao fim e ao cabo, o 
descumprimento unilateral de um acordo internacional, vai de encontro 
aos princípios internacionais fixados pela Convenção de Viena sobre o 
Direito dos Tratados, de 1969, a qual, em seu art.  27, determina que 
nenhum Estado pactuante  “pode invocar as disposições de seu direito 
interno para justificar  o inadimplemento de um tratado”.   

Por conseguinte, parece mais consistente a interpretação que atribui a 
característica de supralegalidade aos tratados e convenções de direitos 
humanos.  

Essa tese pugna pelo argumento de que os tratados sobre direitos 
humanos seriam infraconstitucionais, porém, diante de seu caráter 
especial em relação aos demais atos normativos internacionais, também 
seriam dotados de um atributo de supralegalidade. 

Em outros termos, os tratados sobre direitos humanos não poderiam 
afrontar a supremacia da Constituição, mas teriam lugar especial 
reservado no ordenamento jurídico. Equipará-los à legislação ordinária 
seria subestimar o seu valor especial no contexto do sistema de proteção 
dos direitos da pessoa humana”.   

 



20 

 

 Foi deste modo que, com os fundamentos aduzidos, restou pacificada a tese da 

supralegalidade dos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos, eis que igualá-los à 

legislação ordinária brasileira seria mesmo subestimar o seu valor especial no contexto do 

sistema de proteção dos direitos Humanos, uma vez que bastaria, para se sobrepor a tais 

Tratados, a edição de uma lei ordinária contrária posterior.   

 

1.5  A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 Com os horrores perpetrados durante a Segunda Guerra Mundial, se verificou, na 

prática, quais são as conseqüências da utilização do ser humano como meio de realização de 

interesses, sejam políticos, sejam econômicos. Desta forma, o princípio da dignidade da pessoa 

humana foi positivado na maioria das Constituições do pós-guerra, bem como na Declaração 

Universal das Nações Unidas (1948), que logo em seu Artigo I, preconizou: “Todas as pessoas 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e consciência e devem 

agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade” 28.    

 Em nosso ordenamento, o princípio da dignidade da pessoa humana foi positivado pela 

Constituição de 1988, que o elencou como fundamento da República Federativa do Brasil, 

criando uma verdadeira cláusula geral de tutela da pessoa humana29, reconhecendo uma estreita 

vinculação entre a dignidade da pessoa humana e os direitos e garantias fundamentais 

elencados, exemplificativamente, no seu art. 5º. 

  Ao reconhecer essa íntima vinculação entre a dignidade da pessoa humana e os direitos 

e garantias fundamentais, a Constituição pátria estabeleceu um conceito capaz de reunir em si 

dois aspectos fundamentais: uma ação negativa, ou passiva, ou omissiva por parte do Estado, 

no sentido de evitar agressões; e uma ação positiva, ou ativa, ou comissiva no sentido de 

promover ações concretas que, além de evitar agressões, criem condições efetivas de vida digna 

a todos, reclamando um sistema de inclusão social, dando eficácia aos denominados Direitos 

Sociais, inseridos, precipuamente, nos arts. 6º e 7º da Magna Carta. 

 O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é atendido quando o ser humano passa a 

ter uma vida digna, ou seja, situa-se em condição de dignidade, o que é uma conclusão por 
                                                           
28 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da  Assembléia 
Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. 
29 Constituição da República de 1988. Art. 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em espírito e fraternidade. 
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demais abstrata.  Maria Celina Bodim de Moraes, explica que “o substrato material da 

dignidade, assim entendida, pode ser desdobrado em quatro postulados: i) o sujeito moral 

(ético) reconhece a existência dos outros como sujeitos iguais a ele, ii) merecedores do mesmo 

respeito à integridade psicofísica de que é titular; iii) é dotado de vontade livre, de 

autodeterminação; iv) é parte do grupo social, em relação ao qual tem a garantia de não vir a 

ser marginalizado. São corolários desta elaboração os princípios jurídicos da igualdade, da 

integridade física e moral – psicofísica –, da liberdade e da solidariedade.”30 

 Ante a dicção da renomada doutrinadora, a Dignidade da Pessoa Humana possui quatro 

subprincípios densificadores, assim entendidos: 

 Primeiro temos o Princípio da Igualdade, uma igualdade material, e não a formal, onde 

todos são iguais no limite de suas desigualdades, ou, melhor dizendo, onde os iguais são 

tratados de forma igual na medida de suas desigualdades. As pessoas e os grupos sociais tem o 

direito de serem iguais quando a diferença os inferioriza e o direito de serem diferentes quando 

a igualdade os descaracteriza. O reconhecimento da desigualdade fática impões tratamento 

desigual para se igualar substancialmente, materialmente. 

 Temos, em seguida, o Princípio da Integridade Psicofísica, que corresponde à saúde, que 

é "um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções 

e enfermidades", conforme definição da OMS – Organização Mundial da Saúde 31. 

 Em terceiro lugar é apontado o Princípio da Liberdade. No Estado Liberal, no âmbito 

privado, a liberdade de contratar era absoluta, prevalecia o princípio da autonomia da vontade, 

com mínima interferência do Estado, o que, por mais paradoxo que pareça, malferia o próprio 

ideal de liberdade, porquanto a condição de débil decorrente da desigualdade das partes 

impossibilitava o gozo da liberdade proposta, sendo esta exclusiva dos contratantes mais fortes. 

O Estado Social deve prover a proteção dos interesses sociais, passando a assumir um papel 

mais ativo, o garantismo estatal, na tentativa de composição e conciliação entre as liberdades 

individuais os direitos sociais, buscando sempre a efetivação do princípio da dignidade da 

pessoa humana, ou seja, a liberdade de contratar deve ficar limitada pela função social e pela 

boa fé objetiva, onde nasce o princípio da autonomia privada em contraposição à autonomia da 

vontade. É a admissão de novos valores e princípios voltados para a justiça social. 

                                                           
30 MORAES, Maria Celina Bodim de. Danos a pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos 
morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 85. 
31 PORTAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO <portal.mec.gov.br/seb/arquivos/>.  
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 Por fim, em quarto lugar, trouxe a doutrinadora o Princípio da Solidariedade, da 

Solidariedade Social, onde o patrimônio cede ao indivíduo, o existencialismo se sobrepõe ao 

patrimonialismo. Neste contexto, surgem instrumentos para garantir uma existência digna, 

comum a todos, em uma sociedade que se desenvolve como livre e justa, sem excluídos ou 

marginalizados, à luz do que claramente preconiza o art. 3º, da CRFB/88. Temos como ações 

estatais neste sentido a criação, com a EC 31, do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 

e, com a EC 26, a inclusão da moradia como Direito Social. 

 Como se pode verificar, criar condições efetivas de vida digna a todos, obrigação do 

Estado, reclama um sistema de inclusão social, de políticas públicas que dêem eficácia aos 

denominados Direitos Sociais, inseridos, precipuamente, nos arts. 6º e 7º da Magna Carta. Não 

basta a ação negativa, ou passiva, por parte do Estado, no sentido de evitar agressões, isto é, 

atuando simplesmente na esfera dos direitos individuais, ao contrário, é fundamental, para a 

efetivação da Dignidade da Pessoa Humana e dos direitos e garantias fundamentais, ações 

positivas, ou ativas, no sentido de promover políticas públicas necessárias para viabilizar a 

existência digna. 

 

1.6 O CONTROLE INTERNACIONAL E A SOBERANIA NACIONAL  

 Aos Tratados incide a norma mais favorável à pessoa humana, uma vez que o controle 

internacional sobre a ação dos estados é uma garantia para o ser humano contra a violação de 

seus direitos fundamentais. Convém notar que se à pessoa não forem garantidos os direitos 

fundamentais, a ordem internacional tem o dever de intervir, em face do caráter transcendental 

dos direitos humanos. Deste modo, a comunidade internacional tenta obrigar os Estados a 

melhorar as condições de vida dos indivíduos e a garantir a eles direitos fundamentais, como 

afirma a doutrinadora Flávia Piovesan32. 

 Contra a intervenção da ordem internacional no Estado não depõe a idéia de soberania 

nacional, pois, por exemplo, no Brasil, a adesão ao sistema internacional de direitos humanos 

partiu do próprio estado brasileiro, atitude esta dotada de dupla legitimação, eis que envolve 

atos do Poder Executivo, ratificados pelo Poder Legislativo, estes representantes da soberania 

popular.  

                                                           
32 PIOVESAN, Flavia. Op. Cit., p. 45. 



23 

 

 Notar que, como há legitimação dos representantes da soberania popular do Estado, os 

tratados internacionais de direitos humanos são capazes de fortalecer o constitucionalismo de 

direito no país, integrando, portanto, o elenco dos direitos constitucionalmente consagrados, 

sendo este outro argumento que reforça a ideia de que os direitos enunciados em tratados 

internacionais possuem hierarquia constitucional, já que os direitos fundamentais possuem 

natureza materialmente constitucional.  

 Em sede de Diretos Humanos Globais, o papel dos Estados são o de Legislar, porque 

age, em conjunto com outros Estados soberanos para elaborar normas internacionais sobre 

Direitos Humanos e o de coobrigação, porque tais normas lhes criam o dever de respeitar e 

assegurar os direitos humanos de seus habitantes. Este duplo papel mostra a combinação entre a 

universalidade e a positivação dos direitos humanos, destinados a efetivamente proteger e 

promover a dignidade de todo ser humano do planeta. 

 O objetivo é proteger a pessoa contra a exacerbação do Poder Estatal, assegurando-lhe o 

exercício de sua liberdade fundamental, limitando a ação do Estado através de um sistema de 

garantias. Ressalta-se que estes direitos são inerentes ao ser humano (inatos), ou seja, eles não 

surgem da vontade dos Estados, mas são pelos Estados apenas positivados, a fim de lhes 

conferir uma qualidade jurídica normativa, para, se for o caso, sejam deduzidos em juízo ou 

perante órgãos internacionais. 

 Ora, se a doutrina da soberania nacional absoluta nada vale, ou não consegue se 

contrapor, diante da internacionalização do capital e dos meios de produção, com muito mais 

razão é válido que se reconheça a universalização dos direitos e garantias elementares dos seres 

humanos, criando um sistema normativo que se sobreponha às fronteiras estatais e impeça, 

efetivamente, o aviltamento da condição de vida e de trabalho da grande maioria da população 

do planeta.  

 Há necessidade de fixação de um patamar internacional comum que indique as 

condições mínimas de existência humana e crie mecanismos para sua verificação, o 

denominado, nas palavras da professora Flávia Piovesan 33, de mínimo ético irredutível, que 

contém, não só os direitos civis e políticos, mas, inter-relacionados e dependentes, os direitos 

sociais. 

                                                           
33 Ibidem, p 76. 
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 A Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica 

trata, sobretudo, dos direitos civis e políticos, restando os econômicos, sociais e culturais 

apenas em seu art. 26. Assim, por um lado, existe a obrigação de não violar os direitos das 

pessoas, um dever negativo, mas este dever pode e na maioria das vezes exige, implicar a 

adoção de medidas positivas, necessárias e razoáveis para garantir o pleno exercício dos 

direitos reconhecidos pela convenção, sobressaindo o Principio da Interdependência dos 

Direitos Humanos. 

 Para verificação do patamar internacional comum que indique as condições mínimas de 

existência humana, são empregadas técnicas de monitoramento pela Convenção, tais como 

comunicações interestaduais, obtenção de informações pela apresentação de relatórios pelos 

estados, visitas in situ dos órgãos de monitoramento e recebimento de denuncias à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos.  

 É importante por em relevo que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por 

sua vez, deve aplicar normas da convenção também aos países que não tenham ratificado o 

Pacto de San Jose da Costa Rica e, obviamente, para os países que a tenham ratificado, 

reforçando o caráter vinculante da convenção para estes últimos34. 

 A Comissão possui três grandes funções: a promoção dos direitos humanos através de 

publicações, conferências, informes aos estados e a coleta de informações por meio de 

relatórios; a coleta de informações por meio de relatórios ou outros meios preparando 

recomendações para adoção de medidas visando a proteção dos direitos indicados; e a de 

receber e processar denuncias de violação dos direitos humanos, as quais podem ser formuladas 

por qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida 

no Estado-membro. 

 Para que ocorra a tramitação da denúncia devem ser respeitadas algumas condições de 

admissibilidade, como o prévio esgotamento dos recursos legais domésticos; a observância do 

prazo prescricional de 6 meses, a contar da data em que o denunciante foi informado da decisão 

final sobre seu caso no âmbito de seu país; e que o caso não esteja pendente de solução em 

outra instancia internacional. 

 Deve ser ressaltado que é dispensado o cumprimento dos recursos legais domésticos, ou 

seja, considera-se realizada a condição de admissibilidade, se estes não forem efetivos para 
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apurar a violação, imputação da responsabilidade e reparação, ou pela ausência de garantias 

que caracterizam o devido processo legal ou pela impossibilidade do denunciante utilizar o 

sistema ou, ainda, se ocorrer demora injustificada na solução do caso no âmbito interno, com se 

alegou quando da formulação da denúncia contra o Brasil no caso Carandirú. 

 Aceita a denuncia, a Comissão notifica o Estado a responder as acusações em 180 dias, 

sendo buscada uma solução de consenso e se esta não for alcançada, a Comissão prepara um 

informe confidencial sobre o caso formulando recomendações ao governo do pais envolvido, 

dando-lhe prazo de 90 dias para sua adoção. Na hipótese de inércia do Estado, a comissão envia 

informe a Assembleia Geral da OEA, tornando-o público ou encaminhando-o à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, para que converta o caso em contencioso. Nesta situação 

a Comissão passa a exercer o papel equivalente ao do Ministério Publico, buscando a 

condenação do Estado. 

 Diante disto, há de se ressaltar que um estado que não tenha reconhecido a competência 

da corte para julgar casos contra si não pode apresentar denúncias contra um outro estado que a 

tenha reconhecido. A corte pode determinar, como medida provisória, por exemplo, a 

providência, por um Estado, de dar proteção efetiva a uma pessoa e, como efeito de decisão 

terminativa, esta pode determinar, ainda, indenização compensatória, a qual é executada no país 

respectivo pelo processo interno de execução de sentenças contra o Estado.  

 Como o Brasil se submeteu à Corte Interamericana, pois após consulta ao Congresso 

Nacional, reconheceu a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção 

interamericana de Direitos Humanos, para fatos ocorridos a partir do reconhecimento, 

conforme disposto no Decreto Legislativo número 89 de 03/12/98 (DOU de 04/12/98), suas 

decisões, homologadas pelo STJ (art. 105, I, “i” da CRFB) poderão ser deduzidas contra o 

Estado. 

 Neste sentido, nota-se que a independência nacional não pode significar a supressão dos 

Direitos Fundamentais dos que são a fonte do próprio poder estatal, a soberania emerge do 

povo 35. 

 Por fim, pareceria, no mínimo, um contra senso, que um Estado, que de livre vontade 

contraiu obrigações internacionais, submetendo-as a seu legislativo e novamente a seu 
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executivo, ratificando-as, posteriormente alegue violação à soberania nacional para não aplicá-

las, mesmo tendo havido expressa e manifesta vontade dos poderes representativos da 

legitimidade popular quando da assinatura e ratificação do instrumento internacional. 

 

1.7 AS CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS HUMANOS  

 O doutrinador Carlos WEIS, em sua obra 36, define como as principais características 

dos Direitos humanos, a inalienabilidade, a imprescritibilidade, a irrenunciabilidade, a 

inerência, a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência e a transnacionalidade. 

 Assim, para o aludido doutrinador, os Direitos Humanos como insuscetíveis de 

renúncia, característica da irrenunciabilidade, de alienação, ligado à inalienabilidade, e 

permanecem intactos, ainda que não exercidos por qualquer lapso de tempo, como resultado da 

imprescritibilidade.  

 A aduzida inerência, quer significar que são inerentes a cada pessoa, pelo simples fato 

de existir, ou seja, a dignidade é inerente a todos os membros da família humana, pelo simples 

fato de serem humanos. A característica da universalidade, traduzem-nos como universais, eis 

que pertencem a todos os membros da espécie humana, sem qualquer distinção, significando 

que a questão não é mais restrita à orbita dos estados, pois há aqui um bem comum 

internacional e também não está relacionada somente a idéia de sobrevivência, mas sim de 

dignidade - mínimo ético irredutível37. Neste sentido surge a pessoa como sujeito de direitos no 

plano internacional. 

 Ao sustentar a universalidade dos direitos humanos, a Declaração de 1948 clama pela 

extensão universal destes direitos, sob o fundamento de que a condição de pessoa é o requisito 

único para a titularidade de direitos, considerando o ser humano como um ser essencialmente 

moral, dotado de unicidade, existencial e dignidade38. 

 Os direitos humanos e as liberdades fundamentais são também indivisíveis, ou seja, a 

realização dos direitos civil e políticos, sem gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais 

torna-se impossível. Tal indivisibilidade esta ligada a promoção e a garantia da dignidade do ser 
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humano. Só há vida verdadeiramente digna se todos os direitos humanos estiverem sendo 

respeitados, sejam eles civis e políticos, sejam eles econômicos, sociais e culturais.  

 Ao sustentar a indivisibilidade dos direitos humanos, a Declaração de Direitos Humanos 

ineditamente estabelece que a garantia dos direitos civis e políticos é condição para a 

observância dos direitos sociais, econômicos e culturais e vice-versa. Quando um deles é 

violado, os demais também o são. Os direitos humanos compõem, assim, uma unidade 

indivisível. 

 Com relação à sua interdependência, os direitos humanos são considerados em espécie, 

ao se entender que um certo direito não alcança eficácia plena sem a realização simultânea de 

outros direitos humanos39. A realização de um direito específico depende da promoção de 

diversos outros, independente de sua classificação de cunho individual ou social. 

 Sobre o tema, aduz José Afonso Silva40 que o direito constitucional se manifesta de rica 

influencia da realidade social e política uma vez que o sociologismo jurídico exacerba essa 

influência fática, concebendo a constituição como fato, antes que como norma. Neste sentido 

exprime uma posição jurídica que concebe o Direito como fato social, apresentado-o como 

simples componente dos fenômenos sociais e suscetíveis de ser estudado segundo nexos de 

causalidade não diversos dos que ordenam os fatos do mundo físico. 

 São os Direitos Humanos caracterizados, ainda, como transnacionais, uma vez que não 

dependem de nacionalidade ou cidadania, sendo assegurados a qualquer pessoa, isto é, 

acompanham o ser humano onde estiver ligada a características da inerência. A finalidade é a 

proteção do ser humano, pois se à pessoa não forem garantidos os direitos fundamentais, tem a 

ordem internacional o dever de intervir, em face do caráter transcedental dos direitos humanos. 

 No contexto da transnacionalidade, há corrente de pensamento, a dos adeptos do 

chamado relativismo cultural, que vêem os Direitos Humanos como fruto da evolução e 

cristalização dos valores fundantes da civilização ocidental, ou seja, conferir caráter cogente 

aos Direitos Humanos implicaria tentativa de impor aos demais povos uma determinada 

cultura, o que possibilitaria sua revisão para adequação aos diferentes contextos históricos e 

culturais. 

                                                           
39 Ibidem, p. 118. 
40

 SILVA, José Affonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 8 ed. Malheiros, p. 23.  
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 Tal pensamento não empolga, pois o relativismo cultural tem evidente conteúdo político 

além do que os direitos humanos visam a proteção da humanidade41 contra a manipulação 

indevida do poder, fato este que é universal. Ora, a manutenção de regimes políticos não 

democráticos, o tratamento desigual de grupos sociais, a violação da integridade física, a tortura 

contumaz, o cerceamento de liberdade individual, que causam dor e sofrimento intenso às 

pessoas subjulgadas, não podem ser tratados como simples faceta cultural de certo povo, num 

dado momento histórico, quando na verdade ocultam uma situação de opressão42. 

 As peculiaridades regionais e nacionais, os contextos histórico, cultural e religioso, 

ainda que importantes, não servem de obstáculo à obrigação estatal de promover e proteger 

todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais. Deve-se, assim, sepultar as pretensões 

relativistas que, na prática, servem ao interesse de governos cujo poder decorre justamente da 

supressão dos direitos fundamentais. 

 A questão dos Direitos Humanos está relacionada à dignidade e não só a ideia de 

sobrevivência (mínimo ético irredutível). A universalidade dos direitos sociais deve ser 

entendida num conceito mais amplo da dignidade humana, a que toda pessoa tem direito. 

 Desta forma deve haver a promoção dos direitos econômicos, sociais e culturais, com a 

adoção de políticas voltadas a determinados setores da sociedade, denominados grupos 

vulneráveis, uma vez que é condição necessária para o respeito pleno da universalidade dos 

Direitos Humanos. Não há mais como pensar nesta questão sem que o estado assegure a 

elevação das condições de vida, ou seja, o padrão da dignidade humana deve ser buscado. 

 As normas que consagram direitos econômicos, sociais e culturais, contêm um interesse 

secundário, consistente na redução das desigualdades sociais - a pessoa em situação de 

desigualdade tem sua liberdade limitada. Deve –se entender assim a fruição da liberdade, que é 

Direito de 1ª dimensão, como dependente da existência de condições de vida digna, o que 

extrapola a órbita do indivíduo, direito individual, constituindo interesse comum da sociedade - 

direitos sociais. A guisa de exemplo, podemos citar que o ser humano sem educação, que é um 

Direito Social, não é livre para exercer suas escolhas, Direito Civil e, assim, é forçoso concluir 

que um depende do outro – estão irremediavelmente interligados. 
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 Hodiernamente vê-se claramente que os Direitos Humanos são eficazes, só são eficazes, 

pela combinação de medidas necessárias de omissão estatal, informados pelos valores da 

liberdade - Direitos Civis e de ação estatal, tais como saúde, moradia e educação, informados 

pelos valores da igualdade - Direitos Sociais.  

 O que efetivamente distingue os direitos econômicos, sociais e culturais dos civis e 

políticos é que aqueles constituem “direitos-meio” em relação a estes, ao determinarem a 

criação de condições que permitam as pessoas em situação social vulnerável desfrutar 

plenamente as suas liberdades civis43. 

 Além dessa perspectiva de liberdade, os direitos sociais ainda se diferenciam em face do 

seu objetivo de reduzir as desigualdades e criar uma sociedade mais justa e solidaria, conforme 

preceitua a nossa Constituição no seu art. 3º, inciso I. 
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CAPÍTULO 2 – A QUESTÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITO S SOCIAIS 

2.1  A NATUREZA JURÍDICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS  DE 
DIREITOS SOCIAIS E SUA APLICABILIDADE 

 No título “ORDEM SOCIAL” a Constituição Federal enumera no artigo 6º os Direitos 

Sociais em sentido genérico: 

“artigo 6º. É direito social a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.  

 

 Não obstante, a própria Carta Constitucional, entre os artigos do 6º ao 11 e 193 a 232, 

individualiza vários deste direitos, tais como Educação (art. 205) “direito de todos e dever do 

Estado e da família...”; Saúde (art. 196) “direito de todos e dever do Estado...”; Trabalho  (art. 

7º) “livre o exercício de qualquer trabalho...”; Lazer  (art. 217) “É dever do Estado fomentar 

práticas desportivas...”; Moradia (no próprio art. 6º);  Segurança  (art. 144) “dever do  Estado 

..”; Previdência Social  (arts. 201 e 202) “mediante contribuição, atenderão...”; Assistência 

Social  (arts. 203 e 204) “será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição...”. 

 Para Alexandre de Moraes 44 os Direitos Sociais são direitos fundamentais do homem, 

caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um 

Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos 

hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como 

fundamentos do Estado democrático. 

 O mesmo autor45 leciona que a definição dos direitos sociais no título constitucional 

destinado aos direitos e garantias fundamentais acarreta duas conseqüências imediatas: 

subordinação à regra da auto-aplicabilidade prevista, no §1º, do art. 5º e suscetibilidade do 

ajuizamento do mandado de injunção, sempre que houver a omissão do poder público na 

regulamentação de alguma norma que preveja um direito social, e conseqüentemente 

inviabilize seu exercício. 

 O referido §1º, art. 5º, da constituição da República, assim prevê: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata”. 

 

 Assim, a aplicabilidade das normas constitucionais é tema de grande importância, pois a 

constituição não pode ser vista como mera norma de Direito, mas fundamento que dá coerência 

e validade normativa a todo o sistema infraconstitucional. 

 Nesse aspecto, o renomado jurista José Afonso da Silva46, citado por Alexandre de 

Moraes47 sobre o tema da aplicabilidade das normas na Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, logrou êxito em consagrar a classificação quanto a eficácia das normas 

constitucionais, sendo atualmente ponto de referência para toda doutrina e jurisprudência 

brasileira.  A classificação confirmada elegeu 1) normas constitucionais de eficácia plena; 2) 

normas constitucionais de eficácia contida e; 3) normas constitucionais de eficácia limitada. 

 Nesta vereda, as normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que apresentam 

aplicabilidade indireta, mediata, reduzida, porque somente incidem totalmente sobre esses 

interesses, após uma normatividade ulterior que lhes desenvolva a aplicabilidade. Por exemplo: 

CF, art. 192, §3º, que traz ao seu final a locução “nos termos que a lei determinar”. Só produz 

efeitos após a edição da lei. 

 No que tange as normas constitucionais de eficácia contida, são aquelas que apresentam 

aplicabilidade imediata ou plena, mas sua eficácia pode ser reduzida, restringida nos casos e 

formas que a lei estabelecer. O legislador constituinte regulou suficientemente os interesses 

relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da 

competência discricionária do poder público, nos termos que a lei estabelecer ou nos termos de 

conceitos gerais nelas enunciados. São normas passíveis de restrição. Por exemplo: CEF, art. 

5°, XIII, que prescreve ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas 

as qualificações profissionais “que a lei estabelecer”. Produz efeitos imediatos, mas edição de 

lei pode restringir. 
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 Por fim, são normas constitucionais de eficácia plena aquelas que desde a entrada em 

vigor da Constituição, produzem, ou tem possibilidade de produzir, todos os efeitos essenciais, 

relativamente aos interesses, comportamentos e situações, que o legislador constituinte, direta e 

normativamente, quis regular. 

 É necessário deixar assente que os direitos sociais situam-se na CRFB no Capítulo II, do 

Título II “Dos Direitos e Garantias Fundamentais, apresentando, até pela sua localização 

topográfica, a característica da aplicabilidade imediata, presente no art. 5º, §1º, da CRFB, 

impondo ao Estado o dever, imediato, de modificar a realidade social e de reduzir as 

desigualdades, com a implementação de ações progressivas. 

 Posta assim a questão, a concepção apropriada neste estudo sobre natureza jurídica dos 

direitos sociais é a que entende os direitos sociais como direitos subjetivos, pelo simples fato de 

tratarem-se de direitos concedidos pelo Estado ao indivíduo, com base na autônoma soberania 

do Estado, previstos em normas constitucionais de aplicabilidade imediata, passíveis, portanto, 

por exigíveis, de mandado de injunção, como afirma Alexandre de Moraes48.  

 É que se podem ser exigidos judicialmente, os direitos sociais são diretos subjetivos. O 

direito subjetivo, em seu sentido integral, é composto de quatro elementos, isoladamente 

definidos: 1) sujeito de direito – é a pessoa titular do direito, que dele tem as vantagens e 

tirando os benefícios, atribuídos por lei; 2) objeto – é a coisa sobre que recai o direito ou a 

incidência do próprio direito, pois que esta incidência também pode recair na própria pessoa, 

quando a esta se comete o cumprimento dele em benefício da pessoa que é titular do direito; 3) 

relação jurídica – é o laço que, sob a garantia legal, submete o objeto de direito ao sujeito dele. 

É dele que decorre a faculdade de agir e; 4) a coação social ou proteção-coação – assegura a 

força da relação jurídica49. 

 Como a natureza das obrigações a que se sujeita o Estado no que tange a direitos 

econômicos, sociais e culturais, é distinta da que decorre dos direitos civis e políticos, onde 

basta uma abstenção ou ação para proteção contra a turbação de terceiros, sua eficácia, embora 

imediata ou plena, deve ser entendida como algo que se realiza gradualmente, como um 
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processo de intervenção estatal, requerendo medidas complexas e conjugadas com 

implementação de políticas públicas50. 

 A realização progressiva dos direitos sociais está sempre a requerer algum tipo de ação 

até o limite das possibilidades do Estado, para alcançar os fins indicados e as diversas políticas 

publicas51. Longe de ser uma liberalidade do governante, decorrem da obrigatoriedade das 

normas de direitos e garantias fundamentais. 

 O Estado deve prosseguir na implantação dos Direitos econômicos, sociais e culturais 

progressivamente, sem interrupção ou retrocesso, atrelado ao Princípio da vedação do 

Retrocesso, até o limite de sua capacidade financeira, em respeito a eficácia plena de tais 

direitos, que se caracterizam pela aplicabilidade imediata.  

 Isto posto, a natureza jurídica das normas de direitos sociais, são de normas 

constitucionais de eficácia plena, ou seja, são aquelas que produzem a plenitude dos seus 

efeitos, independentemente de complementação por norma infraconstitucional. São revestidas 

de todos elementos necessários à sua executoriedade, tornando possível sua aplicação de 

maneira direta, imediata e integral52. 

 

2.2 A RESERVA DO POSSÍVEL E MÍNIMO EXISTENCIAL 

Como já explicitado no corpo desta monografia, os direitos sociais foram incluídos na 

Constituição de 1988 como direitos fundamentais, traduzindo, assim, verdadeiros direitos 

subjetivos com aplicabilidade imediata. Esse fato representou um avanço na busca pela 

igualdade social, que constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, na forma do art. 3º, da CRFB: 

“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação”. 

                                                           
50 WEIS, Carlos., Op. Cit. ,p. 140. 
51 MORAES, Guilherme Peña . Curso de direito constitucional. Op. Cit., p.118. 
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Reforçando o entendimento, nos dizeres de Ailton Cocuruto53 o princípio da inclusão 

social fora inserido na Constituição Federal de forma implícita no art. 3º, I, III e IV, diante dos 

objetivos fundamentais da Nação ali consignado expressamente. 

Entretanto, para que esses direitos sejam efetivados, é necessário um esforço simultâneo 

de variados fatores sociais no que diz respeito à interpretação dessas normas sociais, a 

definição de seu conteúdo, o delineamento das necessidades sociais básicas e, assim, o 

estabelecimento de políticas públicas prioritárias. 

 Neste cenário, antes de se adentrar, aos princípios da Reserva do Possível e o do 

Mínimo Existencial, é fundamental que se conceitue e se contextualize o que se denomina de 

Política Pública.  

  Podem ser conceituadas genericamente como programas de ação governamental que 

buscam atingir objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados, bem como 

visam à coordenação dos meios postos à disposição do Estado.  

 Dito de outra maneira54:  

“Políticas públicas, por conseguinte, são as diretrizes, 
estratégias, prioridades e ações que constituem as metas 
perseguidas pelos órgãos públicos, em resposta às demandas 
políticas, sociais e econômicas e para atender aos anseios 
oriundos das coletividades.” 

 

 As políticas públicas são levadas a efeito por intermédio da edição de atos, programas, 

leis e diretrizes que, classicamente, estão sob a responsabilidade dos Poderes Executivo e do 

Legislativo, para fins de concretização dos direitos sociais. 

 A questão fundamental é de que forma se priorizam as políticas públicas para fins de 

concretização dos direitos sociais. Como cediço, as prioridades são muitas e os recursos são 

escassos, insuficientes e, exatamente por isso é que se prioriza. 

                                                           
53

 COCURUTO, Ailton. Os princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Inclusão Social. Malheiros, 2008.  
54 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo. 23ª ed, Lumen Juris, 2011, p. 57. 
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 No que toca à disponibilidade de recursos financeiros estatais, destaca-se o princípio da 

“reserva do possível”, segundo a qual a efetivação dos direitos sociais estaria limitada às 

possibilidades orçamentárias do Estado.  

 A Administração, o Poder Executivo, devem priorizar os direitos sociais que estão 

intimamente relacionados à dignidade da pessoa humana, ou seja, reservar o que é possível à 

vida digna para atender as prioridades sociais, que são os próprios Direitos Sociais. É, em 

princípio, uma atuação de mérito administrativo – de conveniência e oportunidade. 

 O princípio da reserva do possível é uma construção jurídica germânica55 oriunda de 

uma ação judicial decidida pela Suprema Corte Alemã que afirmou que somente seria possível 

exigir do Estado a prestação em benefício do interessado, desde que observados os limites da 

razoabilidade. 

 Os limites da acimada razoabilidade estão intimamente relacionados aos processos de 

escolha por parte do Estado. Quando não há recursos suficientes para prover todas as 

necessidades sociais, ou seja, se a decisão do administrador de investir em determinada área 

importar em escassez de recursos para outra, aquela não pode ser uma área não prioritária 

socialmente, por revelar decisão desprovida de razoabilidade. Noutros termos, gastos em 

propagandas governamentais não podem resultar em escassez de recursos para a prestação de 

educação, moradia ou saúde – não é razoável.  

 O Superior Tribunal de Justiça, em vários julgados, defende que a reserva do possível 

não pode ser oposta à efetivação dos Direitos Fundamentais, já que, quanto a estes, não cabe ao 

administrador público preteri-los em suas escolhas, a exemplo do Recurso Especial nº 

1.185.474 - SC (2010/0048628-4), in verbis: 

 

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.185.474 - SC (2010/0048628-
4) 
RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS 
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA  
PROCURADOR: PATRICIA TATIANA SCHIMIDT E 
OUTRO(S) 
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA 
EMENTA 
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – ACESSO À 
CRECHE AOS MENORES DE ZERO A SEIS ANOS – 

                                                           
55 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional. 3ª ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2011, p . 306-311. 
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DIREITO SUBJETIVO – RESERVA DO POSSÍVEL – 
TEORIZAÇÃO  E  CABIMENTO  –  IMPOSSIBILIDADE  
DE ARGUIÇÃO  COMO  TESE  ABSTRATA  DE  
DEFESA  – ESCASSEZ DE RECURSOS COMO O 
RESULTADO DE UMA DECISÃO  POLÍTICA – 
PRIORIDADE  DOS  DIREITOS FUNDAMENTAIS – 
CONTEÚDO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – 
ESSENCIALIDADE DO DIREITO À  EDUCAÇÃO – 
PRECEDENTES DO STF E STJ. 
1. A tese da reserva do possível assenta-se em idéia que, 
desde os romanos, está incorporada na tradição ocidental, no 
sentido de que a obrigação impossível não pode ser exigida 
(Impossibilium  nulla  obligatio  est - Celso, D. 50, 17, 185). 
Por tal motivo, a insuficiência de recursos orçamentários não 
pode ser considerada uma mera falácia. 
2.  Todavia, observa-se que a dimensão fática da reserva do 
possível é questão intrinsecamente vinculada ao problema da 
escassez.  Esta pode ser compreendida como "sinônimo" de 
desigualdade.  Bens escassos são bens que não podem ser 
usufruídos por todos e, justamente por isso, devem ser 
distribuídos segundo regras que pressupõe o direito igual ao 
bem e a impossibilidade do uso igual e simultâneo.  
3. Esse estado de escassez, muitas vezes, é resultado de um 
processo de escolha, de uma decisão.  Quando não há 
recursos suficientes para prover todas as necessidades, a 
decisão do administrador de investir em determinada área 
implica escassez de recursos para outra que não foi 
contemplada. A título de exemplo, o gasto com festividades 
ou propagandas governamentais pode ser traduzido na 
ausência de dinheiro para a prestação de uma educação de 
qualidade.  
4. É por esse motivo que, em um primeiro momento, a 
reserva do possível não pode ser oposta à efetivação dos 
Direitos Fundamentais, já que, quanto a estes, não cabe ao 
administrador público preterí-los em suas escolhas (...)”. 

  

De se notar que os direitos sociais estão intimamente ligados à dignidade da pessoa 

humana, pois é patente que direitos previstos no art. 6º, CRFB, como o direito à saúde, à 

moradia e à educação, por exemplo, tem por objetivo conferir aos cidadãos uma existência 

digna, um mínimo de existência digna – um mínimo existencial. 

 Neste passo, a noção de mínimo existencial está intimamente relacionado ao princípio 

da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição no art. 1º, III, como um dos 

fundamentos da ordem constitucional e como uma das finalidades da ordem econômica, como 

prescreve o art. 170, caput, representando o mínimo necessário para a vida humana digna: 
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“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos: 

(...) 

III - a dignidade da pessoa humana”; 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar 
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios:” 

  

 O Min. Relator HUMBERTO MARTINS continua, em seu histórico voto56, Recurso 

Especial nº 1.185.474 - SC (2010/0048628-4), firmando que a reserva do possível não pode ser 

invocada em detrimento do “mínimo existencial” e que este mínimo não se resume ao mínimo 

vital, ou seja, o mínimo para se viver, ao revés, assegura-se um mínimo de inserção na "vida" 

social: 

 “(...) Nem mesmo a vontade da maioria pode tratar tais 
direitos como secundários. Isso, porque a democracia não se 
restringe na vontade da maioria. O princípio do majoritário é 
apenas um instrumento no processo democrático, mas este 
não se resume àquele. Democracia é, além da vontade da 
maioria, a realização dos direitos fundamentais. Só haverá 
democracia real onde houver liberdade de expressão, 
pluralismo político, acesso à informação, à educação, 
inviolabilidade da intimidade, o respeito às minorias e às 
idéias minoritárias etc. Tais valores não podem ser 
malferidos, ainda que seja a vontade da maioria. Caso 
contrário, se estará usando da "democracia" para extinguir a 
Democracia.  
5. Com isso, observa-se que a realização dos Direitos 
Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de  
um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema 
que depende unicamente  da  vontade  política.  Aqueles 
direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana 
não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é 
fruto das escolhas do administrador. Não é por outra razão 
que se afirma que a reserva do possível não é oponível à 
realização do mínimo existencial. 
6.  O mínimo existencial não se resume ao mínimo vital, ou 
seja, o mínimo para se viver. O conteúdo daquilo que seja o 
mínimo existencial abrange também as condições 
socioculturais, que, para além da questão da mera 
sobrevivência, asseguram ao indivíduo um mínimo de 
inserção na "vida" social (...)”. 

                                                           
56 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Disponível em <http://www.stj.jus.br>.  
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 Neste mesmo voto, Min. Relator ressalta que o Direito Social à educação está inserido 

neste mínino existencial, inoponível pelo princípio da reserva do possível: 

“(...) 7. Sendo assim, não fica difícil perceber que dentre os 
direitos considerados prioritários encontra-se o direito à 
educação. O que distingue o homem dos demais seres vivos 
não é a sua condição de animal social, mas sim de ser um 
animal político.  
É a sua capacidade de relacionar-se com os demais e, através 
da ação e do discurso, programar a vida em sociedade.  
8. A consciência de que é da essência do ser humano 
inclusive sendo o seu traço característico, o relacionamento 
com os demais em um espaço público - onde todos são, in 
abstrato, iguais, e cuja diferenciação se dá mais em razão da 
capacidade para a ação e o discurso do que em virtude de 
atributos biológicos - é que torna a educação um valor ímpar. 
No espaço público - onde se travam as relações comerciais, 
profissionais, trabalhistas, bem como onde se exerce a 
cidadania - a ausência de educação, de conhecimento, em 
regra, relega o indivíduo a posições subalternas, o torna 
dependente das forças físicas para continuar a sobreviver e, 
ainda assim, em condições precárias. 
9. Eis a razão pela qual o art. 227 da CF e o art. 4º da Lei n. 
8.069/90 dispõem que a educação deve ser tratada pelo 
Estado com absoluta prioridade. No mesmo sentido, o art. 54 
do Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve que é 
dever do Estado assegurar às crianças de zero a seis anos de 
idade o atendimento em creche e pré-escola. Portanto, o 
pleito do Ministério Público encontra respaldo legal e 
jurisprudencial. Precedentes:  REsp  511.645/SP,  Rel. Min.  
Herman  Benjamin, Segunda  Turma,  julgado  em  
18.8.2009,  DJe  27.8.2009;  RE 410.715  AgR  /  SP  -  Rel.  
Min.  Celso  de  Mello,  julgado  em 22.11.2005, DJ 
3.2.2006, p. 76. 

 

 Por outro lado, o Min. Relator, continuando seu voto, releva que, de fato, os direitos que 

estão intimamente ligados à dignidade humana, como os Direitos Sociais, não podem ser 

limitados em razão de alegada escassez, principalmente, quando esta é fruto das escolhas de 

atividades não prioritárias do administrador. 

“(...) 10. Porém é preciso fazer uma ressalva no sentido de 
que mesmo com a alocação dos recursos no atendimento do 
mínimo existencial persista a carência orçamentária para 
atender a todas as demandas.  Nesse caso, a escassez não 
seria fruto da escolha de atividades não prioritárias, mas sim 
da real insuficiência orçamentária. Em situações limítrofes 
como essa, não há como o Poder Judiciário imiscuir-se nos 
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planos governamentais, pois estes, dentro do que é possível, 
estão de acordo com a Constituição, não havendo omissão 
injustificável.  
11. Todavia, a real insuficiência de recursos deve ser 
demonstrada pelo Poder Público, não sendo admitido que a 
tese seja utilizada como uma desculpa  genérica  para  a  
omissão estatal no campo da efetivação dos direitos 
fundamentais, principalmente os  de  cunho  social.  No caso 
dos autos, não  houve  essa demonstração. Precedente: REsp 
764.085/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 1º.12.2009, DJe 10.12.2009.Recurso especial 
improvido. 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as 
acima indicadas, acordam os Ministros  da  Segunda  Turma  
do  Superior  Tribunal  de Justiça:  "A Turma, por 
unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do 
voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a), com a ressalva do  
ponto de vista da Sra. Ministra Eliana Calmon." 
Brasília (DF), 20 de abril de 2010(Data do Julgamento) 
MINISTRO HUMBERTO MARTINS Relator”. 

 

 Os direitos fundamentais não podem estar à margem do que se idealizou como Reserva 

do Possível, noção intrinsecamente ligada a questão orçamentária do País, sem o que, toda 

intenção de garantia destes direitos estará presa à mera noção teórica, sem nenhuma 

possibilidade fática, pela inviolabilidade econômica de sua implementação. 

 O principio da Reserva do Possível limita a prestação de Direito Fundamental por parte 

do Estado, vez que este está submetido à reserva de caixa e, desta forma, se interpretados 

restritivamente desta maneira, os direitos sociais, que exigem prestação comissiva estatal, 

estariam sempre sujeitos à reserva do possível, no sentido de que o indivíduo poderia ficar ad 

eternum esperado a ação do estado, ou seja, justificando a limitação do Estado em razão de suas 

condições sócio-econômicas e estruturais. 

 Muitas vezes o Estado tem que realizar as chamadas escolhas trágicas, mas apesar do 

estado, muitas vezes, escolher tragicamente entre um e outro serviço a ser prestado, não se pode 

olvidar da intangibilidade do Mínimo Existencial, sendo absolutamente necessária a 

observância mínima do direito a ser prestado – Princípio do Mínimo Existencial. 
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 Neste sentido, a teoria do Mínimo Existencial, de acordo com o art. 7º, IV da CRFB, 

seria o conjunto de bens e utilidades básicas imprescindíveis para uma vida com dignidade, tais 

como, como saúde, moradia e educação fundamental.57  

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 

IV  - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim; 

  

 O Princípio da Reserva do Possível parte da premissa de que fundamentais seriam 

apenas os direitos consagrados como os de 1ª dimensão, os chamados direitos civis, visto que 

sem essas condições, garantias individuais mínimas, o ser humano não poderia gozar de sua 

liberdade, não poderia evoluir. 

  Todavia, é impossível exercer os direitos de 1ª dimensão sem ter o exercício dos 

chamados de 2ª dimensão, que são os direitos sociais, em razão da interdependência desses 

direitos - um indivíduo sem educação não é livre para fazer opções - sem trabalho, sem saúde, 

sem educação, sem moradia é massacrado em sua dignidade. Não exerce a liberdade, direito de 

1ª dimensão. 

 Para a Administração, embora às Políticas Públicas estejam relacionadas ao dever de 

efetivar os interesses sociais, isto é, os direitos sociais, esses direitos dependem de opções 

orçamentárias, face à escassez de recursos, que decorrem de limites de caixa - a Reserva do 

Possível.  

 Todavia, o Princípio do Mínimo Existencial se presta a estabelecer quais os direitos 

sociais representam condições mínimas para o efetivo exercício da liberdade. Essa é questão. A 

reserva do possível encontra limites no mínimo existencial. Há um vínculo inafastável. 

                                                           
57

 BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo, 1 ed. 
Forum. 2013. p. 84-86. 
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 A Constituição da República garante não só o direito à vida, mas à vida digna, ou seja, 

condições básicas para o desenvolvimento do indivíduo. Essas condições básicas para o 

desenvolvimento do indivíduo são reconhecidas na Constituição e, assim, garantem o mínimo 

existencial e, conseqüentemente, a dignidade da pessoa humana.  

 Com efeito, saúde, educação, moradia, são condições mínimas para o desenvolvimento 

humano e são prioridades constitucionais. O sujeito limitado à sobrevivência física, não tem 

condições de se desenvolver, porque não tem saúde, educação ou moradia.  

 O Princípio do Mínimo existencial se fundamenta na dignidade da pessoa humana e, 

assim, determina que o Estado promova um conjunto de condições efetivas para que as pessoas 

do grupos vulneráveis tenham uma via digna. Ora, o mínimo existencial não garante só a 

sobrevivência, mas sim uma vida digna, em condições mínimas para o desenvolvimento do ser 

humano – é o mínimo ético irredutível58. 

 Para o doutrinador Guilherme Peña, para se levar a efeito os direitos sociais previstos 

constitucionalmente, deve-se fazer uma harmonização entre três princípios, o princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, o princípio do Mínimo Existencial e o princípio da Reserva do 

Possível, considerando, ainda, o princípio da Máxima efetividade dos Direitos Fundamentais59. 

Os direitos sociais, são de normas constitucionais de eficácia plena, como visto no decorrer 

deste trabalho. 

 Lembra o citado doutrinador que Direitos Fundamentais é gênero, cujas espécies são os 

direitos individuais, os direitos coletivos, os direitos à nacionalidade, os direitos políticos e, 

enfim, os direitos sociais. 

 Por fim, é deste modo, harmonizando os referidos princípios, o da Dignidade da Pessoa 

Humana, o do Mínimo Existencial, e da Reserva do Possível e o da Máxima efetividade dos 

Direitos Fundamentais, que espera-se o atuar da Administração Pública, garantindo o mínimo 

existencial em respeito à dignidade da pessoa humana, dentro do que, se define como reserva 

do possível. 

  

                                                           
58 PIOVESAN, Flavia. Op. Cit., p. 146. 
59 MORAES, Guilherme Peña .Op. Cit.. 
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CAPÍTULO 3 - O ATIVISMO JUDICIAL 

3.1 O ATIVISMO JUDICIAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 Segundo a autora Lilian Márcia Balmant Emerique60, a expansão do Poder Judiciário é 

um fenômeno que aconteceu em larga escala no final do século passado e despertou o interesse 

das ciências sociais sobre o papel desse poder, uma vez que ocupa, de forma crescente, um 

lugar estratégico no controle dos demais Poderes, principalmente do Poder Executivo. À visão 

da aludida jurista, os fatores contribuintes para esse crescimento são: 1) a expansão da 

democracia como condição necessária; 2) a separação dos Poderes como modelo de 

estruturação funcional do Estado; 3) a existência de direitos políticos formalmente 

reconhecidos; 4) o uso dos tribunais pelos grupos de interesse, além do uso dos tribunais pela 

oposição e; 5) a inefetividade das instituições majoritárias. 

 Neste sentido nota-se, ainda segundo a autora, a intensa pressão e mobilização política 

da sociedade, provocando a expansão do poder dos tribunais ou daquilo que se designa como 

“ativismo judicial”, que nos países da common Law é mais favorecido em face das práticas de 

criação jurisprudencial do Direito e da influência política do juiz, já nos países de sistema 

continental os novos textos constitucionais, quando incorporam princípios, estabelecem 

Estados Democráticos de Direito, edificam objetivos e fundamentos do Estado e acabam por 

assegurar o espaço necessário para interpretações construtivistas por parte de jurisdição 

constitucional. 

 Cumpre, nesta vereda, trazer à colação uma abordagem histórica acerca do ativismo 

judicial e apresentar, segundo Luís Roberto Barroso61, a seguinte definição para essa forma de 

expansão do Judiciário: 

“Ativismo judicial é uma expressão cunhada nos Estados Unidos e que 
foi empregada, sobretudo, como rótulo para qualificar a atuação da 
Suprema Corte durante os anos em que foi presidida por Earl Warren, 
entre 1954 e 1969. Ao longo desse período, ocorreu uma revolução 
profunda e silenciosa em relação a inúmeras práticas políticas nos 
Estados Unidos, conduzida por uma jurisprudência progressista em 
matéria de direitos fundamentais (...)”. 

 

                                                           
60

 Revista OAB/RJ Rio de Janeiro, v. 26, número 2, Jul./dez. 2010. p. 53-80. 

61
 Disponível em:   

<http://www.lrbarroso.com.br/pt/noticias/constituicao_democracia_e_supremacia_judicial_11032010.pdf>.   
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 Ressalta o renomado constitucionalista que a idéia de ativismo judicial está associada a 

uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins 

constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes.  

Em seqüência, continua o citado jurista lecionando que a postura ativista se manifesta 

por meio de diferentes condutas, que incluem: (1) a aplicação direta da Constituição a situações 

não expressamente contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do 

legislador ordinário; (2) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do 

legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da 

Constituição; (3) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em 

matéria de políticas públicas. 

Esta forma de expansão do judiciário vem sendo seguidamente adotada em matéria de 

efetivação dos direitos sociais, onde a discussão do tema é relevante, pois é freqüente uma 

postura ativista dos juízes com o fim de implementar direitos que não foram levados a efeito 

pelo Executivo. A questão está relacionada, principalmente, ao controle judicial de políticas 

públicas e à intervenção do Judiciário no orçamento público. 

 Um exemplo da atuação com ativismo judicial foi a empregada à efetivação de direitos 

sociais, verificada no julgado da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro62 na Apelação nº 0004137-84.2007.8.19.0063, julgada em 19/11/2008, contra sentença 

prolatada em sede de Ação Civil Pública:  

 “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ARTS. 6º E 
205, CF. Lei 8069/90 e Lei 9394/96. CONDENAÇÃO DO ESTADO A 
PROVER AS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DA COMARCA 
DE TRÊS RIOS DO NÚMERO DE PROFESSORES 
CONCURSADOS NECESSÁRIOS A REGULAR PRESTAÇÃO DO 
ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO 
DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DÊ 
EFETIVIDADE A DIREITO CONSTITUCIONALMENTE 
GARANTIDO, REGULAMENTADO POR NORMA 
INFRACONSTITUCIONAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE 
COM MERAS DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NÃO 
AFETAS AO CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO, NÃO 
EXISTINDO DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. 
PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DO 
ATIVISMO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE ATUAR QUE 
INDEPENDE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO”.  

                                                           
62

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Disponível em <http://www.tj.rj.gov.br>.  
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 Como se depreende, os ilustres desembargadores fizeram uso instituto do ativismo 

judicial, considerando que o poder judiciário, nesta hipótese, determinou que a administração 

pública desse efetividade  a direito constitucionalmente garantido, o direito social à educação, 

notadamente intervindo ativamente, ante à omissão do Estado em matéria de política pública.  

 A Suprema Corte, sobre a questão da intervenção do Poder Judiciário em tema de 

políticas públicas, na ADPF 45/DF63, da lavra do Relator foi o Min. Celso de Mello, claramente 

referendou o ativismo judicial quando verificada grave omissão na implementação de direitos 

sociais: 

“(...) o Supremo, devido à dimensão política outorgada a essa Corte, não 
pode demitir-se do gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos 
econômicos, sociais e culturais – que se identificam, enquanto direitos 
de segunda geração, com as liberdades positivas, reais ou concretas (...), 
sob pena de o Poder Público, por violação positiva ou negativa da 
constituição, comprometer de modo inaceitável, a integridade da própria 
ordem constitucional".  

 

 Aduziu também o Min. Relator, na mesma ADPF, que: 

 "(...) justificar-se-á, como procedimento já enfatizado – e até mesmo 
por razões fundadas em um imperativo ético-juridico -, a possibilidade 
de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o 
acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo 
Estado (...)".  

 

 Como se depreende, a decisão do Supremo foi motivada por inaceitável inércia 

governamental no adimplemento de direito social, que situava-se em flagrante omissão 

inconstitucional, revelando, desta forma, uma atuação pro-ativa do judiciário, verdadeiro 

ativismo judicial em matéria de política pública. 

 O ativismo judicial vem sendo seguidamente praticado pelo Supremo, procurando 

extrair, em seus julgados, o máximo de eficácia do Texto Constitucional. No AI 677.274-
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8/SP64, o Relator Min. Celso de Mello, se manifestou acerca do dever político-jurídico 

constitucional atribuído ao poder público frente à educação infantil:  

"(...) Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes 
Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas 
publicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que 
em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de 
políticas públicas definidas pelo própria Constituição, sejam estas 
implementadas, sempre que órgãos estatais competentes, por 
descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em 
caráter mandatórios, vierem a comprometer, com a sua omissão, a 
eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais empregados na 
estrutura constitucional (...)”. 

 

  . Não há olvidar que o ativismo judicial outorga muito mais poderes ao juiz com base nos 

dispositivos constitucionais que conferiram ao Poder Judiciário a função de interpretar a 

Constituição da República. Entretanto, o magistrado não pode legitimar suas decisões pura e 

simplesmente com base no ativismo judicial, sob pena de adentrar a função do administrador, o 

que, além de beirar a arbitrariedade, fere, aí sim, o princípio da separação dos poderes 

insculpido no art. 2º, da CRFB, devendo utilizar esse instituto como meio de atingir a 

observância dos direitos fundamentais constitucionalmente previstos.  

 Por outro lado, a autora Lilian Márcia Balmant Emerique65, aduz que o Poder Judiciário 

passa por uma série de estudos e avaliações, inclusive sobre aspectos que visam ao 

aperfeiçoamento e à eficiência da prestação jurisdicional e da própria instituição, 

reconhecidamente importante para a configuração do Estado democrático de Direito. 

 Segundo a mesma autora, o papel do Poder Judiciário encontra-se em crise, conforme 

reflexos observados na imagem veiculada pela imprensa e pela opinião pública de um poder 

moroso e inepto na prestação de um serviço público essencial.  

 Ressalta a jurista que as políticas públicas compõem um conjunto heterogêneo de 

medidas do ponto de vista jurídico, pois envolvem discussão em diversos ramos do Direito, tais 

como as leis que tratam do regime de finanças públicas, as que regem as concessões de serviços 

públicos, as de zoneamento urbano etc. Neste sentido, quanto maior o número de intervenientes 

na produção dessas políticas, mais difícil, ou impossível, é a atribuição de responsabilidades 

concretas em matéria de decisão de cunho político. 
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 Neste diapasão paira a discussão referente ao controle judicial de políticas públicas, 

uma vez que tais matérias são, historicamente e antologicamente, objeto de escolhas 

discricionárias do Poder Executivo, administração pública principalmente.  

 A jurista alerta que admitir a hipótese de exercício do controle judicial das políticas 

públicas não soluciona os impasses, porque perdurarão tensões quanto ao momento em que o 

controle deverá ser exercido e à extensão em cada caso, se em caráter preventivo, concomitante 

e sucessivo à implementação dos programas públicos sociais e econômicos.  

 Ressalta ainda que o Judiciário não possui aparato técnico para identificar prioridades 

na implementação de políticas sociais e econômicas e que este deve rever atos dos outros 

poderes e não substituí-los, o que desgastaria o judiciário. Nota-se que eventuais decisões 

equivocadas estariam imunes a uma revisão pelos outros poderes, resultando na possibilidade 

de controle político do próprio Judiciário. 

 Desta forma conclui a estudiosa que a politização da justiça, conseqüência do ativismo 

judicial moderado, põe o sistema judicial numa situação de stress institucional, a depender da 

forma como for gerido, podendo relevar sua fraqueza ou força, isto é, se atuar celeremente, 

agindo segundo os melhores critérios técnicos e as melhores práticas de prudência e neutralizar 

quaisquer tentativas de pressão ou manipulação. 

 

 3.2 O ATIVISMO JUDICIAL E NOVO CÓDIGO DE PROCESSO C IVIL 

 O Novo Código de Processo Civil66, Lei nº 13.015/2015, vem ratificar a linha da 

constitucionalização do direito processual, adequando o processo à tutela efetiva dos direitos 

fundamentais (dimensão subjetiva) e, além disso, estruturando suas normas de acordo com os 

direitos fundamentais (dimensão subjetiva)67. 

 Não foi por acaso que o artigo 1º do NCPC, com claro caráter simbólico, dispõe68: “O 

processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas 

fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se 

as disposições deste Código.”. 
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 Assim, as regras processuais devem ser criadas de maneira adequada à tutela dos 

direitos fundamentais, não prescindindo da postura ativa e criativa do magistrado, na medida 

em que este está vinculado ao ordenamento jurídico como um todo, não só à legislação 

ordinária69. O Artigo 8º do NCPC dispõe com clareza essa perspectiva: 

“art. 8º: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e eficiência”.   

 Com efeito, o NCPC, com claro escopo de garantir ao magistrado um caráter mais ativo 

dentro do processso, prevê um amplo sistema de clausulas gerais70, reforçando o poder criativo 

da atividade jurisdicional, pois o órgão julgador é chamado a intervir mais ativamente na 

construção do ordenamento jurídico a partir da solução de problemas concretos que lhe são 

submetidos71, ou seja, o direito passa cada vez mais a ser construído a posteriori, em uma 

mescla de dedução e indução72. As clausulas gerais servem para realização da justiça no caso 

concreto, revelam-se como “pontos de erupção da equidade.” 73. 

 A título de exemplo, relevante deixar registrado que o §1º do artigo 536 do NCPC, 

permite ao magistrado a determinação de qualquer medida executiva para efetivar a sua 

decisão, escolhendo-a a luz das peculiaridades do caso concreto: 

“Art. 536, §1º: Para atender ao caput, o juiz poderá determinar, 
entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 
apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de 
obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso 
necessário, requisitar o auxílio de força policial.” 

 

 Analisando o aludido artigo, nota-se que o Novo Código de Processo Civil confere 

grande importância, além de acrescentar poderes, à figura do magistrado, que não deverá se 

                                                           
69 Fredier Didier dispõe com clareza: “Essa sistematização da teoria dos princípios serve, ainda, para explicar 
porque o Código de Processo Civil atual não reproduziu o enunciado do art. 126 do CPC/1973, que mencionava 
os princípios gerais do direito como a ultima fonte de integração das lacunas legislativas. Esse texto normativo 
era obsoleto. O juiz não decide a lide com base na lei; o juiz decide a lide conforme o direito, que se compõe de 
todo o conjunto de espécies normativas: regras e princípios. Os princípios não esta fora da legalidade, entendida 
essa como direito positivo: os princípios a compõem.” DIDIER, Fredie Jr. Curso de Direito Processual Civil. 
Vol. 1. 17ª ed., cit., p. 50. 
70 Segundo leciona Fredie Didier: “Clausula geral é uma espécie de texto normativo, cujo antecedente (hipótese 
fática) é composto por termos vagos e o consequente (efeito jurídico) é indeterminado. 
71 DIDIER, Fredie Jr. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 17ª ed., cit., p. 51. 
72 ÁVILA, Humberto Bergamann. “subsunção e concreção na aplicação do direito”, cit., p. 429-430. 
73 CANARIS, Claus-Wielhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Introdução e 
Tradução por A. Menezes Cordeiro. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, p. 142. 
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limitar a uma postura meramente passiva diante de um litígio, não deverá ater-se tão somente a 

“letra fria da lei”. 

 Dessa forma, para a formulação da norma jurídica individualizada, não basta que o juiz 

promova, pura e simplesmente, a aplicação da norma geral e abstrata ao caso concreto. 

Reconhece-se, atualmente, a necessidade de uma postura mais ativa do juiz, cumprindo-lhe 

compreender as particularidades do caso concreto e encontrar, na norma geral e abstrata, uma 

solução que esteja em conformidade com as disposições e normas constitucionais, mormente 

com os direitos fundamentais74. 

 Assim, o princípio da supremacia da lei, amplamente influenciado pelos valores do 

estado liberal, que enxergava na atividade legislativa algo perfeito e acabado, atualmente deve 

ceder espaço à crítica judicial, no sentido de que o magistrado, necessariamente, deve dar à 

norma geral e abstrata aplicável ao caso concreto uma interpretação conforme a Constituição, 

sobre ela exercendo o controle de constitucionalidade se for necessário, bem como viabilizando 

a melhor forma de tutelar os direitos fundamentais75. 

 Humberto Ávila, reforçando o papel criativo do órgão jurisdiciona:  

“É preciso substituir a convicção de que o dispositivo identifica-se com 
a norma, pela constatação de que o dispositivo é o ponto de partida da 
interpretação; é necessário ultrapassar a crendice de que a função do 
intérprete é meramente descrever significados, em favor da 
compreensão de que o intérprete reconstrói sentidos, quer o cientista, 
pela construção de conexões sintáticas e semânticas, quer o aplicador, 
que soma àquelas conexões as circunstâncias do caso a julgar; importa 
deixar de lado a opinião de que o Poder judiciário só exerce a função de 
legislador negativo, para compreender que ele concretiza o ordenamento 
jurídico diante do caso concreto.”76. 

 

 Ademais, a criatividade judicial se justifica também pelo princípio da inafastabilidade 

da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, que, de mais a mais, 

proíbe a recusa da prestação jurisdicional. O artigo 140 do NCPC ratifica isso: “O juiz não se 

exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico.”. 
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75 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: teoria geral do processo. São Paulo: RT, 2006. V. 1, p. 
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 Neste passo, a definição do papel dos tribunais no sistema jurídico deve partir da 

premissa de que todo o problema que for submetido ao poder judiciário precisa 

necessariamente ser resolvido, vale dizer, ainda que a situação concreta não esteja prevista na 

legislação, caberá ao magistrado dar uma resposta ao problema77. 

 Note-se, entretanto, que a criatividade jurisdicional opera a partir de dois grandes 

limites. O órgão julgador limita-se, por um lado, pelos enunciados normativos do direito 

objetivo e, por outro, pelo caso concreto que lhe foi submetido. Estes são os extremos daquilo 

que pode ser chamado de zona ou área da criatividade jurisdicional78. 

 Não obstante, deve-se ressaltar que existe crítica ao ativismo Judicial presente no Novo 

Código em relação ao suposto risco de politização da justiça. Nas palavras do Ilustre Luiz 

Roberto Barroso79 a judicialização da política pode conduzir à politização da justiça, que 

consiste num tipo de questionamento da justiça que envolve não só a funcionalidade, mas 

também a sua credibilidade, ao atribuir-lhe desígnios que violam as regras da separação dos 

Poderes dos órgãos de soberania, colocando o sistema judicial numa situação de stress 

institucional, a depender da forma como for gerido, podendo revelar, dramaticamente, tanto a 

sua fraqueza, quanto a sua força.  

 Certo é que se revelar sua força, emergirá a credibilidade para as instituições, para a 

sociedade e a consolidação de nossa democracia, isso se, evidentemente, atuar celeremente, 

mostrando que mesmo em situação de stress, consegue agir segundo os melhores critérios 

técnicos e as melhores práticas de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, neutralizando 

quaisquer tentativas de pressão ou manipulação de interesses alheios aos objetivos principais do 

Ativismo Judicial revelado na exposição de Motivos do novo Código de Processo Civil. 

 Barroso80 continua sua crítica ao referir-se sobre o risco da Legitimidade Democrática, 

uma vez que 11 membros de STF, ao sobrepor uma decisão do número infinitamente maior que 

compõe o Congresso Nacional, que é eleito pela vontade popular, estaria atuando de uma forma 

denominada contramajoritária, desempenhando um poder político ilegítimo. Alerta ainda que a 

atuação do judiciário só se justifica se essencial a preservação da democracia e dos direitos 
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79 CONJUR, Disponível em <http://www.conjur.com.br/2008-dez-
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fundamentais e só será legitima se apresentado fundamento baseado em nossa Constituição, vez 

que este é o intérprete final de nossa Carta Magna.  

O constitucionalista acimado ressalta, referindo-se às políticas públicas, que o Judiciário é o 

guardião da Constituição e deve fazê-la valer, em nome dos direitos fundamentais e dos valores e 

procedimentos democráticos, inclusive em face dos outros Poderes. Eventual atuação 

contramajoritária, nessas hipóteses, se dará a favor, e não contra a democracia.  

Nas demais situações, releva o jurista, que o Judiciário e, notadamente, o Supremo Tribunal 

Federal, deverão acatar escolhas legítimas feitas pelo legislador, ser deferentes para com o exercício 

razoável de discricionariedade técnica pelo administrador, bem como disseminar uma cultura de 

respeito aos precedentes, o que contribui para a integridade, segurança jurídica, isonomia e eficiência 

do sistema.  

Por fim, o mesmo autor, conclui afirmando que as decisões do Judiciário, em situações de 

ativismo, deverão respeitar sempre as fronteiras procedimentais e substantivas do Direito: 

racionalidade, motivação, correção e justiça. Uma nota final: o ativismo judicial, até aqui, tem sido 

parte da solução, e não do problema. Mas ele é um antibiótico poderoso, cujo uso deve ser eventual e 

controlado. Em dose excessiva, há risco de se morrer da cura. A expansão do Judiciário não deve 

desviar a atenção da real disfunção que aflige a democracia brasileira: a crise de representatividade, 

legitimidade e funcionalidade do Poder Legislativo. Precisamos de reforma política. E essa não pode 

ser feita por juízes.  
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CAPÍTULO 4 - A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO ANTE A OMI SSÃO NA 

IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 O grande debate que paira acerca do tema é sobre a possibilidade daqueles, que foram 

preteridos em seus direitos sociais fundamentais previstos na Constituição Federal, buscarem, 

por meio do Poder Judiciário, a tutela desses direitos e se esse poder teria legitimidade 

democrática e competência para sanar essa omissão.  

 É necessário consignar que, via de regra, a omissão do poder público em concretizar 

esses direitos fundamentais prestacionais, os direitos sociais, deve-se, não só a critérios de 

conveniência e oportunidade, ou seja, critérios políticos, mas também, e sobretudo, à escassez 

dos recursos disponíveis – pelo menos é esta, no mais das vezes, a justificativa, principalmente, 

do Poder Executivo. 

  Neste sentido vale lembrar que a condição de realidade que estabelece a sujeição dos 

direitos fundamentais prestacionais aos recursos existentes denomina-se Reserva do Possível, 

conforme exposto neste trabalho.  

 Hodiernamente verifica-se a não aceitação da Reserva do Possível alegada de forma 

abstrata, ao contrário há tendência de se legitimar o poder jurisdicional das políticas públicas, 

que são, à visão do STF, relativas à ordem social constitucional, ou seja, a própria à finalidade 

da Magna Carta: o bem-estar e a justiça social. A Suprema Corte, já concluiu que o 

administrador não tem discricionariedade para deliberar sobre a oportunidade e conveniência 

de implementação de políticas públicas discriminadas na ordem social constitucional, pois este 

restou deliberada pelo Poder Constituinte e pelo legislador infraconstitucional, que elaborou as 

normas de integração. 

 A suprema Corte, no seu Informativo de nº 63281, ARE 639337/SP, afirma que as 

dúvidas sobre essa margem de discricionariedade do administrador devem ser dirimidas pelo 

Judiciário, cabendo ao Juiz dar sentido concreto à norma e controlar a legitimidade do ato 

administrativo omissivo, verificando se o mesmo não contraria a finalidade constitucional, ou 

seja, a concretização da ordem social constitucional. Veja o trecho do referido HC 

colacionado abaixo: 
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“(...) Tratando-se de típico direito de prestação positiva, que se subsume 
ao conceito de liberdade real ou concreta, a educação infantil – que 
compreende todas as prerrogativas, individuais ou coletivas, referidas 
na Constituição da República (notadamente em seu art. 208, IV) – tem 
por fundamento regra constitucional cuja densidade normativa não 
permite que, em torno da efetiva realização de tal comando, o Poder 
Público, especialmente o Município (CF, art. 211, § 2º), disponha de um 
amplo espaço de discricionariedade que lhe enseje maior grau de 
liberdade de conformação, e de cujo exercício possa resultar, 
paradoxalmente, com base em simples alegação de mera conveniência 
e/ou oportunidade, a nulificação mesma dessa prerrogativa essencial, 
como adverte, em ponderadas reflexões, a ilustre magistrada MARIA 
CRISTINA DE BRITO LIMA, em obra monográfica dedicada ao tema 
ora em exame (“A Educação como Direito Fundamental”, 2003, Lumen 
Juris). Cabe referir, ainda, neste ponto, ante a extrema pertinência de 
suas observações, a advertência de LUIZA CRISTINA FONSECA 
FRISCHEISEN, ilustre Procuradora Regional da República (“Políticas 
Públicas – A Responsabilidade do Administrador e o Ministério 
Público”, p. 59, 95 e 97, 2000, Max Limonad), cujo magistério, a 
propósito da limitada discricionariedade governamental em tema de 
concretização das políticas públicas constitucionais, assinala: “Nesse 
contexto constitucional, que implica também na renovação das 
práticas políticas, o administrador está vinculado às políticas 
públicas estabelecidas na Constituição Federal; a sua omissão é passível 
de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, 
não contemplando o não fazer. Como demonstrado no item anterior, o 
administrador público está vinculado à Constituição e às normas 
infraconstitucionais para a implementação das políticas 
públicas relativas à ordem social constitucional, ou seja, própria à 
finalidade da mesma: o bem-estar e a justiça social. Conclui-se, 
portanto, que o administrador não tem discricionariedade para deliberar 
sobre a oportunidade e conveniência de implementação de políticas 
públicas discriminadas na ordem social constitucional, pois tal restou 
deliberado pelo Constituinte e pelo legislador que elaborou as normas 
de integração. As dúvidas sobre essa margem de discricionariedade 
devem ser dirimidas pelo Judiciário, cabendo ao Juiz dar sentido 
concreto à norma e controlar a legitimidade do ato administrativo 
(omissivo ou comissivo), verificando se o mesmo não contraria sua 
finalidade constitucional, no caso, a concretização da ordem social 
constitucional (...)” 

 

 Como se verifica, a nossa Suprema Corte tende a consolidar que o poder judiciário pode 

e deve intervir na implementação de políticas públicas, quando verificada uma omissão 

inconstitucional inaceitável.  

 O Ministro Celso de Mello, na mesma linha, relator da ADPF nº 45/200482, afirma a 

necessidade, ou um poder / dever, de intervenção do Poder Judiciário nos casos em que o Poder 
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Legislativo ou o Executivo agem de modo irrazoável ou com manifesta intenção de inviabilizar 

ou comprometer a eficácia dos direitos sociais: 

“(...) É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou 
procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a 
eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como 
decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um 
abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível 
consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas 
necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência 
do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já 
enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-
jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem 
a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido 
injustamente recusada pelo Estado (...)“ 

 

 Para o STF é inaceitável a alegação da cláusula da Reserva do Possível para justificar a 

não implementação de direitos fundamentais prestacionais, ou seja, os direitos sociais. O 

Estado não pode se furtar de tal dever sob alegação de inviabilidade econômica, sob pena de se 

aniquilar direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. 

Observe-se outro trecho do Informativo nº 632 da Suprema Corte, antes referido, sobre o tema: 

“(...) Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do 
possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente 
aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de 
exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações 
constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental 
negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de 
direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial 
fundamentalidade. Daí a correta observação de REGINA MARIA 
FONSECA MUNIZ (“O Direito à Educação”, p. 92, item n. 3, 2002, 
Renovar), cuja abordagem do tema – após qualificar a educação como 
um dos direitos fundamentais da pessoa humana – põe em destaque 
a imprescindibilidade de sua implementação, em ordem a promover o 
bem-estar social e a melhoria da qualidade de vida de todos, 
notadamente das classes menos favorecidas, assinalando, com particular 
ênfase, a propósito de obstáculos governamentais que possam ser 
eventualmente opostos ao adimplemento dessa obrigação 
constitucional, que “o Estado não pode se furtar de tal dever sob 
alegação de inviabilidade econômica ou de falta de normas de 
regulamentação” (grifei). Tratando-se de típico direito de prestação 
positiva, que se subsume ao conceito de liberdade real ou concreta, a 
educação infantil – que compreende todas as prerrogativas, individuais 
ou coletivas, referidas na Constituição da República (notadamente em 
seu art. 208, IV) – tem por fundamento regra constitucional cuja 
densidade normativa não permite que, em torno da efetiva realização de 
tal comando, o Poder Público, especialmente o Município (CF, art. 211, 
§ 2º), disponha de um amplo espaço de discricionariedade que lhe 
enseje maior grau de liberdade de conformação, e de cujo exercício 
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possa resultar, paradoxalmente, com base em simples alegação de mera 
conveniência e/ou oportunidade, a nulificação mesma dessa 
prerrogativa essencial, como adverte, em ponderadas reflexões, a ilustre 
magistrada MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA, em obra 
monográfica dedicada ao tema ora em exame (“A Educação como 
Direito Fundamental”, 2003, Lumen Juris) (...)” 

 

 Neste Informativo o relator Min. Celso de Mello, afasta, em sede do direito social de 

educação infantil, a possibilidade de omissão Estatal em implementar a política pública 

definida constitucionalmente:  

 “(...) A educação infantil representa prerrogativa constitucional 
indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de 
seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de 
educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, 
art. 208, IV). - Essa prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao 
Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a 
educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições 
objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das “crianças 
até 5 (cinco) anos de idade” (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e 
atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de 
configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, 
injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, 
de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição 
Federal (...).” 

 

 No mesmo voto afirma o ilustre Ministro que cabe ao Poder Judiciário determinar, 

mesmo que em bases excepcionais, hipóteses de políticas públicas definidas pela própria 

constituição sejam implementadas, quando estas não forem observadas ou omissas pelos órgãos 

estatais competentes, in verbis: 

“(...) Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes 
Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas 
públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que 
em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses 
de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas 
implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por 
descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em 
caráter mandatório, vierem a comprometer, com a sua omissão, a 
eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de 
estatura constitucional (...).” 

  

 Desta forma, ressalta o Ministro, em seu brilhante voto, que a não observância destes 

deveres constitucionais traduz uma censurável situação de inconstitucionalidade por omissão 
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imputável ao Poder Público, devendo o Poder Judiciário intervir de forma a amenizar as perdas 

e direito maciço da população. Isto porque o direito ao trabalho, à saúde e à educação têm 

como sujeito passivo o Estado, uma vez que, na interação entre governantes e governados, foi a 

coletividade que assumiu a responsabilidade de atendê-los. O titular desse direito, no entanto, 

continua sendo, como nos direito de primeira geração, o homem na sua individualidade. 

 Em outro julgado, presente no informativo número 579 do STF, STA 175 Agr/CE83 de 

relatoria do Min. Gilmar Mendes, há reforço do entendimento de que o Poder Judiciário deve 

garantir o direito à saúde quando configurada hipótese de injustificável inércia estatal ou de 

abusividade governamental, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles 

incidem em caráter mandatório, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a 

integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, in 

verbis: 

“(...) possível, em casos como o presente, o Poder Judiciário vir a 
garantir o direito à saúde, por meio do fornecimento de medicamento ou 
de tratamento imprescindível para o aumento de sobrevida e a melhoria 
da qualidade de vida da paciente. No ponto, registrou-se que a decisão 
impugnada teria informado a existência de provas suficientes quanto ao 
estado de saúde da paciente e a necessidade do medicamento indicado. 
Relativamente à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, 
reportou-se à decisão proferida na ADPF 45 MC/DF (DJU de 
29.4.2004), acerca da legitimidade constitucional do controle e da 
intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas 
públicas, quando configurada hipótese de injustificável inércia estatal 
ou de abusividade governamental (...).” 

 

 Corroborando o entendimento pacificado no STF, é de rigor transcrever o art. 1º, item 1, 

do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais84, do qual o Brasil é 

signatário: 

 

 “Cada Estado-parte no presente pacto compromete-se a adotar medidas, 
tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação 
internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o 
máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, 
progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício 
dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a 
adoção de medidas legislativas”.   

                                                           
83 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, disponível em <http://www.stf.jus.br>.  
84 DECRETO 591 de 06/07/92, disponível em 
<portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/pacto_dir_economicos.htm>. 
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 Como se depreende do comando do aludido Pacto, o Poder Judiciário possui respaldo e 

dever, inclusive internacional, para intervir na implementação dos deveres sociais que foram 

omitidos pelo Estado, não os deixando sob a forma de discricionariedade absoluta dos Poderes 

Executivo ou Legislativo, em virtude de serem direitos constitucionais, exigíveis pelos 

indivíduos, impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade, com as consequências 

econômicas e sociais que acarretam. 

 O STJ, no REsp 1.041.197-MS, da relatoria do Min. Humberto Martins, no que toca à 

invocação do princípio da Separação dos Poderes, art. 2º, CRFB, como forma de rechaçar a 

intervenção do Judiciário no controle das políticas públicas, afirma que haveria uma distorção 

se se pensasse que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido para garantir 

os direitos fundamentais, pudesse ser utilizado como empecilho à realização dos direitos 

sociais, igualmente fundamentais e ainda acrescenta, quanto ao princípio da reserva do 

possível, que este não pode ser oposto ao princípio do mínimo existencial, ou seja, somente 

depois de atingido o mínimo existencial é que se pode cogitar da efetivação de outros gastos. 

Veja parte do aduzido julgado transcrito a seguir: 

 
“ACP. CONTROLE JUDICIAL. POLÍTICAS PÚBLICAS 
Trata-se, na origem, de ação civil pública (ACP) em que o MP pleiteia 
do Estado o fornecimento de equipamento e materiais faltantes para 
hospital universitário. A Turma entendeu que os direitos sociais não 
podem ficar condicionados à mera vontade do administrador, sendo 
imprescindível que o Judiciário atue como órgão controlador da 
atividade administrativa. Haveria uma distorção se se pensasse que o 
princípio da separação dos poderes, originalmente concebido para 
garantir os direitos fundamentais, pudesse ser utilizado como empecilho 
à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. Uma correta 
interpretação daquele princípio, em matéria de políticas públicas, deve 
ser apenas no sentido de utilizá-lo quando a Administração atua dentro 
dos limites concedidos pela lei. Quando a Administração extrapola os 
limites de sua competência e age sem sentido ou foge da finalidade à 
qual estava vinculada, não se deve aplicar o referido princípio. Nesse 
caso, encontra-se o Poder Judiciário autorizado a reconhecer que o 
Executivo não cumpriu sua obrigação legal quando agrediu direitos 
difusos e coletivos, bem como a corrigir tal distorção restaurando a 
ordem jurídica violada. Assim, a atuação do Poder Judiciário no 
controle das políticas públicas não se faz de forma discriminada, pois 
violaria o princípio da separação dos poderes. A interferência do 
Judiciário é legítima quando a Administração Pública, de maneira clara 
e indubitável, viola direitos fundamentais por meio da execução ou falta 
injustificada de programa de governo. Quanto ao princípio da reserva 
do possível, ele não pode ser oposto ao princípio do mínimo existencial. 
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Somente depois de atingido o mínimo existencial é que se pode cogitar 
da efetivação de outros gastos (...).”  
 

 É importante relembrar que o mínimo existencial, como já detalhado no Capítulo 2 

desta monografia, consiste em um conjunto de bens e utilidades básicas necessárias para a 

subsistência física e ao desenvolvimento humano, isto é, este mínimo existencial está inserido 

no cerne do princípio da dignidade humana, sendo inerente a toda pessoa humana. O mínimo 

existencial garante, sob o manto de nossa Magna Carta, não só o direito à vida, mas à vida 

digna, com condições básicas para desenvolvimento. As condições básicas para 

desenvolvimento são reconhecidas na Constituição e garantem o mínimo existencial e, 

conseqüentemente, a dignidade da pessoa humana. 

 Como se depreende, não sustentam os nossos Tribunais Superiores que todo e qualquer 

direito previsto na Constituição possa resultar na coerção estatal para o seu fornecimento, isso 

porque os recursos estatais são reconhecidamente limitados, enquanto as necessidades são 

indiscutivelmente amplas, mas, ao analisar o direitos sociais à educação, à saúde, ao trabalho e 

à moradia, deve-se reconhecer seu caráter de direito subjetivo, em função de pertencerem ao 

mínimo existencial, à vida digna, sendo assim exigíveis do Estado por intermédio do Poder 

Judiciário. 

 Em que pese o pensamento, quase que pacífico, de nossos Tribunais Superiores e de 

grande parte da doutrina, além da tendência de se dar reforço ao ativismo judicial, mormente no 

que tange aos direitos fundamentas insculpidos na Constituição da República, ainda subsistem 

posicionamentos contrários em nossos tribunais regionais, que, presos ao princípio da 

separação dos poderes e ao entendimento de que a implementação de políticas públicas, 

independente do direito social envolvido, segue critérios de conveniência e oportunidade, 

exclusivos o Administrador, não admitem a intervenção do judiciário neste sentido. 

 É exemplo o julgado proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso do Sul85, que, em sede do Agravo Regimental nª 0600987-60.2012.8.12.0000,  

manejado contra o Estado, decidiu, com base no princípio da separação dos poderes, sobre a 

impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em questões que constituam matéria de 

competência do governo ou que consubstanciem atos funcionalmente políticos. O relator, com 

                                                           
85 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Disponível em 
<http://www.tj.ms.gov.br/>.  



58 

 

voto acolhido por maioria, asseverou que seria este um campo de liberdade constante na lei 

para que o administrador decida segundo seus critérios de conveniência e oportunidade: 

“E M E N T A-AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO - 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E 
SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO 24 HORAS 
DE MENORES INFRATORES - CONVENIÊNCIA E 
OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE 
DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - AFRONTA À 
SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO PROVIDO. O remanejamento 
de delegados estaduais, principalmente no regime de plantão dizem 
respeito à conveniência e oportunidade administrativas, não cabendo a 
intervenção do Judiciário na formulação de políticas públicas, que 
constituam matéria sob "reserva de governo" ou que consubstanciem 
atos funcionalmente políticos. A questão envolve matéria de política 
administrativa, o que é vedado a este Poder Judiciário intervir, sob pena 
de se permitir que a escolha da construção de creches, presídios, 
hospitais e demais garantias constitucionais de obrigação do estado 
sejam transmitidas aos juízes, em clara ofensa ao dispositivo 2º da 
Magna Carta de 1988. Isto porque é da competência do Estado de Mato 
Grosso do Sul a instalação, administração e manutenção do sistema de 
internação de menores, que faz parte da segurança pública. Entretanto, 
embora relevante as questões suscitadas pelo Ministério Público, os 
motivos pelos quais há o problema versa sobre atos discricionários da 
Administração Pública. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos 
estes autos, acordam os juízes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça, na conformidade da ata de julgamentos e das notas 
taquigráficas, por unanimidade, negar provimento ao recurso”. 

 

 Em epítome, a atuação do judiciário na implementação de políticas públicas 

notadamente atreladas ao mínimo existencial, pode ser justifica, eis que essencial à preservação 

da democracia e dos direitos fundamentais, sendo legitima por apresentar fundamento baseado 

em nossa Constituição, além de que este não só o intérprete final, mas guardião de nossa Carta 

Magna86.  

 Ao contrário, se este ativismo ultrapassar o limite do razoável, vindo o judiciário  

intervir irrazoalvelmente na esfera dos demais poderes na alocação de recursos para 

implementação de políticas públicas, ou seja, sobre supostos direitos desprovidos do caráter ou 

sentido de essencial fundamentalidade – o mínimo existencial, há risco da ilegitimidade 

Democrática da decisão, uma vez que 11 membros de STF, ao sobrepor uma decisão do número 

                                                           
86

 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo. Ed 
Forum . p. 84-86. 
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infinitamente maior que compõe o Congresso Nacional, que é eleito pela vontade popular, 

estará desempenhando um poder político ilegítimo87 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87

 CONJUR, Disponível em <http://www.conjur.com.br/2008-dez-
22/judicializacao_ativismo_legitimidade_democratica>.  
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CONCLUSÃO  

A guisa de conclusão pode-se iniciar afirmando que as decisões de nossos Tribunais 

Superiores, STF e STJ, e a para grande parte da doutrina, são orientadas no sentido de, como 

demonstrado no corpo deste trabalho, embora não seja viável que todos os direitos sociais 

previstos na Constituição da República possam ser exigidos do Estado, isto é, não é todo e 

qualquer direito previsto na Constituição que pode resultar em coerção estatal para o seu 

atendimento, em face da limitação dos recursos, os direitos sociais à educação, à saúde, ao 

trabalho e à moradia, devem ser reconhecidos com caráter de direito subjetivo, isso em função 

de pertencerem ao mínimo existencial, ou seja, fundamentais para subsistência física e o 

desenvolvimento humano,  sendo, por este motivo exigíveis do Estado por intermédio do 

Estado-Juiz. 

Em que pese os recursos estatais serem reconhecidamente limitados, enquanto as 

necessidades indiscutivelmente amplas, a reserva do possível é inoponível à implementação de 

políticas públicas, quando estes abarcarem o sentido de essencial fundamentalidade, ou seja, 

tratarem-se de direitos sociais ligados ao mínimo existencial. 

Para Alexandre de Moraes88 os direitos fundamentais são direitos humanos, natos do 

homem, e são reconhecidos no corpo textual da carta constitucional do Estado, tratando-se de 

verdadeiras liberdades positivas, isto é, de observância obrigatória do Estado. Para o jurista 

pátrio: 

 

“Direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-
se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória de 
um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria de 
condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da 
igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado 
democrático, pelo art. 1º, da Constituição Federal”. 

  

A escassez de recursos exige que o Estado faça escolhas. O cerne da questão é que o 

mínimo dos direitos sociais, o mínimo existencial, não pode, sob nenhuma hipótese ou 

justificativa orçamentária, por malferir a constituição e a dignidade humana em seu núcleo, 

pertencer ao conjunto dos citados direitos preteridos. 

                                                           
88

 DE MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. Op. Cit., p. 202. 



61 

 

É aí que ingressa, ou intervém, o Judiciário como Poder ativo em face das omissões 

estatais, em razão dos direitos fundamentais sociais necessitarem de complementações 

do Estado, através da implementação de políticas públicas dos Poderes Legislativo e 

Executivo, onde o primeiro deve elaborar e aprovar projetos de lei para efetivação destes 

direitos sociais, e não o faz, enquanto que, o segundo, tem o condão de implantar políticas 

públicas para garantir aos indivíduos pelo menos o mínimo existencial, ou melhor, o mínimo 

dos direitos sociais elencados pela Constituição da República, para que com isso, possam ter 

uma vida mais digna e, também não efetiva. 

O grande debate que a exigibilidade judicial dos direitos sociais suscita é a 

possibilidade daqueles que foram preteridos, as classes sociais vulneráveis, buscarem, por 

meio do poder Judiciário, a tutela de seus direitos, e se este “poder” teria legitimidade 

democrática e a competência constitucional para realizar esta tarefa. 

 No que pertine à legitimidade democrática a competência constitucional, o 

constitucionalista Luís Roberto Barroso89, como já destacado neste trabalho, ressalta que o 

Judiciário é o guardião da Constituição e deve fazê-la valer, em nome dos direitos 

fundamentais e dos valores e procedimentos democráticos, inclusive em face dos outros 

Poderes. Eventual atuação contramajoritária, ou seja, de 11 membros de STF sobrepondo-se 

uma decisão do número infinitamente maior que compõe o Congresso Nacional eleito pela 

vontade popular, nessas hipóteses, se dará a favor, e não contra a democracia, vindo daí a 

legitimidade do Judiciário como Poder ativo em face das omissões estatais no que tange a 

implementação do mínimo dos direitos sociais. 

 Diante do apresentado neste trabalho, há de ser ressalvado que posições extremadas 

sobre a intervenção do judiciário em políticas públicas, afastadas dos direitos sociais mínimos, 

não devem prosperar, uma vez que existem situações que esta intervenção não é cabível, em 

vista ao princípio da separação dos poderes, da discricionariedade administrativa e da 

legalidade orçamentária.  

 Exemplos não faltam de julgados que versam acerca da impossibilidade do judiciário 

em adentrar o mérito administrativo, em virtude da independência dos poderes, de decisão 

exclusiva de conveniência e oportunidade pela administração pública e da impossibilidade 

invasão na esfera orçamentária. São exemplos: 

                                                           
89

 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit., p. 306-311. 
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“Processo: AC 22755 MS 2009.022755-5 
Relator(a): Des. Luiz Carlos Santini 
Julgamento: 09/03/2010 
Órgão Julgador: 2ª Turma Cível 
Publicação: 16/03/2010 
Parte(s): Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul 
Apelado: Ministério Público Estadual. 

Ementa 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER REFORMA 
EM PRÉDIO DE ESCOLA PÚBLICA - INTERFÊRENCIA DO 
PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - 
IMPOSSIBILIDADE – PROVIMENTO” 90 
“Processo: AI 90924 RN 2008.009092-4 
Relator(a): Juiz Herval Sampaio (Convocado) 
Julgamento: 31/03/2009 
Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível 

Parte(s): Agravante: Departamento Estadual de Estradas de Rodagem 
do Estado do Rio Grande do Norte – DER 
Agravado: Transporte Sul Ltda 
Ementa 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE 
DESCONSTITUIU ATO ADMINISTRATIVO EMITIDO POR 
ORGÃO COMPETENTE PARA PERMITIR, AUTORIZAR OU 
CONCEDER A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. ATO 
ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. OPORTUNIDADE E 
CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERESSE 
DA COLETIVIDADE. INTERFERÊNCIA DO PODER 
JUDICIÁRIO INDISCRIMINADAMENTE NO MÉRITO DO ATO 
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO 
ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” 91. 
“Processo: 101120405039250011 MG 1.0112.04.050392-5/001(1) 
Relator(a): BATISTA FRANCO 
Julgamento: 11/10/2005 
Publicação: 11/11/2005 
 

 
 Na mesma esteira, o julgado abaixo define como mérito administrativo a obra de 

tratamento de esgoto, segundo os princípios da conveniência e oportunidade da administração 

pública, ressaltando que extrapola o limite do controle judicial e invade o mérito 

administrativo. 

 

 

                                                           
90

  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.  Disponível em 
<http://www.tj.ms.gov.br>.  
91

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RO GANDE DO NORTE. Disponível em 
<http://www.tj.rn.gov.br>. 
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“Ementa 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 
PRELIMINAR -MUNICÍPIO - LEGITIMIDADE PASSIVA - MEIO 
AMBIENTE - OBRA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - MÉRITO 
ADMINISTRATIVO - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - 
CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO À LEGALIDADE DO 
ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA 
DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - RECURSO PROVIDO. 
Vislumbrada a existência dos requisitos de que trata o 
artigo 273 do CPC, viável se torna a concessão da tutela antecipada, 
devendo ser ressaltado que o deferimento dessa medida não vincula, 
de forma alguma, o juiz quanto ao julgamento do mérito da demanda. 
""In casu"" não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da 
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, tendo em vista que a 
definição de quais obras de tratamento de esgoto devem ser 
executadas e a fixação de prazos pelo Poder Judiciário extrapolam o 
limite do controle judicial e invadem o mérito administrativo, ou seja, 
o juízo de conveniência e oportunidade do ato administrativo, além de 
escapar ao escopo constitucional da ação civil pública. Preliminar 
rejeitada e recurso provido”92. 

 

 No entanto, quando o Poder Público criar obstáculo artificial que revele manipulação de 

sua atividade financeira e/ou político-administrativa, com o ilegítimo, arbitrário e censurável 

propósito de fraudar, frustar ou indisponibilizar, em desfavor dos indivíduos, condições 

materiais mínimas para sua existência, o Poder Judiciário não pode deixar de suprir essas 

omissões, devendo atuar como Poder ativo em face das inconstitucionais omissões estatais, 

guardião que é da Constituição Federal. 

 

 Ademais, com já cediço e referido nesta monografia, a suprema Corte, no seu 

Informativo de nº 63293, ARE 639337/SP, advertiu que o Princípio da Reserva do Possível, 

ressalvada ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocado pelo 

Estado com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações 

constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar 

nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido 

de essencial fundamentalidade. 

 

 O Supremo Tribunal Federal, como intérprete final de nossa Carta Magna, age para 

suprir as omissões inconstitucionais dos órgãos estatais, adotando medidas que objetivam 

restaurar a Constituição violada pela inércia dos Poderes do Estado, mormente no que tange aos 

                                                           
92

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Disponível em <http://www.tj.mg.gov.br>.  
93

 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, disponível em < http://www.stf.jus.br>  
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direitos sociais mínimos – o mínimo existencial, cumprindo, assim, com sua missão 

institucional. 

 Forçoso concluir, pelo todo apresentado neste trabalho, que há legitimidade, 

competência e dever de atuação do Judiciário como Poder ativo, enquanto guardião da 

Constituição da República, quando verificadas omissões estatais atreladas a direitos 

fundamentais mínimos à dignidade humana, o mínimo existencial - o mínimo ético irredutível, 

que não se subsumem à discricionaridade Estatal ou as questões orçamentárias governamentais, 

tratando-se, pois, de direitos subjetivos dos indivíduos, que podem resultar na coerção do 

Estado-Juiz para o seu fornecimento. 
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