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RESUMO 
 
 
 

 

 

O presente trabalho objetiva discutir e ponderar acerca do conceito e entendimento dos 

direitos e garantias fundamentais, questionar se de fato todos os cidadãos brasileiros foram 

contemplados e usufruem desses direitos no cotidiano. Presentes na Constituição Federal de 

1988, os direitos sociais imprescindíveis têm sua fundamentalidade garantida no direito 

positivo e na sua relação com valores e objetivos estampados na carta magna, sobretudo ao 

que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Ao demandarem do Estado prestações 

materiais, referidos direitos têm um inegável conteúdo econômico que influencia sua 

efetividade. Assim é que, nesse estudo, faz-se a análise da eficácia dos direitos sociais, sendo 

apresentados posicionamentos diversos da doutrina que diverge sobre o tema. Também são 

suscitadas relevantes questões a respeito do mínimo existencial, da reserva do possível e do 

ativismo judicial. 

 

 

Palavras-chave: Direitos e Garantias Fundamentais; Direitos Sociais;, Mínimo Existencial; 

Reserva do Possível;  Ativismo Judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

 

The present work aims to discuss and ponder about the concept and understanding of 

fundamental rights and guarantees, it aims to question whether in fact all Brazilian citizens 

were contemplated and whether they enjoy these rights in an everyday life. Being present in 

the Federal Constitution of 1988, the essential social rights have their fundamentality 

guaranteed in positive Law and its relation with values and objectives are stamped in its core, 

especially in respect to the dignity of the human person. By demanding subsidy from the State 

these benefits, known as rights have an undeniable economic content, which influences their 

effectiveness. Therefore, in this study, the analysis of the efficacy of social rights is carried 

out, presenting different positions within the tenet that diverges on the theme. Relevant 

questions about the minimum subsistence and the reserve of the possible and judicial activism 

are also raised. 

 

Keywords: Due process of law. Principles. Constitutional law. Constitutional interpretation. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O escopo do presente trabalho é questionar sobre o conceito teórico dos intitulados 

“direitos fundamentais” e ponderar se de fato os cidadãos brasileiros gozam dessas garantias 

constitucionais. 

Os chamados direitos fundamentais, também chamados de direitos sociais, foram 

incluídos e outorgados na carta magna de 1988. Esse fato representou um avanço na busca 

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

do Brasil. 

Cabe destacar que até então, nenhuma Constituição anterior referendou tamanho valor 

à figura singular do indivíduo. Podendo-se, então, comprovadamente concluir de acordo com 

a carta magna oficial da República, que os direitos fundamentais ou sociais são considerados 

imprescindíveis para a concretização da dignidade da pessoa humana. 

Verifica-se que para a efetivação desses direitos – em suma, a prestação de serviços 

por parte do Estado em fornecer saúde, educação, assistência aos necessitados e outros 

direitos, é necessária a ação de variados setores sociais no que diz respeito à interpretação de 

normas, definição de seu conteúdo, ao delineamento das necessidades sociais tidas como 

fundamentais, estabelecimento de políticas públicas prioritárias, ao planejamento 

orçamentário e  múltiplos outros pontos determinantes. 

Todavia, percebe-se na prática uma realidade problemática e dificuldade em se 

alcançar a contemplação desses direitos. No prisma de alcance do Direito, discute-se que 

inexistem normas técnicas que definem expressamente como esses direitos fundamentais 

deveriam ser garantidos, justificativas do Estado pautadas no princípio da “reserva do 

possível” e até em discussões sobre a competência de entes instrucionais e sua legitimação em 

pautar  políticas públicas. 

Finalmente, após a explanação dos pontos de discussão, o foco será tratar do paralelo 

entre os direitos fundamentais que deveriam ser garantidos e questionar acerca da atuação da 

máquina estatal e dos órgãos do executivo, legislativo e judiciário em perseverar o direito ao 

mínimo existencial como foco na dura e sofrida sociedade brasileira. 
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2. PERCEPÇÕES QUANTO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

2.1. Apontamentos históricos e questões terminológicas 

 

Da interação humana, criaram-se relações e assim surgiram entendimentos, 

expectativas e, principalmente, conflitos (a via reta de atuação do Direito). Desse conluio 

advindo da vida compartilhada entre os primeiros homo sapiens até o período atual, notáveis 

evoluções científicas e tecnológicas ocorreram. Todavia, esses impasses persistem e em 

passos vagarosos o direito tenta proporcionar um apaziguamento desses conflitos e garantir 

uma melhor qualidade de vida entre os indivíduos nesse convívio social.  

A evolução histórica dos direitos inerentes à pessoa humana é lenta e ocorre 

gradualmente conforme a própria experiência da vida em sociedade. Sendo indispensável o 

estudo da história para compreender como estes processos ocorreram (avanços e retrocessos) 

e como se chegou ao estágio atual. 

Na mesma vertente, depreende-se que o entendimento sobre esses direitos foram 

construídos ao longo dos anos, frutos não apenas de pesquisa acadêmica, de bases teóricas, 

mas principalmente das lutas contra o poder. Nesse sentido, vale citar os entendimentos de 

Norberto Bobbio em relação ao tema. 

 

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 

históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por 

lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de 

modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas.1 

 

Portanto, o contexto e a evolução histórica são essenciais na determinação do 

entendimento em relação ao surgimento de certo conceito de direito fundamental, bem como a 

sua positivação em determinado sistema jurídico.  

 Observando o cenário acadêmico atual, percebem-se discussões na doutrina jurídica a 

respeito da terminologia correta para designar os direitos essenciais à pessoa humana. Fala-se, 

como exemplo, em “direitos humanos”, “direitos morais”, “direitos naturais”, “direitos 

públicos subjetivos”, “direitos dos povos”, “liberdades públicas” e “direitos fundamentais”.  

                                                                 
1 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 1 ed. 12. tir. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
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Vale destacar os termos “direitos humanos” e “direitos fundamentais”, entendendo que 

o primeiro é um de caráter global e o segundo, uma composição de atribuições e garantias 

pautadas em uma legislação específica. 

Em relação aos chamados “direitos humanos”, conforme dito previamente, são 

garantias e determinações que todos os seres humanos no globo têm direito e que foi 

construído ao longo do tempo e das relações entre as nações. Os atuais contornos  que o Brasil 

é signatário, se vinculam à Carta das Nações Unidas de 1948, erigida no pós Segunda Guerra 

Mundial e que objetivava fundamentar e promover o respeito e a vida humana. 

Conforme disposições asseveradas pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações 

Unidas (ONU) entende-se: 

 

Os direitos humanos são comumente compreendidos como aqueles direitos 

inerentes ao ser humano. O conceito de Direitos Humanos reconhece que 

cada ser humano pode desfrutar de seus direitos humanos sem distinção de 

raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outro tipo, origem 

social ou nacional ou condição de nascimento ou riqueza. 

Os direitos humanos são garantidos legalmente pela lei de direitos humanos, 

protegendo indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades 

fundamentais e na dignidade humana. 

Estão expressos em tratados, no direito internacional consuetudinário, 

conjuntos de princípios e outras modalidades do Direito. A legislação de 

direitos humanos obriga os Estados a agir de uma determinada maneira e 

proíbe os Estados de se envolverem em atividades específicas. No entanto, a 

legislação não estabelece os direitos humanos. Os direitos humanos são 

direitos inerentes a cada pessoa simplesmente por ela ser um humano. 

Tratados e outras modalidades do Direito costumam servir para proteger 

formalmente os direitos de indivíduos ou grupos contra ações ou abandono 

dos governos, que interferem no desfrute de seus direitos humanos. 

Algumas das características mais importantes dos direitos humanos são: 

o Os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o 

valor de cada pessoa; 

o Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são 

aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas; 

o Os direitos humanos são inalienáveis, e ninguém pode ser privado de 

seus direitos humanos; eles podem ser limitados em situações específicas. 

Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é 

considerada culpada de um crime diante de um tribunal e com o devido 

processo legal; 

o Os direitos humanos são indivisíveis, inter-relacionados e 

interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e 

outros não. Na prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por 

muitos outros; 

http://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/index.html
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o Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual 

importância, sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de 

cada pessoa.2 

 

Todavia, os “direitos fundamentais” são derivados do processo de positivação dos 

direitos humanos com o referendo de legislações positivas e ordenamentos jurídicos 

específicos.3 Preceitua Ingo Wolfgang Sarlet a respeito do tema: 

 

[...] o termo direitos fundamentais se aplica para aqueles direitos do ser 

humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional 

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

guardaria relação com os documentos de direito internacional, por referir-se 

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

independentemente de sua vinculação com determinada ordem 

constitucional, e que, portanto aspiram à validade universal, para todos os 

povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter 

supranacional4 

 

Nesse sentido, igualmente assevera José Joaquim Gomes Canotilho: 

 

As expressões direitos do homem e direitos fundamentais são 

frequentemente utilizadas como sinônimas. Segundo a sua origem e 

significado poderíamos distingui-las da seguinte maneira: direitos do homem 

são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos; direitos 

fundamentais são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente 

garantidos e limitados espaço-temporalmente. Os direitos do homem 

arrancariam da própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável, 

intertemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os direitos 

objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta.5 

 

 

 

Desta maneira, resta cristalina e sedimentada a compreensão no tocante aos conceitos 

de “direitos fundamentais” e “humanos”, bem como a dinâmica da evolução desses 

significados ao passo dos anos em comunhão com a resolução histórica. 

                                                                 
2CARTA ABERTA DAS NAÇÕES UNIDAS, 1945 – Disponível no sítio virtual: 

(https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/). 
3 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; PICCIRILLO, Miguel Belinati. Direitos fundamentais: a evolução histórica dos 

direitos humanos, um longo caminho. Disponível no sítio virtual: (http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5414). 
4 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2005, p. 45. 
5 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2004. 
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2.2. Aspectos técnicos e normativos no sistema legal brasileiro: 

 

Os direitos fundamentais se confirmam pela adoção, no que tange à Constituição 

Federal de 1988, do título “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, sendo classificados 

como direitos individuais e coletivos (art. 5º); direitos sociais (arts. 6º a 11); direitos de 

nacionalidade (arts. 12 e  13) e direitos políticos (arts. 14 a 17). 

Observa o doutrinador José Afonso Padilha a respeito da Constituição de 1988: 

 

[...] é a primeira vez que uma Constituição assinala, especificamente, 

objetivos do Estado brasileiro, não todos, que seria despropositado, mas os 

fundamentais, e entre eles, uns que valem como base das prestações 

positivas que venham a concretizar a democracia econômica, social, e 

cultural a fim de efetivar a dignidade da pessoa humana. 

 

A inserção dos direitos fundamentais, pela Constituição, apresenta um paradoxo, qual 

seja: temos um conjunto de direitos fundamentais que concede ampla proteção à dignidade da 

pessoa humana, e temos também um imenso descaso e impunidade no que concerne ao 

respeito de tais direitos. Dessa forma, fica nítido que para muitos estudiosos a Constituição 

passa a ser julgada pelas promessas não cumpridas do seu texto, e não pelos avanços 

efetivamente produzidos e almejados. 

Flávia Piovesan alerta-nos que: 

 

Ao analisarmos a carta dos direitos fundamentais expostos pela Constituição, 

percebemos uma sintonia com a Declaração Universal de 1948, bem como 

com os principais pactos sobre os Direitos Humanos, dos quais o Brasil é 

signatário. Intensifica-se a interação e conjugação do Direito internacional e 

do Direito interno, que fortalecem a sistemática de proteção dos direitos 

fundamentais, com uma principiologia e lógica, fundadas na primazia dos 

direitos humanos. 

 

 Vale frisar que há quem limita os direitos fundamentais ao artigo 5º. Contudo, 

verificamos que tais direitos não se restringem à esfera interna, mas são um misto de 

conquistas obtidas da luta pelo direito e da tentativa de regulação da vida em uma sociedade 

global. 
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Além da Constituição, o Brasil tem outros instrumentos de defesa dos direitos 

fundamentais, como por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90).  

Várias são, também, as organizações nacionais de defesa dos direitos humanos, como as 

Comissões de Direitos Humanos das Assembleias Legislativas, das Câmaras Municipais, da 

Câmara dos Deputados, da Ordem dos Advogados do Brasil, os Conselhos de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Humana e os Centros de Cidadania do Ministério Público. 

Merece consideração, igualmente, atentar para as garantias fundamentais postas à 

disposição dos jurisdicionados em favorecimento da plena efetivação dos direitos 

fundamentais. Criaram-se instrumentos de proteção aos direitos de defesa e, também, aos 

direitos a prestações. 

 

3. MÍNIMO EXISTENCIAL. 

3.1 Apontamentos históricos e conceito: 

 

 A delimitação do conceito referente ao mínimo existencial é complexa e gera diversos 

posicionamentos doutrinários. Sendo assim, cabe fazer o recorte e paralelo com 

entendimentos de doutrinadores atuantes no tema em comento. 

Segundo John Rawls, na tradução livre de uma excelente análise acerca do Mínimo 

Existencial, verifica-se: 

 

Um princípio que especifica os direitos e liberdades fundamentais abrange a 

segunda classe dos elementos constitucionais essenciais. Mas, embora algum 

princípio de igualdade de oportunidades seja certamente parte de elementos 

essenciais, por exemplo, um princípio que exige pelo menos a liberdade de 

deslocamento, a livre escolha da ocupação e a igualdade de oportunidades 

(como eu especifiquei) vai mais além disso, e não será um elemento 

constitucional. De forma semelhante, embora um mínimo social que forneça 

as necessidades básicas de todos os cidadãos seja também um elemento 

essencial, o que eu chamo de "princípio da diferença" exige mais e não é um 

elemento constitucional essencial 6 

 

 

                                                                 
6 RAWLS, John. Liberalismo Político. México. Fundo de Cultura Econômica. 1995. P.P. 217/218 – tradução 

livre do original em espanhol. 
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 O conceito acima mencionado pode ser transportado para outros países, como para o 

Brasil, tal e qual um princípio capaz de assegurar as condições mínimas de existência digna. 

Segundo Vicenzo Demetrio Florenzano, a definição de quais seriam as necessidades 

básicas de todo ser humano correspondentes ao mínimo existencial está na sua relação com o 

disposto no artigo 7°, IV, da Constituição Federal, que prevê um salário mínimo “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”7. 

Porém, Ricardo Lobo Torres preceitua que embora não defina um conteúdo específico, 

afirma que “o problema do mínimo existencial confunde-se com a própria questão da 

pobreza”. Segundo ele, “há que se distinguir entre pobreza absoluta, que deve ser 

obrigatoriamente combatida pelo Estado, e a pobreza relativa, ligada a causas de produção 

econômica ou de redistribuição de bens, que será minorada de acordo com as possibilidades 

sociais e orçamentárias”8. 

Nas palavras de Clemerson Merlin Cléve: 

 

O conceito de mínimo existencial, do mínimo necessário e indispensável, do 

mínimo último, aponta para uma obrigação mínima do poder público, desde 

logo sindicável, tudo para evitar que o ser humano perca sua condição de 

humanidade, possibilidade sempre presente quando o cidadão, por falta de 

emprego, de saúde, de previdência, de educação, de lazer, de assistência, vê 

confiscados seus desejos, vê combalida sua vontade, vê destruída sua 

autonomia, resultando num ente perdido num cipoal das contingências, que 

fica à mercê das forças terríveis do destino..9 

 

 

Portanto, percebe-se que o mínimo existencial não possui dicção constitucional 

própria, devendo-se procurá-lo na ideia de liberdade, nos princípios da igualdade, do devido 

processo legal, da livre iniciativa e da razoabilidade. Carece de conteúdo específico, podendo 

abranger qualquer direito, ainda que não seja fundamental, como o direito à saúde, à 

alimentação e outras coisas, considerado em sua dimensão essencial e inalienável10 

Quanto às prestações positivas, cabe ao Estado o fornecimento gratuito da função 

jurisdicional, das prestações de polícia, das forças armadas, da diplomacia e outros, 

                                                                 
7 FLORENZANO, Vicenzo Demetrio. Justiça social, mínimo social e salário mínimo: uma abordagem 

transdisciplinar. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 42, n. 165, jan-mar. 2005, p. 47. 
8 TORRES, Ricardo Lobo. O Orçamento na Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, p. 126. 
9 NOVELLI, Flávio Bauer. Considerações sobre o Cameralismo. Revista de Direito Público e Ciências Políticas, 

São Paulo, 1978 v. 4, p. 217. 
10 TORRES, Ricardo, Lobo. Op. cit.. p. 144. 
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considerados direitos fundamentais. Quanto à assistência social, é conferida pelo Estado de 

forma subsidiária, em casos de falha no sistema de seguridade, seja público ou privado, e o 

indivíduo não possua condições de arcar com as despesas. 

A Lei Federal 8.742, de 0712.93 se refere ao mínimo existencial e em seu  art 1º 

preconiza: “A assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento 

às necessidades básicas”. 

O art. 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, também se refere 

ao mínimo existencial: “Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para assegurar 

a sua saúde, o seu bem-estar e o de sua família, especialmente para a alimentação, o vestuário, 

a moradia, a assistência médica e para os serviços sociais necessários”.11 

 

3.2  Mínimo Existencial x Direitos sociais e econômicos 

A doutrina classifica os direitos fundamentais em: direitos de primeira geração 

(direitos civis), direitos de segunda geração (direitos econômicos e sociais) e direitos de 

terceira geração (direitos difusos e coletivos). 

José Afonso da Silva situa as normas que estabelecem direitos econômicos e sociais 

como normas programáticas. Contudo, adverte que o direito à saúde e à educação não o são: 

 

Não incluímos aqui nem o direito à saúde (art 196), nem o direito à educação 

(art 205), porque em ambos os casos a norma institui um dever correlato de 

um sujeito determinado: o Estado – que, por isso, tem a obrigação de 

satisfazer aquele direito. Se esta não é satisfeita, não se trata de 

programaticidade, mas de desrespeito ao direito, de descumprimento da 

norma.12  

 

O mínimo existencial é direito fundamental, vinculado à Constituição, sendo 

irrelevante a existência de lei para sua obtenção, como afirmamos acima. É princípio que está 

ligado à ideia de liberdade, enquanto que os direitos econômicos e sociais estão vinculados à 

                                                                 
11 PORTELA, Simone de Sá. Considerações sobre o conceito de mínimo existencial. Disponível no sítio virtual: 

(http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5414). 
 
12 SILVA, José Afonso da. ibidem. p. 150. 
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justiça. Nesse sentido, as normas que conferem direitos econômicos e sociais classificam-se 

como normas programáticas.13 

Uma das diferenças mais importantes entre o mínimo existencial e os direitos 

econômicos e sociais reside em que, o primeiro independe de lei ordinária, ao passo que os 

direitos econômicos e sociais dependem integralmente da concessão do legislador. Daí, a 

classificação dessas normas como programáticas, meramente diretivas ou de orientação para o 

Poder Legislativo.  

Ressalte-se que as normas que concedem direitos econômicos e sociais, quando 

colocadas como a parcela mínima de existência digna que cada pessoa possui para sobreviver, 

consideram-se normas auto-aplicáveis, de eficácia plena. 

Merece registro quanto às normas programáticas, a existência da chamada vedação do 

retrocesso. Isso significa que ao ser instituída uma lei, regulamentando um dispositivo 

constitucional, o legislador infraconstitucional não poderá revogá-la, fazendo retornar ao 

estado de omissão legislativa, porque o direito que dependente de regulamentação se 

incorporou ao patrimônio jurídico. 

Demonstradas as diferenças entre o mínimo existencial e as normas constitucionais 

que estabelecem direitos econômicos e sociais, cabe diferenciá-los na prática e pontuar em 

linhas gerais o tratamento referente aos temas Educação, Saúde e Assistência Social. 

 

A) Educação: 

Sobre a Educação, verifica-se que a Constituição Federal a outorga em seu 6º artigo 

entre os direitos sociais. Em seu art. 205, determina: 

 

 Art 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

 

O ensino fundamental é garantido de forma gratuita, para ricos e pobres (art. 208, I, da 

Constituição Federal). 

                                                                 
13 TORRES, Ricardo Lobo. ibidem. p.p.187/188 
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No que pertine ao ensino médio, não constitui mínimo existencial. No entanto, o art 

208, II, da Constituição pátria declara que “o dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: progressiva universalização do ensino médio”. 

Ocorre que, não obstante restar demonstrado que o direito social à educação norma de 

aplicabilidade imediata, constituindo-se em dever do Estado, havendo a Constituição da 

Republica conferido-lhe amplo tratamento normativo, na realidade fática o Brasil deixa claro 

existirem inúmeras falhas na prestação desse direito fundamental, caracterizando flagrante 

violação de direito subjetivo. 

 

B) Saúde: 

A saúde também é um direito social previsto no art. 6º da Constituição Federal. Em 

seu artigo 196 verifica-se: 

 

 

Art 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. 

 

Vale transcrever o artigo 3º e o seu parágrafo único da Lei 8.080 de 19 de setembro de 

1990 (Lei Orgânica da Saúde): 

 

 Art. 3º. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 

outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 

serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do País. Parágrafo único. Dizem respeito 

também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se 

destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar 

físico, mental e social.. 

 

Demonstra-se então, que o mínimo existencial à saúde abrange não apenas a ausência 

de doenças, mas o completo bem-estar físico, mental e social. Mais um quesito que comprova 

a sua condição de piso vital mínimo.  

Segundo Luiz Alberto David Araújo: 
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O direito à saúde não significa, apenas, o direito de ser são e de se 

manter são. Não significa apenas o direito a tratamento de saúde para 

manter-se bem. O direito à saúde engloba o direito à habilitação e à 

reabilitação, devendo-se entender a saúde como o estado físico e 

mental que possibilita ao indivíduo ter uma vida normal, integrada 

socialmente.14 

 

Diante disso, o Estado deve agir de forma a socorrer todos os cidadãos, independente 

de sua classe social, prestando toda a assistência necessária, sob pena de estar violando não só 

o direito fundamental à vida, mas todos os direitos fundamentais.  

Portanto, o artigo 6º da Constituição Federal combinado com o artigo 196 designa de 

forma taxativa que a saúde é um mínimo existencial, cabendo ao Estado, indiferente da classe 

social de cada um, propiciar os meios necessários para uma vida digna. 

 

C) Assistência Social: 

A assistência social está prevista no art. 203 da Constituição Federal, consistindo na: 

“proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo às 

crianças e adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a 

habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência física e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; à garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”. Como vimos 

anteriormente, essas prestações são fornecidas pelo Estado de forma subsidiária, só sendo 

devidas em caso de falha no sistema de seguridade, público ou privado, e o indivíduo não 

possuir condições necessárias à sobrevivência15, situação em que se instala o mínimo 

existencial. 

As prestações estatais positivas relativas ao mínimo existencial, na área de assistência 

social, se garantem pela prestação de serviço público específico e divisível, gratuitamente, 

com imunidade de taxas e dos tributos com contraprestações; pelas subvenções e auxílios 

financeiros a entidades filantrópicas e educacionais, públicas ou privadas, que muitas vezes se 

compensam com as imunidades; e pela entrega de roupa, remédios, alimentos e outras coisas 

mais. 

                                                                 
14 ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. 2. ed. 

Brasília: Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 1997, p. 88 
15 TORRES, Ricardo Lobo. Op. cit p. 179. 
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Ressalte-se, ainda, a criação do Fundo de Combate e Erradicação da pobreza, criado 

pela Emenda Constitucional nº 31, de 14 de dezembro de 2000, no âmbito do Poder Executivo 

Federal, para vigorar até o ano de 2010. O objetivo deste fundo, a ser regulamentado por lei 

complementar, consiste em viabilizar a todos o acesso a níveis dignos de subsistência, cujos 

recursos devem ser aplicados em ações de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de 

renda familiar e outros programas destinados à melhoria da qualidade de vida. Trata-se de 

garantir um dos objetivos da República Federativa do Brasil, consistente na erradicação da 

pobreza e da marginalização, e na redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, 

da CF). Além disso, materializa-se o princípio da dignidade da pessoa humana, constituído 

em um dos fundamentos do país (art. 1º, III, da CF). 

Assim sendo, em se tratando de indivíduo pobre, indigente, é assegurado o mínimo 

existencial através de prestações positivas por parte do Estado, como matrículas em escolas de 

ensino particular, em caso de inexistência de vagas em escolas públicas de ensino 

fundamental; internação em hospitais particulares, quando não houver vagas em hospitais 

públicos ou não existam equipamentos nos hospitais públicos necessários ao tratamento; além 

do fornecimento in natura de alimentação, vestuário e abrigo. 

 

4. RESERVA DO POSSÍVEL 

4.1 Origens do termo: 

 

A reserva do possível teve origem no julgamento do caso “numerus clausus” pelo 

Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, julgado em 1972. Discutia-se o acesso ao curso 

de medicina e a compatibilidade de certas regras legais estaduais que restringiam esse acesso 

ao ensino superior (numerus clausus) com a Lei Fundamental, que garantia a liberdade de 

escolha da profissão. O Tribunal decidiu que a prestação exigida do Estado deve corresponder 

ao que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade, e entendeu que não seria razoável 

impor ao Estado a obrigação de permitir acesso a todos os que pretendessem cursar medicina. 

A reserva do possível nesse caso, portanto, relacionou-se à exigência de prestações dentro do 

limite da razoabilidade, não da escassez de recursos, como ocorre no Brasil.16 

                                                                 
16  OLSEN, Ana Carolina Lopes. A eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais frente à Reserva do Possível. 

Dissertação de Mestrado. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2006, p. 6. Disponível no sitio virtual 

<http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/> 

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/
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Andreas J. Krell critica a importação da reserva do possível pelo sistema brasileiro, 

ressaltando a grande diferença sócio-econômica entre os dois países: 

 

O objetivo das Constituições, incluindo a Carta Magna de 1988, consiste em 

promover o bem-estar de todos, para assegurar a dignidade da pessoa 

humana, o que inclui além da garantia dos direitos individuais, o acesso às 

condições materiais mínimas de existência. Ao estabelecer o mínimo 

existencial se estabelece a prioridade dos gastos públicos. Apenas quando 

atingidos os recursos necessários para a dignidade humana se poderá cogitar, 

quanto aos recursos remanescentes, em quais áreas se irá investir. Nesse 

sentido, o mínimo existencial, por envolver prioridades orçamentárias é 

capaz de conviver com a reserva do possível 17 

 

A partir daí, se instaurou que a prestação de direitos sociais fica dependente da 

existência de meios e recursos principalmente os financeiros, o que se manifesta por meio dos 

orçamentos públicos, bem como da possibilidade de dispor desses meios e recursos, aspectos 

esses que compõem as dimensões da teoria da reserva do possível.  

Naquela decisão ainda, restou assentado que mesmo que o Estado disponha de 

recursos, a obrigação de prestar deve se manter nos limites do razoável, não podendo o Estado 

prestar assistência a quem dispõe de meios necessários e suficientes para sua sobrevivência. A 

teoria da reserva do possível, então, não se refere direta e unicamente à existência de recursos 

materiais suficientes para a concretização do direito social, mas à razoabilidade da pretensão 

deduzida para sua efetivação. 

 

4.2  Relação entre Reserva do Possível e Mínimo Existencial 

 

A aplicação da reserva do possível, para alguns autores, encontra limite quando se está 

diante de direitos relacionados ao mínimo existencial. 

Ricardo Lobo Torres afirma que a proteção mínimo existencial não se sujeita à reserva 

do possível, pois tais direitos se encontram nas garantias institucionais de liberdade, na 

estrutura dos serviços públicos essenciais e na organização de estabelecimentos públicos. 

Conforme o autor: 

 

                                                                 
17 BARCELLOS, Ana Paula. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais – O Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana. Rio de Janeiro. Editora Renovar. 2002 p.261. 
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A proteção positiva do mínimo existencial não se encontra sob a reserva do 

possível, pois sua fruição não depende do orçamento nem de políticas 

públicas, ao contrário do que acontece com os direitos sociais. Em outras 

palavras, o Judiciário pode determinar a entrega das prestações positivas, eis 

que tais direitos fundamentais não se encontram sob a discricionariedade da 

Administração ou do Legislativo, mas se compreendem nas garantias 

institucionais da liberdade, na estrutura dos serviços públicos essenciais e na 

organização de estabelecimentos públicos (hospitais, clínicas, escolas 

primárias, etc.). 18 

 

Ana Paula de Barcellos adota uma posição rígida de mínimo existencial. Para a autora, 

o mínimo existencial constitui o conteúdo mais essencial do princípio da dignidade da pessoa 

humana, que, por esse motivo, deve ser  aplicado como uma regra, sem margem à 

ponderação, conforme explica: 

 

... uma fração do princípio da dignidade da pessoa humana, seu conteúdo 

mais essencial, está contida naquela esfera do consenso mínimo assegurada 

pela Constituição e transformada em matéria jurídica. É precisamente aqui 

que reside a eficácia jurídica positiva ou simétrica e o caráter de regra do 

princípio constitucional. Ou seja: a não realização dos efeitos compreendidos 

nesse mínimo constitui uma violação ao princípio constitucional, no 

tradicional esquema do “tudo ou nada”, podendo-se exigir judicialmente a 

prestação equivalente. Não é possível ponderar um princípio, especialmente 

o da dignidade da pessoa humana, de forma irrestrita, ao ponto de não sobrar 

coisa alguma que lhe confira substância; também a ponderação tem limites.19 

 

 

Segundo entende Barcellos, a reserva do possível pode conviver com o mínimo 

existencial, mas em primeiro lugar devem ser atendidas as demandas relacionadas a esse 

mínimo, para que só então possa haver discussão sobre a aplicação dos recursos públicos 

remanescentes: 

 

A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em 

particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar 

do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua 

própria dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos individuais, 

condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos 

fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial) estar-se-ão 

estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas 

depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos recursos 

                                                                 
18 TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial, os direitos sociais e os desafios de natureza orçamentária.  In: 

SARLET, Ingo Wolfgang. TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais, orçamento e reserva do 

possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 81. 
19 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. O princípio da dignidade da 

pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 252. 
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remanescentes, em que outros projetos se deverá investir. O mínimo 

existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades 

orçamentárias,é capaz de conviver produtivamente com a reserva do 

possível. 20 

 

Emerson Garcia sustenta que a reserva do possível somente poderia prevalecer em 

relação ao mínimo existencial se comprovada total impossibilidade fática, ou seja, ausência de 

recursos, mas sucumbiria diante da mera falta de previsão orçamentária. Nesses termos 

observou: 

Tratando-se de impossibilidade jurídica, o que decorreria não da ausência de 

receita, mas da ausência de previsão orçamentária para a realização da 

despesa, deverá prevalecer o entendimento que prestigie a observância do 

mínimo existencial. Restando incontroverso o descompasso entre a lei 

orçamentária e os valores que integram a dignidade da pessoa humana, 

entendemos deva esta prevalecer, com o consequente afastamento do 

princípio da legalidade da despesa pública. 21 

 

 

Nessas hipóteses, afirma o autor que o Judiciário estaria autorizado a determinar a 

realização de gastos, com base na razoabilidade e ponderação, sendo que caberia ao 

Executivo realocar despesas para cumprir a efetivação dos direitos: 

 

Como desdobramento do que vem de ser dito, poderá o Poder Judiciário, a 

partir de critérios de razoabilidade e com a realização de uma ponderação 

responsável dos interesses envolvidos, determinar a realização dos gastos na 

forma preconizada, ainda que ausente a previsão orçamentária específica. 

Caberá ao Poder Executivo, nos limites de sua discrição política, o 

contingenciamento ou o remanejamento de verbas visando a tornar efetivos 

os direitos que ainda não o são.22 

  

O entendimento de Ingo Sarlet e Mariana Figueiredo é no sentido de que, quando se 

trata de direitos relacionados ao mínimo existencial, a reserva do possível não deve por si só 

ser fundamento para impedir a satisfação do direito. Explicam: 

 

                                                                 
20 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. O princípio da dignidade da 

pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 246. 
21 GARCIA, Emerson. O direito à educação e suas perspectivas de efetividade.. Disponível no sítio eletrônico - 

http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=e6ecb9f7-96dc-4500-8a60-

f79b8dc6f517&groupId=10136. 
22 GARCIA, Emerson. O direito à educação e suas perspectivas de efetividade.. Disponível no sítio eletrônico - 

http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=e6ecb9f7-96dc-4500-8a60-

f79b8dc6f517&groupId=10136. 
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...em matéria de tutela do mínimo existencial [....] há que reconhecer um 

direito subjetivo definitivo a prestações e uma cogente tutela defensiva, de 

tal sorte que, em regra, razões vinculadas à reserva do possível não devem 

prevalecer como argumento a, por si só, afastar a satisfação dos direitos e 

exigência do cumprimento dos deveres, tanto conexos quanto autônomos, já 

que nem o princípio da reserva parlamentar em matéria orçamentária nem o 

da separação dos poderes assumem feições absolutas.23  

 

 

Contudo, os próprios autores ressaltam que não são irrelevantes as questões 

relacionadas à reserva do possível, de forma que sempre aferida no caso concreto, mediante 

produção de prova submetida ao contraditório, à real necessidade da prestação pleiteada e à 

efetiva relação com o mínimo existencial  

 

4.3 Reserva do possível no Direito Brasileiro: 

 

O conceito de reserva do possível, dentro do sistema brasileiro, discorre para um 

limite para a realização dos direitos fundamentais, que se pode falar aqui em duas diferentes 

dimensões: a  fática e a jurídica. 

Pode-se observar, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que ainda não há um 

consenso no tocante à natureza jurídica da reserva do possível, sendo considerada muitas 

vezes uma doutrina, um princípio e até mesmo uma cláusula. 

Porém, atualmente, é utilizada no direito brasileiro em sentido mais amplo. 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental n.º 45 - promovida contra veto do Presidente da República, incidente sobre o 

parágrafo segundo do art. 55 da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

convertida, posteriormente, na Lei 10.707/2003, destinada a fixar as diretrizes pertinentes à 

elaboração da lei orçamentária de 2004 – fez importantes considerações acerca da cláusula da 

reserva do possível: 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE 

CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO 

                                                                 
23 SARLET, Ingo Wolfgang. FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 

direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang. TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 

fundamentais, orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 42. 
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PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE 

ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA 

JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL 

À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E 

CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE 

CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO 

DA CLÁUSULA DA “RESERVA DO POSSÍVEL”. NECESSIDADE DE 

PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE 

E DA   INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO 

“MÍNIMO EXISTENCIAL”. VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE 

CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS 

CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO). 

[...] 

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 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 ponderação de ANA PAULA DE BARCELLOS (“A Eficácia 

Jurídica dos Princípios Constitucionais”, p. 245-246, 2002, Renovar): 

“Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se 

pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum 

bem pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao 

determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode 

esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, para, em seguida, 

gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra 

política pública, é exatamente realizar os objetivos fundamentais da 

Constituição. 

A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em 

particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar 

do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua 

própria dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos individuais, 

condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos 

fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão 

estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas 

depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos recursos 

remanescentes, em que outros projetos se deverá investir. O mínimo 

existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades 

orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do 

possível.”  

Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do 

possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de 

implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que 

compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social 

deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de 

disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações 
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positivas dele reclamadas. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, ADPF 45, 

Relator:  Min. Celso de Mello, 2004).24 

 

 

Verifica-se do julgado em questão que a cláusula da reserva do possível também foi 

analisada no tocante à existência de disponibilidade orçamentária, e não apenas quanto à 

razoabilidade da pretensão. 

Sem aprofundar no mérito da questão, por óbvio, a alegação de falta de recursos 

financeiros, destituída de comprovação, não é hábil a afastar o dever constitucional imposto 

ao ente público na efetivação dos direitos sociais. Esses direitos devem ser respeitados como 

prioridade absoluta pelo Estado e não podem ficar relegados indefinidamente ao desamparo e 

ao descaso público. 

Andreas Krell critica a utilização da teoria da reserva do possível no Brasil: 

 

 Devemos nos lembrar que os integrantes do sistema jurídico alemão não 

desenvolveram seus posicionamentos para com os direitos sociais num 

Estado de permanente crise social e milhões de cidadãos socialmente 

excluídos. Na Alemanha – como nos países centrais – não há um grande 

contingente de pessoas que não acham vagas nos hospitais mal equipados da 

rede pública; não há necessidade de organizar a produção e distribuição da 

alimentação básica a milhões de indivíduos para evitar sua subnutrição ou 

morte; não há altos números de crianças e jovens fora da escola; não há 

pessoas que não conseguem sobreviver fisicamente com o montante 

pecuniário de assistência social que recebem, etc25 

 

 

Fato é que, como já observado, as possibilidades materiais do Estado não se referem à 

cláusula da reserva do possível em seu sentido original e portanto, a reserva do possível foi 

criada no Direito Alemão para afirmar que somente se pode cobrar do Estado o que seja 

razoável. 

No Direito Brasileiro, entretanto, essa expressão passou a significar a “reserva do 

financeiramente possível”, sendo utilizada pelo Estado como limite absoluto à efetivação de 

direitos sociais. 

 

Consoante já dito, o Estado possui verbas para a efetivação dos direitos fundamentais 

por meio de arrecadação tributária. No entanto, embora exista monta orçamentária para isso, 

                                                                 
24 RAMOS, Mariana Barbabela de Castro.  Disponível no sítio eletrônico - 

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,clausula-da-reserva-do-possivel-a-origem-da-expressao-alema-e-sua-

utilizacao-no-direito-brasileiro,49058.html. 
25 KRELL, Andreas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os descaminhos de um 

direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, 2002, p. 108/109. 
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esta ainda é insuficiente para a efetivação a que se destina. É inegável, portanto, que todos os 

direitos fundamentais são dependentes de fatores econômicos e de disponibilidade de dotação. 

Sendo assim, fica claro que a escassez desses recursos pode tornar-se limitador para a 

efetivação dos direitos fundamentais, especialmente os de cunho prestacional. Por outro lado, 

ao conceber os direitos sociais como direitos fundamentais, o Estado assume um 

compromisso para sua efetivação perante a sociedade.  

Mesmo a Constituição não contemplando uma previsão expressa de que o orçamento 

deve espelhar os encargos do Estado, como na Lei Fundamental, a partir de uma breve 

interpretação vislumbra-se esse dever. Desse modo, é inequívoco que não se pode pleitear o 

impossível, mas a reserva do possível é fundamentação que só poderá ser aceita 

excepcionalmente, pois não é uma regra. Posto isso, significa que as vinculações 

orçamentárias expressamente previstas na Constituição de 1988 precisam ser respeitadas e 

cumpridas.  

No entanto, tem-se afirmado que a falta de recursos não pode ser o único motivo 

alegado para a não efetivação dos direitos fundamentais. Assim, deve-se ter um cuidado 

especial ao adotar a reserva do possível e a escassez de recursos econômicos como 

justificativa para a não concretização dos direitos sociais para que isso não se torne um 

argumento que inviabilize a realização desses direitos. 

 

5. ATIVISMO JUDICIAL 

5.1 Conceito: 

A noção de ativismo judicial relaciona-se a uma participação maior do Judiciário na 

concretização dos valores e fins constitucionais, cuja consequência é a interferência na esfera 

de competências dos outros Poderes.  

Recentemente no Brasil o Judiciário tem mostrado, em determinadas situações, uma 

posição puramente ativista. 

Na lição do Professor Luís Roberto Barroso, ativismo judicial é “uma atitude, a 

escolha de modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo seu sentido e 

alcance”. Em um primeiro momento, observamos que o ativismo judicial não se trata de uma 

interpretação completamente livre do magistrado ao julgar o caso concreto, fazendo ele uso de 

fontes desconhecidas ou ainda, com o propósito de afirmar uma posição nitidamente pessoal. 

Antes, trata-se de uma postura não ortodoxa de aplicação do direito positivo, com base 

principalmente na força normativa dos princípios constitucionais. Essa postura, sem dúvida, 
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sinaliza uma maior participação do Judiciário no campo destinado aos outros poderes, 

notadamente o Legislativo. 

Ao prosseguir, é importante assinalar a diferença entre ativismo judicial e 

judicialização da política, duas expressões conhecidas e às vezes equivocadamente usadas 

como sinônimos, mas que não se confundem. Enquanto o primeiro revela mais uma escolha 

do magistrado ou da Corte, adotando como fonte nas suas decisões uma aplicação direta do 

Texto Supremo, com a utilização de critérios menos rígidos de interpretação, o último revela 

que a decisão de políticas públicas é tomada por aqueles que não foram eleitos para essa 

importante missão, isto é, o esvaziamento da política pela omissão do Legislativo bem como 

pela falta de efetividade do Executivo, que não privilegia tais direitos na escolha de políticas 

públicas. O ativismo se mostra mais uma atitude e a judicialização uma circunstância factual. 

Ainda é importante assinalar que o ativismo judicial se manifesta por diversas 

condutas, como por exemplo: a aplicação direta da Constituição a situações não taxativamente 

previstas no texto e independentemente da manifestação do legislador originário; Declaração 

de inconstitucionalidade de atos emanados do legislador seguindo critérios menos rígidos que 

os de visível violação ao Texto Magno; Imposição ao Poder Público com o fim de determinar 

certas condutas ou a abstenção delas, principalmente no campo das políticas públicas; 

Mauro Cappelletti em “Juízes Legisladores?” ressaltou a mudança do papel do juiz 

decorrente do abandono da concepção liberal da lei. 

 

É manifesto o caráter acentuadamente criativo da atividade judiciária de 

interpretação e de atuação da legislação e dos direitos sociais. Deve reiterar-

se, é certo, que a diferença em relação ao papel mais tradicional dos juízes é 

apenas de grau e não de conteúdo: mais uma vez impõe-se repetir que, em 

alguma medida, toda interpretação é criativa, e que sempre se mostra 

inevitável um mínimo de discricionariedade na atividade jurisdicional. Mas, 

obviamente, nessas novas áreas abertas à atividade dos juízes haverá, em 

regra, espaço para mais elevado grau de discricionariedade e, assim, de 

criatividade, pela simples razão de que quanto mais vaga a lei e mais 

imprecisos os elementos do direito, mais amplo se torna também o espaço 

deixado à discricionariedade das decisões judiciais. Esta é, portanto, a 

poderosa causa da acentuação, que em nossa época, teve o ativismo, o 

dinamismo e, enfim a criatividade.26 

 

 

Um bom exemplo de posição evidentemente ativista é a vedação das práticas de 

nepotismo na nomeação de cargos de confiança. O Conselho Nacional de Justiça, exercendo 

                                                                 
26 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores?. Editora: safE, 1993, p. 42 
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atipicamente a função administrativa, editou a Resolução nº 07 de 2005, que estabelecia 

vedações à prática de nepotismo nos órgãos jurisdicionais. 

A Resolução nº 07 foi submetida ao exame de constitucionalidade pelo Supremo 

Tribunal de Justiça, através da ADC nº 12, que em uma decisão histórica ponderou que a 

vedação ao nepotismo era uma prática proibida com fundamento na aplicação direta dos 

princípios da moralidade e da impessoalidade, além da eficiência e da igualdade. Segue a 

ementa: 

 

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, 

AJUIZADA EM PROL DA RESOLUÇÃO Nº 07, de 18.10.05, DO 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO NORMATIVO QUE 

“DISCIPLINA O EXERCÍCIO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES 

POR PARENTES, CÔNJUGES E COMPANHEIROS DE 

MAGISTRADOS E DE SERVIDORES INVESTIDOS EM CARGOS DE 

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO, NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS DO 

PODER JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Os condicionamentos impostos pela 

Resolução nº 07/05, do CNJ, não atentam contra a liberdade de prover e 

desprover cargos em comissão e funções de confiança. As restrições 

constantes do ato resolutivo são, no rigor dos termos, as mesmas já impostas 

pela Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da 

impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade. 2. 

Improcedência das alegações de desrespeito ao princípio da separação dos 

Poderes e ao princípio federativo. O CNJ não é órgão estranho ao Poder 

Judiciário (art. 92, CF) e não está a submeter esse Poder à autoridade de 

nenhum dos outros dois. O Poder Judiciário tem uma singular compostura de 

âmbito nacional, perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado 

de uma parte dele. Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere aos Estados a 

competência de organizar a sua própria Justiça, mas não é menos certo que 

esse mesmo art. 125, caput, junge essa organização aos princípios 

“estabelecidos” por ela, Carta Maior, neles incluídos os constantes do art. 

37, cabeça. 3. Ação julgada procedente para: a) emprestar interpretação 

conforme a Constituição para deduzir a função de chefia do substantivo 

“direção” nos incisos II, III, IV, V do artigo 2° do ato normativo em foco; b) 

declarar a constitucionalidade da Resolução nº 07/2005, do Conselho 

Nacional de Justiça”. (ADC 12, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Tribunal 

Pleno, julgado em 20/08/2008, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-

12-2009 EMENT VOL-02387-01 PP-00001 RTJ VOL-00215-PP-00011 RT 

v. 99, n. 893, 2010, p. 133-149). 

 

 

Portanto, em matéria de efetivação dos direitos sociais a discussão do tema é 

relevante, pois é frequente uma postura ativista dos juízes com o fim de implementar direitos 

que não o foram pelo Executivo e Judiciário. A questão está relacionada, principalmente, ao 

controle judicial de políticas públicas e à intervenção do Judiciário no orçamento público. 
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Entretanto, a atuação do Judiciário nesses campos não é imune a críticas e importantes 

argumentos são levantados, tanto favoráveis, quanto contrários ao ativismo judicial. 

 

5.2 Pontos contrários ao ativismo judicial: 

 

Os argumentos contrários à atuação do Judiciário no controle de políticas públicas e 

orçamento público são inúmeros e de diversas naturezas. 

Ana Paula de Barcellos sistematiza as críticas ao controle de políticas públicas pelo 

Judiciário em três grupos: a) críticas relacionadas à teoria da Constituição; b) críticas de 

natureza filosófica e c) críticas operacionais.27  

A crítica relacionada à teoria da Constituição, conforme a autora, questiona a 

possibilidade de intervenção do Judiciário em matéria tipicamente reservada à deliberação 

política majoritária. Argumenta-se que mesmo a dogmática dos princípios constitucionais 

reconhece que estes são compostos de uma área nuclear, que impõe determinados efeitos, e 

uma área não nuclear, que permite a escolha legítima pelas maiorias políticas. Além disso, as 

políticas públicas já estão sujeitas ao controle político-social dos grupos de oposição e da 

população, que se manifesta ao menos nas eleições. A intervenção do Direito no espaço do 

pluralismo político produziria grave desequilíbrio em prejuízo da democracia. 

Já as críticas filosóficas consistem no fato de que seria estabelecida uma espécie de 

pressuposição de que os juristas e juízes tomariam melhores decisões que os agentes públicos 

em matéria de políticas públicas e essa premissa, além de soar paternalista e presunçosa, 

poderia violar o fundamento básico dos Estados republicanos, por força do qual a opinião de 

todos tem o mesmo valor no cenário político. 

Por fim, a crítica operacional reside na circunstância de que nem juristas, nem juízes 

dispõem de elementos suficientes para avaliar a realidade estatal como um todo. Como o juiz 

preocupa-se com casos concretos, ignora outras necessidades relevantes e que demandam o 

gerenciamento de recursos limitados, o que pode causar distorções no sistema visto de forma 

global. 

                                                                 
27 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos fundamentais: 

o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In: SARLET, Ingo Wolfgang. TIMM, 

Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais, orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2008, p. 118. 
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Luís Roberto Barroso cita três principais críticas ao ativismo judicial: riscos para a 

legitimidade democrática, politização indevida da justiça e limites da capacidade institucional 

do Judiciário.28  

Quanto aos riscos para a legitimidade democrática, explica o doutrinador que os 

membros do Poder Judiciário não são agentes públicos eleitos, mas desempenham um poder 

político, inclusive o de invalidar atos dos outros Poderes. A possibilidade de um órgão não 

eletivo como o Supremo Tribunal Federal, composto por apenas 11 membros, sobrepor-se a 

uma decisão de 513 membros do Congresso escolhidos pela vontade popular é identificada na 

teoria constitucional como dificuldade contramajoritária, e encontraria legitimidade em um 

argumento normativo e em outro filosófico. 

O fundamento normativo consiste no fato de que foi a Constituição que conferiu tal 

atribuição ao Judiciário, e nesse particular ao Supremo Tribunal Federal, que agiria de forma 

técnica e imparcial, desprovido de vontade política, apenas concretizando a vontade do povo 

por meio da aplicação das leis e da Constituição. 

Barroso adverte que “essa afirmação, que reverencia a lógica da separação de Poderes, 

deve ser aceita com temperamentos, tendo em vista que juízes e tribunais não desempenham 

uma atividade puramente mecânica”. Explica que, ao dar interpretação a conceitos fluidos dos 

textos legais e constitucional, como dignidade da pessoa humana ou boa-fé objetiva, os juízes 

agem como “co-participantes do processo de criação do Direito”.29  

O fundamento filosófico reside no fato de que a Constituição não tem por função 

defender apenas o princípio  majoritário, mas também proteger direitos fundamentais, outro 

aspecto da democracia, mesmo que contra a vontade circunstancial do detentor da maioria de 

votos, e o intérprete final da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. 

Ainda, o autor alerta que a atuação do Judiciário somente se justifica se for essencial à 

preservação da democracia e dos direitos fundamentais e somente será legítima se apresentar 

fundamento racional na Constituição. 

 

A importância da Constituição – e do Judiciário como seu intérprete maior – 

não pode suprimir, por evidente, a política, o governo da maioria, nem o 

papel do Legislativo. A Constituição não pode ser ubíqua. Observados os 

valores e fins constitucionais, cabe à lei, votada pelo parlamento e 

sancionada pelo Presidente, fazer as escolhas entre as diferentes visões 

                                                                 
28 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. p.10.  Disponível 

no sítio eletrônico - http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf 
29 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. p.11. Disponível no 

sítio eletrônico - http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf 
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alternativas que caracterizam as sociedades pluralistas. Por essa razão, o STF 

deve ser deferente para com as deliberações do Congresso. Com exceção do 

que seja essencial para preservar a democracia e os direitos fundamentais, 

em relação a tudo mais os protagonistas da vida política devem ser os que 

têm votos. Juízes e tribunais não podem presumir demais de si próprios – 

como ninguém deve, aliás, nessa vida – impondo suas escolhas, suas 

preferências, sua vontade. Só atuam, legitimamente, quando sejam capazes 

de fundamentar racionalmente suas decisões, com base na Constituição.. 30 

 

 

Entretanto, conforme complementa o autor, Direito não é Política no sentido de 

produzir decisões tendenciosas, partidarizadas. Não existe discricionariedade plena nas 

decisões judiciais, pois, ainda que sejam possíveis diferentes soluções para um caso concreto, 

a escolha deve se pautar pelo mais correto, justo, fundamentando-se no ordenamento jurídico. 

Ainda adverte Barroso a respeito da atuação judicial: 

 

Aqui, porém, há uma sutileza: juízes não podem ser populistas e, em certos 

casos, terão de atuar de modo contramajoritário. A conservação e a 

promoção dos direitos fundamentais, mesmo contra a vontade das maiorias 

políticas, é uma condição de funcionamento do constitucionalismo 

democrático. Logo, a intervenção do Judiciário, nesses casos, sanando uma 

omissão legislativa ou invalidando uma lei inconstitucional, dá-se a favor e 

não contra a democracia..31  

 

 

Já os limites à capacidade institucional do Judiciário relacionam-se à questão da 

divisão de poderes. Cada Poder dispõe de funções típicas, mas exerce controle sobre as 

atividades dos demais. Todos os Poderes interpretam e aplicam a Constituição, mas em caso 

de divergência na interpretação da norma, cabe ao Judiciário a decisão final, o que não 

significa que toda e qualquer matéria deva ser decidida em juízo. Nesse contexto, surgem as 

noções de capacidade institucional e efeitos sistêmicos.  

A capacidade institucional relaciona-se à determinação de qual Poder está mais 

habilitado a produzir a melhor decisão em determinada matéria. Desse modo, temas 

envolvendo aspectos técnicos ou científicos de grande complexidade podem não ter no juiz de 

direito o árbitro mais qualificado, por falta de informação ou conhecimento específico.   

A questão dos riscos sistêmicos decorre do fato de que o juiz nem sempre dispõe de 

informações ou tempo para avaliar o impacto das decisões proferidas no âmbito individual 

sobre a realidade de um setor econômico ou sobre a prestação de um serviço público. 

                                                                 
30 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. p 12.  Disponível 

no sítio eletrônico - http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf 
31 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. p.13 Disponível no 

sítio eletrônico - http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf 
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Conforme Barroso, “o risco de efeitos sistêmicos imprevisíveis e indesejados pode 

recomendar, em certos casos, uma posição de cautela e deferência por parte do Judiciário”. 

Conclui o doutrinador que: “o Judiciário quase sempre pode, mas nem sempre deve interferir. 

Ter uma avaliação criteriosa da própria capacidade institucional e optar por não exercer o 

poder, em auto-limitação espontânea, antes eleva do que diminui”.32  

Nesse sentido, Fernando Facury Scaff ressalta os efeitos negativos de decisões 

judiciais que determinam o imediato desembolso financeiro pelo Estado, as chamadas 

“sentenças aditivas”, em especial as que determinam o bloqueio judicial de verbas públicas, 

no planejamento público financeiro e na capacidade organizacional do governo. Segundo o 

autor: 

 

Esta, a meu ver, é a pior fórmula que existe, pois destrói a 

possibilidade de planejamento financeiro público, e solapa a 

capacidade organizacional de qualquer governo. A alocação das 

verbas passa a ser determinada de forma pontual pelo Poder 

Judiciário, através de decisões individualizadas ou grupais, e não de 

forma global, como só pode ser feito através de normas – leis, 

decretos, portarias e outros atos similares que compõem aquilo que se 

convencionou chamar de 'política pública', que não se esgota em um 

único ato normativo, mas se configura na disposição organizada e 

coordenada de em um conjunto deles. 33 

 

 

 

 

5.3 Pontos favoráveis ao ativismo judicial  

 

A doutrina que defende o ativismo judicial fundamenta-se, principalmente, na 

necessidade de efetivação dos direitos sociais, uma vez que estes buscam a redução da 

desigualdade, a garantia da dignidade da pessoa humana e o real exercício da liberdade. 

A questão foi abordada por Ana Paula de Barcellos que, ao analisar as críticas à 

atuação judicial no controle de políticas públicas, acabou por sintetizar os principais 

argumentos favoráveis ao ativismo judicial, os quais são a seguir expostos.  

                                                                 
32  BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. p 16.  Disponível 

no sítio eletrônico - http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf 
33 SCAFF, Fernando Facury. Sentenças aditivas, direitos sociais e reserva do possível. In: SARLET, Ingo 

Wolfgang. TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais, orçamento e reserva do possível. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 160-161. 
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Em oposição ao questionamento acerca da invasão do Judiciário em assunto reservado 

à deliberação política majoritária, em descompasso com a democracia, a autora levanta três 

questões. Em primeiro lugar, o exercício de um conjunto básico de direitos fundamentais é 

indispensável ao funcionamento regular da democracia e ao controle social de políticas 

públicas, pois, caso contrário, os indivíduos não têm condições de exercer sua liberdade e de 

participar do processo político, o que dá margem à corrupção, ineficiência e clientelismo na 

gestão das políticas públicas. Em segundo lugar, a própria Constituição pode ter decidido 

conferir espaço mais amplo ao direito e maiores condicionamentos jurídicos aos poderes 

públicos, motivo pelo qual as decisões fundamentadas nas Constituições não podem ser 

ignoradas. Em terceiro lugar, não existem apenas duas opções radicais – nenhum controle ou 

controle absoluto das políticas públicas –, mas podem ser adotadas possibilidades 

intermediárias.34  

Quanto ao argumento filosófico de que não haveria razão para considerar os juízes 

melhores ou mais sábios que os agentes públicos, Barcellos destaca os seguintes 

questionamentos. É inegável a existência de padrões ou consensos  morais de certo/errado ou 

bem/mal segundo os quais a sociedade se orienta. Nessa seara, uma posição individual sobre 

determinada matéria pode ser confrontada com esse padrão e ser considerada certa ou errada; 

portanto não se trata de conferir maior valor à opinião do juiz por questões subjetivas, mas 

permitir a análise das decisões políticas segundo os consensos sociais. O mesmo raciocínio se 

aplica quando estão envolvidos conhecimentos técnicos e científicos consolidados. O controle 

judicial das políticas públicas pode ter fundamento jurídico, moral ou técnico-científico. 

Quando se trata de conduta política determinada pela Constituição ou pela lei, o 

controle judicial pode ocorrer como atribuição natural do magistrado. Ainda quando não 

esteja a conduta pública totalmente estabelecida pela lei, de forma que há margem de escolha 

do agente público, o controle judicial pode ocorrer com fundamento nos padrões morais – 

relacionados à centralidade dos direitos do homem e à lisura da política pública – ou em 

conhecimentos técnico-científicos consolidados. Conclui a doutrinadora que, somente quando 

não existirem fundamentos jurídicos, morais ou técnico-científicos será a questão puramente 

                                                                 
34  BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos 

fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In: SARLET, Ingo 

Wolfgang. TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais, orçamento e reserva do possível. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 118-128. 
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política e contingente, caso em que o Judiciário não poderá agir, por não haver fundamento 

que justifique a prevalência da sua opinião.35  

Com relação à crítica operacional de que os juízes, por julgarem casos individuais 

(micro-justiça) não teriam condições de avaliar a ação estatal como um todo (macro-justiça), a 

autora explica que, embora seja fato que o juiz nem sempre dispõe de informações e tempo 

suficientes para tanto, essa circunstância não inviabiliza o controle judicial, e tem 

conseqüências diversas conforme o objeto a ser controlado e o ambiente processual em que se 

insere a questão. 

Assim, no que tange à fixação de metas e prioridades a cargo do Executivo e 

Legislativo, observa a autora que essas metas são cumpridas apenas mediante o oferecimento 

de determinados bens ou serviços à população, o que impõe um dever jurídico ao Poder 

Público, cuja inobservância poderá ser objeto de controle judicial. Nota também que a 

“macro-justiça” é formada necessariamente pelas múltiplas “micro-justiças”, de forma que se 

os bens indispensáveis para a dignidade humana não são prestados à sociedade, haverá uma 

injuridicidade em sua concepção. 

Quanto à quantidade de recursos a ser investida, afirma que a própria Constituição 

oferece parâmetros normativos objetivos, de forma que o controle judicial faz-se plenamente 

possível. Ademais, a alocação de recursos possui caráter geral e abstrato, portanto, anterior à 

definição de macro e micro-justiças. 

No que diz respeito à verificação do cumprimento das metas fixadas pelo próprio 

Poder Público, a atuação judicial pode ocorrer caso este não cumpra a obrigação 

constitucional de prestar contas à sociedade de sua administração e não enfrenta maiores 

dificuldades operacionais, pois serve mais a fornecer subsídios ao controle social do que 

propriamente controlar as políticas públicas. 

Por fim, no que toca à eficiência mínima na aplicação de recursos, observa-se que, por 

certo, para aferir se o Poder Público otimizou a utilização dos recursos, a análise demanda 

informações externas relacionadas ao mercado. Mas esses dados podem ser obtidos pelo juiz 

por meio do auxílio de perito, como ocorre com diversas outras questões decididas pelo 

Judiciário. Além disso, ainda que haja uma área duvidosa na avaliação da eficiência mínima, 

há zonas de certeza positiva ou negativa dentro das quais não haverá dúvida se a conduta foi 

                                                                 
35 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos 

fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In: SARLET, Ingo 

Wolfgang. TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais, orçamento e reserva do possível. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2008, pp. 123-127. 
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eficiente ou ineficiente, de forma que o controle judicial, nesse aspecto, não pode ser obstado 

a pretexto de suposta falta de informações técnicas.  

 

5.4  Questionamento quanto ao ativismo judicial 

 

A simples leitura dos argumentos contrários e favoráveis ao ativismo judicial em 

matéria de efetivação dos direitos sociais leva à conclusão de que não é possível adotar uma 

ou outra posição radical, ou seja, não há como defender a total ausência de atuação do Poder 

Judiciário, mas também não é razoável uma interferência judicial demasiada, sob pena de se 

obter mais prejuízo que vantagens dessa conduta. 

O estabelecimento de um “nível ideal” de atuação do Judiciário no âmbito das 

políticas públicas, quer dizer, um limite dentro do qual a atuação geraria resultados somente 

positivos à sociedade como um todo e a concreta solução dos problemas relacionados à 

efetividade dos direito sociais, é, senão impossível, ao menos demasiadamente complexa, que 

envolveria um estudo interdisciplinar profundo. 

Em que pese essa dificuldade, a doutrina tem apontado propostas intermediárias à 

questão que merecem ser aludidas. 

A teoria considera também que a atuação judicial no âmbito das políticas públicas será 

mais adequada se ocorrer no âmbito das ações coletivas, pois permite atingir todas as pessoas 

que se encontrem na mesma situação fática e impede o tratamento desigual que ocorre na 

tutela individual. 

 

Portanto, à vista dos posicionamentos doutrinários apontados, pode-se concluir que o 

ordenamento jurídico dispõe de instrumentos capazes de propiciar o exercício do ativismo 

judicial de forma moderada, superando os efeitos negativos alegados decorrentes de uma 

intervenção judicial excessiva em busca da efetivação dos direitos sociais. 

 

6. ANÁLISE CONCLUSIVA 

 

Os direitos humanos e fundamentais fizeram parte da luta dos indivíduos em várias  

etapas da trajetória de suas vidas e continuam até os dias de hoje. As conquistas, muitas vezes 

mínimas, foram sendo acumuladas e positivadas gradativamente. Contudo, a positivação dos 

direitos humanos e fundamentais não foi suficiente para a garantia de sua efetivação.  
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Ao longo da história, os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da 

liberdade e do direito à vida foram positivados em pactos internacionais e, aos poucos, 

passaram a integrar os direitos inscritos nas constituições de grande parte dos países do 

mundo. No caso brasileiro, atualmente, os direitos fundamentais encontram-se materializados 

no Título II da Constituição e são cláusulas pétreas. Todavia, há previsão de direitos 

fundamentais inseridos fora do catálogo apresentado no referido título, ou seja, encontram-se 

também em demais partes da Constituição. 

 

A efetivação dos direitos sociais no Brasil ainda tem muitos obstáculos a superar. O 

presente estudo não teve ousada pretensão de apresentar soluções para esse problema, mas 

sim identificar as principais correntes de pensamento e seus respectivos argumentos quanto ao 

conteúdo dos direitos sociais, as limitações orçamentárias de sua implementação e a 

legitimidade do Judiciário, com o fim de estimular o debate desse tema tão relevante e 

complexo, bem como esclarecer determinados conceitos que suscitam dúvidas no meio 

jurídico. 

Nesse sentido, foram analisadas as principais classificações doutrinárias das normas 

constitucionais consagradoras de direitos sociais quanto à eficácia e efetividade, donde se 

observa que, embora haja correntes restritivas quanto à efetividade das normas sociais, há 

parcela considerável da doutrina que apresenta propostas de superação desse entendimento. 

Nesse contexto, surge a noção de “mínimo existencial”, a partir de posicionamentos que 

buscam conferir total eficácia às normas relacionadas ao mínimo necessário à vida humana. 

Com relação ao mínimo existencial, observa-se que a doutrina aponta dificuldades na 

definição de seu conteúdo, mas é possível afirmar que há intrínseca relação com o princípio 

da dignidade da pessoa humana. Sob esse fundamento, para alguns autores o mínimo 

existencial corresponderia a um núcleo essencial da dignidade da pessoa humana que não 

poderia ser em nenhuma hipótese restringido. Outros, entretanto, admitem eventual restrição 

quando se estivesse diante da chamada “reserva do possível”. 

A reserva do possível teve origem no direito alemão, motivo pelo qual alguns autores 

criticam sua utilização no direito brasileiro, tendo em vista a notória diferença econômico-

social entre os dois países. 

Por fim, a respeito do “ativismo judicial”, observa-se que há inúmeros argumentos 

tanto contrários, quanto favoráveis à atuação judicial no âmbito das políticas públicas. 
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A simples leitura dos argumentos contrários e favoráveis ao ativismo judicial em 

matéria de efetivação dos direitos sociais leva à conclusão de que não é possível adotar uma 

ou outra posição radical, ou seja, não há como defender a total ausência de atuação do Poder 

Judiciário, mas também não é razoável uma interferência judicial demasiada, sob pena de se 

obter mais prejuízo que vantagens dessa conduta. 

Entretanto, a doutrina observa que o próprio ordenamento jurídico dispõe de 

instrumentos capazes de propiciar o exercício do ativismo judicial de forma moderada, 

superando os efeitos negativos alegados decorrentes de uma intervenção judicial excessiva em 

busca da efetivação dos direitos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 



 

36 
 

 
ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. 2. ed. 

Brasília: Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 1997. 

 

BARCELLOS, Ana Paula. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais – O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro. Editora Renovar. 2002. 

 

BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos 

fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2008. 

 
BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. 

Disponível no sítio eletrônico– 

 http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf  

 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 1 ed. 12. tir. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 

 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2004. 

 

CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores?. Editora: safE, 1993. Disponível no sítio eletrônico 
 - http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf. 

 

CARTA ABERTA DAS NAÇÕES UNIDAS, 1945 – Disponível no sítio virtual - 

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/. 

 

FLORENZANO, Vicenzo Demetrio. Justiça social, mínimo social e salário mínimo: uma abordagem 

transdisciplinar. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 42, n. 165, 2005. 

 

GARCIA, Emerson. O direito à educação e suas perspectivas de efetividade.. Disponível no sítio 

eletrônico – http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=e6ecb9f7-96dc-4500-

8a60f79b8dc6f517&groupId=10136. 

 

KRELL, Andreas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os descaminhos de 

um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, 2002. 

 

NOVELLI, Flávio Bauer. Considerações sobre o Cameralismo. Revista de Direito Público e Ciências 

Políticas, São Paulo, 1978. 
 

OLSEN, Ana Carolina Lopes. A eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais frente à Reserva do 

Possível. Dissertação de Mestrado. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2006. Disponível no 

sitio eletrônico <http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/> 

 

PORTELA, Simone de Sá. Considerações sobre o conceito de mínimo existencial. Disponível no sítio 

eletrônico 

(http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5414). 

 

RAMOS, Mariana Barbabela de Castro.  Disponível no sítio eletrônico - 

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,clausula-da-reserva-do-possivel-a-origem-da-expressao-

alema-e-sua-utilizacao-no-direito-brasileiro,49058.html. 

 

RAWLS, John. Liberalismo Político. México. Fundo de Cultura Econômica. 1995. P.P. 217/218 – 

tradução livre do original em espanhol. 
 

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=e6ecb9f7-96dc-4500-8a60f79b8dc6f517&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=e6ecb9f7-96dc-4500-8a60f79b8dc6f517&groupId=10136
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5414
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,clausula-da-reserva-do-possivel-a-origem-da-expressao-alema-e-sua-utilizacao-no-direito-brasileiro,49058.html
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,clausula-da-reserva-do-possivel-a-origem-da-expressao-alema-e-sua-utilizacao-no-direito-brasileiro,49058.html


 

37 
 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2005. 

 

SARLET, Ingo Wolfgang. FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo 

existencial e direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang. TIMM, Luciano 

Benetti (Org.). Direitos fundamentais, orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2008, p. 42. 

 

SCAFF, Fernando Facury. Sentenças aditivas, direitos sociais e reserva do possível. In: SARLET, 

Ingo Wolfgang. TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais, orçamento e reserva do 

possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 
 

SIQUEIRA, Dirceu Pereira; PICCIRILLO, Miguel Belinati. Direitos fundamentais: a evolução 

histórica dos direitos humanos, um longo caminho. Disponível no sítio virtual: (http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5414). 

 

TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial, os direitos sociais e os desafios de natureza 

orçamentária.  In: SARLET, Ingo Wolfgang. TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais, 

orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 

 

TORRES, Ricardo Lobo. O Orçamento na Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, p. 126. 

 

 

 




