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RESUMO 
 

 

 

AGUIAR, Maria Madalena Salsa. O controle judicial de políticas públicas no Brasil: 
um estudo sobre a judicialização dos direitos sociais prestacionais. 2010. 94 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de 
Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 
Pernambuco, 2010, Recife. 
 

 

 

 

 

 

Este trabalho discute o controle judicial de políticas públicas destinadas a efetivar 
direitos sociais prestacionais. À luz de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que 
tutelam o direito social à saúde, a discussão foca os limites e as possibilidades de se 
concretizar, pela via judicial, determinada prestação social. Na atual conformação do 
Estado brasileiro e, especialmente, em virtude das transformações do constitucionalismo 
e do ativismo judicial, espera-se do Poder Judiciário solução para o desafio de se 
concretizar os direitos a prestações sociais, constitucionalmente previstos. Parte-se do 
pressuposto de que a efetividade dos direitos sociais prestacionais depende da realização 
de políticas sociais e econômicas abrangentes, de modo que o intérprete judicial, ao 
decidir demandas que buscam efetivar as prestações sociais – como a oferta de produtos 
e serviços de saúde, por exemplo –, precisa considerar essa vinculação. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: efetividade, direitos sociais prestacionais, políticas públicas, controle 
judicial. 



ABSTRACT 

 

 

 

AGUIAR, Maria Madalena Salsa. The judicial control of public policies in Brazil: 
research about social rights effectiveness controlled by the justice. 2010. 94 f. 
Dissertation (Master´s Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 
Pernambuco, 2010, Recife. 
 
 
 
 
 
 
This research discusses the public policies through social rights effectiveness controlled 
by the justice. The discussion focus on boundaries and possibilities to achieve social 
rights through the court, according to the precedents of STF (Supreme Court of Brazil) 
about the social right to health. Considering the present situation of brazilian 
government and, especially, the changes in consitutional guarantees and in justice 
movements, its expected that the Court Administration give solutions for the challenge 
of social rights achievement, which is guaranteed by the fundamental law. It`s supposed 
that the social rights effectiveness depends on public policies through extensive social 
and economic mesures, so that when the law interpreter decides about lawsuits of social 
rights effectiveness – such as supply of healthcare products and services – he will 
consider this conection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: effectiveness, social rights, public policies, judicial control. 



SUMÁRIO 
 

 

INTRODUÇÃO................................................................................................................09 

 

CAPÍTULO I – ENTRELAÇAMENTO DAS PREMISSAS TEÓRICAS. O 

CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO: MUDANÇAS E 

CONTINUIDADES 

I.1. As transformações do fenômeno constitucional........................................................18 

I.2. O renascimento do direito constitucional no Brasil: o constitucionalismo à 

brasileira..........................................................................................................................23 

I.3. A ‘judicialização’ da vida.........................................................................................30 

 

CAPÍTULO II – EFETIVIDADE, DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS E 

POLÍTICAS PÚBLICAS: EM BUSCA DOS CONTORNOS SIGNIFICATIVOS 

II.1. Eficácia ou efetividade?...........................................................................................36 

II.2. Direitos sociais como direitos fundamentais a prestações.......................................38 

II.3. Direitos sociais prestacionais e seu objeto...............................................................40 

II.4. A técnica de positivação..........................................................................................42 

II.5. A problemática dos direitos sociais na qualidade de direitos subjetivos a 

prestações.........................................................................................................................44 

II.6. Crítica à categoria de direito subjetivo como fundamento à justiciabilidade dos 

direitos sociais prestacionais...........................................................................................46 

II.7. A relevância econômica...........................................................................................48 

II.8. Expressão das políticas públicas: decidir, planejar e agir........................................54 

II.9. Forma e sentido das políticas públicas em Direito..................................................55 

II.10. O controle judicial de Políticas Públicas: situando o debate.................................58 

II.11. Mecanismos de ação: justiciabilidade dos direitos sociais prestacionais e suas 

políticas............................................................................................................................60 

 

CAPÍTULO III – DEFINIÇÃO DOS MOVIMENTOS DE BUSCA E DE 

ANÁLISE DOS DADOS OU DESTAQUE AO CAMINHO METODOLÓGICO 

DA PESQUISA  

III.1. Traçando a postura de análise.................................................................................65 



III.2. Movimento de busca dos dados: ao encontro do Supremo Tribunal 

Federal.............................................................................................................................67 

III.2.1. Da escolha dos documentos.................................................................................67 

III.2.2. Das decisões proferidas em ações individuais.....................................................69 

III.2.3. Das decisões proferidas em ações coletivas........................................................70 

 

CAPÍTULO IV – ANÁLISE DA TUTELA DO DIREITO SOCIAL 

PRESTACIONAL À SAÚDE E DE SUA POLÍTICA PÚBLICA NO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

IV.1. Descrição dos arestos: conhecendo os casos..........................................................72 

IV.2. Análise dos arestos: conhecendo as razões de decidir...........................................78 

 

CONCLUSÃO – A JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

PRESTACIONAIS NO BRASIL: ATIVIDADE COMPLEXA E REPLETA DE 

ESPERANÇA ................................................................................................................83 

 

REFERÊNCIAS.............................................................................................................88 

 

 



INTRODUÇÃO 
 

 

 

O tema da efetividade dos direitos fundamentais sociais de natureza 

prestacional, umbilicalmente vinculado às políticas públicas, não perdeu a atualidade e 

continua a ocupar a pauta dos grandes desafios do Estado e da sociedade brasileira. 

Frutos de novas exigências e aspirações1, os direitos sociais não se 

dirigem inteiramente à proteção da liberdade e igualdade abstratas, mas estão 

intimamente vinculados às tarefas de melhorias, distribuição, redistribuição de recursos 

existentes bem como à criação de bens essenciais não disponíveis a todos que deles 

necessitam.2 

A promoção e a concretização dos direitos sociais exigem, pois, ações 

estatais, ou seja, é por meio de políticas públicas que o Estado (democrático de direito) 

pode e deve, de forma sistemática e abrangente, promover e realizar os direitos sociais. 

Com isso, revela-se latente a necessidade de compreender as políticas públicas como 

objeto de interesse para o Direito. 

Quando o processo político falha ou se omite na realização de políticas 

públicas, o Poder Judiciário está sendo frequentemente acionado para suprir essa falta 

ou, pelo menos, minorar seus efeitos, de modo que o Estado-Juiz, ao decidir, em virtude 

da natureza da causa, acaba, inevitavelmente, por “judicializar” questões políticas, 

fazendo surgir no cenário brasileiro o fenômeno da “judicialização da política”. 

Com efeito, no Brasil, é grande o número de demandas que buscam, via 

tutela individual ou coletiva, a concretização de direitos fundamentais, notadamente do 

direito fundamental à saúde. Segundo levantamento realizado pela Secretaria da Saúde 

no Estado de São Paulo, em 2006, o número de ações que objetivam o fornecimento de 

medicamentos (muitas vezes “de marca” ou nem sempre constantes na lista do Sistema 

Único de Saúde - SUS) foi de 4.123; e, em 2007, foi de 3.9963. Em outras palavras: só 

em São Paulo, entre 2006 e 2007, mais oito mil pessoas obtiveram remédios pela via 

                                                 
1 BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos. 14ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
2SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 
2005. 
3 CALLUCCI, Cláudia. Ações para obter remédios registram 1ª queda em São Paulo. Folha de São 
Paulo. 17 fev. 2009. Caderno 5. Saúde, p.1. A pesquisa referenciada na reportagem teve como fonte de 
dados levantamento realizado pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde. Segundo esses 
dados, de 2005 a 2007, o número de demandas sempre foi crescente. Somente no último ano é que foi 
registrada uma diminuição. 



judicial, o que fez os gastos do Ministério da Saúde com a compra de medicamentos 

aumentarem consideravelmente. Segundo dados colhidos em 2008, esses gastos 

alcançaram a cifra de R$ 52 milhões, o triplo do que o Estado havia despendido em 

2007, R$ 17, 3 milhões4. 

O controle jurisdicional de políticas públicas destinadas à implementação 

de direitos sociais (especialmente do direito à saúde), portanto, é um dado inegável da 

realidade brasileira. 

Tal situação, observada e vivenciada diariamente no meio forense, tem 

concorrido para ampliar os debates, as pesquisas, as teorizações e as críticas, além de 

originar, paralelamente, verdadeira doutrina específica sobre o tema. Esse panorama, 

inserido no âmbito das discussões sobre jurisdição constitucional, fez surgirem, 

principalmente entre os operadores do direito, duas tendências: de um lado, os 

defensores do controle judicial de políticas públicas (do ativismo judicial), os quais, na 

esteira do substancialismo, evidenciam a possibilidade de o Judiciário controlar 

políticas públicas e, assim, efetivar os direitos sociais prestacionais constitucionalmente 

previstos; e, de outro, os opositores do controle judicial, aqueles que não acreditam ser 

possível o Judiciário controlar a implementação de políticas públicas e, seguindo os 

caminhos do procedimentalismo, dão ênfase, portanto, aos limites dessa intervenção5. 

Essas tendências fazem com que o controle judicial de políticas públicas 

destinadas a efetivar os direitos fundamentais sociais adquira forma de um movimento 

pendular. Com efeito, analisando as decisões judiciais sobre o tema, percebe-se que ora 

elas pendem para o lado substancial, ora para o procedimental. Nesse ir e vir constante, 

tem-se a sensação de que o equilíbrio do pêndulo, ou seja, o meio-termo, torna-se algo 

impossível de alcançar. Será? 

Quais os limites e as possibilidades de o Judiciário controlar a 

implementação de políticas públicas no Brasil? Uma das hipóteses levantadas para dar 
                                                 
4 CALLUCCI, Cláudia. Ações para obter remédios registram 1ª queda em São Paulo. Folha de São 
Paulo. 17 fev. 2009. Caderno 5. Saúde, p.1. 
5 No âmbito da jurisdição constitucional, o procedimentalismo e o substancialismo são movimentos (ou 
posicionamentos) que, apesar de não se oporem totalmente, têm matizes e fundamentos próprios e, 
portanto, guiam os intérpretes por caminhos distintos. Em síntese apertada, o procedimentalismo sustenta 
que não cabe à jurisdição constitucional tutelar valores substantivos, mas tão somente proteger os 
pressupostos necessários ao bom funcionamento do Estado democrático de direito. Já o substancialismo, 
ao contrário, reconhece a legitimidade da atuação jurisdicional em favor da garantia e promoção de 
valores substantivos presentes na Constituição Veja-se, a propósito, artigo de: SARMENTO, Daniel. O 
neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Direitos Fundamentais e Estado 
Constitucional: estudos em homenagem a J.J. Canotilho. LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo 
Wolfgang (Coordenação). São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra (Pt): Coimbra Editora, 2009, pp. 9-
49. 



resposta a tal indagação seria encontrar o equilíbrio entre essas duas tendências tão bem 

fundamentadas, circunstância que representaria importante passo para solucionar o 

impasse que determina a “judicialização da política”. 

Parte-se, portanto, do pressuposto de que a grande questão na 

contemporaneidade não é saber se é ou não possível o controle judicial de políticas 

públicas, mas saber como e sob que critérios se dará esse controle, ou seja, como 

estabelecer ou identificar os limites e as possibilidades do controle judicial de políticas 

públicas para, assim, analisar a viabilidade ou não desse controle na implementação dos 

direitos fundamentais sociais. 

Nesse contexto, o conceito de políticas públicas apresenta-se como 

mediador e, portanto, fundamental para levar a cabo a efetividade de direitos sociais 

prestacionais pelo exercício da jurisdição.  

Desse modo, há de se analisar se, no controle judicial de políticas 

públicas (voltadas à concretização dos direitos sociais) implementado no Brasil, 

especialmente pelos tribunais superiores, os intérpretes estão ou não considerando esse 

aspecto. Em outras palavras: é preciso observar como está sendo abordado o conceito 

mediador de políticas públicas no controle jurisdicional destinado a efetivar os direitos 

sociais prestacionais.  

O fato é que tanto os limites quanto as possibilidades até então 

formuladas são consistentes e têm a sua importância no controle judicial de políticas 

públicas, de modo que não podem ser afastados por simples discursos emocionados e 

retóricos em defesa de opiniões pessoais e casuísticas. 

No entanto, antes de ser partidário da limitação do Judiciário nesse 

controle ou, por outro lado, de ser defensor ferrenho da intervenção judicial, deve o 

intérprete conhecer a política pública em jogo e o conceito mediador de sua atuação. 

Parece óbvia tal afirmação, especialmente porque, de acordo com a atual 

conformação do Estado brasileiro, será mediante a implementação de políticas públicas, 

como dito, que se efetivam os direitos sociais. Assim, se o Poder Judiciário é provocado 

para tutelar tais direitos – concretizando-os ou simplesmente afastando a sua violação –, 

conhecer a política pública relacionada a esse direito social sub judice afigura-se como 

condição primeira, sine qua non, pressuposto essencial.  

A pesar de tal constatação, observa-se que, na prática, há certa 

dificuldade em tutelar, via processo judicial, a política pública, seja por causa dos 

próprios limites processuais, seja pela própria categoria política pública que, abarcando 



conjunto de atos, vinculados e complexos, envolve decisões alocativas em que as 

escolhas são feitas, muitas vezes, em ambiente de recursos escassos. Por isso, defende-

se que, nessa seara,  

 
O Judiciário não pode ser menos do que deve ser, deixando de tutelar 
direitos fundamentais que podem ser promovidos com a sua atuação. 
De outra parte, não deve ser mais do que pode ser, presumindo demais 
de si, a pretexto de promover os direitos fundamentais de uns, causar 
grave lesão a direitos da mesma natureza de outros tantos. Na frase 
inspirada de Gilberto Amado, ‘querer ser mais do que se é, é ser 
menos’. 6 

 

De fato, corre-se o perigo de se ir da falta de efetividade à judicialização 

excessiva. A não consideração ou conhecimento da política pública vinculada ao direito 

social a ser tutelado pode acarretar, entre outros aspectos, posicionamentos extremos 

por parte do julgador, procedimento capaz de causar graves consequências na atuação 

governamental. É o que se tem observado: decisões “excessivas”7 que, sob o argumento 

de defender o direito à vida de um cidadão, interferem na alocação de recursos ao 

determinar que o ente público complemente as dotações orçamentárias, muitas vezes já 

destinadas à implementação de outra política pública igualmente fundamental, a fim de 

cumprir a determinação judicial. 

Nesse contexto, a proposta desta pesquisa é estudar a relação entre a 

atividade jurisdicional brasileira e a efetividade dos direitos sociais, após a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, enfatizando o controle judicial de políticas públicas. 

Na tutela judicial dos direitos sociais prestacionais, como o Poder 

Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal (STF), trata a relação entre o 

direito social sub judice e a política pública a ele vinculada? Como o STF aborda o 

conceito de política pública destinadas a efetivar os direitos sociais prestacionais? Eis os 

questionamentos norteadores desta investigação. 

A realização dos objetivos propostos nesta pesquisa envolverá, em seus 

fundamentos, a produção de conhecimento jurídico e, como tal, enfrentará o problema 

da cientificidade do direito. 

                                                 
6BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à Judicialização Excessiva: direito à saúde, 
fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Disponível em: 
<http://www. lrbarroso.com.br/pt/noticias/medicamentos.pdf> Acesso em: 22 dez 2008, p.4. 
7BARCELOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, Direitos Fundamentais e Controle das Políticas 
Públicas. In: Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar; v. 240, abr./jun.2005, pp.83-
103. 



Debater sobre cientificidade do direito – esclarece Artur Stamford – 

“significa discutir a forma de produção do conhecimento jurídico, questionando a 

possibilidade de haver uma perspectiva científica no estudo do fenômeno jurídico”.8 

Trata-se, pois, de garantir que a produção do conhecimento a ser realizado nesta 

pesquisa não se reduza à observação e à descrição dos fatos e dos fenômenos 

relacionados ao controle judicial de políticas públicas e, graças à metodologia aplicada, 

seja alçado à categoria de conhecimento científico. 

O percurso metodológico adotado permitirá ao pesquisador manter 

constante atitude de dúvida diante das constatações e construções intelectuais 

formuladas tanto por si como pelos outros pesquisadores. Tal postura concorrerá para 

direcionar o pensar e o agir naquele sentido, a fim de possibilitar a construção de 

conhecimento sob a perspectiva científica, afastando, assim, a reprodução de descrições 

e opiniões9. 

Hoje, em tempo de crise e de transição paradigmática das ciências, o 

grande desafio para o pesquisador é constar que o processo de produção do saber deve 

ultrapassar a mera descrição. 

Para produzir conhecimento, o homem precisa primeiramente sair da 
‘alienação da certeza’, na qual se encontra submergido. Noutras palavras, precisa afastar 
o hábito de cair na certeza - atitude tão confortável e segura, mas que, ao mesmo tempo, 
imobiliza e restringe a liberdade.10 

Sobre tal situação, Maturana e Varela explicam que temos a tendência de 
viver num mundo de certezas, de solidez perceptiva não contestada, em que nossas 
convicções provam que as coisas são somente como vemos e não existem opções para 
aquilo que nos parece certo. Por meio de experiências, e não de simples descrições, 
esses autores defendem que, na verdade, muitas vezes, ‘não vemos o que olhamos...’. É 
preciso, pois, abandonar a certeza de que conhecemos o mundo e, ao analisá-lo de perto, 
perceber que não podemos separar a nossa história das ações biológicas e sociais, a 
partir das quais o mundo aparece para nós.11 

Para atingir o conhecimento, o observador precisa relativizar ou 

reconsiderar suas certezas, refletir sobre o próprio ato de conhecer para, então, poder ter 

melhor compreensão efetiva do mundo, pois a experiência sensorial de cada um altera a 

compreensão sobre as coisas.  

                                                 
8 STAMFORD, Artur. E por falar em Teoria Jurídica, onde anda a Cientificidade do Direito? 
Disponível em:<http://www.mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto185.rtf>. Acesso em: 20 out. 2008. 
9 ADEODATO, João Maurício. Bases para uma metodologia da pesquisa em direito. Revista do Centro 
de Estudos Judiciários, Brasília Conselho de Justiça Federal, Ano III, v. 7, abril de 1999. 
10 MATURANA, Humberto R. e VARELA, Francisco J. A árvore do conhecimento: as bases biológicas 
da compreensão humana. São Paulo: Palas Athena, 2001. p. 25. 
11Ibid., pp. 27-28. 



É mediante a reflexão que entendemos o ato de conhecer. Refletir é 
voltar a nós mesmos, a única oportunidade de descobrir as nossas cegueiras e 
reconhecer que as certezas e os conhecimentos dos outros são tão aflitivos e tênues 
como os nossos. E toda reflexão se faz mediante o emprego da linguagem, a maneira 
mais adequada e própria do homem ser e estar no mundo.12 

O jurista, portanto, na posição de pesquisador, não deve conceber o 

direito – suas normas e manifestações – como conhecimento sedimentado e imutável, 

mas refletir sobre as certezas, afastar julgamentos preconcebidos, vivenciar o universo 

pesquisado e, assim, experimentar e compreender o objeto observado de forma 

completamente nova.  

Dessa maneira, firme nesses ensinamentos, pretende-se, nesta pesquisa, 
não só conhecer o objeto, mas também prestar atenção no próprio ato de conhecer. 
Estudar de perto o fenômeno do conhecimento e as ações dele surgidas, para, assim, 
poder perceber, de fato, o mundo onde se situa e se desenvolve esta investigação.  

Pretende-se, também, reavaliar as certezas já postas sobre o tema 
pesquisado ou, quando for o caso, considerá-las como pontos de partida refutáveis e 
motivadores para novas conclusões, novos conhecimentos.  

A pesquisadora, portanto, adotará uma postura crítica capaz de evitar as 
certezas impostas pelos dogmas jurídicos sobre o controle judicial de políticas públicas 
destinadas a efetivar direitos sociais prestacionais. 

Assim, no âmbito dessa problemática, serão consideradas reflexões 

espistemológicas de Thomas Kuhn, pois adotou-se a ideia de que a ciência não se reduz 

a mera descrição da realidade, mas, estimulada pela reflexão e pela crítica, põe à prova 

as certezas e, assim, cria e (re)constrói o conhecimento científico. 

O conceito de paradigma elaborado por Thomas Kuhn deu à 

epistemologia novos contornos. Segundo Kuhn, paradigma compreende os 

compromissos compartilhados por determinado grupo científico.13 Assim sendo, o 

“paradigma” ou o “conjunto de paradigmas” funciona nas comunidades científicas 

como elemento de comunicação, de modo que, por meio deles, os elementos 

compartilhados pelos cientistas são explicados, transmitidos, aceitos, permitindo, assim, 

o progresso cooperado.  

Para Kuhn, a escolha de uma teoria (paradigma) no campo das ciências 

consiste no processo crítico em que estão presentes elementos objetivos (objetividade) e 

juízos de valor (subjetividade). Tendo em vista que é comum ocorrerem conflitos entre 

os critérios objetivos, em virtude justamente da sua insuficiência diante da realidade 
                                                 
12 MATURANA, Humberto R. e VARELA, Francisco J. A árvore do conhecimento: as bases biológicas 
da compreensão humana. São Paulo: Palas Athena, 2001, p. 32. 
13 KUHN, Thomas. Tensión Esencial: Estudios selectos sobre La tradición y el cambio en el ámbito de la 
ciencia. México: Fondo de Cultura Económica, 1996. pp. 318-320.  



complexa e cambiante, segundo Kuhn, torna-se necessária a adoção de fatores 

subjetivos durante o processo de escolha da teoria científica. Daí a importância dada por 

ele ao elemento subjetivo dos cientistas (personalidade do sujeito, seu contexto, espaço 

e tempo) na eleição e propagação dos paradigmas. Assim, na esteira do pensamento 

kuhniano, toda eleição científica entre teorias depende da mistura de fatores objetivos e 

subjetivos, de critérios compartilhados e critérios individuais. 

As ideias de Kuhn destacam que a postura do pesquisador na produção 

do conhecimento não deve subestimar suas próprias descobertas, pois não existe 

verdade absoluta, impassível à crítica. A ciência constitui-se por tentativas e erros, pela 

revisão das próprias hipóteses e pelo surgimento de novas conjeturas. Os paradigmas, 

portanto, são refutáveis, tencionam-se, em constante entrelaçamento de objetividade e 

subjetividade, permitindo, assim, a (re)criação do conhecimento cientifico. 

A produção científica, pois, situada no tempo e no espaço, exige 

mudança na postura do pesquisador, especialmente no âmbito da ciência jurídica, por 

vezes tão marcada por pesquisas distanciadas da complexidade do real. De fato, tal 

postura estimula o cientista do direito, seja na vida acadêmica, seja na vida profissional, 

a vincular a teoria à pratica, na tentativa de se aproximar, cada vez mais, à realidade. 

Ao deparar-se com a infinidade de experiências que o fenômeno 

pesquisado pode gerar, o pesquisador precisa definir um método a fim de guiar a sua 

investigação, dando os contornos necessários ao objeto da pesquisa, construindo, por 

assim dizer, o caminho a ser seguido para que os fins desejados sejam alcançados. 

O método, como nos adverte Morin, não pode ser entendido como algo 

separado da teoria: 

 
[...] Estabelece-se uma relação recorrente entre método e teoria. O 
método gerado pela teoria, regenera-a. O método é a práxis 
fenomenológica, subjetiva, concreta, que precisa da geratividade 
paradigmática/teórica, mas que, por sua vez regenera esta 
geratividade. Assim, a teoria não é o fim do conhecimento, mas um 
meio-fim em permanente recorrência. [...] A teoria não é nada sem o 
método, a teoria quase se confunde com o método ou, melhor, teoria 
e método são dois componentes indispensáveis do conhecimento 
complexo. 14 

 

Nesse sentido, esclarece Morin, o método, na medida em que é atividade 

pensante do sujeito, torna-se parte central e vital da teoria, sobretudo quando se sabe 

                                                 
14 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999, pp. 335-337. 



que o conhecimento não pode ser tomado como acumulação dos dados ou informações, 

mas sua organização; quando se sabe que a teoria é sempre aberta e inacabada; quando a 

sociedade e a cultura permitem duvidar da ciência, em vez de fundar o tabu da crença; e, 

por fim, quando o conhecimento revela e faz renascer ignorâncias e interrogações.15 

Na esteira desses ensinamentos – partindo do pressuposto de que método 

e teoria se inter-relacionam, regeneram-se na composição do conhecimento –, busca-se, 

neste trabalho, analisar o controle jurisdicional de políticas públicas, considerando, para 

tanto, o fenômeno da positivação e seus paradigmas, traço característico do direito, e a 

decisão, tanto o ato de decidir em si quanto o seu resultado.  

Dessa maneira, sendo o objeto desta pesquisa estudar a relação entre a 

atividade jurisdicional brasileira e a efetividade dos direitos sociais, enfatizando o 

controle judicial de políticas públicas, a estrutura geral desta investigação – o seu 

corpus – consta, além desta introdução, de três partes, a saber: 

 

 a primeira, abrangendo os dois capítulos inicias, compreende a 

fundamentação teórica, na qual é visto o “estado da arte”, 

destacando-se as premissas teóricas e as categorias centrais que, 

entrelaçadas, contextualizam e fundamentam o presente trabalho, na 

tentativa de situar o leitor nos caminhos argumentativos da 

dissertação. Especificamente no segundo capítulo, analisam-se os 

conceitos de efetividade, direitos fundamentais sociais e de políticas 

públicas, bem como se aborda a correlação existente entre eles, a fim 

de se constatar o grau de (inter)dependência desses elementos, 

sobretudo quando se focaliza a efetividade/concretização de direitos 

sociais por intermédio do controle jurisdicional; 

 

  a segunda parte, formada pelo terceiro e pelo quarto capítulo, consta 

do movimento de busca e análise dos dados, para as quais se adotou a 

análise documental. Nesse momento, precisamente no quarto 

capítulo, são analisadas decisões selecionadas do Supremo Tribunal 

Federal (STF). Analisa-se a atividade jurisdicional constitucional 

brasileira no controle de políticas públicas, a fim de se verificar como 

                                                 
15 Ibid., p. 338. 



o STF trata a relação entre o direito fundamental social e a política 

pública a ele vinculada; 

 
 por fim, a conclusão, na qual são apresentadas aproximações 

conclusivas, inferidas da análise do material coletado e analisado. 

 

Em razão das análises desenvolvidas, são apresentados alguns critérios 

que podem ser adotados no controle judicial de políticas públicas. Os critérios referidos 

podem ser tomados como propostas de sugestões, constitucionalmente viáveis e 

adequadas, para balizar o controle judicial nessa seara, visando a minimizar as objeções 

e, ao mesmo tempo, a potencializar as possibilidades, ampliando o debate, a fim de dar 

maior visibilidade aos resultados obtidos. 

A escolha do tema de pesquisa não constitui um processo arbitrário; ao 

contrário, decorre de algo interativo, que flui: o pesquisador, ao mesmo tempo em que 

faz a escolha, vê-se também escolhido pelo tema, projetado em densa trama na qual se 

articulam os percursos e os percalços de sua vida pessoal, acadêmica e profissional. 

Nesse sentido, esta investigação é fruto de leituras, reflexões e, principalmente, de 

inquietações surgidas não só durante a experiência acadêmica, docente e jurídica, mas 

também em virtude da vivência da pesquisadora como cidadã brasileira.  



CAPÍTULO I - ENTRELAÇAMENTO DAS PREMISSAS TEÓRICAS. O 

CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO: MUDANÇAS E 

CONTINUIDADES 

 

 

 
“Uma teoria não é o conhecimento; ela permite o conhecimento. 

Uma teoria não é uma chegada; é a possibilidade de uma partida.  
Uma teoria não é uma solução; é a possibilidade de tratar o problema. 

Em outras palavras, uma teoria só realiza o seu papel cognitivo,  
só ganha vida com o pleno emprego da atividade mental do sujeito.” 

 
Edgar Morin16 

 

 

 

I. 1. As transformações do fenômeno constitucional 

 

As discussões sobre o controle judicial de políticas públicas destinadas a 

concretizar direitos fundamentais sociais são resultado, entre outros aspectos, das 

transformações sofridas pelo fenômeno constitucional na contemporaneidade. 

O constitucionalismo – entendido como processo experimentado pelo 

fenômeno constitucional no arco do tempo, repleto de influências e originalidades, 

rupturas e vínculos17 – trouxe mudanças paradigmáticas que mobilizaram tanto a 

doutrina como a jurisprudência e que criaram nova concepção de Constituição e de seu 

papel na interpretação jurídica. 

Falar de constitucionalismo, de suas acepções e resultados demanda 

maior aprofundamento. Mas, a título de aproximação (embora com o risco da 

simplificação), pode afirmar-se, segundo Sanchís18, que o novo modelo de Estado 

                                                 
16 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999, p. 335. 
17 GALINDO, Bruno. Teoria Intercultural da Constituição: a transformação paradigmática da Teoria 
da Constituição diante da integração interestatal na União Européia e no Mercosul. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado. 2006, p. 41-42. 
18 Adota-se o conceito de constitucionalismo expresso por Luís Prieto Sanchís no artigo 
Neoconstitucionalismo y Ponderación na coletânea intitulada Neoconstitucionalismo(s). Edición de 
Miguel Carbonell. Madrid: Editorial Trotta, 2003, p. 123-158. Convém esclarecer, entretanto, que nem 
todos os autores adotam esse conceito. Autores como Fioravanti (e outros), por exemplo, dão ao termo 
outro sentido. A propósito do termo “Neoconstitucionalismo(s)”, título e objeto dessa importante obra do 
jurista mexicano Miguel Carbonell, convém esclarecer que se trata de um conceito formulado 
principalmente na Espanha e na Itália. De fato, no debate constitucional travado nos Estados Unidos e na 



constitucional de direito surgido na Europa continental foi resultado do entrelaçamento 

de duas tendências antes não convergentes. A primeira, ao destacar a força normativa 

dos textos constitucionais, concebia a Constituição como norma jurídica superior, 

disciplinadora das competências sociais e políticas, oferecendo como garantidor dos 

seus preceitos o Poder Judiciário, considerado, nesse contexto, o mais “neutro” dos 

poderes. No modelo proposto perguntava-se: quem manda? como manda? e até onde 

pode mandar?  A segunda tendência, por sua vez, concebia a Constituição como 

encarnação de projeto político bastante articulado e diretivo, de modo que as normas 

constitucionais não se limitavam a fixar as regras do jogo, mas pretendiam condicionar 

com maior ou menor detalhe as futuras decisões coletivas sobre a atuação estatal nas 

mais variadas esferas. Questionava-se, portanto, o conteúdo: o que deve ser mandado?  

Assim, o constitucionalismo contemporâneo, ao reunir os elementos 

dessas duas tendências, expressa forte conteúdo normativo e estabelece a garantia 

jurisdicional. Nas palavras de Sanchís19, “el resultado puede resumirse así: una 

Constitución transformadora que pretende condicionar de modo importante las 

decisiones de la mayoría, pero cuyo protagonismo fundamental no corresponde al 

legislador, sino a los jueces”. 

Tal resultado se deveu a variadas e entrelaçadas razões históricas, sociais 

e econômicas ocorridas na Europa continental, especialmente na Alemanha e na Itália, 

no pós-guerra. De fato, o processo de reconstitucionalização da Europa, iniciado após a 

Segunda Guerra mundial, ao convergir tendências constitucionais antes separadas, como 

já brevemente abordado, redefiniu o papel da Constituição no Estado. Em virtude do 

agravamento das contradições sociais proporcionadas pelo liberalismo, os textos 

constitucionais elaborados a partir de então introduziram, de forma explícita, elementos 

normativos diretamente vinculados a valores – associados aos direitos fundamentais, 

especialmente à dignidade da pessoa humana – e a opções políticas que antes não 

                                                                                                                                               
Alemanha, por exemplo, não é empregado. No Brasil, sobretudo depois da ampla divulgação dessa citada 
obra, o conceito de neoconstitucionalismo teve forte repercussão no pensamento jurídico. Veja-se, sobre 
esse ponto, o artigo de: SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. 
In: Direitos Fundamentais e Estado Constitucional: estudos em homenagem a J.J. Canotilho. LEITE, 
George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang (Coordenação). São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: 
Coimbra Editora, 2009. 
19 SANCHÍS, Luis Prieto. Neoconstitucionalismo y Ponderación. In Neoconstitucionalismo(s). Edición 
de Miguel Carbonell. Editorial Trotta, 2003, p. 127. 



entravam nas pautas deliberativas, como a prestação pelo Estado de serviços 

educacionais, de saúde e moradia.20 

Sobre esse processo de transformação, afirma Daniel Sarmento, na 

esteira de Eduardo Garcia de Enterría e Gustavo Zagrebelsky, entre outros: 

 
Até a Segunda Guerra prevalecia no velho continente uma cultura 
jurídica essencialmente legicêntrica, que tratava a lei editada pelo 
Parlamento como a fonte principal – quase a fonte exclusiva – do 
direito, e não atribuía força normativa às constituições. Estas eram 
vistas como programas políticos que deveriam inspirar a atuação do 
legislador, mas que não podiam ser invocados perante o Judiciário, na 
defesa de direitos. Os direitos fundamentais valiam apenas na medida 
em que fossem protegidos pelas leis, e não envolviam, em geral, 
garantias contra o arbítrio ou descaso das maiorias políticas instaladas 
no Parlamento. 
[...] 
Depois da Segunda Guerra, na Alemanha e na Itália, e algumas 
décadas mais tarde, após o fim de ditaduras de direita, na Espanha e 
em Portugal, assistiu-se a uma mudança significativa deste quadro. A 
percepção de que as maiorias políticas podem perpetrar ou 
acumpliciar-se com a barbárie, como ocorrera de forma exemplar no 
nazismo alemão, levou as novas constituições a criarem ou 
fortalecerem a jurisdição constitucional, instituindo mecanismos 
potentes de proteção dos direitos fundamentais mesmo em face do 
legislador. 21 

 

Esse novo panorama passou a exigir do Estado atitude mais 

intervencionista, contrastando com a postura abstencionista, característica do modelo 

anterior. Isso demandou, por parte dos poderes estatais, atitude política diferenciada, 

calcada em padrões constitucionais dirigentes e vinculantes, o que impulsionou, por 

conseguinte, a afirmação do constitucionalismo social, modelo institucional, teórico e 

ideológico do Estado social ou Welfare State. 

Afirma-se que esse modelo estatal foi instituição política ‘inventada nas 

sociedades capitalistas’22 para compatibilizar as promessas da modernidade com o 

desenvolvimento do capitalismo, ou seja, significou a tentativa de conformar os 

propósitos da classe burguesa com a proteção dos interesses dos trabalhadores.  
                                                 
20 BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, Direitos Fundamentais e Controle das Políticas 
públicas. In: Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar; v. 240, abr./jun., 2005, p. 85. 
21 SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Direitos 
Fundamentais e Estado Constitucional: estudos em homenagem a J.J. Canotilho. LEITE, George 
Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang (Coordenação). São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra (Pt): 
Coimbra Editora, 2009, pp. 13-14. Cf. ENTERRÍA, Eduardo García de. La Constituición como norma y 
el Tribunal Constitucional. Madrid: Civitas, 1985 e ZAGREBELSKY, Gustavo. Il diritto mite. Torino: 
Einaudi, 1992. 
22 A expressão é de Boaventura de Souza Santos utilizada no livro Pela Mão de Alice: O Social e o 
Político na Pós-Modernidade. 4ª. Ed. São Paulo: Cortez, 1997.  



Com efeito, como ressalta Pereira e Silva23 “o Estado intervencionista 

não é uma concessão do capital, mas a única forma de a sociedade capitalista preservar-

se, conservar-se mediante empenho na promoção da diminuição das desigualdades 

socioeconômicas”. 

As Constituições, desde o parâmetro do Estado social de direito, 

desempenharam novo papel na regulamentação da vida em sociedade e abrigaram 

proposta de soluções e coexistências viáveis, ou melhor, um “compromisso de 

possibilidades”. Nas palavras de Gustavo Zagrebelsky24, ocorreu, portanto, a afirmação 

das condições de efetivação dos debates políticos sobre os seus conteúdos. 

Assim, com a consagração do constitucionalismo social, o Estado 

constitucional de direito, já caracterizado pela limitação do poder e pela supremacia da 

Constituição, passou a abrigar elementos democráticos, traduzidos na soberania popular 

e no governo da maioria, e valores plurais, expressos geralmente por direitos 

fundamentais individuais e sociais, coexistentes e, por vezes, contraditórios.25 

Esse modelo, é certo, não se reproduz perfeitamente na realidade, pois 

muitos são os fatores e os limites operacionais que dificultam a realização do 

constitucionalismo social26, especialmente nos chamados ‘países periféricos’ ou ‘de 

modernidade tardia’27, entre os quais se insere o Brasil.  

Mas, sem negar os problemas, o Estado social de direito, exigência 

funcional e pretensão normativa da modernidade, contempla: (1) a limitação do poder – 
                                                 
23 PEREIRA E SILVA, Reinaldo. O mercado de trabalho humano apud STRECK, Lênio Luiz. 
Hermenêutica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 7ª ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2007, p.22. 
24 ZAGREBELSY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Madrid: Trotta, 1999, p.13-14 
apud LIMA, Flavia Danielle Santiago. Da judicialização da política no Brasil após a Constituição de 
1988: linhas gerais sobre o debate. In: Estudantes - Caderno Acadêmico. Edição Comemorativa. 
CASSEB, Marcelo Contentino. SANTOS, Marcos André Couto. PEREIRA, André Melo Gomes. Recife: 
Nossa livraria, 2007, pp. 215-236.  
25Sobre o aspecto contraditório, explica Luis Pietro Sanchís: “la cláusula del Estado Social, que 
comprende distintas directrizes de actuación pública, necesariamente ha de interferir con el modelo 
constitucional de la  economía de mercado, con el derecho de propriedad o con la autonomía de la 
vonluntad y, desde luego, ha de interferir siempre com las antiguamente indiscutibles prerrogrativas del 
legislador para diseñar la política social y económica”. [...]Y así sucesivamente; tal vez sea exagerar un 
poco, pero casi podría decirse que no hay norma sustantiva de la Constitución que no encuentre frente a si 
otras normas capaces de suministrar eventualmente razones para una solución contraria. SANCHÍS, Luis 
Pietro. Neoconstitucionalismo y Ponderación. In: Neoconstitucionalismo(s). Edición de Miguel 
Carbonell. Editorial Trotta, 2003. pp. 133-134. 
26 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. O estado democrático de direito a partir 
e além de Luhmam e Habermas. São Paulo: Martins Fontes, 2006. pp. 215-216. 
27 STRECK, Lênio Luiz. Uma abordagem hermenêutica acerca do triângulo dialético de Canotilho ou de 
como ainda é valida a tese da Constituição dirigente (adequada a países de modernidade tardia). In: 
Direitos Fundamentais e Estado Constitucional: estudos em homenagem a J.J. Canotilho. LEITE, 
George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang (Coordenação). São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: 
Coimbra Editora, 2009, p.54. 



traduzida, entre outros aspectos, pelo controle da atuação estatal, especialmente, no 

controle dos gastos públicos; (2) a força normativa da Constituição – expressa na 

supremacia do texto constitucional e irradiação dos valores constitucionais no sistema 

jurídico; e (3) o protagonismo do Poder Judiciário cuja atuação é tida como garantia da 

(4) efetividade dos direitos e liberdades fundamentais. Tais elementos – limitação do 

poder, força normativa da Constituição, garantia jurisdicional e efetividade dos direitos 

fundamentais, com suas características e paradoxos – representam o núcleo do 

fenômeno constitucional na contemporaneidade. 

Assim sendo, o reconhecimento do caráter normativo da Constituição e 

da superioridade de suas normas no sistema jurídico, bem como a consolidação da 

jurisdição e da interpretação constitucional são algumas das premissas doutrinárias, que, 

ao se entrelaçarem, ganharam força e fundamentam o constitucionalismo nos dias 

atuais. 

Cumpre ressalvar, entretanto, que a identificação dos mencionados 

elementos como fundamento do constitucionalismo na contemporaneidade não significa 

dizer que aqui se defenda a universalização do constitucionalismo, no sentido de ser 

possível a existência de um modelo teórico geral, único, capaz de ser aplicado a todos 

os Estados democráticos de direito. 

Ao contrário, afastando a possibilidade ou a pretensão de se formular 

uma teoria geral da constituição, o que se pretende é revelar/constatar o surgimento de 

um constitucionalismo contemporâneo e (também) adequado28 que, como tal, resgata as 

especificidades regionais, a identidade nacional de cada Estado juntamente com as 

promessas da modernidade e, ao mesmo tempo, considera os elementos universais que 

constituem o núcleo básico das conquistas civilizatórias próprias do Estado 

Democrático e Social de Direito, conforme adverte Lênio Luiz Streck: 

 
A Constituição (e cada Constituição) depende de sua identidade 
nacional, das especificidades de cada Estado nacional e de sua 
inserção no cenário internacional. Do mesmo modo, não há “um 
constitucionalismo”, mas, sim, vários constitucionalismos.  
 
[...] 
 

                                                 
28 STRECK, Lênio Luiz. Uma abordagem hermenêutica acerca do triângulo dialético de Canotilho ou de 
como ainda é valida a tese da Constituição dirigente (adequada a países de modernidade tardia). In: 
Direitos Fundamentais e Estado Constitucional: estudos em homenagem a J.J. Canotilho. LEITE, 
George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang (Coordenação). São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: 
Coimbra Editora, 2009, pp.51-52. 



Dito de outro modo, afora o núcleo mínimo universal que conforma 
uma teoria geral da Constituição, que pode ser considerado comum a 
todos os países que adotaram formas democrático-constitucionais de 
governo, há um núcleo específico de cada Constituição, que, 
inexoravelmente, será diferenciado de Estado para Estado29. 

 

Pensar nesses termos, de certa forma, faz com que a presente reflexão 

acadêmica se insira no contexto de uma sociedade globalizada, entendida não apenas 

como um modelo homogêneo de ser e estar no mundo, mas como modelo de existência 

que considera, também, o local, o regional, o nacional com sua força e peculiaridades, 

ao lado das imposições hegemônicas (e, muitas vezes, perversas) de um projeto global. 

De fato, em última análise, pensar nas possibilidades de concretização dos direitos 

fundamentais, em especial dos direitos sociais, exigência do Estado democrático e 

social de direito, demanda a consideração desses aspectos. 

É justamente na esteira desses pressupostos configuradores do(s) 

constitucionalismo(s) contemporâneo(s) e adequado(s), compartilhados por diversos 

autores, como, v.g, Gilberto Bercovici30, que se assenta e prossegue a fundamentação 

teórica desta investigação. 

 

 

I.2. O renascimento do direito constitucional no Brasil: o constitucionalismo à 

brasileira  

 

O renascimento do fenômeno constitucional no Brasil ocorreu no 

ambiente de redemocratização do país, transição do regime ditatorial para o 

democrático. Seu marco histórico fundamental foi a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil, em 5 de outubro de 1988. Mais além da simples 

mudança de texto, a Carta Magna de 1988 representou a afirmação do 

constitucionalismo no Brasil. 

A ordem constitucional anterior, apesar de falar em “regime 

representativo e democrático”, “pluralidade de partidos” e “garantias dos direitos 
                                                 
29 STRECK, Lênio Luiz. Uma abordagem hermenêutica acerca do triângulo dialético de Canotilho ou de 
como ainda é valida a tese da Constituição dirigente (adequada a países de modernidade tardia). In: 
Direitos Fundamentais e Estado Constitucional: estudos em homenagem a J.J. Canotilho. LEITE, 
George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang (Coordenação). São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: 
Coimbra Editora, 2009, p.53. 
30 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2005. 



fundamentais”, não era “para valer”. Ao contrário, as normas constitucionais eram 

constantemente vulneradas e esvaziadas por outras normas emanadas de um poder 

superior, o qual, de fato, exercia o comando e fazia prevalecer a sua força. Havia, pois, 

do ponto de vista constitucional, verdadeira insinceridade normativa.31 

 

Assim, a Constituição de 1988, apesar das vicissitudes de seu texto e da 

compulsão com que tem sido emendada, constitui momento decisivo da vida 

democrática do país, por representar a travessia do regime ditatorial – intolerante, 

violento e de frágil proteção normativa – para o Estado constitucional e democrático de 

direito. 

As palavras de Luís Roberto Barroso traduzem bem a importância 

adquirida pelo direito constitucional no Brasil com o advento da Carta Magna de 1988:  

 

Sob a Constituição de 1988, o direito constitucional no Brasil passou 
da desimportância ao apogeu em menos de uma geração. Uma 
Constituição não é só técnica. Tem de haver, por trás dela, a 
capacidade de simbolizar conquistas e de mobilizar o imaginário das 
pessoas para novos avanços. O surgimento de um sentimento 
constitucional no país é algo que merece ser celebrado. Trata-se de um 
sentimento ainda tímido, mas real e sincero, de maior respeito pela Lei 
Maior, a despeito da volubilidade de seu texto. É um grande 
progresso. Superamos a crônica indiferença que, historicamente, se 
manteve em relação à Constituição. E, para os que sabem, é a 
indiferença, não o ódio, o contrario do amor. (Grifo do autor) 32 
 

Tal aspecto se afigura relevante, especialmente quando se constata que a 

transição política para a democracia no Brasil, iniciada ainda na década de 1970, 

decorreu de negociações travadas entre vários segmentos sociais, e não de uma ruptura 

institucional. De fato, foram privilegiados acordos que favoreciam um processo lento e 

gradual de redemocratização, opção que encontrou resistência, sobretudo entre as 

classes médias e urbanas, culminando em movimentos como a greve dos metalúrgicos 

em São Paulo e a campanha das “Diretas Já” de âmbito e repercussão nacional.  

                                                 
31 AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha: em busca de critérios jurídicos para lidar com a 
escassez de recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.12. 
32 BARROSO, Luis Roberto. Da falta de efetividade à Judicialização Excessiva: direito à saúde, 
fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Disponível em: 
<http://www. lrbarroso.com.br/pt/noticias/medicamentos.pdf> Acesso em: 22 dez 2008. p. 5. 



Nesse passo, a evolução política do Brasil, por razões singulares, chegou 

à modernização sem conhecer uma ruptura aberta com o seu passado33. 

Era grande a diversidade dos grupos envolvidos na Assembleia Nacional 

Constituinte. Tornava-se difícil definir os rumos que os trabalhos iriam tomar. Por isso, 

a indecisão sobre os mais diversos temas perdurou por todo o processo 

constitucionalista. Ante a dificuldade de se chegar a um consenso ou a um poder 

hegemônico capaz de reunir as condições de impor o seu projeto ao país, o resultado foi 

a promulgação de um texto constitucional volumoso e detalhista, que deixaria para o 

futuro importantes debates sobre temas vitais para a sociedade brasileira.  

Como adverte Luiz Vianna Werneck, “a efetivação das promessas 

exprimidas na Carta Constitucional foi delegada para um momento posterior, na 

esperança de que arranjos políticos futuros permitissem sua concretização”. 34 

A depender do ponto de vista defendido, as expectativas quanto ao 

resultado futuro eram variáveis, porque, se, de um lado, as forças tradicionais 

almejavam a manutenção do status quo, apostando, portanto, no mero simbolismo das 

conquistas alardeadas, por outro, as forças emergentes acreditavam ocorrer no porvir a 

complementação da obra redemocratizadora iniciada com a implementação de suas 

propostas. 

O compromisso foi firmado; no entanto, decorridas mais de duas décadas 

da promulgação, constata-se que, apesar de alguns avanços, as promessas de realização 

da função social do Estado ainda não foram cumpridas.35 

De fato, apesar da Constituição social, o Brasil não passou pela etapa do 

Estado social ou Welfare State. Sobre as causas de tal realidade, explica Paulo 

Bonavides, nas sociedades em desenvolvimento, como a brasileira, a moldura jurídica 

do Estado social fica exposta a toda ordem de contestações, o que torna difícil 

harmonizá-la com os interesses sociais antagônicos, arvorados por grupos e classes em 

busca de afirmação e eficácia. E completa, ressaltando que  

 
Interesses, ordinariamente rebeldes, transbordam do leito da 
Constituição, até fazer inevitável o conflito e a tensão entre o Estado 

                                                 
33 VIANNA, Luiz Werneck; CARVALHO, Maria Alice Rezende de.;MELO, Manuel Palácios Cunha; 
BURGOS, Marcelo Baumann. Corpo e Alma da Magistratura Brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 1997. 
p. 8. 
34 VIANNA, Luiz Werneck ET AL. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio 
de Janeiro: Revan, 1999, pp. 39-41. 
35 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p.85. 



social e o Estado de Direito, entre a Constituição dos textos e a 
Constituição da realidade, entre a forma jurídica e o seu conteúdo 
material. Disso nasce não raro a desintegração da Constituição, com o 
sacrifício das normas a uma dinâmica de relações políticas instáveis e 
cambiantes.36 

 

Bem ou mal, apesar das vicissitudes e do simbolismo do seu texto, como 

dito, a Constituição de 1988 representa um passo significativo no processo de transição 

política, importância traduzida, sobretudo, na tentativa de resgatar, após décadas de 

regime autoritário, o compromisso da sociedade brasileira como ideal democrático. 

Não se pretende aqui, entretanto, tão somente exortar as qualidades do 

texto constitucional, mas, acima de tudo, querer refletir-se sobre o seu atual sentido, 

voltar-se o olhar tanto para o passado, observando-se a trajetória existencial já 

percorrida, bem como para o futuro, a fim de que a Constituição seja considerada um 

projeto em permanente construção. 

A reafirmação do direito constitucional brasileiro não se esgotou com a 

promulgação da Constituição de 1988. Ao contrário, expandiu-se, transformando-se 

numa dogmática constitucional engajada, responsável por importantes conquistas e 

mudanças paradigmáticas. 

A força normativa da Constituição se desenvolveu no âmbito de um 

movimento jurídico-acadêmico conhecido como doutrina brasileira da efetividade.37  

Explica Luis Roberto Barroso que: 

 

Tal movimento procurou não apenas elaborar as categorias 
dogmáticas da normatividade constitucional, como também superar 
algumas crônicas disfunções da formação nacional, que se 
materializavam no uso da Constituição como uma mistificação 
ideológica e na falta de determinação política em dar-lhe 
cumprimento. A essência da doutrina da efetividade é tornar as 
normas constitucionais aplicáveis direta e imediatamente, na extensão 
máxima de sua densidade normativa. 38 

 

Violados comandos constitucionais, os sistemas constitucional e 

infraconstitucional devem prover os meios para a tutela do direito ou bem jurídico 

afetados e, assim, promover a restauração da ordem jurídica. Tais meios são a ação e a 

                                                 
36 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 435. 
37 BARROSO, Luis Roberto. Da falta de efetividade à Judicialização Excessiva: direito à saúde, 
fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Disponível em: 
<http://www. lrbarroso.com.br/pt/noticias/medicamentos.pdf> Acesso em: 22 dez 2008. p. 5. 
38 Ibid., p.6. 



jurisdição. Ocorrendo lesão, o titular do direito ou alguém com legitimação ativa para 

protegê-lo pode ir a juízo postular reparação. O Poder Judiciário, como consequência, 

passa a ter papel ativo e decisivo na concretização da Constituição, aspecto, aliás, 

característico do constitucionalismo contemporâneo. Assim, com frequência cada vez 

maior, questões sociais e políticas relevantes para a sociedade passaram a ser decididas 

por magistrados - especialmente pela corte constitucional brasileira -, muitas vezes, em 

razão de ações propostas pelo grupo político ou social perdedor na arena legislativa. 

A doutrina da efetividade, sem embargo das resistências e críticas, busca, 

portanto, romper ou, pelo menos, minimizar as disfunções crônicas da formação 

nacional, materializadas na corrupção, na insinceridade normativa, na mistificação 

ideológica, enfim, na falta de determinação política em tornar efetivos os comandos 

constitucionais.39 

Nesse passo, Daniel Sarmento reconhece que 

 
Em que pese a falta de efetividade de diversas normas da 
Constituição, e eficácia social seletiva de outras tantas – que protegem 
muito bem o incluído, mas continuam deixando de fora os párias de 
sempre [...] –, pode-se dizer que a doutrina constitucional da 
efetividade teve êxito no Brasil, no sentido de instalar no senso 
comum dos operadores do direito a ideia de que a Constituição é 
norma, que pode e deve ser aplicada, independentemente de 
regulamentação dos seus dispositivos pelo legislador ordinário.40  

 

Como corolário lógico da força normativa da Constituição, tem-se a 

transformação (ou adaptação) da interpretação jurídica tradicional. A doutrina e a 

jurisprudência sistematizaram um elenco próprio de princípios aplicáveis à exegese 

constitucional, os quais constituem, por sua vez, os pressupostos lógico-metodológicos 

que guiam o intérprete, tais como o da supremacia da Constituição, o da interpretação 

conforme a Constituição, o da unidade, o da razoabilidade e o da efetividade41  

                                                 
39 BARROSO, Luis Roberto. Da falta de efetividade à Judicialização Excessiva: direito à saúde, 
fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Disponível em: 
<http://www. lrbarroso.com.br/pt/noticias/medicamentos.pdf> Acesso em: 22 dez 2008, pp. 5-6. 
40 SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Direitos 
Fundamentais e Estado Constitucional: estudos em homenagem a J.J. Canotilho. LEITE, George 
Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang (Coordenação). São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: Coimbra 
Editora, 2009, pp. 13-14. Cf. ENTERRÍA, Eduardo García de. La Constituición como norma y el 
Tribunal Constitucional. Madrid: Civitas, 1985 e ZAGREBELSKY, Gustavo. Il diritto mite. Torino: 
Einaudi, 1992. 
41 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (O triunfo tardio 
do direito constitucional no Brasil). In: Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar. 
Abr./Jun. 2005. p. 6. 



Apesar desses princípios, constata-se que, na jurisdição constitucional, 

geralmente as normas que norteiam o ato de interpretar não são suficientes e ou 

satisfatórias, ou seja, nem sempre os problemas jurídicos são solucionados com base no 

relato abstrato do texto normativo. É necessário, muitas vezes, produzir a resposta 

constitucionalmente adequada à luz do problema, das circunstâncias, dos fatos 

relevantes, analisados topicamente. Assim sendo, em sede de jurisdição constitucional, 

o intérprete torna-se coautor do processo de criação do direito, completando o trabalho 

do legislador e do administrador, fazendo valorações de sentido para cláusulas abertas e 

escolhas entre várias soluções possíveis.42 Tal fato se observa, especialmente, quando se 

trata de direitos fundamentais sociais, caracterizados por sua natureza prospectiva e 

promocional. 

Com efeito, um dos impactos do constitucionalismo social sobre a ordem 

jurídica foi fazê-la incorporar a vagueza e a imprecisão das normas de sentido 

promocional e prospectivo, o que afetou a atuação do Poder Judiciário. Essa 

circunstância tem concorrido, de modo especial, para ampliar a criatividade do juiz no 

ato de interpretar. 

Mauro Cappelletti, ao tratar especificamente do tema, ressalta que “é 

manifesto o caráter acentuadamente criativo da atividade judiciária de interpretação e de 

atuação da legislação e dos direitos sociais”. É certo que, em alguma medida, como bem 

reconhece Cappelletti, “toda interpretação é criativa e sempre se mostra inevitável um 

mínimo de discricionariedade na atividade jurisdicional”. Mas, nessas novas áreas de 

atuação judicial, pontifica Cappelletti com razão que  

 
[...] haverá, em regra, espaço para mais elevado grau de 
discricionariedade e, assim, de criatividade, pela simples razão de 
quanto mais vaga a lei e mais imprecisos os elementos de direito, mais 
amplo se torna também o espaço deixado à discricionariedade nas 
decisões judiciárias [...].43 
 

Na jurisdição constitucional, portanto, ganha relevo especial a tutela dos 

direitos sociais a prestações (direitos sociais em sentido estrito)44. Deveras, a 

                                                 
42Ibidem, p.9. 
43 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Porto Alegre: SAFE, 1999, p. 42. 
44 Adota-se significação proposta por Robert Alexy em Teoria dos Direitos Fundamentais (trad. Virgilio 
Afonso da Silva), segundo o qual os direitos a prestações em sentido estrito (direitos sociais) se 
distinguem dos direitos a prestações em sentido amplo, porque estes se referem à atuação positiva do 
Estado no cumprimento dos seus deveres de proteção decorrentes da sua condição de Estado democrático 
de direito, e não propriamente como garantidor da justiça social, ao passo que os direitos a prestações em 



justiciabilidade45 dos direitos fundamentais sociais tem ocupado posição de destaque 

sem precedentes no contexto da história constitucional brasileira.  

Com a constitucionalização de direitos e deveres em matéria social, vêm 

à tona objeções e resistências não só no tocante à discussão sobre a fundamentalidade 

dos direitos sociais mas também – e sobretudo – em relação à sua efetividade, 

especialmente pela via jurisdicional. 

Considerar os direitos sociais como direitos exigíveis constitui uma das 

principais premissas sobre as quais se assenta esta investigação. Sem olvidar das 

controvérsias travadas sobre o tema, parte-se do pressuposto de que a mera previsão de 

direitos sociais nos textos constitucionais, ainda que acompanhada de outras 

providências, como a criação de um sistema jurídico e garantias institucionais, nunca foi 

suficiente para, por si só, concretizá-los, de modo que a justiciabilidade de tais direitos 

se torna possível e esperada. Com efeito, sobre esse aspecto, Ingo Sarlet ressalta que 

 
Os direitos sociais não apenas têm sido considerados como dignos de 
tutela contra intervenções ilegítimas por parte dos poderes públicos e 
dos particulares, como têm sido constantemente tratados como direitos 
subjetivos, e, como tal, judicialmente exigíveis, ainda que se possa 
controverter a respeito de eventuais excessos aqui ou acolá, bem como 
estejam a aumentar em número os que questionam a legitimidade do 
Poder Judiciário para impor, em face dos demais órgãos estatais, os 
direitos na sua dimensão positiva. 46 
 

Também nessa trilha, Maria Paula Dallari Bucci, afirma que  

 
[...] seria absolutamente frustrante, do ponto de vista político, aceitar a 
inexiquibilidade dos direitos sociais. Do ponto de vista jurídico, isso 
representaria tornar inócuo o qualificativo de “Estado social de 
direito” afirmado no art. 1º da Constituição. Partindo da conhecida 
máxima de interpretação de que a lei não contém palavras inúteis, não 
se pode tomar tal locução como sinônimo de “Estado de Direito”, 
omitindo a carga finalística do adjetivo “social” num Estado em que 
as tarefas sociais ainda estão por ser feitas.47 

 

                                                                                                                                               
sentido estrito (direitos sociais) significam direitos a prestações fáticas/materiais, decorrentes da atuação 
do Estado como Estado social. Cf. tópico seguinte que tratará especificamente dos direitos fundamentais 
sociais. 
45 Entende-se por justiciabilidade a qualidade de ser tutelado pela via jurisdicional, ou seja, a 
possibilidade de exigir, perante juiz ou tribunal, o cumprimento das obrigações derivadas de um direito de 
que se é titular. Em outras palavras: a possibilidade de exigência jurisdicional. 
46 SARLET. Ingo Wolfgang. Os direitos sociais como Direitos Fundamentais: contributo para um 
balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1988. Disponível em: <http:// www.stf.jus.br/>. Acesso 
em: 20. jul. 2009. 
47 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de Política Pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula 
Dallari (Org.). Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p.10. 



No entanto, tal possibilidade e exigência (de implementação) não 

significam a concretização a qualquer custo ou parâmetro. Faz-se necessário – e aí se 

insere esta pesquisa – definir quais os limites dessa possível justiciabilidade no âmbito 

do marco constitucional brasileiro48. 

Em síntese, o novo direito constitucional brasileiro – ou 

constitucionalismo à brasileira – identifica e consolida novas premissas, as quais se 

entrelaçam e formam a grande rede de mudanças paradigmáticas, possibilitando que o 

direito e suas relações com o Estado sejam vistas sob outros ângulos e perspectivas, 

especialmente no tocante à efetividade dos direitos fundamentais sociais.  

Consolidadas as premissas, o desafio agora é concretizá-las, elaborando-

se técnicas jurídicas que possam ser utilizadas no dia a dia da aplicação do direito e, 

assim, transformar os ideais da normatividade e superioridade da Constituição em 

técnica consistente e utilizável. O(s) constitucionalismo(s) vive(m), pois, esta passagem: 

do teórico ao prático, isto é, das ideias aos fatos. 

Embora consolidados, observa-se que tanto o constitucionalismo 

(caracterizado, conforme visto, pela limitação do poder, pela força normativa da 

Constituição e pelo respeito aos direitos fundamentais) quanto a democracia (traduzida 

como soberania popular e governo da maioria) são comumente abalados por condutas 

que põem em xeque os seus próprios fundamentos.  

Com efeito, a realidade, por vezes, não revela o ideal; ao contrário, 

vulnera-o. Não é de hoje a luta para dar concretude ao projeto constitucional, para 

construir a democracia material, na qual a efetiva participação dos cidadãos nas 

decisões políticas se some ao respeito aos direitos fundamentais. 

Assim, quando o Executivo e o Legislativo, de per si ou ambos, falham 

ou se omitem na efetivação dos direitos fundamentais, especialmente dos direitos 

fundamentais sociais prestacionais, objeto das políticas públicas, cabe ao Poder 

Judiciário agir. 

Tal situação constitui justamente o ponto crucial desta reflexão que 

remete aos questionamentos inicias: quais os limites e as possibilidades de o Judiciário 

controlar a implementação de políticas públicas no Brasil? 

 

 

                                                 
48 Em tópico próprio, este tema – efetividade, concretização judicial dos diretos sociais – será abordado 
mais detalhadamente. 



I.3. A ‘judicialização’ da vida  

 

A configuração do (neo)constitucionalismo no Brasil dá à vida 

institucional brasileira novo contorno, marcado pela irradiação dos valores 

constitucionais pelo sistema jurídico, especialmente por meio da jurisdição 

constitucional exercida por um sistema de controle de constitucionalidade bastante 

abrangente, expressão e garantia da força normativa e supremacia da Constituição. 

Os estudos e o exercício da jurisdição constitucional no Brasil sofreram 

significativas mudanças com a promulgação da Carta Política de 1988. Antes, tanto na 

prática como na teoria, em termos de jurisdição constitucional, os juristas brasileiros se 

limitavam a discutir basicamente questões processuais.49 Mas, a partir dos anos 1990, 

até os dias atuais, como visto, vivencia-se a incorporação de outras perspectivas de 

análise da jurisdição constitucional, fazendo como que o debate dê especial atenção, 

entre outros aspectos, à complexa problemática da legitimidade democrática do Poder 

Judiciário no controle de constitucionalidade. 

Além disso, o novo panorama constitucional apresenta-se marcado pelo 

aumento significativo da demanda por justiça na sociedade brasileira. Seja pela 

redescoberta da cidadania, seja pela previsão constitucional de novas ações e atores 

jurídicos, o fato é que a sociedade brasileira, a partir da Constituição de 1988, tornou-se, 

em certa medida, mais consciente de seus direitos e deveres e, assim, mais atuante na 

busca da justiça. A expansão institucional do Ministério Público, ao ampliar a sua 

atuação fora da área estritamente penal e ao legitimar a tutela de interesses difusos e 

coletivos, bem como a presença crescente da Defensoria Pública em diferentes partes do 

Brasil são exemplos dessa mudança. 

Nesse ambiente, juízes e tribunais passaram a desempenhar papel 

importante no imaginário social. Como afirmado, nas falhas ou omissões do Executivo 

e ou Legislativo, especialmente no tocante a questões vitais para a vida em sociedade, o 

cidadão pode (desde que tenha acesso) recorrer ao Terceiro Poder, o qual, então, passa a 

ser a instância decisória final, transformado em verdadeiro poder político, provocando, 

assim, sua ascensão institucional. Sobre tal aspecto, ressalta Barroso: 

                                                 
49 SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Direitos 
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[...]Recuperadas as liberdades democráticas e as garantias da 
magistratura, juízes e tribunais deixaram de ser um departamento 
técnico especializado e passaram a desempenhar um papel político, 
dividindo espaço com o Legislativo e o Executivo.[...]. 50 

 

Em verdade, a configuração da função jurisdicional, especialmente da 

jurisdição constitucional, nos dias atuais, possibilita a decisão de questões de larga 

repercussão política por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias tradicionais: 

o Congresso Nacional e o Poder Executivo.  

Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao lado das 

questões tradicionais de direito, pronunciou-se ou iniciou a discussão sobre temas 

como: 

a) políticas governamentais envolvendo a constitucionalidade de aspectos centrais da 

reforma da Previdência, especificamente sobre a contribuição de inativos, e da reforma 

do Judiciário, como a criação do Conselho Nacional de Justiça; 

b) relações entre os poderes, com a determinação dos limites legítimos de atuação das 

comissões parlamentares de inquérito (CPI);  

c) direitos fundamentais, incluindo limites à liberdade de expressão no caso de racismo 

(Caso Elwanger); o alcance do mandado de injunção, especificamente, ao disciplinar o 

exercício do direito de greve no serviço público; a constitucionalidade do art. 5º da Lei 

de Biossegurança, disciplinando as pesquisas com células-tronco embrionárias; a 

demarcação de terras indígenas na região Raposa/Serra do Sol; o uso de algemas; dentre 

outros assuntos igualmente relevantes. 51 

Todos esses casos ilustram o papel ativo que o Poder Judiciário, em 

geral, e o STF, em particular, têm desempenhado no Brasil, provocando verdadeira 

judicialização da vida e revelando, por conseguinte, a fluida fronteira que há entre o 

universo político e o jurídico. 

O desempenho do (papel) político exercido pelo Poder Judiciário na 

atualidade revela-se, mais fortemente, quanto aos direitos fundamentais sociais 

prestacionais, já que, na tutela desses direitos, ao juiz ou tribunal, como bem destaca 
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Tércio Ferraz Júnior52, cabe não apenas julgar no sentido de estabelecer o certo e o 

errado com base na lei (responsabilidade condicional do juiz politicamente 

neutralizado), mas também examinar se o exercício discricionário do poder de legislar e 

de executar conduz à concretização dos resultados objetivados (responsabilidade 

finalística do juiz que, de certa forma, o (re)politiza). No mesmo sentido, argumenta 

José Eduardo Faria: 

 
O problema é que, em muitos desses casos, nos quais julgar não 
significa só estabelecer o certo e o errado com base na lei, mas 
também assegurar a concretização dos objetivos por ela previstos, o 
Judiciário não dispõe de meios próprios para implementar suas 
sentenças, especialmente as que pressupõem recursos materiais e 
investimentos dos demais setores da administração pública. À mercê 
de atos, gastos, programas e serviços públicos fora de sua 
competência, a instituição está numa encruzilhada. 53 
 

Se, por um lado, impõe-se como inegável a ampliação do exercício e da 

criatividade da jurisdição constitucional, principalmente na tutela dos direitos sociais, 

de outro, ao se procurar efetivar os direitos sociais de natureza prestacional, percebe-se 

que, muitas vezes, o sistema processual brasileiro enfrenta dificuldades em relação aos 

operadores jurídicos e aos instrumentos processuais disponíveis para levar a cabo a 

concretização. Sobre a atuação dos atores jurídicos, Krell afirma que: 

 

Talvez o maior impedimento para uma proteção mais efetiva dos 
direitos fundamentais sociais seja a atitude ultrapassada de grande 
parte da magistratura brasileira para com a implementação 
constitucional, cuja base até hoje consiste no formalismo jurídico que 
tem dominado gerações de operadores do Direito. 54 
 

Com efeito, observa-se que, por vezes, alguns operadores jurídicos – 

especialmente aqueles formados e socializados sob a égide do paradigma jurídico 

anterior, ou seja, mais voltados para a letra da lei do que para os princípios 

constitucionais – não estão acostumados a questionar o conteúdo material de normas 

legais ou atos administrativos, tarefa de fundamental importância para dirimir os casos 
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que envolvem a efetivação dos direitos fundamentais, sobretudo, dos direitos 

prestacionais. 

A atividade jurisdicional brasileira habituou-se a resolver conflitos 

relativos a direitos cuja concretização não depende necessariamente da atividade estatal 

ou da alocação de recursos. Nesses casos, basta o Estado dizer, de acordo com as 

circunstâncias, qual direito deve prevalecer, ou seja, a decisão estatal resolverá a disputa 

ao afirmar que a situação concreta posta em juízo se apresenta aquém ou além dos 

limites de um direito e não de outro. É o caso dos conflitos referentes, por exemplo, ao 

direito à informação versus direito à intimidade, direito à honra versus liberdade de 

expressão, jus libertatis versus jus puniendi. Nessas demandas, não há questões 

orçamentárias capazes de obstar a realização do direito protegido judicialmente. Na 

verdade, embora não se negue o consumo de recursos estatais, o fato é que não se 

impede o cumprimento de ordem de habeas corpus ou de liminar de liberação de 

mercadorias, ou, ainda, a realização de manifestações religiosas ou artísticas por causa 

da escassez de recursos. 

Já nos conflitos que envolvem direitos a prestações materiais, apresenta-

se para o julgador, além de dizer qual o direito que deve prevalecer, a necessidade de 

decidir sobre a aplicação de recursos escassos. Há, portanto, como assevera Gustavo 

Amaral55, “uma escolha dramática, uma opção disjuntiva a ser feita”. E continua 

explicando o doutrinador:  

 
Essa decisão, diversamente da anterior, não será retroativa, pois, não 
negará o direito daquele que não foi atendido. Bem ao contrário, a 
decisão sequer será prospectiva, eis que surgindo meios para atender 
ao outro necessitado, ele o será. Será ela, pois, meramente relativa e 
circunstancial, muito embora possa significar a vida ou a morte de 
alguém.56 

 

Por tais aspectos, afirma-se que, com a “judicialização” ou 

justiciabilidade dos direitos sociais, há valorização de sua dimensão jurídica exercida 

pelo Judiciário em detrimento de sua dimensão política e social exercidas 

preponderantemente pelo Legislativo, Executivo e pela sociedade civil organizada. É 

como se, para efetivar os direitos sociais e, assim, garantir os ditames constitucionais e a 

cidadania, só existissem (ou fosse preferível percorrer) as sendas do Judiciário, 
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olvidando de que há outras vias também possíveis e mais legítimas do ponto de vista do 

ideal democrático. 

De fato, no cenário brasileiro atual, a descrença da população em relação 

à política majoritária e, em especial, ao Poder Legislativo e aos partidos políticos, é algo 

notório. A percepção geral dos brasileiros57 é que a política parlamentar e social são 

esferas essencialmente corrompidas, nas quais os interesses pessoais são satisfeitos em 

detrimento e à custa dos interesses e valores públicos, gerando, assim, a expectativa de 

que a solução para os problemas nacionais possa vir do Poder Judiciário, esfera que, no 

imaginário geral, supõe-se, em princípio, livre de corrupção e favoritismos. 

Enzo Bello alerta para esse aspecto ao afirmar que: 

 
[...] condiciona-se a prática da cidadania ao ajuizamento de demandas 
perante o Judiciário – este tido como tutor de uma sociedade órfão e 
desprotegida – o que implica em nova exclusão de grande parte da 
população, pois desprovida de recursos financeiros, do acesso à 
cidadania.58 

 

Contudo, apesar dessa preferência pela atividade jurisdicional e das 

consequências nem sempre positivas que possam advir da constância dessa prática, 

também há de se considerar que o Judiciário pode ser um canal adequado 

(procedimental e substancialmente) para, pelo menos, impulsionar a iniciativa política, 

pois observa-se que o acesso dos cidadãos a outros poderes estatais se afigura, de regra, 

ainda mais difícil ou ineficaz. 

O fato é que a judicialização da vida acarreta modificação substantiva na 

relação da sociedade com as instituições judiciais, impondo reformas estruturais e 

suscitando questões complexas acerca da extensão dos poderes das instancias 

judicantes, sobretudo no tocante ao controle de constitucionalidade de políticas 

públicas, tema que ainda motiva bastante a produção doutrinária no Brasil e no mundo. 

Assim, a grande questão na contemporaneidade não é saber se pode ou 

não ser monitorado o controle judicial de políticas públicas, mas saber como e sob que 

critérios se dará esse controle. 
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De fato, a premissa fundamental a ser ressaltada consiste em saber – e 

sempre lembrar – que o controle das políticas públicas envolve, igualmente, a 

demarcação do limite adequado entre matéria constitucional e matéria a ser submetida 

ao processo político majoritário. Por um lado, a Constituição protege os direitos 

fundamentais e determina a adoção de políticas públicas aptas a realizá-los e, de outro, 

atribui as decisões sobre o investimento de recursos e as opções políticas a serem 

perseguidas a cada tempo aos poderes Legislativo e Executivo, de modo que, para 

assegurar a supremacia da Constituição, mas não a hegemonia judicial, há de se voltar a 

atenção para o desenvolvimento de parâmetros objetivos de controle de políticas 

públicas.59 

A questão que se apresenta, portanto, é determinar tais parâmetros, tentar 

encontrar solução intermediária. Noutras palavras: sem negar os extremos, o importante 

no controle judicial de políticas públicas será buscar o equilíbrio, sem permitir a 

absorção do político pelo jurídico, nem vice-versa.  

Logo, pergunta-se: até que ponto pode o jurídico controlar o político (ou 

o político controlar o jurídico) em termos de implementação de políticas públicas 

destinadas a efetivar direitos sociais prestacionais? 

                                                 
59 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à Judicialização Excessiva: direito à saúde, 
fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Disponível em: 
<http://www. lrbarroso.com.br/pt/noticias/medicamentos.pdf> Acesso em: 22 dez 2008, p. 38. 



CAPÍTULO II - EFETIVIDADE, DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS 

E POLÍTICAS PÚBLICAS: EM BUSCA DOS CONTORNOS 

SIGNIFICATIVOS 
 

 

 
“Cuida-se de volver os olhos e os conceitos jurídicos para a realidade”. 

 
(Flávio Galdino)60 

 

 

 

Sabe-se que a trama semântica é muito rica e, por mais completas que 

sejam as definições formuladas, a realidade com toda a sua grandeza e complexidade 

ultrapassa os significados dos termos escritos. No entanto, convém dar os contornos 

significativos das categorias utilizadas nesta pesquisa, não só por precisão científica, 

mas também para evitar que, desde o rótulo, se embaralhem as ideias. Assim, para a 

compreensão da problemática a ser enfrentada, faz-se necessário delimitar o significado 

de efetividade (ou eficácia social), direitos fundamentais sociais e políticas públicas, 

conceitos essenciais nesta pesquisa. 

 

 

II. 1. Eficácia ou efetividade? 

 

As palavras “eficácia” e “efetividade” na seara jurídica podem ser 

utilizadas em diversos sentidos, de modo que se faz necessário distingui-las, a fim de 

clarificar os seus conceitos e significados. 

No âmbito linguístico, pode-se perceber que os significados de “eficácia” 

e “efetividade” são bastante próximos. Etimologicamente61, eficácia (do latim efficacia) 

pode ser definida como (I) qualidade ou propriedade de eficaz, (II) eficiência. Já a 

palavra “efetividade” pode ser definida em, pelo menos, três sentidos: (I) qualidade de 

efetivo, atividade real; (II) resultado verdadeiro; (III) realidade, existência. Percebe-se 
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claramente a semelhança dos significados nesse campo, circunstância que pode até 

justificar o uso indiscriminado dessas palavras na linguagem comum. 

Em termos de teoria jurídica, entretanto, o mesmo não ocorre. 

Considerados complexos, tais palavras apresentam significados específicos, usos 

próprios. 

Luís Roberto Barroso62, por exemplo, na sua obra O direito 

constitucional e a efetividade de suas normas, define “eficácia jurídica” como sendo a 

aptidão para produção de efeitos. Eficácia de uma norma significa, segundo esse autor, 

“a qualidade de produzir, em maior ou menor grau, os seus efeitos típicos”. Ele 

esclarece, em poucas palavras, que “eficácia diz respeito à aplicabilidade, exigibilidade 

ou executoriedade da norma”.  

No tocante à palavra “efetividade”, o autor fluminense a define, em 

tópico próprio, como sendo “a realização do direito, o desempenho concreto de sua 

função social.” A seguir, ressalva a vinculação existente entre ambas, afirmando, nesse 

sentido, que “partindo da premissa da estatalidade do Direito, é intuitivo que a 

efetividade das normas depende, em primeiro lugar, da sua eficácia jurídica, da aptidão 

formal para incidir e reger as situações da vida, operando os efeitos que lhe são 

próprios”.63 

Próximo desse entendimento está o esposado por Ingo Wolfgang Sarlet. 

Ao tratar especificamente da eficácia dos direitos fundamentais, Sarlet entende a 

eficácia jurídica como “a possibilidade (no sentido de aptidão) de a norma vigente 

(juridicamente existente) ser aplicada aos casos concretos e de, na medida de sua 

aplicabilidade, gerar efeitos jurídicos”; ao passo que considera como eficácia social (ou 

efetividade) a categoria que engloba tanto a decisão pela efetiva aplicação da norma 

(juridicamente eficaz) quanto o resultado concreto decorrente ou não dessa aplicação.64 

Assim como Barroso, Sarlet destaca a correlação existente entre eficácia 

jurídica e efetividade (eficácia social), ao afirmar que “o problema da eficácia do 

Direito engloba tanto a eficácia jurídica, quanto a social. Ambas constituem aspectos 

diversos do mesmo fenômeno, já que situados em planos distintos (o do dever-ser e o do 
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ser), mas que se encontram intimamente ligados entre si, na medida em que ambos 

servem e são indispensáveis à realização integral do Direito”.65 

Bruno Galindo, por sua vez, em tese sobre análise da concretização 

constitucional dos direitos fundamentais, refere-se à eficácia como sendo a aptidão e a 

potencialidade de a norma produzir efeitos práticos, ao passo que efetividade 

corresponde à realização do postulado normativo no âmbito fático.66  

Com base nos entendimentos esposados pelos autores acima 

referenciados, pode-se definir eficácia como a aptidão, a possibilidade de a norma ser 

aplicada e - na medida de sua aplicabilidade – produzir efeitos. Efetividade ou eficácia 

social, portanto, corresponde à realização da norma, ao resultado concreto decorrente da 

decisão e efetiva aplicação normativa.  

Trata-se, é certo, de distinção bastante esquemática. Na verdade, esses 

conceitos estão intimamente vinculados, constituindo, de fato, momentos distintos de 

um mesmo processo de concretização e realização normativa.  

Eficácia e efetividade se justapõem, de modo que uma ordem jurídica se 

torna eficaz por ser um sistema de regras internamente coerente em termos lógico-

formais, com aptidão de produzir efeitos, e, ao mesmo tempo, porque suas prescrições 

encontram na realidade socioeconômica as condições políticas, culturais e ideológicas 

para sua aceitação e cumprimento por parte de seus destinatários.67 

Para os efeitos desta pesquisa, será mais especificamente a efetividade 

dos direitos fundamentais sociais de natureza prestacional, sem desconsiderar, contudo, 

a sua eficácia jurídica, porque, como já referido, a eficácia social, ou efetividade, 

depende direta e primeiramente da eficácia.68 

 

 

II.2. Direitos sociais como direitos fundamentais a prestações 

 

Em virtude da diversidade de funções exercidas pelos direitos 

fundamentais, das especificidades de cada ordem constitucional e, ainda, de sua variada 
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67 FARIA, José Eduardo. O Brasil pós-constituinte. Rio de Janeiro: Graal, 1989. p. 35. 
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estrutura normativa, estabelecer uma classificação sistemática dos direitos fundamentais 

revela-se tarefa complexa e problemática. Com efeito, basta lançar breve olhar sobre o 

assunto, para se constatar a ausência de consenso e a dificuldade em se estabelecerem 

critérios classificatórios. 

Assim, apesar da importância do tema, apresenta-se, neste trabalho, 

classificação escolhida, vez que se revela muito mais importante analisar os direitos 

sociais à prestação (objeto dessas inquietações) do que se iniciar a discussão sobre as 

diversas teorias e critérios de classificação dos direitos fundamentais. 

Compartilhando das lições de Sarlet69 e, especialmente, das de Robert 

Alexy70, os direitos fundamentais podem ser distribuídos em dois grandes grupos: os 

direitos de defesa e os direitos a prestações de natureza fática e jurídica. 

Estes últimos, por englobarem amplo feixe não necessariamente 

uniforme de posições jurídicas – que podem variar quanto ao objeto, destinatário e 

estrutura normativa –, subdividem-se em dois subgrupos, a saber: (1) os direitos a 

prestações em sentido amplo (que englobam os direitos de proteção e os direitos à 

participação na organização e procedimento) e (2) os direitos a prestações em sentido 

estrito, isto é, direitos a prestações materiais sociais, comumente identificados, também, 

pelos termos “direitos fundamentais sociais”, “direitos sociais à prestação” ou “direitos 

sociais prestacionais”71. 

Convém esclarecer, por oportuno, que o sistema constitucional brasileiro, 

quando trata dos “direitos fundamentais sociais”, não se restringe à sua dimensão 

prestacional, como se poderia concluir após a classificação acima apresentada. Na Carta 

Magna, os direitos sociais abrangem também as chamadas liberdades públicas, direitos 

voltados muito mais para concretizações do princípio da isonomia e das proibições de 

discriminações (como, por exemplo, o direito de greve) do que para realizações 

materiais.  Assim, eles se igualam, em termos de dimensão subjetiva, aos direitos de 

defesa. 

Além disso, faz-se necessário também ressalvar ser bastante comum 

relacionarem-se direitos fundamentais sociais às posições jurídicas diretamente 
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vinculadas ao direito do trabalho, vez que, sem dúvida, os direitos sociais do 

trabalhador constituem categoria de direitos fundamentais sociais. No entanto, estes não 

se reduzem àqueles. Os direitos sociais trabalhistas dirigem-se à classe trabalhadora, aos 

empregados, e têm como destinatários, principalmente, as entidades privadas, os 

empregadores. 

Ante o exposto, dando o recorte teórico necessário, essas reflexões são 

restritas ao problema da efetividade dos direitos fundamentais à prestação em sentido 

estrito, dos direitos sociais de natureza prestacional. Em outras palavras, são tratados os 

direitos que objetivam assegurar, mediante a compensação das desigualdades sociais, o 

exercício de uma liberdade e igualdade real e efetiva, pressupondo-se, para tanto, 

comportamento ativo do Estado (ou do particular), porque, como diz Sarlet, “a 

igualdade material não se oferece simplesmente por si mesma, devendo ser devidamente 

implementada”.72  

Assim, adota-se como pressuposto a fundamentalidade dos direitos 

sociais a prestações, apesar de ainda existir, tanto na doutrina como na jurisprudência, 

profunda e sintomática dificuldade em se lidar com a ideia e com o regime jurídico dos 

direitos sociais (especialmente os de natureza prestacional) enquanto direitos 

fundamentais.73 Como argumenta Vicente de Paula Barreto, em artigo sobre o tema, 

entende-se, nesta pesquisa, que os direitos sociais 

 

[...] não são meios de reparar situações injustas, nem são subsidiários 
de outros direitos. Não se encontram, portanto, em situação 
hierarquicamente inferior aos direitos civis e políticos. Os direitos 
sociais – entendidos como igualdade material e exercício da liberdade 
real – exercem um novo paradigma [...] que incorpora aos direitos 
humanos uma dimensão necessariamente social, retirando-lhes o 
caráter de “caridade” ou “doação gratuita”, e atribuindo-lhes o caráter 
de exigência moral como condição de sua normatividade. Constituem-
se, assim, em direitos impostergáveis na concretização dos objetivos 
últimos pretendidos pelo texto constitucional.74 

 

Ademais, ressalte-se, como já assentado, que os direitos sociais 

prestacionais são justamente os protagonistas do problema mais cruciante no âmbito da 
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problemática da efetividade dos direitos fundamentais por meio da atividade 

jurisdicional. 

 

 

II.3. Os direitos sociais prestacionais e seu objeto 

 

Conforme já assinalado em linhas anteriores, os direitos sociais 

prestacionais têm por objeto essencial a conduta positiva por parte do Estado ou do 

particular, revelada mediante prestação de natureza fática. Tais direitos reclamam, 

portanto, crescente posição ativa por parte do Estado, e se enquadram, segundo a 

clássica distinção, na segunda dimensão dos direitos fundamentais. 

Objetivando a igualdade material, real, concreta, o desiderato dos direitos 

sociais a prestações consiste precisamente em realizar e garantir na sociedade as 

condições materiais (pelo menos, as mínimas) para a efetiva fruição das liberdades. É, 

portanto, o status positivus que permite ao Estado construir socialmente as condições de 

liberdade concreta e efetiva. 

A Carta Magna de 1988, em seu artigo 6°, diz:  

 
São direitos sociais 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.  

 

Todavia, apesar dessa enumeração e de especificações normativas 

posteriores (como, por exemplo, as constantes nos artigos 203 e 205, da CF, que tratam, 

respectivamente, da Assistência Social e da Educação)75, o certo é que, a par da 

previsão constitucional, há múltiplas opções no âmbito da atividade prestacional do 

Estado. Com efeito, difícil responder, com segurança e completude, a questões que 

visem a destacar quais exatamente as atividades que devem ser implementadas pelo 
                                                 
75 Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social, e tem por objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária; 
V - a 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 de tê-la provida por sua família, conforme dispuser 
a lei. 
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. 



Estado. Por exemplo, que ações deverão praticar os governos federal, estaduais e 

municipais para garantir, de fato, a saúde dos brasileiros? Que tarefas serão cumpridas 

em relação à educação? Quanto ao lazer dos indivíduos, que atividades culturais devem 

ser beneficiadas com incentivos fiscais ou promovidas nos municípios?  

Definir o que fazer – ou o que é possível fazer – na área das prestações 

sociais básicas, portanto, constitui o papel das políticas públicas pertinentes, de modo 

que não há como deixar de considerar tal aspecto. 

Assim, a doutrina revela-se unânime ao afirmar que dificilmente poderá 

ser estabelecido e definido, em última análise, de forma geral e abstrata, o objeto dos 

direitos sociais de natureza prestacional. Nesse sentido, Sarlet pontifica que determinar, 

entre as diferentes espécies prestacionais, quais irão constituir o objeto dos direitos 

sociais “dependerá do reconhecimento e da previsão desses direitos em cada ordem 

constitucional, bem como da concretização legislativa, mesmo onde o Constituinte 

renunciar à positivação dos direitos sociais”.76 

Considerado o aspecto dos direitos sociais prestacionais, resta saber se a 

imprecisão e a complexidade do objeto (conteúdo) desses direitos constitui obstáculo 

intransponível para sua implementação, sobretudo, pela via judicial. 

 

 

II.4. A técnica de positivação 

 

Há um consenso doutrinário quanto aos aspectos relacionados à forma de 

positivação dos direitos socais de cunho prestacional, ou seja, no tocante à sua estrutura 

normativa. De fato, a doutrina majoritária defende que os direitos sociais prestacionais 

são reconhecidos, de regra, mediante normas vagas e abertas, denominadas comumente 

no direito constitucional como “normas programáticas”. 

Basta observar o rol de direitos sociais à prestação da Constituição em 

vigor – por exemplo, os artigos 6°, 7°, II, III, IV, XI, XII e XIV, dispondo dos Direitos 

Sociais, comuns e aqueles específicos referentes ao trabalho, bem como os artigos 194, 

196 e 215, que tratam, respectivamente, da seguridade social, da saúde e da cultura – 

                                                 
76 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 
2005. p. 286. 



para se constatar o uso de expressões abertas, o sentido de fins e programas a serem 

alcançados.  

Sobre esse aspecto, Sarlet adverte que “sob a rubrica normas 

programáticas pode enquadrar-se uma variada gama de normas da Constituição, que – a 

despeito de algumas semelhanças – nem por isto deixam de ser distintas entre si” 77  

Entretanto, a despeito das particularidades que as denominadas ‘normas 

constitucionais programáticas’ possam apresentar, não é importante ressaltar as 

diferenças, mas o elemento comum, capaz de enquadrá-las em um só grupo. Assim, as 

normas constitucionais ditas programáticas apresentam a característica de reclamarem 

interposição, ou seja, complementação legislativa para gerar efeitos. De fato, as normas 

constitucionais de cunho programático - seja qual for a terminologia adotada - 

constituem normas com baixa densidade normativa e estabelecem programas, 

finalidades, tarefas a serem implementadas ou impõem ordem de legislar. 

Todavia, embora seja inegável que as técnicas de positivação dos direitos 

sociais prestacionais como ‘normas programáticas’ preponderam na Constituição de 

1988, a verdade é que não são absolutas. O direito fundamental social à educação, por 

exemplo, previsto nos artigos 205 e seguintes da Lei Maior do Brasil, como bem explica 

Andréas Krell78, não constitui norma programática, mas norma concreta, regulamentada 

mediante o estabelecimento expresso de deveres por parte do Estado e correspondente 

direito subjetivo para os indivíduos. 

Assim sendo, parte-se do pressuposto de que as normas constitucionais 

referentes aos direitos sociais prestacionais apresentam normalmente, a seguinte 

qualidade: cunho programático, ou seja, enunciam programas, fins, tarefas ou ordens de 

legislar dependentes, habitualmente, de concretização legislativa ou de outros órgãos 

estatais. Não constituem, entretanto, meras proclamações ideológicas ou políticas. São 

normas proclamadoras de programas futuros, é certo, mas aptas a desencadear seus 

efeitos jurídicos. 

De fato, embora seja inegável que ainda se discuta doutrinariamente que 

o caráter programático das normas constitucionais que tratam dos direitos sociais 

impeça a sua concretização, parte-se do pressuposto de que esse aspecto normativo, 

                                                 
77Ibid. p. 293. 
78 KRELL, Andreas. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha. Os (des)caminhos de 
um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: SAFE, 2002, p. 57. 



distintivo, não pode constituir, de per si, obstáculo para a sua implementação e 

consequente justiciabilidade.  

Tal aspecto é referenciado por Victor Abramovich e Christian Courtis 

em artigo titulado “Apuntes sobre la exigibilidad de los derechos sociales”, conforme se 

extrai do trecho abaixo transcrito: 

 

[...] aunque la gran mayoría de las constituciones de América Latina, 
la de España y la de Portugal estén alineadas dentro del denominado 
constitucionalismo social, se ha repetido hasta el hartagazo que las 
normas que establecen derechos sociales son sólo normas 
programáticas, que no ortogan derechos subjetivos en el sentido 
tradicional del término, o que no resultan justiciables. De este modo, 
se traza una distinción entre el valor normativo de los denominados 
derechos civiles – o derechos de autonomía, o derechos-libertades –, 
que sí se consideran derechos plenos, y los derechos sociales, a los 
que se asigna un mero valor simbólico o político, pero con poca 
virtualidad jurídica.79 

 

Além disso, a respeito do aspecto normativo dos direitos fundamentais 

sociais, vale transcrever, mais uma vez, lição de Andreas Krell ao ressaltar que “os 

Direitos Fundamentais Sociais programáticos da Carta de 1988 exercem um importante 

papel, cumprindo, ao lado de sua função jurídico-normativa, uma função sugestiva, 

apelativa, educativa e conscientizadora”.80 

A liberdade que tem o legislador de conformar os preceitos 

constitucionais à realidade constitui procedimento necessário, indispensável até, pois, se 

as normas definidoras de direitos sociais de natureza prestacional tivessem objeto e 

conteúdo bem definidos, limitados por palavras postas, certamente correria a Carta 

Magna o risco de conter normas sociais ultrapassadas, superadas pela realidade.  

Não é de hoje que as relações humanas se transformam, mas, nos dias 

atuais, essa dinâmica acontece em ritmo muito veloz, exigindo dos cientistas sociais e 

jurídicos constantes reflexões, abertas para novas concepções, mudanças, 

transformações, necessidades. Assim, como corolário lógico, os direitos sociais 

prestacionais, pela sua importância no convívio em sociedade e, portanto, nas relações 

                                                 
79 ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, Christian. Apuntes sobre la exigibilidad de los Derechos Sociales. 
In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos Fundamentais Sociais: estudos de Direito Constitucional, 
Internacional e Comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 136. 
80 KRELL, Andréas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha. Os (des)caminhos 
de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: SAFE, 2002, p. 31 



humanas, não poderiam ser reconhecidos por normas fechadas, herméticas, limitadas 

em conteúdo e alcance. 

Cumpre observar, ainda, no âmbito desta discussão, que a 

complementação legislativa dos direitos sociais se justifica não só para fins de 

determinar a prestação e o conteúdo do seu objeto, mas sobretudo para possibilitar a 

implementação de políticas públicas na esfera socioeconômica e, enfim, garantir as 

condições necessárias à realização fática dos direitos.  

Por causa da necessidade de concretização legislativa dos direitos 

sociais, costuma-se negar a sua condição de autênticos direitos subjetivos, no sentido 

de que eles sejam capazes de garantir ao titular uma pretensão dedutível em juízo. Sobre 

este tema, bastante controvertido, versa o tópico seguinte. 

 

 

II.5. A problemática dos direitos sociais na qualidade de direitos subjetivos á 

prestação 

 

Quando são referidos, de modo geral, os direitos fundamentais como 

direitos subjetivos, deseja-se dizer que ao titular de um direito fundamental pode ser 

dada a possibilidade de prestar-lhe judicialmente seus interesses, tutelados 

juridicamente, perante o destinatário (obrigado).81Nesse contexto, ganha relevo o 

problema do reconhecimento dos direitos sociais como direitos subjetivos a prestações 

por parte do Estado, problemática também chamada de justiciabilidade dos direitos 

prestacionais. 

O reconhecimento de direitos subjetivos a prestações não se limita às 

normas definidoras de direitos fundamentais, dispositivos que, pela sua forma de 

positivação, dão ao titular nítida posição subjetiva. Abrange também (e é justamente 

nesse âmbito que será direcionada especial atenção) as normas constitucionais de cunho 

programático, as quais, como já assinalado, constituem a forma de positivação mais 

usada para a normatização das aspirações sociais. 

Outro aspecto preliminar merece ser assinalado: a circunstância de que 

boa parte dos direitos fundamentais sociais consagrados na Constituição de 1988 já foi 

objeto de concretização pelo legislador, o que facilita o reconhecimento de um direito 
                                                 
81 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005, p. 307. 



subjetivo à prestação. Com efeito, não há dúvidas de que o particular é, nos termos da 

legislação concretizadora, titular de um direito subjetivo à prestação. Nesse sentido, 

esclarece Ingo Sarlet que basta lembrar “do direito à previdência (inclusive 

aposentadoria) e assistência social, do direito ao seguro desemprego, do direito ao 

salário-mínimo etc, todos já previstos e regulamentados em nível infraconstitucional.”82  

Eros Roberto Grau, ao destacar o aspecto ideológico abrangido pela 

questão, defende a natureza aberta e a formulação vaga das normas relativas a direitos 

sociais prestacionais desde que não possuam o condão de, por si só, impedir a imediata 

aplicação de seus preceitos, até porque constitui tarefa dos tribunais determinar o 

conteúdo de preceitos vagos e imprecisos. Acrescenta, ainda, que, sendo possível a 

identificação de um significado central e incontroverso, sempre se poderá aplicar a 

norma constitucional, mesmo sem intermediação legislativa, sob pena de se outorgar à 

lei força maior que a Constituição.83 

Como argumento contrário ao reconhecimento de direito subjetivo a 

prestações, quando a norma constitucional expressa apenas finalidade a ser cumprida 

pelo poder público, sem, no entanto, apontar os meios e as condições específicas a 

serem adotadas que satisfariam o bem jurídico consagrado na regra, tem-se a afirmação 

de que não se poderá, sem interferir nas competências estatais, reconhecer direito 

subjetivo originário84. 

Percebe-se que tais argumentos estão intimamente vinculados ao 

problema da forma de positivação do direito fundamental social, ou seja, à sua estrutura 

normativa, comentada anteriormente. 

Ante o pressuposto de que cabe inicialmente ao legislador ordinário, 

como tarefa precípua, determinar o conteúdo dos direitos sociais prestacionais, 

decidindo sobre a aplicação e a destinação de recursos públicos na implementação de 

políticas públicas, com reflexos diretos na área orçamentária, pergunta-se: como deve 

atuar o Poder Judiciário quando chamado a decidir questões que envolvam a efetivação 

de direito subjetivo prestacional ainda não delimitado satisfatoriamente? Quais os tipos 

de atividades na esfera social poderiam ser compulsoriamente impostos pelo Estado, no 

                                                 
82 Ibidem, p. 309 
83 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2006, pp. 319 e ss.  
84 BARROSO, Luis Roberto. O Direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e 
possibilidades da constituição brasileira. 7ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp. 99 e ss. 



sentido de gerar, em contrapartida, um direito subjetivo individual a uma prestação 

concreta? A priorização de certas metas é viável em detrimento de outras? 

Questões como essas revelam a dificuldade e a complexidade da 

problemática a ser enfrentada, seja pelo aspecto do limite da “reserva do possível”85, 

seja pela estrutura normativa que adquirem as normas fundamentais sociais ou, ainda, e 

especialmente, pela indeterminação do conteúdo das prestações reclamadas. 

 

 

II.6. Crítica à categoria de direito subjetivo como fundamento à justiciabilidade 

dos direitos sociais prestacionais 

 

A elevação dos direitos sociais à categoria de direitos subjetivos, sem 

dúvida, é de fundamental importância para a sua concretização por meio do exercício 

jurisdicional. Tal possibilidade de concretização, por sua vez, revela-se importantíssima 

para o reconhecimento dos direitos fundamentais sociais como plenos, pois, de acordo 

com o desenho institucional das democracias ocidentais, “lo que calificará la existencia 

de un derecho social como derecho pleno no es simplemente la conducta cumplida por 

el Estado, sino también la posibilidad de reclamo ante el incumplimiento”.86 

No entanto, sem negar a importância do reconhecimento da subjetividade 

dos direitos sociais prestacionais, parte da doutrina defende que essa titularidade, no 

âmbito da justiciabilidade, deveria ser coletiva, ou seja, deveria ser priorizada a 

cotitularidade e, por conseguinte, a titularidade individual seria meramente residual. Tal 

posicionamento encontra justificativa no fato de que a universalidade e a 

impessoalidade são aspectos inerentes aos direitos sociais e, por isso, devem ser 

valorizadas. Ademais, outro aspecto que justifica a necessidade de se dar prevalência à 

cotitularidade são os problemas que podem advir com a atribuição de privilégios a um 

indivíduo isoladamente em detrimento de outros que podem ser igualmente 

privilegiados, sobretudo quando aquele indivíduo obtém sentença judicial que os 

demais, por inúmeras razões, não conseguem alcançar. 

Nesse sentido, explica Liane Cirne Lins: 

 
                                                 
85 Sobre os limites da “reserva do possível”, ver tópico 2.7. A relevância econômica. 
86 ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, Christian. Apuntes sobre la exigibilidad de los Derechos Sociales. 
In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos Fundamentais Sociais: estudos de Direito Constitucional, 
Internacional e Comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.144. 



A regra, portanto, deve ser a de que a titularidade dos direitos sociais é 
efetivamente social, razão pela qual se impõe sua proteção na forma 
social – vale dizer, de forma coletiva, difusa ou individual homogênea 
–, sem a exclusão da possibilidade de haver, residualmente, proteção 
individual nos casos de ameaça ao mínimo existencial. 
[...] 

E para que não se levante a acusação de excesso de academicismo ou 
teorização, coloque-se uma questão prática fundamental, com a qual 
têm os tribunais se deparado: é relativamente comum a propositura de 
demandas individuais calcadas em direitos sociais. Isto está 
plenamente de acordo com a compreensão jurídica e normativa dos 
direitos sociais. Há, porém, um problema. E o problema está no fato 
de que quem tem tido o “privilegio” de obter decisões reconhecedoras 
do direito social no caso concreto está longe de ser a camada pobre da 
população – em vista das quais os direitos sociais foram instituídos – 
que, dentre os serviços públicos dos quais está marginalizada, inclui-
se o jurisdicional.87 

 

De fato, o impacto das decisões de cunho individual versando sobre 

prestação de serviços públicos de cunho social, em contexto onde os que mais 

necessitam desses serviços estão à margem do acesso à justiça, pode agravar o quadro já 

crítico de exclusão social.88 

Percebe-se, assim, que os defensores da cotitularidade dos direitos sociais 

e, portanto, críticos à elevação da titularidade individual dos direitos sociais, em virtude 

do reconhecimento de sua condição de direito subjetivo, terminam por resgatar a 

especificidade social dos direitos sociais prestacionais. Com isso, propõem a transição 

da categoria de titularidade para a de cotitularidade e, sem que uma invalide a outra, 

promovem a coexistência das duas esferas, isto é, a coletiva e a difusa coexistem e 

coimplicam a esfera individual.89 

 

 

II.7. A relevância econômica 

 

                                                 
87 LINS, Liana Cirne. A Tutela Inibitória Coletiva das omissões administrativas: um enfoque processual 
sobre a justiciabilidade dos direitos fundamentais sociais. Revista Direito do Estado. N.12, Rio de 
Janeiro: Renovar/Instituto Idéias, out-dez 2008, pp. 223-261. 
88 LOPES, José Reinaldo Lima. Direito Subjetivo e Direitos Sociais: o dilema do Judiciário no Estado 
Social de Direito. In: José Eduardo Faria (org). Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça: a função 
social do Judiciário. 2002, p.131. 
89 LINS, Liana Cirne. A Tutela Inibitória Coletiva das omissões administrativas: um enfoque processual 
sobre a justiciabilidade dos direitos fundamentais sociais. Revista Direito do Estado. N.12, Rio de 
Janeiro: Renovar/Instituto Idéias, out-dez 2008, p. 220. 



Fácil perceber, uma vez analisados o seu objeto e a sua estrutura 

normativa, que a efetividade dos direitos sociais depende, em grande parte, da adoção 

de várias medidas complementares de caráter promocional em todos os campos de ação: 

político, jurídico, social, econômico, cultural, tecnológico etc. As normas sociais de 

cunho prestacional requerem, pois, política pertinente à satisfação dos fins nelas 

contidos.90 

De fato, para concretizar os direitos sociais prestacionais, faz-se 

necessário, de regra, um programa ou quadro de ação governamental, traduzido em um 

conjunto de atos articulados (coordenados) que abranja a regulamentação de comandos 

constitucionais, definição de competências e diretrizes, alocação de recursos, até chegar 

ao ato final – a concretização da política pública. 

Por causa dessa característica – não exclusiva, mas preponderante91 – dos 

direitos sociais prestacionais, faz-se referência à sua dimensão economicamente 

relevante. 

Tal repercussão econômica vincula a satisfação do direito social à 

existência e à disponibilidade de recursos econômicos e humanos para (ser possível) 

concretizar a política pública pertinente.  

Deveras, defende-se tanto na doutrina como na jurisprudência a 

“neutralidade” econômico-financeira dos direitos de defesa (individuais), posto que a 

eficácia jurídica e a efetividade desses direitos, se especialmente buscadas pela via 

jurisdicional, não dependeriam da possível relevância econômica. Ao passo que, em se 

tratando de direitos sociais a prestações, tem-se como certo que sua efetiva realização só 

será possível se antes for alocado algum recurso, dependendo, em última análise, da 

conjuntura econômica. 

Tal posicionamento pode levar a conclusões que põem em xeque a 

efetividade dos direitos sociais. De fato, pensar nesses termos pode levar a afirmação de 

que os direitos sociais prestacionais, para serem concretizados, dependem de uma 

economia forte ou de que a sua concretização pode superar os recursos orçamentários 

disponíveis. É certo que a necessidade de recursos é inegável na efetivação das 
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prestações sociais, mas a existência de recursos não representa a única condição para a 

efetividade dos direitos sociais. 

Ademais, esses argumentos ignoram que o custo é inerente a todos os 

direitos fundamentais, de modo que “a escassez de recursos como argumento para a não 

observância dos direitos sociais acaba afetando, precisamente em virtude da integridade 

dos direitos humanos, tanto os direitos civis e políticos, como os direitos sociais”.92  

Como sucede com os direitos a prestações, também são altos e inegáveis 

os custos despendidos pelo aparelho estatal para garantir a efetividade dos direitos civis 

e políticos na contemporaneidade. Assim sendo, parte-se da hipótese de que a existência 

de recursos materiais não deve ser restrita aos direitos sociais de natureza prestacional, 

mas, como dito, também se faz presente na concretização dos direitos individuais93. 

Além da necessidade de se constatar a disponibilidade efetiva dos 

recursos materiais (limite fático), para concretizar direitos sociais prestacionais, 

observa-se também a capacidade jurídica ou poder jurídico de dispor do ente estatal que 

deve realizar e concretizar os comandos normativos. Se o poder jurídico não dispõe 

deles de nada valem os recursos existentes. Dessa maneira, afirma-se que a existência 

de recursos econômicos, humanos e a possibilidade de dispor deles constituem o limite 

fático à efetivação dos direitos sociais prestacionais, situação denominada como “limite 

da reserva do possível”. 

Convém ressaltar, entretanto, que, em qualquer estudo – como este – que 

envolva a análise da justiciabilidade dos direitos prestacionais, deve-se ter máxima 

cautela ao se utilizar a “reserva do possível” como argumento para fundamentar ou não 

a concretização do direito social sub judice. Tal cuidado se exige, porque a “reserva do 

possível”, seja considerada como cláusula, princípio ou simplesmente um dado da 

realidade, é instituto jurídico transplantado do direito comparado, o qual, no curso de 

sua adaptação no Brasil, sofreu variadas interpretações e aplicações, acarretando 

diferentes resultados no tocante à efetividade dos direitos sociais prestacionais. A 
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defendido - de que todos os direitos demandam custos para serem concretizados - os temperamentos 
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“reserva do possível”, na verdade, representa uma adaptação de um tópos da 

jurisprudência constitucional alemã sobre a justiciabilidade do direito à prestação de 

serviços públicos pelo Estado94. 

O Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, no início da década de 

1970, em famoso e paradigmático julgamento do caso numerus clausus, entendeu que o 

Estado não está obrigado a criar número de vagas suficientes em universidades públicas 

para atender a todos os candidatos. A garantia do direito de acesso ao ensino superior 

como vinha sendo praticada pelas universidades públicas da Alemanha era, no entender 

da Corte Constitucional alemã, razoável e proporcional aos ditames constitucionais. 

Em breve linhas, a situação fática era a seguinte: entre 1952 e 1967, o 

número de estudantes nas universidades da República Federativa da Alemanha 

praticamente dobrou, porém o desenvolvimento das universidades não acompanhou a 

crescente demanda. Para que todos os estudantes fossem atendidos, seria necessário 

investimento de mais de 7,7 milhões de marcos, quantia inacessível, de certa forma até 

irreal, para a situação em que se encontrava o Estado alemão àquela época.95Em face 

disso, as universidades começaram a restringir o acesso dos estudantes ao ensino 

superior, definindo uma quantidade limitada de vagas, mediante a regra do numerus 

clausus. Estudantes inconformados recorreram ao Poder Judiciário, pleiteando ao 

Estado a concretização do direito (social) à educação, consubstanciado no acesso à 

universidade pública. A Corte Constitucional alemã, depois de utilizar-se de diversas 

ponderações, concluiu ser a regra compatível com a Constituição. Entendeu o Tribunal 

Constitucional que o Estado alemão, de acordo com o contexto da época, tinha feito 

tudo o que podia (ser possível) para cumprir o mandamento constitucional, não sendo 

razoável, portanto, comprometer a efetivação de outros direitos sociais a fim de ampliar 

o acesso ao ensino superior.96 

Assim, firmou-se o entendimento de que os direitos a prestações 

materiais estão sujeitos à “reserva do possível”, entendido como aquilo que o indivíduo, 

de maneira racional e ponderada, pode esperar da atuação estatal.  
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Essa teoria, pois, corretamente compreendida, impossibilita exigências 

acima de certo limite considerado como básico para o meio social97 e, ao mesmo tempo, 

determina que a disponibilidade dos recursos faça parte do campo discricionário das 

decisões governamentais e dos parlamentos, por meio da composição dos orçamentos. 

No Brasil, como dito, a cláusula da “reserva do possível”, transportada da 

doutrina constitucional alemã, sofreu adaptações questionáveis. Alguns entendimentos 

geraram, especialmente no âmbito da justiciabilidade dos direitos sociais prestacionais, 

verdadeiras ‘falácias’98, que, apesar de terem alimentado o debate sobre os direitos 

sociais e sua efetividade, dificultaram, muitas vezes, a concretização da prestação 

social. 

O problema é que, como adverte Krell, “não se pode transportar um 

instituto jurídico de uma sociedade para outra sem levar-se em conta os 

condicionamentos sócio-culturais e econômicos-políticos a que estão sujeitos todos os 

modelos jurídicos”99. Na recepção do direito comparado, em virtude das peculiaridades 

humanas e sociais, os mesmos textos e teorias jurídicas podem causar efeitos 

completamente diferentes, quando utilizados em sociedades centrais (como a alemã) ou 

em sociedades periféricas (como a brasileira). Não é à toa, portanto, que os estudiosos 

do direito comparado insistem em lembrar que conceitos constitucionais transplantados 

precisam ser interpretados e adequados, levando-se em consideração o contexto e 

práticas locais. 

Assim, observando-se a recepção da “reserva do possível” pelo direito 

brasileiro, em especial a sua aplicação em decisões judiciais100, tem-se a sensação de 
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que, por vezes, os intérpretes brasileiros utilizaram a “reserva do possível” sem a devida 

e esperada contextualização com a realidade social do nosso país, destacando um ou 

alguns elementos/aspectos da questão, de modo a suscitar as mais diversas ponderações 

e posicionamentos. 

Com efeito, há quem101 acata a argumentação da “reserva do possível” 

para negar, de maneira categórica, a competência dos juízes (“não legitimados pelo 

povo”) para dispor sobre medidas de políticas sociais que exigem escolhas e gastos 

orçamentários. Há outros, como Gustavo Amaral102, que não negam por completo a 

efetividade dos direitos sociais prestacionais sob o argumento da “reserva do possível”, 

mas recomendam que o Estado, especialmente na seara judicial, demonstre “que tem 

motivos fáticos razoáveis para deixar de cumprir, concretamente, a norma constitucional 

assecuratória de prestações positivas”, de modo que, uma vez demonstrada a 

ponderabilidade dessas razões, não poderia o juiz substituir as escolhas do 

administrador. E há, ainda, aqueles autores, como Andreas Krell, v.g, que, ressaltando 

os problemas de exclusão social vivenciados no Brasil, defendem que a “reserva do 

possível” não pode ser utilizada como argumento para a não efetividade dos direitos 

sociais prestacionais, aduzindo, nesse sentido, que a utilização da “reserva do possível” 

como restrição à eficácia dos direitos fundamentais sociais não pode ser de tal modo, 

que venha a significar a extinção de direitos, especialmente porque 

 
o condicionamento da realização de direitos econômicos, sociais e 
culturais à existência de “caixas cheios” do Estado significa reduzir a 
sua eficácia a zero, a subordinação aos “condicionantes econômicos” 

                                                                                                                                               
comprometa o bem-estar do enfermo. É dever do Poder Judiciário analisar minuciosamente toda 
exigência que despenda recursos econômicos não incluídos no orçamento. O Poder Judiciário, diante 
da carência de recursos para atender a todos os direitos fundamentais constitucionais, os quais em 
sua maioria implicam em prestações positivas, deve atentar ao princípio da reserva do possível (ou 
seja, à disponibilidade orçamentária), sob pena de ser relegado a outros cidadãos, em situação de maior 
premência, o amparo estatal. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70016805624, Sétima Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Raupp Ruschel, Julgado em 01/11/2006). Da leitura, embora 
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aplicação da “reserva do possível” se deu simplesmente vinculada à questão econômica, à disponibilidade 
orçamentária do Estado, sem haver qualquer referência a outros aspectos da realidade brasileira e, em 
especial, da realidade do ente estatal sub judice (como, v.g, referência a como esse ente estatal vem 
aplicando os gastos públicos). Referenciar esses aspectos talvez desse à fundamentação mais consistência, 
tendo em vista a fundamentalidade do direito social à criança. 
101 BRANCO, Paulo G. Gonet. Aspectos de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. In: MENDES, 
Gilmar et alii. Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2000 
apud KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha. Os 
(des)caminhos de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: SAFE, 2002, p.52. 
102 AMARAL, Gustavo. Interpretação dos Direitos Fundamentais e o Conflito entre Poderes. In: 
TORRES, Ricardo Lobo (Org.). Teoria dos Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, pp. 
239-336 apud KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha. Os 
(des)caminhos de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: SAFE, 2002, p.52. 



relativiza sua universalidade, condenando-os a serem considerados 
“direitos de segunda categoria”.103 

 

Sem desconsiderar os limites fáticos impostos pela “reserva do possível” 

e as diversas interpretações que tal argumento suscita, tanto na doutrina como na 

jurisprudência, entende-se, considerando os objetivos desta pesquisa, que o aspecto 

mais importante a ser analisado/identificado nessa temática consiste em saber quem 

possui a legitimidade para definir o que seja “possível” na área das prestações sociais 

básicas em face da composição distorcida dos orçamentos dos diferentes entes 

federativos. 

A possibilidade fática realmente compõe e integra a suficiência do 

suporte fático normativo, de modo que, em sua completa ausência, real e juridicamente 

justificada, não serão deflagradas as consequências de eficácia normativa, jurídica e 

fática prescritas na norma, isto é, não nascerá direito subjetivo sem prejuízo da 

persistência da obrigação estatal. 

A crise de efetividade vivenciada pelos direitos fundamentais sociais a 

prestações está, portanto, diretamente conectada com a maior ou menor carência de 

recursos disponíveis para atendimento das demandas em termos de políticas públicas. 

Quanto menor a disponibilidade de recursos, mais se impõe uma deliberação 

responsável a respeito destinação deles. 

Isso revela a necessidade de se buscar o aprimoramento dos mecanismos 

de gestão democrática do orçamento público. Dito melhor: resta evidente a necessidade 

de aprimorar o próprio processo de administração das políticas públicas em geral, seja 

no plano da atuação do legislador, seja na esfera administrativa, seja na ampliação do 

acesso à justiça para fazer valer os direitos capazes de ser tutelados e concretizados. E 

mais: impõe-se também, nesse contexto, que o Poder Judiciário brasileiro, na 

implementação de políticas públicas voltadas à prestação social, deverá zelar pela 

efetivação dos direitos fundamentais sociais – como, de fato, vem ocorrendo –, mas, ao 

fazê-lo, como bem ressalta Sarlet, 

 

(...) haverá de obrar com máxima cautela e responsabilidade, seja ao 
conceder (seja quando negar) um direito subjetivo a determinada 
prestação social, ou mesmo quando declarar a inconstitucionalidade 
de alguma medida estatal com base na alegação de uma violação de 
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direitos sociais, sem que tal postura (...) venha a implicar 
necessariamente violação do princípio democrático e do princípio da 
separação dos poderes. (...)104 

 

Assim, reconhecendo-se a relevância econômica dos direitos sociais 

prestacionais e as limitações apresentadas pela “reserva do possível”, há de se indagar: 

até que ponto e em que medida esses aspectos impedem efetivamente a plena eficácia 

dos direitos sociais a prestações? 

 

 

II.8. Expressão das políticas públicas: decidir, planejar e agir 

 

Os Estados, para alcançar os seus fins, decidem, planejam e realizam 

políticas públicas nas mais diversas áreas. De fato, uma vez definidos os objetivos que 

serão concretizados, o governo movimenta todo o aparato estatal para a consecução 

dessas metas, fazendo surgir, assim, em determinado tempo e espaço, um complexo de 

atos articulados, comumente chamados de políticas públicas. 

As políticas públicas, portanto, independentemente do conceito 

(doutrinário) adotado, situam-se em plano operacional. Em outras palavras: o 

surgimento e a organização das políticas públicas compreendem ação, consubstanciada 

em várias fases que vão desde o estabelecimento da agenda, previsão orçamentária, 

formulação de alternativas, escolha, execução até a fase final de avaliação dos 

resultados. É por meio delas, pois, que o Estado decide, planeja, atua, presta serviços, 

realiza o direito, por si só (por meio do próprio aparato) ou mediante delegações, 

permissões, concessões, entre outros contratos. 

Assim sendo, é por meio das políticas públicas que os direitos 

fundamentais, valores constitucionalmente consagrados e objeto de proteção e 

promoção estatal, são exigidos e concretizados. 

 

 

 

II.9. Forma e sentido das políticas públicas em direito 
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A linha divisória que existe entre direito e política nem sempre se 

apresenta nítida. Esboça-se, muitas vezes, tênue e ambígua. Ocorre tal fato, como se 

sabe, por ser o fenômeno jurídico inteiramente permeado pelos valores dinâmicos da 

política, especialmente na esfera pública. 

Além disso, algumas categorias e institutos jurídicos tradicionais, 

despidos de seu sentido legitimador original, buscam atualmente novo sentido. Para 

tanto, estão restabelecendo contato com outras áreas do conhecimento, das quais tinham 

se afastado durante a caminhada positivista empreendida pelo direito para se afirmar 

como campo ‘autônomo’, dotado de ‘cientificidade’.105 

Assim sendo, no debate jurídico sobre a relação entre Estado, 

Administração Pública e Sociedade, o tema das políticas públicas se insere e encontra o 

seu espaço, numa tentativa de resgatar a fertilidade do direito público, por vezes 

anacrônico e distante da realidade sempre cambiante e dinâmica. 

Vários são os aspectos que precisam ser considerados na tarefa de 

elaborar conceitos ou padrões de política pública em direito para, então, torná-los mais 

eficientes e funcionais. 

Um deles consiste em identificar a forma exterior das políticas públicas 

reconhecível pelo sistema jurídico. Ao observar a realidade normativa brasileira, 

percebe-se que as políticas públicas têm distintos suportes legais e variadas menções 

normativas, de modo que podem estar expressas em disposições constitucionais, em leis 

ordinárias, em normas infralegais, como decretos e portarias, ou ainda em instrumentos 

jurídicos de outra natureza, como contratos de concessão de serviço público. 

Outro aspecto a ser observado diz respeito à afirmação bastante 

difundida de que todo direito aparece permeado pela política. Apesar de inegavelmente 

verdadeira, tal assertiva remete à distinção entre os termos em inglês politics e policy. 

Enquanto o primeiro se refere à atividade política em sentido amplo, o segundo 

significa programas governamentais106. Tal diferenciação revela a importância de se 

determinar o sentido do termo política adotado. Quando se analisa a possibilidade ou 

não de juízes e tribunais interferirem nas deliberações dos órgãos que representam as 
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maiorias, impondo ou invalidando políticas públicas, é justamente nesse último sentido 

– policy – que se está utilizando o termo. Necessário, pois, nuançar o objeto. 

Assim, na construção de um conceito de políticas públicas em direito e, 

especialmente, na análise do controle judicial de políticas públicas há de se considerar o 

sentido em que está sendo utilizado o termo política pública – ou seja, como programa 

de ação governamental visando a realizar objetivos determinados – e, também, há de se 

identificar a forma normativa assumida pela política pública no ordenamento jurídico do 

Brasil. 

Após realizar um sobrevôo pelo direito positivo brasileiro, analisando 

políticas públicas com suporte constitucional – como, por exemplo, o Plano Plurianual 

(PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – e, ainda, políticas instituídas por 

outras espécies normativas, Bucci107 extrai algumas conclusões sobre esse tema. A 

primeira delas é que “nem o constituinte nem o legislador brasileiro utilizaram 

sistematicamente o termo política, não se podendo extrair esse caráter de disposições 

hauridas na linguagem natural e não na linguagem técnica jurídica”. Continuando as 

conclusões, destaca a doutrinadora a necessidade de se traçar uma linha divisória mais 

rígida entre as políticas – tal como aparecem nos textos normativos – e as políticas 

públicas, verdadeiros programas de ação governamental, despidos de suas roupagens 

jurídicas. “Nem tudo o que a lei chama de política é política pública” – pontifica108. 

A exteriorização da política pública, portanto, está muito distante de 

padronização jurídica e claramente apreensível pelo sistema jurídico. Isso dificulta o 

trabalho do cientista do direito nesse campo, especialmente do intérprete, posto que o 

seu objeto apresenta-se sob formas variadas, abrangendo, inclusive, outras áreas, além 

da jurídica. 

Se as políticas públicas constituem categorias multiformes (ou seja, ora 

se apresentam como atividade, programas de ação, ora como norma dotada de 

generalidade e abstração) e, ainda, se elas devem ser implementadas pelos poderes 

Legislativo e Executivo, de acordo com a atual estruturação do poder político no Brasil, 

fica fácil perceber o controle judicial de políticas públicas como tema complexo e 

repleto de sutilezas. 
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Daí porque requer a racionalização dos problemas, com a elaboração de 

critérios e parâmetros que justifiquem e legitimem a atuação judicial no campo das 

políticas públicas, sob pena de se ir da falta de efetividade à judicialização excessiva, 

como já assinalado linhas atrás.  

Na tentativa de racionalizar o controle judicial de políticas públicas, 

sistematizar teoricamente a compreensão das políticas públicas torna-se fundamental, 

pois, quanto mais se conhece o objeto que se quer controlar, mais racional poderá ser 

esse controle. 

Dado que as políticas públicas não constituem categoria definida e 

instituída pelo direito, mas arranjos complexos, típicos da atividade político-

administrativa, afigura-se conveniente ao jurista sistematizar o seu entendimento, 

permitindo que a ciência do direito esteja apta não só a descrevê-las e a identificá-las, 

mas também a compreendê-las e analisá-las, integrando, assim, valores e métodos 

próprios do universo jurídico à atividade política.  

Sobre esse ponto, leciona Bucci: 

 
A importância de se teorizar juridicamente o entendimento das 
políticas públicas reside no fato de que é sobre o direito que se assenta 
o quadro institucional no qual atua uma política. Trata-se, assim, da 
comunicação entre o Poder Legislativo, o governo (direção política) e 
a Administração Pública (estrutura burocrática), delimitada pelo 
regramento pertinente. 109 

 

Na prática, a confluência entre direito e política faz com que os dois 

campos, por vezes, coexistam e compartilhem o mesmo espaço, interajam e cada qual 

cumpra a sua função. À política compete, em linhas gerais, vislumbrar os interesses em 

questão, arbitrar os conflitos, fazer escolhas, equacionar o tempo e distribuir as 

expectativas de resultados. Ao Direito, por sua vez, cabe conferir expressão formal e 

vinculativa aos propósitos delimitados pela política, transformando-os em leis, normas 

de execução, ou seja, fornecendo os dispositivos necessários para que por meio deles se 

realize o plano de ação da política.  

Tal interpenetração dá ensejo a muitas críticas e questionamentos. Há, 

por um lado, os que associam todo direito público a políticas públicas e, por outro, os 
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que recusam qualquer associação entre direito e política pública, sob a alegação de que 

tal vinculação descaracteriza a lei, tornando-a um instrumento a favor dos políticos.  

Nem tanto ao céu, nem tanto a terra. A confluência entre direito e 

política não é tema que se resolva na modalidade do tudo ou nada, de modo que tais 

posicionamentos extremos não contribuem para a solução da problemática. Torna-se 

necessário que essa interação seja analisada com ponderação e racionalidade, a fim de 

que o conceito de política pública possa ser posto em prática e experimentado no 

sistema jurídico-institucional. 

 

 

II.10. O controle judicial de políticas públicas: situando o debate  

 

O controle judicial de políticas públicas pressupõe fundamentos teóricos 

que evidenciam, entre outros aspectos, uma nova postura do Poder Judiciário (e, 

portanto, da justiça constitucional) em face do Estado democrático de direito. 

É que o Estado democrático de direito, conforme já referenciado, 

significa a valorização do jurídico e, fundamentalmente, exige a rediscussão do papel 

destinado à justiça constitucional no novo panorama estabelecido pelo 

constitucionalismo do pós-guerra, mormente em países como o Brasil, no qual a Lei 

Maior não só positivou valores materiais, mas também destinou à jurisdição a tarefa de 

ser guardiã desses valores positivados.110 

Nessa perspectiva, analisar o controle judicial de políticas públicas 

pressupõe entender que o Judiciário deve ter nova inserção no âmbito das relações entre 

os poderes estatais, de modo que seja capaz de transcender, se preciso for, as funções de 

checks and balances, mediante atuação que leve em conta a perspectiva dos valores 

constitucionais. 

Pensar nesses termos aproxima o argumento da tese substancialista, a 

qual, na esteira de Mauro Capelletti, L.H.Tribe e, em alguma medida, Dworkin,111 

entende que, mais do que equilibrar e harmonizar os demais poderes, o Judiciário deve 

assumir o papel de intérprete que põe em evidencia a vontade geral implícita no direito 

                                                 
110 STRECT, Lênio Luiz. O papel da jurisdição constitucional na realização dos direitos sociais 
fundamentais. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org). Direitos Fundamentais Sociais: estudos de direito 
constitucional, internacional e comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp. 170-171. 
111 Ibidem, pp. 173 e 184-188. 



positivo, especialmente nos textos constitucionais, mesmo contra as maiorias eventuais. 

Em outras palavras: a postura substancialista parte da perspectiva de que a função 

jurisdicional, principalmente no controle de constitucionalidade, deve fazer prevalecer a 

Constituição contra as maiorias eventuais, já que ela, a Lei Maior, é a explicitação do 

contrato social112. Os substancialistas trabalham, pois, com a ideia de que o texto 

constitucional estabelece as condições do agir político-estatal, restando evidente, por 

consequência, que, com a positivação dos direitos sociais fundamentais, o Poder 

Judiciário, e em especial a justiça constitucional, passa a exercer um papel de absoluta 

relevância na concretização desses direitos. 

Tal aproximação, contudo, não significa dizer que aqui, nesta pesquisa, 

defenda-se a adoção da postura substancialista, em detrimento da corrente 

procedimentalista, no controle constitucional de políticas públicas. O que se pretende, 

apenas, é constatar que, na atual configuração do debate sobre a efetividade dos direitos 

sociais prestacionais, essas posturas persistem, opõem-se e, por vezes, entrelaçam-se, de 

modo que, a depender de como a problemática está sendo abordada, uma perspectiva se 

sobressai, a outra é afastada ou, então, as duas são consideradas ‘em parte’... 

O fato é que, neste trabalho, impõe-se como caminho inevitável fazer 

referência aos argumentos da tese substancialista, enquanto pressuposto e fundamento 

teórico, pois, entende-se que falar de jurisdição constitucional e, consequentemente, dos 

limites do papel do Poder Judiciário na efetividade dos direitos sociais prestacionais e 

no controle de políticas públicas, leva o debate para as sendas substancialistas. Em 

outros termos: o texto constitucional é considerado não só em seu sentido 

procedimental, mas abre-se espaço para os valores substanciais ínsitos na Constituição.  

Assim, como já dito, a análise do controle judicial de políticas públicas 

pressupõe esses argumentos como condição de existência e de realização. 

Constata-se, pois, uma nova postura do Poder Judiciário nessa seara; mas 

ainda interessa saber, no âmbito dessa discussão, como ele vem atuando no controle 

judicial de políticas públicas? 

Para tentar responder a essa pergunta – ou, pelo menos, esboçar os 

possíveis caminhos que levarão à (uma?) resposta esperada e plausível –, além de 

considerar os pressupostos teóricos que envolvem o tema, é preciso analisar os 

mecanismos de ação, ou seja, as ações judiciais utilizadas pelo jurisdicionado nessa 
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seara, bem como o resultado da atuação judicial, ou seja, faz necessário, também, 

analisar a decisão – a qual consubstancia, em tese, a síntese dos 

entendimentos/argumentos envolvidos no controle judicial das políticas públicas sub 

judice. 

No entanto, considerando os objetivos deste trabalho e dando o recorte 

necessário, esta pesquisa, no amplo e complexo campo do controle judicial de políticas 

públicas, focará as decisões proferidas no exercício da jurisdição constitucional 

brasileira. 

 

 

II.11. Mecanismos de ação: justiciabilidade dos direitos sociais prestacionais e 

suas políticas públicas 

 

O controle judicial de políticas públicas pode ser acionado por meio de 

ações individuais e/ou coletivas. Pela própria função, as ações coletivas deveriam ser o 

meio mais adequado e eficiente de solução de conflitos envolvendo os direitos 

sistematizados em políticas públicas, tendo em vista o caráter transindividual da 

matéria. Diz-se “deveriam” porque pesquisa empírica 113 revela que, na prática, muitas 

vezes, os direitos fundamentais sociais, de natureza difusa, não se realizam plena e 

efetivamente por intermédio de ações civis públicas. 

Entretanto, apesar disso, não se pode negar que a lei da Ação Civil 

Pública (n.º 7.347/85) foi um marco no direito brasileiro. Com ela, surgiu novo tipo de 

litigância, trazendo ao cenário dos tribunais agentes antes desconhecidos e exigências 

para soluções nunca enfrentadas em nossa tradição jurídica. Conjugando-se com o 

Código de Defesa do Consumidor (lei n.8.078/90), alterou-se, pois, o paradigma da 

defesa judicial. O espaço público – em geral – e as políticas públicas114 – em particular 

– passaram a ser objeto da intervenção judicial, fazendo surgir novo patamar jurídico de 

cidadania no Brasil. 

Embora seja considerável a existência de decisões de primeiro e segundo 

graus sobre políticas públicas, especialmente no tocante às destinadas a concretizar o 
                                                 
113 Cf. dissertação de mestrado “Ação Civil Pública: função, deformação e caminhos para uma jurisdição 
de resultados” de Ana de Fátima Queiroz de Siqueira Santos (Faculdade de Direito do Recife – UFPE, 
1999).  
114 Entendidas, como visto nas linhas anteriores, como programas de ação governamental para a 
realização de um determinado fim socialmente relevante e politicamente determinado. 



direito à saúde, ora possibilitando, ora limitando a intervenção judicial nessa área, 

apresenta-se bastante incipiente a jurisprudência brasileira em matéria propriamente de 

políticas públicas. Talvez a principal razão para tal constatação seja porque as decisões 

a elas relacionadas não são indexadas como tais, mas como questões de aplicação de 

direito comum. Em função disso, não são reconhecidas como questões de políticas 

públicas, mas simplesmente questões legais, envolvendo competência dos poderes 

públicos.115 

Há de se reconhecer, entretanto, a atuação do Supremo Tribunal Federal 

(STF) que, como já fora referenciado, tem enfrentado o tema das políticas públicas em 

algumas decisões, com o objetivo de delinear os fundamentos do controle judicial. 

Com efeito, alguns arestos proferidos pela Corte Suprema116, nos últimos 

anos, são ilustrativos e comprovadores dessa atuação constitucional no controle de 

políticas públicas em geral, o que demonstra o enfrentamento da problemática, de modo 

especial em relação ao equacionamento entre os limites impostos e as possibilidades 

permitidas. 

O voto proferido na Arguição de Descumprimento de Princípio 

Fundamental (ADPF) n° 45, pelo Ministro Relator Celso de Mello, em 2004, por 

exemplo, versando sobre a questão da legitimidade do Poder Judiciário em impor o 

cumprimento de preceitos constitucionais ao Poder Executivo, quando constatada 

abusividade do poder governamental, constitui expressivo marco no âmbito do debate, 

especialmente por dar destaque à dimensão política da justiça constitucional. 

De fato, o julgamento desta ADPF pelo Pleno do STF117 firmou o 

seguinte entendimento no tocante ao controle jurisdicional de políticas públicas:  

 

                                                 
115 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de Política Pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula 
Dallari (Org.). Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p.25. 
116 RE 410715 AgR, Relator:Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/11/2005, DJ 
03/02/2006, PP. 00076; ADI 2321 MC, Relator: Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 
25/10/2000, DJ 10/06/2005 PP-00004. 
117 Veja-se a EMENTA do julgamento da ADPF n. 45-MC, DJ de 29.4.04: Argüição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental. A questão da legitimidade constitucional do controle e da intervenção do Poder 
Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de abusividade 
governamental. Dimensão Política da jurisdição constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 
Inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais. Caráter 
relativo da liberdade de conformação do legislador. Considerações em torno da cláusula da `reserva do 
possível'. Necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da intangibilidade do 
núcleo consubstanciador do `mínimo existencial'. Viabilidade instrumental da argüição de 
descumprimento no processo de concretização das liberdades positivas (direitos constitucionais de 
segunda geração). 



Embora seja 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. 118 

 

Outro aresto que também merece destaque por avançar no tema sobre a 

possibilidade de controle de constitucionalidade de ato concreto da Administração foi o 

voto proferido pelo Ministro Carlos Velloso na Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 

2925-8 – DF, da relatoria da Ministra Ellen Gracie119. Nesse julgamento discutiu-se, 

entre outros aspectos, se pode o Judiciário determinar gastos a administração pública. 

Sobre esse ponto, consignando ainda restar uma seara ainda “intocável” pelo Terceiro 

Poder, assim se manifestou o ministro Velloso: “Evidentemente que não estou 

mandando o Governo gastar. A realização de despesas depende de políticas públicas”. 

As circunstâncias brasileiras atuais reforçam o papel do STF, 

principalmente, em razão da crise de legitimidade do Legislativo e do Executivo, a qual 

revela, entre outros aspectos, a crônica disfunção institucional por que passa o Brasil. 

A tendência da “judicialização” da política no Brasil não é sinal de 

“super jurisdição”, como ocorre em países centrais, mas significa uma etapa do processo 

democrático ainda vivenciado pelos brasileiros. 

Revisitando a jurisprudência estrangeira, mais especificamente a 

jurisdição constitucional alemã, observa-se que o Tribunal Constitucional Federal 

(TCF) da Alemanha, em termos de jurisprudência que não apenas intervenha de forma 

restritiva ou reguladora, mas que também vincule os direitos fundamentais ao 

permanente processo de transformação social, sob certos aspectos, desenvolveu-se mais, 

se comparado com os Tribunais Constitucionais instituídos nos Estados da América 

Latina. 

Com efeito, “enquanto o Tribunal Constitucional Federal alemão teve 50 

anos para desenvolver sua jurisprudência constitucional, nos países latino-americanos 

                                                 
118 RE n. 474.704, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 14/03/06. 
119 Veja-se EMENTA: PROCESSO OBJETIVO. AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI ORÇAMENTÁRIA. Mostra-se adequado o controle concentrado de constitucionalidade quando a lei 
orçamentária revela contornos abstratos e autônomos, em abandono ao campo de eficácia concreta. (STF- 
ADI 2925-8/DF, Rel. Min.Ellen Gracie, DJ 04/03/2005). 



os tribunais constitucionais [...] são criações relativamente recentes – ou ainda por 

realizar-se”, esclarece Jan Woischnik, diretor do Programa Estado de Direito para a 

América do Sul da Fundación Konrad Adenauer de Montevideu, Uruguai.120 

Assim, nos parece pertinente, no presente debate, fazer referência à 

jurisprudência alemã, vez que, com sua profunda dogmática e riqueza de detalhes, pode 

auxiliar a interpretação de normas constitucionais. Mas é preciso conhecer muito bem o 

contexto específico em que a sentença alemã foi preferida para evitar erros 

interpretativos. 

Em comparação com o Estado brasileiro, é no âmbito dos direitos 

fundamentais sociais que a atuação do tribunal constitucional alemão merece atenção 

especial. Primeiro, porque a atual Lei Fundamental da Alemanha (Grundgesetz) 121 não 

positivou direitos sociais, como o fez a Constituição Federal brasileira de 1988, mas, 

mesmo assim, a tutela constitucional desses direitos está garantida. E, segundo, porque, 

como esclarece Jan Woischnik, 

 
O Tribunal Constitucional Federal tem entendido e estruturado os 
direitos fundamentais, não apenas como um direito de defesa subjetivo 
determinado do cidadão perante o poder público, mas também como 
uma ordem de valores. Esta ordem reconhece a proteção da liberdade 
e da dignidade humanas como o fim supremo do direito, e permeia 
jurídica e objetivamente a totalidade do ordenamento legal. Daí 
porque o Tribunal Constitucional Federal não somente tenha 
interpretado, estruturado e ocasionalmente ampliado os direitos 
fundamentais em sua forma individual, mas também estruturado a 
totalidade do sistema de direitos fundamentais em um complexo 
fechado de valores e garantias.122 
 

Nessa perspectiva, o fato é que o Tribunal Constitucional Federal alemão 

já se posicionou, entre outros aspectos, sobre a dimensão política da jurisdição 

constitucional. 

Veja-se, por exemplo, o julgamento do caso concreto BVERFGE 44, 

125, apreciado em março de 1977, que consubstanciava o contencioso entre órgãos 

governamentais (art. 93 da Lei Fundamental da Alemanha). A situação fática era a 
                                                 
120 MARTINS, Leonardo (Organização e Introdução). Cinquenta Anos de Jurisprudência do Tribunal 
Constitucional Federal Alemão.  Montevideu: Fundación Konrad-Adenauer, Oficina Uruguai, 2005, 
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121 MARTINS, Leonardo (Organização e Introdução). Cinquenta Anos de Jurisprudência do Tribunal 
Constitucional Federal Alemão.  Montevideu: Fundación Konrad-Adenauer, Oficina Uruguai, 2005, 
p.7. 
122MARTINS, Leonardo (Organização e Introdução). Cinquenta Anos de Jurisprudência do Tribunal 
Constitucional Federal Alemão.  Montevideu: Fundación Konrad-Adenauer, Oficina Uruguai, 2005, 
p.30. 



seguinte: o Governo Federal mandou publicar, em maio de 1976, pouco antes das 

eleições para a Câmara Federal, que ocorreriam em outubro daquele ano, uma série de 

anúncios em jornais e revistas que terminavam com a seguinte frase “O balanço (das 

ações perpetradas) demonstra: nós estamos no caminho certo. Bom desempenho merece 

confiança. Nós asseguramos o futuro.” Até setembro de 1976, outras séries de anúncios 

semelhantes foram veiculadas, destacando o desempenho do governo federal. Diante 

disso, o partido político CDU, convicto de que o governo federal fazia propaganda 

política camuflada de serviço de informação ao cidadão, requereu ao Tribunal 

Constitucional Federal, em sede de contencioso entre órgãos constitucionais, a 

verificação da constitucionalidade de tal comportamento governamental às vésperas de 

uma eleição.123 

A Corte Constitucional alemã admitiu o contencioso e, por maioria, 

julgou procedente seu pedido, constatando a inconstitucionalidade do comportamento 

do Governo Federal (executivo) que feriu direito constitucional do partido político CDU 

consubstanciado no direito de igualdade de chances e condições na disputa eleitoral. 

A fundamentação do Tribunal Constitucional, nesse caso, consagrou, em 

suma, que “o direito dos partidos políticos à igualdade de oportunidades é violado 

quando órgãos estatais exerçam como tais influência partidária na disputa eleitoral, em 

favor ou em contra partido político ou candidatos” 124.  

Assim sendo, “aos órgãos estatais é proibido pela Constituição 

identificarem-se, na função administrativa e tendo em vista as eleições, com partidos 

políticos ou candidatos, apoiá-los ou combatê-los com a utilização de meios estatais, e, 

especialmente, influenciar a decisão dos eleitores por meio de propaganda.” 125 

É certo que o objeto dessa ação não diz respeito à implementação de 

políticas públicas destinadas a efetivar direitos sociais, o foco desta pesquisa. Mas, 

revela, de certa forma, a dimensão política do exercício da jurisdição constitucional da 

Alemanha, uma vez que garantiu a observância do princípio democrático consagrado na 

Constituição expresso, entre outros aspectos, na igualdade de chances e de condições na 

disputa eleitoral entre os órgãos estatais e em face dos eleitores. 
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Pois bem. Ante as fundamentações expostas, nestas e nas linhas 

anteriores, restam inegável o entrelaçamento das premissas teóricas e a correlação 

existente entre efetividade constitucional, direitos sociais a prestação e políticas 

públicas. De fato, falar em implementação dos direitos sociais a prestações pela via 

judicial, traz à tona, por vinculação lógica, a discussão sobre a justiciabilidade dos 

direitos sociais, a efetividade constitucional e as políticas públicas pertinentes. 

Assim sendo, analisar o controle judicial de políticas públicas destinadas 

a efetivar direitos sociais prestacionais exige do intérprete, como dito e feito, a 

determinação dos contornos significativos dos principais conceitos norteadores da 

temática. 

Por fim, seguindo as ideias de Morin (epígrafe do I capítulo), a 

fundamentação adotada nesses dois capítulos não deve ser entendida como solução 

fechada, mas como possibilidade de tratar o problema da pesquisa. Na verdade, esses 

conceitos orientam os caminhos metodológicos da presente investigação. É o que 

trataremos no próximo capítulo. 



CAPÍTULO III – DEFINIÇÃO DOS MOVIMENTOS DE BUSCA E DE 

ANÁLISE DOS DADOS OU DESTAQUE AO CAMINHO METODOLÓGICO 

DA PESQUISA 

 

 

 

 

III.1. Traçando a postura de análise 

 

O processo de desenvolvimento de pesquisa revela-se sempre complexo 

e por isso mesmo implica inúmeras escolhas que têm como finalidade compreender o 

problema em suas múltiplas determinações.  

Um dos primeiros passos nessa direção centra-se na escolha do tema, no 

qual se concentra o interesse do pesquisador, vez que geralmente os problemas a serem 

estudados academicamente permeiam em primeira instância a vida prática.126 

À medida que o pesquisador se aproxima do tema escolhido, ou seja, do 

objeto de estudo, o caminho metodológico de construção do trabalho investigativo vai 

se tornando claro e, consequentemente, impõe novas escolhas quanto ao campo, aos 

instrumentos de pesquisa e ao referencial teórico capaz de possibilitar a realização da 

investigação. 

A postura de análise adotada neste trabalho, que tem como objeto o 

controle judicial de políticas públicas destinadas a efetivar direitos fundamentais 

sociais, buscou unir as concepções teóricas e práticas que entremeiam a abordagem da 

realidade. Em outras palavras: ao indagar e ao (re)construir a realidade, tentou-se 

vincular pensamento e ação, posto que, na verdade, nada pode ser intelectualmente um 

problema (objeto de estudo), se não tiver sido, em primeiro lugar, problematizado pela 

vida prática. 

Nessa perspectiva, da maneira como tratamos este trabalho, a 

metodologia incluiu concepções teóricas de abordagem, técnicas tendentes a possibilitar 

a construção da realidade, bem como a crença no potencial criativo do investigador.127 
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Assim, nessa moldura de análise, a presente pesquisa se desenvolveu em 

duas fases. A primeira consistiu no movimento de busca dos dados, guiado pelas 

perguntas e temas centrais que norteiam este trabalho. Nesse momento, foram colhidos 

e selecionados documentos. A segunda fase, por sua vez, consistiu no movimento de 

análise e de interpretação dos dados, feito mediante o processo de categorização ou 

análise temática128. Esse momento de análise constou, ainda, de três níveis de 

interpretação, a saber: 1º) a leitura e a releitura dos dados, dialogando sempre com os 

pressupostos teóricos desenvolvidos, na tentativa de captar o explícito e inferir o 

implícito; 2º) o mapeamento e a ordenação das ideias centrais em relação às categorias 

deste trabalho; e, por fim, 3º) o fechamento da análise, consubstanciada na articulação 

entre os dados e os referenciais teóricos, observando se os questionamentos iniciais 

foram respondidos, a fim de delinear as conclusões provisórias e aproximativas. 

A presente pesquisa foi feita levando em consideração a questão da 

neutralidade axiológica. Tanto na entrada de campo quanto na coleta e na análise dos 

dados buscou-se, na medida do possível, a objetividade, ou seja, a adoção de critérios 

objetivos, a fim de garantir neutra postura metodológica. Tal postura, entretanto, não 

significou transformar o pesquisador em sujeito politicamente neutro, incapaz de ter, 

desde o início do seu trabalho, um ponto de vista a defender.  

Como bem ressalva Luciano Oliveira, a busca pela objetividade e pela 

tão problemática neutralidade axiológica 

 

[...] apenas quer significar que, no momento de colher na realidade – 
jurídica ou sociológica, pouco importa – os elementos para sustentar o 
seu argumento, o pesquisador deverá adotar uma postura 
metodológica neutra, condição indispensável para a elaboração de um 
trabalho que se pretende minimamente científico, sem a qual 
borraríamos qualquer diferença entre um trabalho acadêmico e o mero 
discurso ideológico... [...]129 

 

Ademais, como dito, na esteira do pensamento kuhniano, toda eleição 

científica depende da mescla de fatores objetivos e subjetivos, de critérios 

                                                 
128 Entende-se por análise temática a descoberta dos ‘núcleos de sentidos’ que compõem uma 
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Janeiro: Letra Legal, 2004. pp. 140/141. 



compartilhados e critérios individuais.130Assim sendo, neste trabalho, o processo de 

escolha da teoria científica, de eleição e de propagação dos paradigmas, não deixou de 

observar os fatores subjetivos que inevitavelmente permeiam a pesquisa.131 Com efeito, 

não é possível acreditar em ciência neutra; ao contrário, considera-se que todo processo 

de construção científica é, ao mesmo tempo, uma dialética de subjetivação e 

objetividade.132 

 

 

III.2. Movimento de busca dos dados: ao encontro do Supremo Tribunal Federal 

III.2.1. Da escolha dos documentos 

 

Os documentos – qualquer registro escrito que possa ser usado como 

fonte de informação – têm muito a dizer a respeito dos princípios e das normas que 

regem o comportamento de um grupo, bem como as relações que se estabelecem entre 

diferentes subgrupos.133 

Ao utilizar qualquer forma de documento – seja como única fonte de 

dados, seja combinada ou não com outras técnicas –, o pesquisador precisa conhecê-lo 

em todos seus aspectos essenciais: a que instituição pertence; quem o criou; que 

procedimentos e/ou fontes utilizaram e, por fim, que propósitos concorreram para a 

elaboração dos documentos. A interpretação de seu conteúdo não pode prescindir dessas 

informações.134 

Assim, na presente pesquisa, foram coletadas da jurisprudência do STF, 

de sua página eletrônica, decisões monocráticas e acórdãos que versavam sobre o 

controle jurisdicional de políticas públicas destinadas a efetivar direitos fundamentais 

sociais prestacionais. 

A escolha desse tipo de documento se justifica porque, tendo em vista os 

objetivos deste trabalho, as decisões proferidas pelos ministros do STF são documentos 

                                                 
130 KUHN, Thomas. Tensión Esencial: estudios selectos sobre la tradición y el cambio en el ámbito de la 
ciencia. México: Fondo de Cultura Económico, 1996, pp. 318-320. 
131Ibidem, pp. 318-320. 
132 MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira. Caminhos do Pensamento.Rio de 
Janeiro: Editora Fiocruz, 2002, p. 20. 
133 ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSZBAJDER, Fernando. O Método nas Ciências 
Sociais Naturais e Sociais: Pesquisa Quantitativa e Qualitativa. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 
2004. p. 169. 
134 Ibidem. p. 170. 



representativos da problemática a ser enfrentada e, além disso, produzidos pela última 

instancia julgadora, ou seja, por quem dará a última palavra sobre o caso, consistindo, 

portanto, numa forma de olhar, recortar e compreender a realidade. 

A composição do STF, à época da pesquisa (julho de 2009), era a 

seguinte: Min. Gilmar Mendes, Presidente, (biênio 2008-2010), Min. Cezar Peluso, 

Vice-Presidente, (biênio 2008-2010), Min. Celso de Melo, Min. Marco Aurélio, Min. 

Ellen Gracie (Presidente no biênio 2006-2008), Min. Carlos Britto, Min. Joaquim 

Barbosa, Min. Eros Grau, Min. Ricardo Lewandowiski, Min. Carmem Lúcia e Min. 

Menezes de Direito. 

Na coleta realizada no mês de julho de 2009, foram utilizadas duas 

palavras chaves na pesquisa jurisprudencial: direitos sociais e políticas públicas. Entre 

os documentos encontrados – total de 68 –, impôs-se a necessidade de selecioná-los. 

Para tanto, foram utilizados os seguintes critérios:  

 

(1) espécie de direito social tutelado; 

 

(2) tipo (ou classe) de decisão; e, 

 
(3) qual o Ministro Relator da decisão. 

 

Observou-se que as decisões e os acórdãos encontrados que versavam 

sobre o direito social à saúde (especificamente visando ao fornecimento de 

medicamentos ou ao custeio de tratamento médico-hospitalar) eram em maior número 

se comparadas às decisões e aos acórdãos referentes a outros direitos sociais 

prestacionais, como, por exemplo, o direito à educação e à moradia.135  

Constatou-se, também, que as decisões monocráticas ocorriam em maior 

número se comparadas aos acórdãos. Por fim, no tocante ao terceiro critério, verificou-

se que, dos 11 (onze) ministros do STF, nem todos atuaram na condição de relatores das 

decisões encontradas na pesquisa jurisprudencial, ou seja, no universo pesquisado (pelo 

menos) não constavam decisões monocráticas ou acórdãos relatados por todos os 

ministros do STF. 

                                                 
135 Tal circunstância já era esperada pela pesquisadora, tendo em vista a grande quantidade de trabalhos 
acadêmicos (artigos, monografias e dissertações) publicados nos últimos anos sobre a justiciabilidade do 
direito social à saúde, reflexo das demandas e dos anseios sociais vivenciados pelos brasileiros na 
atualidade e que por isso alcançaram não só a produção doutrinária, mas também a seara judicial. 



Dessa maneira, ante tais constatações e, sobretudo, considerando o norte 

buscado em função dos objetivos propostos neste trabalho, foram selecionados os 

arestos relativos ao direito social à saúde, porque atenderam aos seguintes critérios 

básicos: primeiro, eram em maior quantidade (das 68 decisões selecionadas, 33 

versavam sobre o direito à saúde); segundo, expressavam decisões monocráticas e 

acórdãos (ou seja, havia dois tipos de julgamentos versando sobre o direito social à 

saúde, monocráticos e colegiados); e, por último, tendo em vista a relação entre o direito 

social sub judice e a política pública a ele vinculada – objeto desta pesquisa – as 

decisões sobre o direito social à saúde se mostraram mais representativas, mais ‘ricas’ 

em termos de argumentos, para se analisar/trabalhar essa relação. 

Por fim, buscou-se selecionar, entre as decisões sobre o direito social à 

saúde, decisões proferidas por diferentes ministros e órgãos do STF, no intuito de 

destacar, na medida do possível, o entendimento do tribunal como órgão institucional, e 

não apenas os de alguns de seus ministros, sobre o controle jurisdicional de políticas 

públicas. 

As decisões foram selecionadas e agrupadas em dois grupos, a saber: 

 
(1) acórdãos e/ou decisões monocráticas proferidas em sede de ações 

individuais; e  

 
(2) acórdãos e/ou decisões proferidas em sede de ações coletivas. 

 

Optou-se pela seleção desses dois tipos de ações processuais – individual 

e coletiva – em virtude da problemática do próprio fundamento da justiciabilidade dos 

direitos sociais reduzidos a direitos subjetivos. Como já mencionado no segundo 

capítulo deste trabalho, tem-se, por um lado, os defensores da subjetividade dos direitos 

sociais que requerem a efetivação pela via judicial e, de outro, os que sustentam que os 

direitos sociais geram cotitularidade, de modo que a tutela individual e, portanto, a ação 

individual correspondente deve ser utilizada de forma residual.  

Assim sendo, na análise do controle jurisdicional de políticas públicas, 

parte-se do pressuposto de que esse aspecto há de ser considerado na pesquisa, o que 

justifica, portanto, a seleção de decisões proferidas em ações individuais e coletivas. 

 

 



III.2.2. Das decisões proferidas em ações individuais 

 

Todos os arestos selecionados – de acordo com os critérios acima 

expostos – tratam de ações individuais, ou seja, particular versus ente estatal 

(Município, Estado e/ou União), que objetivam o fornecimento de medicamento ou o 

atendimento médico-hospitalar. Em todos se discute a violação ao direito social à saúde 

e, por conseguinte, ao direito à vida, constitucionalmente tutelados. 

Uma vez constatado que as decisões encontradas se repetiam e 

apresentavam basicamente duas fundamentações, apesar de tratarem de semelhante 

situação fática, optou-se por analisar, dentro do universo de 33 (trinta e três) decisões, 

apenas duas, ou seja, uma decisão representativa de cada ‘tipo’ de fundamentação.  

Destarte, os arestos selecionados (objeto de análise) foram o julgamento 

proferido no Recurso Extraordinário (RE) 557.548/MG, julgado em 08/11/2007 e o 

julgamento proferido na Suspensão de Tutela Antecipada (STA) 227/AL, julgada em 

05/08/2007. 

 

 

III.2.3. Das decisões proferidas em ações coletivas 

 

Vale destacar, de início, a dificuldade de se encontrar no STF decisões e 

acórdãos proferidos em sede de ações coletivas, especialmente em ação civil pública, 

que tratem do direito fundamental à saúde. 

De fato, ao agrupar as decisões proferidas em sede de ações coletivas, 

constatou-se que não foram encontradas, na pesquisa jurisprudencial realizada, decisões 

ou acórdãos do STF que versassem sobre a tutela coletiva do direito social à saúde, isto 

é, decisões proferidas com base na cotitularidade do direito à saúde. Entre as decisões 

selecionadas, o que se encontrou foi apenas uma decisão proferida em sede de mandado 

de segurança proposto por Ministério Público Estadual para tutela do direito social à 

saúde de um ou de alguns indivíduos determinados.136 Não tratava, pois, da esfera 

                                                 
136 Suspensão de Segurança (SS) 3690, Relator: Min. Presidente Gilmar Mendes, julgado em 20/04/2009, 
publicado em DJe-077. Divulgado em 27/04/2009. Disponível em:<http:www.stf.jus.br>. Acesso em: jul. 
de 2009. 
 



coletiva e difusa do direito à saúde. Como se costuma dizer: nem tudo o que reluz é 

ouro... 

No entanto, em se tratando do direito social à educação, traduzido no 

aumento de vagas em creches e no fornecimento de transporte escolar, foram 

encontradas decisões e acórdãos que, de fato, tutelavam coletivamente o direito social 

prestacional. 

Tal fato revela, a princípio, que, embora se defenda doutrinariamente que 

o meio processual mais adequado para se tutelar os direitos sociais prestacionais, em 

virtude de seu caráter universal, seja a macro-justiça, as ações coletivas para a tutela de 

direitos sociais ainda não estão presentes, de forma considerável, pelo menos no STF. 

Não se pode afirmar o mesmo com relação às outras instâncias 

julgadoras. De fato, não se fez uma pesquisa jurisprudencial em outros tribunais, como 

o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por exemplo, ou órgãos de primeira instância, para 

se constatar ou não a existência de ações coletivas versando sobre a tutela do direito 

social à saúde, consubstanciado no fornecimento de medicamentos, no pagamento pelo 

Estado de tratamento de saúde ou, ainda, na obrigação de o Estado custear tratamento 

médicos. 

Dessa maneira, ante tal constatação, mesmo ciente das consequências que 

esse recorte pode acarretar, a análise da jurisdição constitucional neste trabalho ficará 

circunscrita às decisões proferidas em ações individuais proferidas pelo STF, versando 

sobre o controle judicial de políticas públicas destinadas a efetivar direito social 

prestacional. 

 



CAPÍTULO IV – ANÁLISE DA TUTELA DO DIREITO SOCIAL 

PRESTACIONAL À SAÚDE E DE SUA POLÍTICA PÚBLICA NO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 
“Uma coisa é um direito; outra coisa, a promessa de um direito futuro.  

Uma coisa é um direito atual; outra, um direito potencial.  
Uma coisa é ter um direito que é, enquanto reconhecido e protegido;  

outra é ter um direito que deve ser, mas que, para ser,ou que passe do dever ser ao ser, 
 precisa transformar-se, de objeto de discussão de uma assembléia de especialistas,  

em objeto de decisão de um órgão legislativo dotado de poder de coerção.” 
 

(Norberto Bobbio)137 
 

 

 

IV.1. Descrição dos arestos:conhecendo os casos  

 

Constatado que as decisões selecionadas na pesquisa jurisprudencial 

junto ao STF, como aludido linhas atrás, apresentavam basicamente duas 

fundamentações, optou-se por descrever/analisar, dentro do universo de trinta e três de 

decisões, apenas duas, ou seja, as que representam cada ‘tipo’ de fundamentação. 

O primeiro tipo de fundamentação, representado pela decisão proferida 

no RE 557.548/MG, julgado em 08/11/2007, trata de ação proposta por particular 

portador de doença crônica (osteomielite) em face da União, do Estado de Minas Gerais 

e do Município de Poços de Caldas, negarem o fornecimento do medicamento 

necessário ao tratamento. 

A sentença, que julgou procedente o pedido, foi confirmada pela Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais. Contra 

essa decisão recorreu extraordinariamente a União, tentando reformar o entendimento 

confirmado. É justamente o julgamento desse recurso que será analisado. 

Antes, contudo, tem-se a sua descrição. 

Após relatar o caso e transcrever o acórdão recorrido, o Relator, Ministro 

Celso de Mello, inicia o julgamento ressaltando a essencialidade do direito à vida e à 

                                                 
137 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 83. 



saúde, alegando, por conseguinte, que eles restariam fulminados, no caso, com a 

reversão da medida pleiteada pela recorrente. Nesse sentido, destaca o dever político-

constitucional inserto no art. 196, da Constituição Federal, consistente na proteção à 

saúde, direito de todos e dever do Estado.  

Veja-se o trecho: 

 
Entendo não assistir razão à União, pois o eventual acolhimento de 
sua pretensão recursal certamente conduziria a resultado inaceitável 
sob a perspectiva constitucional do direito à vida e à saúde. É que essa 
postulação – considerada a irreversibilidade, no momento presente, 
dos efeitos gerados pela patologia que afeta o ora recorrido (que é 
portador de osteomielite crônica) – impediria, se aceita, que o 
paciente, pessoa destituída de qualquer capacidade financeira, 
merecesse o tratamento inadiável a que tem direito e que se revela 
essencial à preservação de sua própria vida. Na realidade, o 
cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 
da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, 
a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um 
imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, 
qualquer que seja a dimensão institucional em que atue no plano de 
nossa organização federativa. A impostergabilidade da efetivação 
desse dever constitucional desautoriza o acolhimento do pleito 
recursal ora deduzido na presente causa. 138 

 

Nas linhas seguintes, o julgador adota como fundamento de sua 

argumentação, o direito público subjetivo à saúde, reafirmando que representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas e que, por ser 

bem jurídico constitucionalmente tutelado, por sua integridade deve velar de maneira 

responsável o Poder Público. Acrescenta, ainda, que incumbe ao Poder Público 

“formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar.” 

Logo em seguida ressalta, ainda, que o caráter programático da norma do 

art. 196, da Lei Maior, não deve significar promessas inconseqüentes, mas a obrigação 

de cumprir. Eis as palavras do Relator: 

 
Incide sobre os entes públicos a gravíssima obrigação de tornar 
efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhes promover, em favor 
das pessoas e das comunidades, medidas – preventivas e de 
recuperação –, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham 
por finalidade viabilizar e dar concreção ao que prescreve, em seu art. 
196, a Constituição da República. 
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Além disso, agrega como razão de decidir, o fato de que o acórdão 

recorrido ajusta-se à orientação jurisprudencial firmada no âmbito do STF, no sentido 

de que o direito social à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada 

à generalidade das pessoas pela própria Constituição Federal e, para reforçar o 

argumento, colaciona a jurisprudência. 

Por fim, ressaltando o caráter incensurável do decisum recorrido, o 

relator decide conhecer do recurso extraordinário, para negar-lhe provimento.  

Semelhante fundamentação foi encontrada em outras decisões proferidas 

no mesmo período, de 2000 a 2009, pelo Relator Celso de Mello, bem como por outros 

Ministros, como Marco Aurélio, Ilmar Galvão, Sydney Sanches e Maurício Correia.139 

O segundo tipo de fundamentação está representado pela decisão 

proferida na Suspensão de Tutela Antecipada (STA) nº 277/AL, ajuizada pelo Estado de 

Alagoas contra decisão do juiz de direito da 17ª Vara Civil da Comarca de Maceió, que 

deferiu a tutela mandamental postulada na inicial, para determinar que o estado 

alagoano forneça os medicamentos em favor de indivíduo portador de doença grave e 

destituído de recursos financeiros, sem condições de arcar com o tratamento. 

O Estado de Alagoas sustenta, em síntese, a existência de lesão à ordem, 

à economia e à saúde pública, porquanto a ação contempla medicamentos cujo 

fornecimento cabe ao município de Maceió. Alega, ainda, que a determinação de 

fornecimento de medicamento não estabelecido no âmbito de sua atribuição pela Lei nº 

8.080/1990, a qual dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, afeta a programação financeira estatal e acarreta despesas excessivas, fato que 

compromete a qualidade dos serviços de saúde pública prestados pelo Estado. 

Iniciando a fundamentação, o ministro Gilmar Mendes, com base na lei e 

em precedentes jurisprudenciais, reconhece a natureza constitucional da matéria em 

exame e, por conseguinte, a sua competência, na qualidade de Presidente do STF, para 

apreciar o pedido de suspensão formulado. 

A partir de então, a fundamentação percorre as divergências doutrinárias 

sobre o tema, destacando o caráter prestacional do direito à saúde e a necessidade de 

compatibilizar o que convencionou chamar de “mínimo existencial” e “reserva do 
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possível”. Nesse trecho da decisão, citando estudos doutrinários de autores alemães e 

estadunidenses, destaca que  

 

Embora os direitos sociais, assim como os direitos e liberdades 
individuais, impliquem tanto direitos a prestações em sentido estrito 
(positivos), quanto direitos de defesa (negativos), e ambas as 
dimensões demandem o emprego de recursos públicos para a sua 
garantia, é a dimensão prestacional (positiva) dos direitos sociais o 
principal argumento contrário à sua judicialização. A dependência de 
recursos econômicos para a efetivação dos direitos de caráter social 
leva parte da doutrina a defender que as normas que consagram tais 
direitos assumem feição de normas programáticas, dependentes, 
portanto, da formulação de políticas públicas para se tornarem 
exigíveis. Nesse sentido, também se defende a intervenção do Poder 
Judiciário, ante a omissão estatal quanto à construção satisfatória 
dessas políticas, violaria o princípio da separação dos poderes e o 
principio da reserva do financeiramente possível.  

 

Ato contínuo, prosseguindo o raciocínio, afirma que, em se tratando de 

direitos sociais, é preciso levar em consideração que a prestação devida pelo Estado 

varia de acordo com a necessidade específica de cada cidadão. Exemplifica tal 

argumento, afirmando que  

 
[...] enquanto o Estado tem que dispor de um valor determinado para 
arcar com o aparato capaz de garantir a liberdade dos cidadãos 
universalmente, no caso de um direito social como a saúde, por outro 
lado, deve dispor de valores variáveis, em função das necessidades 
individuais de cada cidadão [...] 

 
Ressalta, portanto, o fato de que, em razão de inexistência de suporte 

financeiro suficiente para a satisfação de todas as necessidades sociais e econômicas, a 

formulação de políticas sociais implicaria escolhas alocativas. A seguir, discorre sobre 

tais escolhas, afirmando, ao fim, que a opção por destinar recursos para uma política e 

não para outra, leva em consideração fatores como o número de cidadãos, a efetividade 

e eficácia do serviço a ser prestado e a maximização dos resultados, configurando, 

portanto, verdadeira opção política. 

Aborda, a seguir, a atuação do Poder Judiciário, explicitando as duas 

tendências jurisprudenciais sobre o tema, ou seja, os dois lados da questão. Veja-se o 

trecho: 

 
Nessa linha de análise, argumenta-se que o Poder Judiciário, o qual 
estaria vocacionado a concretizar a justiça do caso concreto (micro-
justiça), muitas vezes não teria condições de, ao examinar 
determinada pretensão à prestação de um direito social, analisar as 



consequências globais da destinação de recursos públicos em 
benefício da parte com invariável prejuízo para o todo (AMARAL, 
Gustavo. Direito, Escassez e Escolha. Renovar: Rio de Janeiro, 2001). 
Por outro lado, defensores da atuação do Poder Judiciário na 
concretização dos direitos sociais, em especial do direito à saúde, 
argumentam que tais direitos são indispensáveis para a dignidade da 
pessoa humana. Assim, ao menos o “mínimo existencial” de cada um 
dos direitos, exigência lógica do princípio da dignidade da pessoa 
humana, não poderia de ser objeto de apreciação judicial. 

 

Ato contínuo, citando fragmentos da obra de Canotilho, ressalta a 

complexidade do problema da judicialização da saúde, sua importância teórica e prática, 

enfatizando os principais pontos de tensão da problemática. 

Nas linhas posteriores, trata da fundamentalidade dos direitos sociais no 

ordenamento jurídico brasileiro e, especificamente em relação ao direito social à saúde, 

afirma que “as demandas que buscam a efetivação de prestação de saúde devem ser 

resolvidas a partir da análise do nosso contexto constitucional e de suas 

particularidades.”  

Assim, partindo desse pressuposto, o julgador passa a analisar, 

detalhadamente, o art. 196, da Constituição Federal, que trata do direito fundamental à 

saúde. Examina, pois, cada um dos elementos normativos do dispositivo constitucional. 

Convém destacar a análise feita sobre o dever do Estado de efetivar o direito à saúde, 

vez que, nesse momento da decisão, faz referência direta à política publica. Confira-se: 

 
O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito 
fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde 
por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). O 
dever de desenvolver políticas públicas que visem à redução de 
doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde está 
expresso no art. 196.  

 

Também faz referência ao direito social à saúde em trecho seguinte, ao 

reafirmar que tal direito está garantido por força do próprio texto constitucional, 

mediante políticas públicas, traduzidas em escolhas alocativas, que versem sobre a 

redução do risco de doenças, a promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Ao esboçar uma conclusão, o julgador reconhece que, no Brasil, tanto o 

estudo do direito à saúde, quanto os problemas de eficácia social desse direito 

fundamental são muito mais devidos às questões ligadas à implementação e à 

manutenção das políticas públicas de saúde já existentes, que à falta de legislação 

específica. Tais problemas podem agravar-se também pela inadequada composição do 



orçamento dos entes da federação. Argumenta que “o problema não é de inexistência, 

mas de execução (administrativa) das políticas públicas pelos entes federados.” 

Com base nessa assertiva, continua a sua fundamentação, ressaltando a 

necessidade de se redimensionar a questão da judicialização dos direitos sociais no 

Brasil, por entender, na maioria dos casos, a intervenção judicial não ocorre em face de 

omissão legislativa absoluta em matéria de políticas públicas, mas em razão de 

(imprescindível) determinação judicial para o cumprimento de políticas públicas já 

estabelecidas. Destaca, então, que esse dado se revela significativo para a construção de 

um critério ou parâmetro para a decisão em casos como o que está sendo apreciado. 

Assentadas essas questões, o ministro julgador elenca alguns aspectos 

que, a seu ver, devem ser observados no ato de decidir. O primeiro deles consiste em 

verificar ou não a existência de política pública estatal que abranja a prestação de saúde 

pleiteada pela parte no processo (a prestação é ou não abrangida pelo Sistema Único de 

Saúde – SUS). Existindo a política pública, entende o julgador ser evidente o direito e o 

dever público de prestá-la. O segundo e último aspecto a ser observado, segundo o 

julgador, refere-se ao fato de que é preciso assegurar-se de que o SUS possui condições 

de arcar não só com as despesas da parte, mas também com as de todos os outros 

cidadãos. 

Após tais considerações, o ministro presidente inicia, por fim, a análise 

dos documentos acostados aos autos, ressaltando alguns dados fáticos, como, por 

exemplo, a enfermidade de que é portador o indivíduo e o medicamento de que precisa. 

Comprova, ainda, a gravidade da doença, bem como se o medicamento pleiteado está 

registrado no Ministério da Saúde e se a ANVISA assegura o seu consumo. 

A continuação, pouco antes da parte dispositiva da decisão, analisa a 

assistência farmacêutica e seus respectivos programas, afirmando tratar-se de política 

pública de viés econômico (pois visa a reduzir os preços dos medicamentos) e social 

(porque garante o fornecimento gratuito de medicamentos à população destituída de 

recursos financeiros). Enumera as Portarias que regulamentam esses programas, para, 

então, concluir que  

 

A decisão objeto do pedido de suspensão determinou o fornecimento 
do medicamento REBIF 44mg, cujo princípio ativo betainterferona 1ª 
recombinante consta da lista dos medicamentos de dispensação 
excepcional fornecido pelo SUS (Portaria nº 1869, de 04 de setembro 
de 2008, do Ministério da Saúde). 
 



(...) 
 
Assim, discute-se, no caso, o direito à saúde como direito ao 
fornecimento de fármaco de alto custo, necessário para o tratamento 
de esclerose múltipla (CID G35), registrado na ANVISA, fornecido 
pelo SUS e indisponível no Estado de Alagoas.  

 
Ressalta, ainda, que o Estado de Alagoas, apesar de alegar lesão à 

economia pública, não comprova a ocorrência de dano aos cofres estaduais, limitando-

se a sustentar que o medicamento deve ser fornecido pelo município de Maceió, e que 

as decisões, nesses casos, violam o princípio da separação dos poderes. 

Ante o exposto, o ministro indefere o pedido de suspensão de tutela 

antecipada por não vislumbrar os requisitos da medida excepcional acautelatória, quais 

sejam, grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 

Ante a mesma situação fática, foi encontrada semelhante fundamentação 

em outras decisões proferidas, em igual período, pelo Ministro Presidente Gilmar 

Mendes e pela Ministra Ellen Gracie, todas encontradas na pesquisa. 

 

 

IV.2. Análise dos arestos: conhecendo as razões de decidir 

 

Descritas as decisões selecionadas, passa-se a análise das razões de 

decidir.  

Da análise do primeiro tipo de decisão (julgamento do recurso 

extraordinário RE 557.548/MG, da relatoria do Ministro Celso de Mello), descrita no 

tópico anterior, constata-se que a fundamentação se baseia na essencialidade do direito à 

vida. O valor vida, na esteira dessa argumentação, está intimamente relacionado com a 

garantia do direito à saúde (o que aqui não se nega, por evidente), ao ponto que, nas 

ações judiciais em que se busca o fornecimento de medicamento para tratamento de 

doença que põe em risco a vida do paciente, essa vinculação tem que ser 

obrigatoriamente referenciada. Assim, nesse passo, a argumentação judicial conclui que 

postergar a efetivação do direito à saúde significa negar o direito à vida, resultado 

inaceitável sob a perspectiva constitucional. 

Ora, percebe-se que tal controle de constitucionalidade se limita a 

perquirir sobre a ocorrência ou não da violação ao direito social à saúde e, por corolário 

lógico, do direito à vida. Ou seja, sem fazer qualquer referência direta à política pública 



vinculada à concretização desses direitos, a discussão se concentra no âmbito 

normativo, abstrato da previsão constitucional, sem fazer o link com o âmbito 

operacional que envolve a concretização do direito, vinculação que, conforme visto na 

discussão teórica, também faz parte da análise da efetividade do direito social a 

prestações. 

O único trecho da decisão que faz referência à política pública é quando 

afirma ser “dever do poder público concretizar políticas públicas sociais e econômicas 

que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-

hospitalar”. É destacado, pois, o dever jurídico dos entes públicos de tornar efetivas as 

políticas públicas na área da saúde de forma genérica, sem qualquer referência direta ao 

caso concreto. Enfatiza-se o direito em abstrato, positivado, em detrimento da análise 

concreta do caso, ou seja, do que o Estado (Município, Estado e União) fez, tem feito ou 

poderia fazer em termos de execução de políticas públicas e disponibilidade 

orçamentária.  

Segundo os pressupostos teóricos dessa pesquisa, no âmbito da 

justiciabilidade dos direitos prestacionais torna-se imperioso observar tais aspectos, 

tendo em vista o grau de entrelaçamento que existe entre a efetividade do direito social 

prestacional e a política pública a ele vinculada. Dessa maneira, pode-se inferir certa 

lacuna neste tipo de fundamentação no que diz respeito à observância da relação entre o 

direito social sub judice e a política pública pertinente. 

É certo que, em conformidade com a atual sistemática do recurso 

extraordinário, não se aceita nesse momento processual o reexame do conjunto fático-

probatório constante nos autos. De acordo com as súmulas nºs 279140 e 454141 do STF, 

em sede de recurso extraordinário, não se admite discutir questões de fato ou examinar a 

matéria probatória. 

No entanto, considerar os aspectos operacionais do caso, ou seja, levar 

em consideração como será, de fato, executada a decisão da corte constitucional de 

fornecer o medicamento, não significa ingressar na seara probatória da demanda, mas, 

ao contrário, revela a preocupação com a efetivação social do direito em juízo.142 

                                                 
140 Súmula 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
141 Súmula 454 do STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso 
extraordinário”. 
142 A referência a esse aspecto operacional fez-me lembrar do comentário do professor Dr. Gustavo 
Ferreira Santos proferido durante defesa da Tese “O direito fundamental à memória”, ocorrida em julho 
de 2009, na Faculdade de Direito do Recife - UFPE. Como examinador, o professor Santos, de maneira 
bem pertinente, destacou a problemática que envolve a execução das decisões judiciais que determinam a 



Destarte, no primeiro tipo de fundamentação, a efetividade do direito à 

saúde é analisada (e deferida pelo julgador) sob o prisma da essencialidade do direito à 

vida. As razões de decidir – como visto – não vinculam o direito social perseguido com 

a política pública pertinente, a qual, conforme afirmado na própria decisão, tem caráter 

universal e igualitário. Tem-se, apenas, em breve trecho, vinculação tímida, ao 

referenciar o dever jurídico do Estado de implementar a prestação social mediante 

políticas públicas. Tal constatação permite afirmar que, nesses julgamentos, a categoria 

política pública não foi devidamente considerada durante o processo decisório, o que, 

repita-se, não se coaduna com a atual sistemática dos direitos fundamentais sociais, 

pois, para se alcançar a eficácia social dos direitos sociais prestacionais, não se pode 

deixar de considerar a política pública pertinente. 

O segundo tipo de fundamentação, por sua vez, representado pelo 

julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada nº 277/AL, no tocante à relação entre 

direito social prestacional e políticas públicas, ao contrário do julgamento anterior, 

enfrenta questões pertinentes que vão além da essencialidade do direito à vida, do 

direito à saúde.  

Com efeito, logo no início do voto, o então presidente do STF, Ministro 

Gilmar Mendes, destaca o caráter prestacional do direito social à saúde, inserido no 

contexto da “reserva do possível” e do “mínimo existencial”. Traz, pois, para as razões 

de decidir, a necessidade de compatibilizar outros aspectos relevantes e inerentes aos 

direitos sociais prestacionais, diferentemente do primeiro tipo de fundamentação, a qual 

se limita a destacar o aspecto (fundamental, sem dúvida, mas não único) da 

essencialidade do direito à saúde e, por consequência, da importância do dever jurídico 

de observá-lo, de garanti-lo. 

Faz-se pertinente referir a esses aspectos (da relevância econômica e do 

mínimo existencial), vez que, como visto na discussão teórica, a efetividade dos direitos 

sociais prestacionais envolve, inevitavelmente, decisões alocativas, opções políticas, 

                                                                                                                                               
implementação dos direitos sociais prestacionais. Ressaltou, entre outros aspectos, os perigos da 
tendência atual de se trocar a discricionariedade administrativa pela discricionariedade judicial e 
questionou, no âmbito dessa discussão, a possibilidade fática de o Estado-réu efetivar, de imediato e com 
a urgência (como requer o jurisdicionado), as decisões judiciais que determinam a concretização de 
prestações sociais. Segundo o professor Gustavo Ferreira, com base em sua experiência de procurador do 
Estado e docente, em termos de justiciabilidade dos direitos sociais prestacionais, é preciso levar em 
consideração o “como fazer”. Assim, pontificou o seu entendimento, ressaltando que: “é preciso entrar 
com embargos de declaração em face dessas decisões para que o juiz ou tribunal aclarem como efetivar, 
concretizar os direitos prestacionais então tutelados”. 



gastos do governo, existência de recursos (muitas vezes) escassos e a garantia do 

“mínino essencial” para se ter vida digna. 

Nesse passo prossegue o julgamento até ser abordada a questão das 

escolhas que a implementação do direito social à saúde provoca. Trata-se de ponto 

crucial, que, em última análise, remete a fundamentação ao campo das políticas 

públicas. Citando doutrina alemã e estadunidense, destaca o julgador que, em razão da 

inexistência de suporte financeiro suficiente para a satisfação de todas as necessidades 

sociais e econômicas, a formulação de políticas sociais implicaria escolhas alocativas. 

Referenciar esse aspecto revela a pertinência da fundamentação com o debate que se 

trava na atualidade sobre o tema, pois, como visto reiteradas vezes, para garantir a 

efetividade dos direitos sociais prestacionais, por meio da atividade administrativa ou 

jurisdicional, deve-se considerar a política pública. Tal abordagem não garante, por 

certo, a efetividade almejada do direito social à saúde, mas, pelo menos, dá suporte 

operacional à decisão, ou seja, destaca que o dever jurídico do Estado de prestar saúde 

aos cidadãos, expresso no art. 196 da CF, consubstancia-se no dever de desenvolver 

políticas públicas que visem à redução de doenças, à promoção, à proteção e à 

recuperação da saúde.  

Dessa maneira, o julgamento põe em evidência que, para 

garantir/concretizar o direito à saúde (expresso, no caso, no fornecimento de 

medicamento a pessoa destituída de recursos financeiros), é necessário considerar a 

política pública, ou seja, remete a decisão para o campo das políticas, questionando se o 

ente estatal está ou não desenvolvendo satisfatoriamente políticas sociais pertinentes. 

E não poderia ser diferente. Conforme foi visto na discussão teórica deste 

trabalho, a concretização dos direitos sociais prestacionais exige do ente estatal 

verdadeira opção política. Em outras palavras: para concretizar os direitos sociais 

prestacionais, impõe-se a necessidade de definir o seu objeto (o que prestar), o sujeito 

legitimado para prestar o encargo social (a que ente estatal cabe cumprir a prestação 

social) e, ainda, determinar os limites e as possibilidades orçamentárias do ente estatal 

(o quanto pode ser gasto), já que o custo é inerente a esses direitos. Assim, quando se 

transfere ao Poder Judiciário a implementação de um direito social – como, por 

exemplo, do direito à saúde – mediante a propositura de ações judiciais, inevitavelmente 

se transfere também a observância desses aspectos e isso, sem dúvida, dá novos 

contornos à atividade jurisdicional, exigindo do intérprete um olhar mais abrangente na 

avaliação da realidade. 



A pesquisa revelou também aspecto processual que merece ser 

referenciado.  

Constatou-se que quase todas as decisões pesquisadas foram proferidas 

em suspensão de tutela antecipada (STA) ou em suspensão de segurança (SS), ou seja, a 

efetividade do direito social prestacional, via de regra, foi decidida, no Supremo 

Tribunal Federal, por meio de procedimentos processuais de natureza liminar. Isso 

revela a urgência que acompanha a concretização das prestações sociais, sobretudo 

aquelas relacionadas à saúde. Inegável, tanto na esfera administrativa como na judicial, 

o perigo da demora em implementar as prestações sociais constitucionalmente previstas. 

Dessa maneira, em linhas gerais, a análise mostrou que a jurisdição 

constitucional, quando tem por objeto a tutela de direitos sociais prestacionais, tende a 

destacar apenas o dever jurídico do Estado de concretizar a prestação social. Ou seja, o 

Poder Judiciário, ao enfrentar essas questões, parte da premissa de que os direitos 

sociais (especialmente a saúde) foram erigidos ao status de direitos fundamentais pela 

Constituição e, como tais, consubstanciam valores de irrefutável importância, de modo 

que têm que ser concretizados. Com isso, o problema da escassez de recursos – dado 

real com o qual convive diariamente a administração pública –, apesar de referenciado, 

é colocado em plano secundário. Na visão da Corte Constitucional (pelo menos no 

momento em que a pesquisa foi realizada) e da maioria dos Tribunais, a escassez de 

recursos trata-se de interesse financeiro menor do Estado, muitas vezes não comprovado 

nos autos, de modo que não deve se sobrepor ao direito à vida.  

Além disso, observou-se, também, em ambas as decisões analisadas, que 

o julgador dá uma conotação individual à interpretação dos direitos sociais 

prestacionais, deixando de lado o caráter universal e abrangente desses direitos e de suas 

respectivas políticas. Ora, conforme já referenciado na discussão teórica, a efetividade 

de direitos sociais prestacionais vai mais além do que exaltar o dever do Estado: 

engloba um complexo de atos e de determinantes multidimensionais, cambiantes no 

tempo e no espaço.  

 



CONCLUSÃO – A JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

PRESTACIONAIS NO BRASIL:  ATIVIDADE COMPLEXA E REPLETA 

DE ESPERANÇA 

 

 

 

Em qualquer trabalho de investigação científica, a depender da postura 

do pesquisador, a conclusão assume diferentes significados: fechamento final, retomada 

do que foi exposto, confirmação das hipóteses etc. No caso específico deste trabalho, a 

conclusão é entendida como uma parte do ciclo da pesquisa, vez que na ideia de ciclo 

cada parte se articula organicamente. Por isso, a conclusão não pode fechar-se em si 

mesma. 

Neste momento conclusivo, a visão de conjunto, ou seja, o olhar em 

espiral, por assim dizer, permite apreender os conhecimentos produzidos a partir do 

confronto entre as abordagens teóricas e os dados e, ainda, possibilita apontar questões 

para aprofundamento posterior. 

Todos os capítulos anteriores objetivaram a estudar e a analisar o 

controle judicial de políticas públicas destinadas a efetivar direitos sociais prestacionais. 

Algumas intuições iniciais ganharam corpo; outras, talvez, não passaram de conjeturas. 

De qualquer sorte, após estudo teórico, especialmente no campo do constitucionalismo, 

e exame de decisões proferidas pelo STF sobre a concretização do direito social à saúde, 

algumas conclusões foram delineadas. Estas, porém, não representam o ponto final da 

análise; ao contrário, revelam que o debate continua impulsionado por novos 

questionamentos, por outras reflexões, demonstrando, mais uma vez, que a efetividade 

dos direitos sociais prestacionais pela via judicial constitui tema complexo e 

controvertido. 

Ao longo da pesquisa, tanto nas discussões teóricas como na análise dos 

arestos, foi constatado o profundo entrelaçamento entre efetividade, direito prestacional 

e política pública, de modo que, pode-se afirmar, com certa segurança, que, seja qual for 

o espaço em que se busque a concretização da prestação social (saúde, educação, 

moradia etc) conhecer a política pública pertinente é condição primeira para o sucesso 

da concretização do direito social. 



Assim sendo, a justiciabilidade dos direitos socais prestacionais também 

reclama a consideração/análise da política governamental em questão. Nesse sentido, 

defende-se que o Poder Judiciário, ao tratar dessas demandas sociais, deve voltar o 

olhar, a interpretação para o aspecto operacional dos direitos fundamentais sociais. Dito 

de outro modo: o intérprete judicial, ao julgar ações que visam à implementação pelo 

Poder Público de prestação social, deve observar a política pública pertinente, sem 

deixar de lado, contudo, outros aspectos jurídicos igualmente importantes – como o 

suporte normativo, a legitimidade democrática – os quais também estão relacionados 

com a efetividade social dos direitos sociais prestacionais. 

Nesse passo, a análise das decisões proferidas pela Corte Constitucional 

brasileira revelou que o intérprete judicial quando é chamado para tutelar os direitos 

sociais prestacionais, particularmente o direito social à saúde, remete a discussão para o 

campo das políticas, mas, ao fazê-lo, não considera devidamente as complexidades que 

envolvem as políticas públicas. Sobre essa temática, o processo decisório judicial 

ressalta apenas o dever jurídico do Estado de desenvolver políticas, em face do qual se 

opõe o direito de ter a prestação social efetivada. A atividade jurisdicional, portanto, 

está atuando na tutela de políticas públicas na medida em que tais políticas expressem 

direitos. Eis o elemento de conexão que está sendo considerado entre políticas públicas 

e tutela judicial. 

Ocorre que, conforme visto linhas atrás, as políticas públicas destinadas a 

efetivar/concretizar os direitos sociais a prestação, constitucionalmente positivados, 

além de direitos, envolvem escolhas e alocação de recursos, muitas vezes escassos, de 

modo que a interpretação do Poder Judiciário, ao destacar apenas o elemento jurídico do 

direito à prestação social e o dever de prestá-la, afigura-se, de certa forma, incompleta e, 

por isso, de difícil operacionalidade. 

É certo que no controle judicial de políticas públicas não deve haver a 

substituição da discricionariedade administrativa pela judicial. Nesse sentido, devem ser 

afastadas do controle judicial as demandas que versem exclusivamente sobre decisões 

de gestão administrativa, como, por exemplo, a decisão a respeito do emprego de 

recursos na construção de uma avenida na zona sul ou uma ponte na zona norte da 

cidade. Não caberá ao juiz ou tribunal optar nesses casos, ou seja, escolher qual das 

duas obras deverá ser feita em primeiro lugar, já que se trata de decisão eminentemente 

política. Com esta afirmação não se pretende resgatar um dos principais argumentos de 

cunho liberal-individualista destinados a obstaculizar o controle judicial de políticas 



públicas, qual seja, a tese da intangibilidade do mérito administrativo pela atividade 

jurisdicional. Objetiva-se tão somente ressaltar os riscos da excessiva judicialização da 

política, destacando a importância de se impor limites à tutela judicial de atos políticos. 

A conclusão a que se chega é que, na concretização de direitos sociais 

pela via judicial, a política pública há de ser referenciada de forma mais abrangente, de 

modo que o caráter universal que lhe é inerente não fique em segundo plano. Na seara 

judicial, as decisões sobre política pública devem ser pautadas nas diretrizes 

constitucionais e no suporte normativo – como, de regra, vem ocorrendo –; mas, além 

disso, considerando a complexidade que envolve as políticas públicas, deve o intérprete 

também considerar outros aspectos igualmente relevantes, como, por exemplo, o fato de 

que a escassez de recursos humanos e econômicos (ou a sua utilização inadequada) 

pode significar, em determinadas situações, limite fático para a formulação e a 

implementação de políticas públicas sociais. Afinal, qualquer decisão social, produzida 

ou não, pelos mecanismos estatais, incorpora opções entre interesses igualmente 

relevantes.  

Posto isso, a questão que se apresenta, entre outras, é saber como pode o 

Poder Judiciário tratar das complexidades que envolvem o desenvolvimento e a 

concretização das políticas sociais, tendo em vista os limites processuais e humanos que 

envolvem a atividade judicante. E mais: se isso ocorrer, é preciso indagar se há o 

emprego da discricionariedade judicial em vez da administrativa. 

Nas decisões analisadas, a consideração das complexidades das políticas 

públicas ocorreu, como visto, de forma tímida, consubstanciada na análise do suporte 

normativo das políticas, sem questionar aspectos operacionais da prestação social, sob o 

argumento de que o ente público não provou devidamente as dificuldades financeiras 

alegadas. 

Reflexões como essas reforçam a ideia de que a identificação dos limites 

e das possibilidades do controle judicial de políticas públicas ajuda a compreender esse 

fenômeno. Constatou-se, ao longo da pesquisa, que as principais críticas que limitam e 

até obstam a intervenção judicial na aplicação de políticas públicas, formuladas tanto na 

doutrina como na jurisprudência, são principalmente o problema da legitimação 

democrática do Poder Judiciário para exercer esse controle, a ofensa ao princípio da 

separação dos poderes e os limites fáticos da “reserva do possível”. Por outro lado, 

paralelamente a esses limites e, por vezes, tangenciando-os, estão os argumentos em 

prol da possibilidade de se controlar judicialmente políticas públicas – ou melhor, os 



argumentos que potencializam essa intervenção – entre os quais se tem, em síntese, a 

adoção do mecanismo da ponderação, observando-se o ‘mínimo existencial’ e o 

estabelecimento da racionalidade. 

Defende-se que, antes de ser partidário da limitação do Judiciário nesse 

controle ou, por outro lado, de revelar-se defensor ferrenho da intervenção judicial, deve 

o intérprete controlar o discurso e as condutas daqueles que ocupam a função executiva 

ou legislativa. Ou seja, havendo a violação potencial aos direitos fundamentais sociais, 

cabe ao magistrado questionar as razões dadas pelo Estado para suas escolhas, 

considerando não só o suporte normativo em questão, mas também a ponderação 

construtiva entre o grau de essencialidade da pretensão e o grau da excepcionalidade da 

situação concreta, capaz de justificar, ou não, a escolha estatal143. Para tanto, conhecer a 

política pública em jogo, de forma abrangente e universal, constitui-se, pois, passo 

fundamental. 

Dessa maneira, tem-se que, na atual conformação do Estado brasileiro – 

proclamado republicano, democrático e de direito – a efetividade dos direitos sociais 

prestacionais enquanto direitos subjetivos, em especial o direito social à saúde, por meio 

do exercício da jurisdição constitucional, é possível e esperada; mas, por outro lado, 

observou-se que essa efetividade, pela via judicial, se dá com limitações. Com efeito, 

constatou-se que prepondera no processo decisório judicial a interpretação dos direitos 

sociais prestacionais como direito individual, mesmo que conste nas razões de decidir 

referência expressa à cotitularidade e à universalidade desses direitos e de suas 

respectivas políticas. 

Pode-se afirmar, portanto, que a efetividade dos direitos sociais 

prestacionais pela via judicial apresenta-se plausível no plano individual (comumente 

chamada de micro-justiça), sendo a tutela alcançada, de regra, mediante liminares 

deferidas nas instâncias inferiores e não suspensas pelo STF.  

Assim, o direito social é interpretado como direito individual (muitas 

vezes ilimitado), sem considerar os aspectos operacionais de sua implementação. Em 

outras palavras: olvida-se que a relação entre efetividade, direitos sociais e políticas 

públicas tem natureza coletiva, universal. 

                                                 
143 AMARAL, Gustavo. Direito, escassez & escolha: em busca de critérios jurídicos para lidar com a 
escassez de recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp. 208-209. 
 



Resta inegável, pois, ao fim e ao cabo, que a justiciabilidade dos direitos 

sociais prestacionais trouxe ao seio do mundo jurídico as complexidades que envolvem 

a área das políticas públicas no Estado moderno. E tal situação, por sua vez, ao mesmo 

tempo em que exige do intérprete judicial novo olhar, nova forma de avaliar a realidade, 

põe em xeque a própria capacidade de o Poder Judiciário efetivar, concretizar, de forma 

universal e coletiva, a prestação social requerida. 

A exigência de um novo olhar, de nova forma de interpretar a realidade, 

parece ser a imagem central e impulsionadora de toda a trajetória desta investigação, 

pois, como nos lembra Ítalo Calvino, diante dos grandes desafios que enfrentamos hoje, 

é preciso, antes de tudo, mudar o ponto de observação.144 

 

 

                                                 
144 CALVINO, Ítalo. Seis propostas para o novo milênio. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
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