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RESUMO 

 

MONTEIRO NETO, Mário. O controle jurisdicional da Administração Pública como 

fator de efetivação dos direitos fundamentais sociais. 2005. f. 136. Dissertação de 

Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

O ponto central da presente dissertação refere-se à questão do controle 

jurisdicional da Administração Pública, como fator de efetivação dos direitos 

fundamentais sociais, que vêm sendo discutidos doutrinariamente e por meio dos 

julgados de nossos tribunais, sendo importante o enfrentamento e a investigação 

científica. Assim, pretende-se realizar um estudo no qual os direitos fundamentais 

possam ser efetivados com programas de ação governamental que visem às 

realizações desses direitos e o controle sobre esses atos administrativos sejam 

feitos pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário e pela ampla participação 

popular. Uma contribuição possível da Administração Pública para efetivação desses 

direitos e a análise do controle jurisdicional da Administração Pública e sua 

vinculação à constitucionalidade e aos princípios constitucionais. Acredita-se, 

portanto, que o controle da Administração pública, por meio dos diversos 

instrumentos, como a ação civil pública, o Mandado de Injunção e o controle de 

constitucionalidade podem ser certamente instrumentos válidos para o 

desenvolvimento nacional e a efetivação dos direitos fundamentais sociais. 

 

Palavras-chave: Controle jurisdicional. Administração Pública. Direitos 

fundamentais sociais. 

 

 



  
 

 

RÉSUMÉ 

 

MONTEIRO NETO, Mário. Le controle jurisditionnel de l'Administration Publique, en 

tant que mécanisme de concrétisation des droits sociaux fondamentaux. 2005. f.136. 

Dissertation de Maîltre – Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do 

Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

Le thème central de cette dissertation réfère au controle jurisditionnel de 

l'Administration Publique, en tant que mécanisme de concrétisation des droits 

sociaux fondamentaux, objets de  discussion doctrinaire et au travers des jugements 

de nos tribunaux, dont l'affrontement et la receherche scientifique s'imposent. De 

cette façon, on y pretend réaliser une étude dans laquelle les droits 

 fondamentaux puissent être assurés par une politique d'action gouvernementale 

vers la concrétisation de ces droits  et que lê contrôle des actions administratives soit 

pris par le Ministère Publique, par le Pouvoir Judiciaire et par une forte participation 

populaire. Une contribution possible de l'Administration Publique pour 

 concrétiser ces droits et l'analyse du contrôle jurisditionnel de l'Administration 

Publique et son attachement à la constitutionnalité et aux principes constitutionnels. 

L'on croit donc que  le contrôle de l'Administration publique, à travers les instruments 

divers, tels que l'action civile publique, l'Ordre de l' Injonction(mandat d'injonction) et 

le contrôle de la constitutionnalité peuvent certainement être considérés comme 

instruments importants  pour le développement national et à l'effectivation des droits 

sociaux fondamentaux. 

 

 Mots-clés: Contrôle jurisditionnel. Administration Publique. Droits sociaux 

fondamentaux. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ponto central da presente dissertação refere-se à questão do controle 

jurisdicional da Administração Pública, como fator de efetivação dos direitos 

fundamentais sociais, que vêm sendo discutidos doutrinariamente e por meio dos 

julgados de nossos tribunais, sendo importante o enfrentamento e a investigação 

científica.  

Ao longo dos anos, os Estados vêm empreendendo esforços para viabilizar a 

efetivação dos direitos fundamentais. A utilização do conceito direitos fundamentais 

nem sempre é habitual, cedendo espaço para as expressões direitos humanos e 

direitos do homem, mais usadas entre autores anglo-americanos e latinos, enquanto 

a expressão direitos fundamentais é de preferência dos alemães. A Administração 

Pública possui importante papel na concretização dos direitos fundamentais. 

Há precedentes históricos e sociológicos que permitiram, certamente, um 

processo de internacionalização e universalização dos direitos fundamentais. 

Não se pode negar a produção humana na criação dos direitos fundamentais 

e sua inclusão nos textos constitucionais, como fundamentos de um Estado liberal, 

que ganha, com a Revolução Francesa de 1789, a positivação desses direitos, 

responsável por enorme progresso na história da humanidade. A história prova e 

demonstra, a todo momento, que os homens não podem prescindir de direitos 
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fundamentais que transcendam as fronteiras do Estado e rompem, assim, com a 

errônea interpretação de soberania nacional absoluta. O indivíduo, pouco a pouco, 

passa a ser sujeito de direitos internacionais, pois os direitos humanos situam-se na 

esfera de vigilância internacional, não mais restritos ao domínio apenas do Estado. 

As investigações zetéticas do fenômeno jurídico, observando o direito no 

campo sociológico, impõem-nos o questionamento dos fundamentos para a 

verdadeira consolidação do Direito Internacional dos Direitos Humanos e sua 

incorporação ao direito positivo. A consolidação dos direitos humanos surge como 

necessidade sociológica e política de instituir-se um sistema de proteção 

internacional de direitos humanos, assim como sua incorporação nas Constituições 

dos Estados. 

O trabalho procura enfocar, em primeiro lugar, uma visão da evolução do 

direito natural à positivação do direito como formação dos direitos humanos, 

considerando fatores de evolução, concepção sociológica e precedentes da teoria 

evolutiva, exatamente para entender-se a origem da formação e a necessidade de 

exigi-los e implementá-los atualmente, à luz do direito constitucional positivo atual. 

O real valor do direito passa a considerar a dignidade da pessoa humana, a 

limitação do poder estatal e o desenvolvimento da personalidade humana. A 

internacionalização desses direitos resultou na necessidade de uma ação 

internacional para a proteção dos direitos humanos, pois que se torna problema de 

relevância internacional, com as declarações e as gerações de direitos. 

No Brasil, nossa Constituição democrática busca garantir os direitos 

fundamentais, diferenciando-se do Constitucionalismo europeu, que, mediante a 

garantia de direitos constitucionais, busca um novo enfrentamento de novos direitos. 
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Nesse desafio nacional, impõe-se um controle dos atos administrativos em respeito 

aos princípios e direitos fundamentais. 

Assim, pretende-se realizar um estudo mediante o qual os direitos 

fundamentais possam ser efetivados com programas de ação governamental que 

visem às realizações desses direitos e o controle sobre esses atos de governo 

sejam feitos pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Uma contribuição 

possível da Administração Pública para efetivação desses direitos é estudada no 

Capítulo III. 

Como o controle da Administração poderia contribuir para o cumprimento do 

direito fundamental ao desenvolvimento e para a efetiva realização da democracia? 

Buscar-se-á uma visão crítica sobre o descumprimento da Constituição Federal e 

das normas e princípios fundamentais, bem como das normas programáticas como 

fator de emperramento do desenvolvimento nacional. Nesses casos, como pode ser 

controlado o ato discricionário, inclusive o mérito do ato? Quem pode ser 

responsabilizado pelo descumprimento delas? Qual a importância e os objetivos do 

cumprimento dos direitos fundamentais? As respostas a questões como essas são 

problemáticas, até mesmo porque não se sabe a exata relação entre 

desenvolvimento econômico e descumprimento de mandamentos constitucionais e 

programas de governo. O problema da efetividade dos direitos fundamentais numa 

perspectiva empírico-dogmática de atuação da Administração Pública é importante 

para o objeto do estudo. 

A partir do Capítulo IV, passa-se a analisar o controle jurisdicional da 

Administração Pública e sua vinculação à constitucionalidade e aos princípios 

constitucionais. 



15 
  

 

 

O atual estágio de desenvolvimento da doutrina administrativista, em face, 

inclusive, do princípio da democracia direta, impõe uma renovação da teoria de 

controle judicial da Administração Pública quanto às políticas públicas, com a busca 

de um direito comparado como fundamento para a evolução nacional e definição dos 

limites e da extensão que esse controle pode abranger. 

A discricionariedade não pode ser vista como sinônimo de arbitrariedade. A 

discricionariedade compreende a possibilidade de escolha do administrador público 

de agir de uma ou outra maneira, segundo a oportunidade e a conveniência da 

medida. No entanto, essa liberdade não pode restar alheia à legalidade, aos 

princípios e normas fundamentais. Os princípios são abordados como fundamento 

de possível efetividade desses direitos no Estado Democrático de Direito. 

No Capítulo V, são estudadas a ampliação do controle jurisdicional da 

Administração Pública como fator de efetivação dos direitos fundamentais, assim 

como a estrutura dos direitos fundamentais como fator de aprimoramento do 

controle judicial e as normas constitucionais programáticas como redutores da 

discricionariedade da Administração Pública na implementação de Políticas 

Públicas. 

No último Capítulo, estudamos o controle da discricionariedade da 

Administração Pública e a evolução dos meios de controle, quais sejam o controle 

de constitucionalidade, o controle via ação civil pública, além dos princípios que 

regem o controle. 

Acredita-se, portanto, que o controle da Administração pública, por meio dos 

diversos instrumentos, como a ação civil pública, o Mandado de Injunção e o 

controle de constitucionalidade podem ser certamente instrumentos válidos para o 

desenvolvimento nacional e a efetivação dos direitos fundamentais sociais. 
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CAPÍTULO I 

DA EVOLUÇÃO DO DIREITO NATURAL À POSITIVAÇÃO DO DIREITO COMO 
FORMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

1.1 Considerações Introdutórias de uma perspectiva histórica 
 

O direito natural, que considerava a natureza como fonte da qual se 

originariam as normas do direito justo, sofreu declínio a partir do século XIX e abriu 

espaço para o direito positivo, entendido como regras obrigatórias do direito, que 

surgem com base nos fatos históricos, religiosos, políticos e econômicos no 

desenvolvimento de um Estado. 

A história demonstra, de antes do século XVI até o século XVIII, que esses 

direitos foram o fundamento para o reconhecimento do legislador para a 

necessidade de positivá-los. As normas do direito positivo são postas por atos da 

vontade humana, cujo conteúdo se acha sujeito à mutabilidade, muito embora se 

reconheça a dimensão supra-estatal de tais direitos, protegidos em nível 

constitucional pelos Estados. 

Para a função didática ou da pesquisa científica, como no caso presente, é de 

se reconhecer a necessidade de distinção entre direitos do homem, direitos 

humanos e direitos fundamentais, como descreve Ingo Sarlet, ao identificar direitos 

do homem como direitos naturais não-positivados, direitos humanos, os positivados 
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na esfera internacional e os direitos fundamentais, os reconhecidos ou outorgados e 

protegidos pelo direito constitucional dos Estados.1 

A expressão direitos humanos fundamentais, consideramo-la redundante ou 

contraditória, sem distinção de conteúdo semântico. As expressões “liberdades 

públicas”, “direitos subjetivos públicos”, “direitos individuais” ou “liberdades 

fundamentais” restringem o significado, a extensão e a importância desses direitos. 

Por isso, adotaremos, no decorrer do texto, direitos humanos e direitos 

fundamentais, abarcando a diferenciação histórica e valorativa. É evidente que a 

dicotomia entre direito positivo e direito natural resta enfraquecida hoje, mas, sob o 

ponto de vista histórico e sociológico, é essencial a diferenciação. 

Nossa abordagem sobre os direitos humanos e direitos fundamentais dar-se-

á com base nas declarações de direitos, na França e nos Estados Unidos, tornando 

mais objetivo o resultado da investigação, muito embora reconheçamos que as 

raízes da igualdade, da dignidade e da liberdade humana estão na filosofia greco-

romana e no Cristianismo. 

          O positivismo procurou suprimir a ideologia jusnaturalista, que vislumbrara a 

essência do direito na natureza, reduzindo à análise de categorias empíricas na 

funcionalidade de estruturas em vigor.  A compreensão desse sentido evolucionista 

fornece as bases para uma adequação da forma de organização das sociedades 

políticas contemporâneas. A separação entre política e direito, a legitimação do 

poder, o controle da Administração Pública e a efetivação dos direitos fundamentais 

serão temas compreendidos com base no aspecto da evolução normativa. 

O apego à forma escrita do direito aumenta a segurança e fornece limites ao 

legislador e ao próprio povo, como destinatário imediato desses direitos.  

                                                 
1 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1998, p. 32. 
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Para a ideologia do século XIX, o caráter mutante do direito passa a ser 

comum. A essa verdadeira institucionalização da mutabilidade do direito, 

condicionada pela mudança estrutural da sociedade, corresponde ao que Luhmann2 

chama de fenômeno da positivação do direito.  

Com base nisso, pode-se claramente vislumbrar um sentido sociológico de 

positivação, que significa o ato de positivar, isto é, de estabelecer um direito por 

força de um ato de vontade. Segue daí a tese segundo a qual todo e qualquer direito 

é fruto de atos dessa natureza, passando a positivação a ser termo correlato de 

decisão.  

A par disso, Luhmann reduz o conceito de positividade à formulação de que o 

direito não só é estatuído mediante decisões, mas também tem sua vigência em 

virtude das decisões, como fenômeno de atendimento das expectativas da 

sociedade.3 

A concepção do direito é vista como produto da cultura humana, de sua 

história, importando com isso a negação do jusnaturalismo, que via o direito como 

entidade metafísica, anterior e superior ao homem. O positivismo impõe, 

necessariamente, a visão do direito como mudança do natural, a antítese da 

natureza e a criação humana, acompanhando o desenvolvimento histórico e 

econômico. O homem reconhece-se, interpretando o momento histórico e renovando 

a legislação. 

Importa destacar aqui a importância de combinar, neste momento, o estudo 

do direito positivo com aspectos históricos e sociológicos. Certamente, o direito 

possui esse aspecto evolucionista, sendo que não se pode prescindir da busca do 

                                                 
2 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983, p. 225. 
3 LUHMANN, op. cit., p. 10. 
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desenvolvimento social para a compreensão do momento jurídico e político de 

determinado Estado.  

O desenvolvimento da dogmática do século XIX e do positivismo, como 

função social, desvincula-se do direito sagrado para adotar uma estrutura neutra que 

não se confundira com o sistema religioso ou político, de forma a permitir, 

exatamente, certa mutabilidade ao direito. 

O direito positivo tem como fundamento as normas jurídicas e os princípios, 

que não são produzidos de qualquer forma, senão atendem a critérios dos costumes 

e das necessidades sociais. Não se pode negar, é certo, que as fontes do direito são 

constituídas dos fatos sociais, visto que a ideologia e as tradições dominantes em 

determinada época influem nos juristas, nos juízes e nos legisladores, no estudo do 

direito, na prolatação da sentença e na feitura da lei, respectivamente. E não se 

pode negar também que as normas consuetudinárias, morais ou religiosas não 

deixam de ser incorporadas ao ordenamento jurídico. 

Norberto Bobbio, ao estudar os tipos de fontes e a formação histórica do 

ordenamento jurídico, informa-nos que 

em cada ordenamento, o ponto de referência último de todas as normas é 
o poder originário, quer dizer, o poder além do qual não existe outro pelo 
qual se possa justificar o ordenamento jurídico. Esse ponto de referência é 
necessário, além de tudo, para fundar a unidade do ordenamento [...]4. 
 

Sem dúvida, é concludente a metáfora de Bobbio no sentido de que o 

ordenamento não nasce num deserto, ou seja, o Estado não é uma sociedade 

natural, mas uma sociedade na qual vigem normas de vários gêneros − morais, 

sociais, religiosas, usuais, consuetudinárias, regras convencionais e assim por 

diante. 

                                                 
4 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. Maria Celeste C. J. Santos. 10. ed. 
Brasília: Universidade de Brasília, 1999. p. 41.  
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O direito positivo não exclui o direito natural, mas abarca-o para positivá-lo. 

Nesse sentido, é de se perceber que o início do século XX revive o direito natural na 

imprescindibilidade de aplicação de princípios orientadores, reconhecidos anteriores 

ao direito e muitos advindos da moral. 

 Bobbio ressalta um duplo processo de formação de um ordenamento, 

mediante a absorção de um direito preexistente e da criação de um direito novo e a 

conseqüente problemática da limitação externa e interna do poder originário. 

Segundo o pensamento jusnaturalista, o jusfilósofo italiano entende que o poder civil 

originário se forma com base num estado de natureza por meio de procedimento 

característico do contrato social, embora existam duas maneiras de se conceber 

esse contrato social. Para a primeira, chamada de Hobbesiana, quem estipula o 

contrato renuncia completamente a todos os direitos do estado natural e o poder civil 

nasce sem limites. De acordo com a segunda hipótese, denominada Lockiana, o 

poder civil é fundado com o objetivo de assegurar melhor o gozo dos direitos 

naturais (como a vida, a propriedade, a liberdade) e, portanto, nasce originariamente 

limitado por um direito preexistente.5 

Pela segunda hipótese, a que por ora nos interessa, o direito positivo pode 

ser visto para a atuação do preexistente direito natural, que entendemos não como 

limitação, mas como direito aceito pelo direito positivo e incorporado ao 

ordenamento jurídico, qualificando-se, inclusive, a posteriori, a finalidade desse 

direito incorporado. 

O positivismo jurídico representou, portanto, prosperidade a partir da metade 

do século XIX, como doutrina jurídica contemporânea, contrapondo-se totalmente ao 

jusnaturalismo, cujas razões certamente podem ser compulsadas na obra de Kelsen 

                                                 
5 BOBBIO, op. cit, 1999, p. 43. 
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e, na época, não excluíam outros vieses do positivismo historicista ou sociologista 

ou do positivismo psicologista.  

João Maurício Adeodato esclarece a razão política do desenvolvimento do 

legalismo na era moderna, ao afirmar que “o sonho da Escola da Exegese e o 

extraordinário desenvolvimento do legalismo na era moderna tiveram uma razão 

política, é certo, a necessidade pragmática de combater os privilégios e decisões 

arbitrárias do antigo regime (...)”.6 

Superada essa fase do positivismo normativista, na segunda metade do 

século XX, inaugura-se o pós-positivismo e a normatividade dos princípios, 

predominando a dimensão axiológica na interpretação do constitucionalismo 

moderno, baseado na filosofia da dignidade humana. As Constituições passam a 

incorporar em seus textos os princípios e guiam a atividade dos intérpretes, o que 

vai ensejar uma nova leitura do Estado Democrático de Direito, da separação dos 

poderes e do controle jurisdicional da administração pública. Essa dimensão 

principiológica do direito influenciou diretamente a hermenêutica constitucional e 

permitiu uma nova postura dos operadores do Direito, na restrição da 

discricionariedade legislativa e administrativa, na busca dos valores maiores 

constitucionais e reconhecendo a essencialidade dos direitos fundamentais. 

 

1.2 Fatores de evolução, concepção sociológica e precedentes de uma teoria 
evolutiva dos direitos fundamentais 
 

Há precedentes históricos e sociológicos que permitiram, certamente, um 

processo de internacionalização e universalização dos direitos humanos. Na 

Inglaterra, houve antecedentes históricos de formação desses direitos, encontrados 

                                                 
6 ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência 
(através de um exame da ontologia de Nicolai Hartmann). São Paulo: Saraiva, 2002, p. 43. 
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nas Cartas Inglesas, como a Magna Carta (1215), a Petition of Rights (1628) e o Bill 

of Rights (1688). 

Flávia Piovesan informa que a polêmica sobre o fundamento e a natureza dos 

direitos humanos sempre se mostrou intensa, discutindo-se se os direitos são 

naturais e inatos ou positivos e históricos, ou, ainda, se derivam de determinado 

sistema moral. O Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização 

Internacional do Trabalho são os primeiros marcos do processo de 

internacionalização dos direitos humanos. Foi necessário redefinir o âmbito e o 

alcance do conceito de soberania estatal, a fim de que se permitisse o advento dos 

direitos humanos como questão de legítimo interesse internacional e redefinir o 

indivíduo no cenário internacional como sujeito de direito internacional7. 

Não se pode negar a produção humana na criação dos direitos fundamentais 

e sua inclusão nos textos constitucionais, como fundamentos de um Estado liberal, 

que ganha, com a Revolução Francesa de 1789, a positivação e a universalização 

desses direitos, com certo caráter abstrato, embora seja certo que constituiu enorme 

progresso na história da humanidade. A Declaração de Direitos do Bom Povo de 

Virgínia, de 1776, que era uma das treze colônias inglesas na América, onde 

estavam consubstanciados diversos direitos fundamentais, foi a primeira declaração 

de direitos fundamentais, que assegurava a liberdade de imprensa, a liberdade 

religiosa, a igualdade, eleições livres e outros. A história prova e demonstra a todo 

momento que os homens não podem prescindir de possuir direitos fundamentais 

que transcendam as fronteiras do Estado, rompendo, assim, com a errônea 

interpretação de soberania nacional absoluta. O indivíduo, pouco a pouco, passa a 

ser sujeito de direitos internacionais, pois os direitos humanos situam-se na esfera 

                                                 
7 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. 2. ed. São Paulo: 
Max Limonad, 1997. p. 131-133. 
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de vigilância internacional, não mais restritos ao domínio apenas do Estado. Houve, 

nesse ponto, uma transição dos direitos de liberdade para os direitos fundamentais 

constitucionais. 

O pensamento zetético do fenômeno jurídico, observando o direito no campo 

sociológico, impõe-nos o questionamento dos fundamentos para a verdadeira 

consolidação do Direito Internacional dos Direitos Humanos e sua incorporação ao 

Direito Constitucional. Essa consolidação dos direitos humanos surge no século XIX 

e no século XX, em virtude das violações ocorridas nesse período histórico, sendo 

que, a partir daí, podemos certamente extrair o conteúdo sociológico e político da 

necessidade de instituir um sistema de proteção internacional de direitos humanos, 

assim como sua incorporação nas Constituições dos Estados. 

Interessa destacar, conforme esclarece Kelsen, que a doutrina do direito 

natural foi dominante nos séculos XVII e XVIII e, após um recuo durante o século 

XIX, voltou ao plano da filosofia social e jurídica mediante a especulação metafísico-

religiosa no século XX, como resultado das guerras mundiais8. 

O real valor do direito passa a considerar a dignidade da pessoa humana, a 

limitação do poder estatal e o desenvolvimento da personalidade humana. A 

internacionalização desses direitos resultou na necessidade de uma ação 

internacional para a proteção dos direitos humanos, visto que se torna problema de 

relevância internacional. 

A origem dos direitos fundamentais no contexto histórico apresentado foi 

produto do conflito e das necessidades socioeconômicas das classes sociais que 

fomentavam os movimentos revolucionários, v.g., a Revolução Americana e a 

                                                 
8 KELSEN, Hans. O problema da justiça. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 74. 
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Revolução Francesa, apresentando-se, atualmente, como problema de 

concretização. 

O motivo do presente histórico para a presente investigação é a correlação 

entre a evolução dos direitos humanos e a limitação ou restrição do poder estatal por 

meio dos direitos humanos, positivados nas declarações de direitos e como 

formação do Estado Constitucional, com fundamento de liberdade e limitação do 

poder, como veremos minuciosamente a seguir. 

 

1.3 As declarações de direitos como marco para a sistematização dos direitos 
fundamentais e a origem dos direitos sociais 

 

As declarações de direitos surgiram, dentro do plano sociológico e histórico, 

como movimento de defesa dos direitos humanos e contra o poder arbitrário e, 

portanto, como limitação do poder estatal. A formação histórica dessas liberdades 

decorreu de um lento processo. Aponta-se a Magna Carta Libertatum, elaborada 

pelo Rei João Sem-Terra em 1215, extraída da nobreza inglesa, que criara o 

Habeas Corpus, importante instrumento de defesa do direito à liberdade de ir e vir. 

Sem dúvida, os fatores de reconhecimento dos direitos humanos são de ordem 

filosófica e religiosa, decorrentes de dogmas cristãos, da igualdade entre os 

homens, criados à imagem e semelhança de Deus, influenciando, assim, a par de 

uma versão racionalista do direito natural, as declarações de direitos. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 foi importante 

marco para a universalização dos direitos humanos e preconizava o povo francês, 

logo no preâmbulo da Carta que: 

[...] o esquecimento e o desprezo dos direitos naturais do homem são as 
únicas causas das desgraças do mundo, decidiu expor numa declaração 
solene esses direitos sagrados e inalienáveis. Assim todos os cidadãos 
poderão comparar continuamente as ações do governo com os objetivos 
de qualquer instituição social, sem jamais se deixar oprimir e aviltar pela 
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tirania, e ter sempre diante dos olhos os fundamentos de sua liberdade e 
de sua felicidade. 

 

O art. 2.º da Declaração francesa proclamara que “o fim de toda a associação 

política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Estes 

direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão.” 

Antes, porém, da Declaração Francesa, houve outras. A primeira e mais 

importante fora a Declaração de Virgínia, de 12 de junho de 1776. 

O art. 1.º da Declaração de Direitos do Estado de Virgínia afirmava a 

liberdade, ao consagrar:  

todos os homens são, por natureza, livres e têm certos direitos inatos, de 
que, quando entram no estado de sociedade, não podem, por nenhuma 
forma, privar ou despojar a sua posteridade, nomeadamente o direito à vida 
e à liberdade, tal como os meios de adquirir e possuir a propriedade e 
procurar obter a felicidade e a segurança. 

 
As Declarações contribuíram para a incorporação desses direitos 

fundamentais nas Constituições. Os Estados atentaram para a necessidade de 

proteção e defesa dos direitos humanos em nível internacional, a fim de 

fundamentar a coexistência pacífica entre as nações. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembléia 

Geral das Nações Unidas e adotada em 10 de dezembro de 1948, marco histórico 

da universalidade do reconhecimento dos direitos humanos, estabeleceu duas 

categorias de direitos: os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e 

culturais, que surgem como resposta direta ao momento histórico absolutista, com 

intenção de impor limites à atuação estatal. Nesse contexto, a atividade do Estado 

estava limitada ao princípio da legalidade e ao respeito aos direitos humanos. 

Percebe-se claramente que a criação do direito pelo poder se fundamenta em 

um positivismo diretamente influenciado por forças criadoras, que podemos 

identificar como causas religiosas, econômicas, políticas e ideológicas.  
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A concepção dinâmica do Direito, criado pelo Positivismo, que se 

contrapunha ao caráter estático do direito natural, com apoio na Sociologia, fornece 

bases para o desenvolvimento da sociedade, inclusive quanto à produção 

legiferante. 

Os direitos fundamentais sociais surgem com base no princípio da igualdade, 

da necessidade de garantir a todos um mínimo de condição existencial, como 

reação à opressão econômico-histórica sobre a classe trabalhadora. José Afonso da 

Silva entende que os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do 

homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado, direta ou 

indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores 

condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualdade de 

situações sociais desiguais.9 

A Constituição do México de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919 

inspiraram outras Constituições, sendo as primeiras a positivar os direitos sociais. A 

Constituição Mexicana de 1917 previa, no Título VI, diversos direitos sociais dos 

trabalhadores, como duração máxima da jornada de trabalho, participação dos 

trabalhadores nos lucros das empresas, descanso e outros (art. 123). A Constituição 

de Weimar previa, na Parte II, os direitos e deveres dos alemães, como igualdade 

perante a lei, livre circulação no território alemão, inviolabilidade de domicílio, do 

sigilo das correspondências, dos correios, telégrafos e do telefone, livre expressão 

do pensamento e outros (art. 109 e seguintes). No Brasil, a primeira Constituição a 

prever direitos sociais foi a de 1934, em que se previa, no Título IV, da “Ordem 

econômica e social”, que “a ordem econômica deve ser organizada conforme os 

princípios da justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a 

                                                 
9 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 10ª. edição. São Paulo: 
Malheiros, 1995, p. 277.  
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todos existência digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica” 

(art. 115 da Constituição de 1934). Direitos trabalhistas foram assegurados, como 

salário mínimo, duração máxima da jornada de trabalho para oito horas, repouso 

semanal, férias, entre outros. Havia o Capítulo II, que disciplinava a educação e a 

cultura. O art. 149 garantia o direito à educação: “A educação é direito de todos e 

deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos, cumprindo a estes 

proporcioná-la a brasileiros e estrangeiros domiciliados no país, de modo que 

possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação e desenvolva num 

espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana”. A Constituição de 1934 

possuía um sentido social, com preceitos do chamado “Welfare State”, constituindo 

um avanço para o Brasil no campo dos direitos sociais, embora muitos deles não 

tivessem saído do papel em suas dimensões existenciais. 

Canotilho identifica duas dimensões dos direitos sociais: a dimensão 

subjetiva, inerente ao espaço existencial do cidadão, independente da sua 

justiciabilidade e exeqüibilidade imediatas e a dimensão objetiva, que impõe às 

normas constitucionais que consagram direitos sociais, como o direito à saúde ou à 

educação e cultura, modelam a dimensão objetiva de duas formas: a) imposições 

legiferantes, apontando a obrigatoriedade de o legislador atuar positivamente e criar 

condições materiais e institucionais para o exercício desses direitos; b) fornecimento 

de prestações aos cidadãos, densificadoras da dimensão subjetiva essencial destes 

direitos e executoras do cumprimento das imposições constitucionais.10  

O jurista lusitano revela entendimento no sentido de que a realização dos 

direitos sociais é um problema de competência constitucional e diz que ao legislador 

compete, dentro das reservas orçamentárias e do desenvolvimento das forças 

                                                 
10 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª edição. Coimbra: Almedina, 1995, 
p. 666-667. 
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produtivas do país, garantir as prestações integradoras desses direitos, visto que a 

omissão do legislador poderia levar ao desencadeamento do processo da 

inconstitucionalidade por omissão.11 

É fácil observar que a constitucionalização dos direitos sociais no século XX 

impôs a necessária intervenção do Estado e, em última análise, da atuação do 

Poder Judiciário para a realização de mudanças orçamentárias ou de garantias para 

a implementação dos direitos sociais. 

 

1.4 As gerações e a proteção dos direitos fundamentais no desenvolvimento 
do Estado 

 

Nessa evolução sociológica, surgem as gerações de direitos fundamentais. O 

professor Paulo Bonavides discorre sobre elas e esclarece que o lema 

revolucionário francês do século XVIII exprimira todo o conteúdo possível dos 

direitos fundamentais: liberdade, igualdade e fraternidade12. 

Os direitos da primeira geração são os direitos da liberdade, os primeiros a 

constar do instrumento normativo-constitucional, conhecidos como direitos civis e 

políticos, que, histórica e sociologicamente, correspondem à fase inaugural do 

constitucionalismo do Ocidente. São direitos cujo titular é o indivíduo, sendo 

oponíveis ao Estado e traduzindo-se como faculdades das pessoas como resistência 

ou oposição perante o Estado13 

Os direitos fundamentais da segunda geração, segundo Bonavides, 

dominaram o século XX do mesmo modo que os direitos da primeira geração 

dominaram o século XIX. São os direitos sociais, culturais e econômicos, bem como 

                                                 
11 Id. Ibid. p. 667-668. 
12 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 
562. 
13 Id. Ibid., p. 563. 
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os direitos coletivos ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo das 

distintas formas de Estado social, depois que germinaram por obra da ideologia e da 

reflexão antiliberal do século XX. Nasceram do princípio da igualdade e foram 

acolhidos no Brasil conforme o preceito da aplicabilidade imediata.14 

Os direitos da terceira geração surgiram de reflexões sobre o 

desenvolvimento, a paz, o meio ambiente, a comunicação e o patrimônio comum da 

humanidade, também denominada de geração dos direitos da solidariedade. O 

direito ao desenvolvimento traduz-se na faculdade dos indivíduos e do dever do 

próprio Estado em relação ao trabalho, à saúde e à alimentação adequada. Pode-se 

perceber claramente a obrigação do Estado de atender aos interesses de outros 

Estados e a ajuda recíproca de caráter financeiro, assim como o direcionamento de 

políticas públicas indispensáveis ao desenvolvimento social e econômico. Esse 

direito é afirmado no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, no favorecimento do progresso social e na obrigatoriedade de instauração de 

melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. 

Os direitos humanos de quarta geração surgem impelidos pela globalização 

política e econômica, que, por sua vez, cria condições para maiores desigualdades, 

tendo em vista as diversidades sociais, políticas e culturais, com a expropriação de 

muitos por alguns e a divisão injusta do produto do trabalho coletivo, o que produz 

justiça e injustiça e evidencia a necessidade de institucionalização de direitos à 

democracia, à informação e ao pluralismo. 

Há autores que não utilizam a terminologia gerações de direitos, mas 

dimensões de direitos, considerando mais adequada essa designação15. Ingo Sarlet 

                                                 
14 Id. Ibid., p. 564. 
15 O próprio Prof. Paulo Bonavides, muito embora utilize a expressão geração de direitos, adverte na 
obra já citada, pp. 571-572, sobre eventual equívoco de linguagem, informando que o vocábulo 
“dimensão” substitui, com vantagem lógica e qualitativa, o termo “geração”. 
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utiliza-se do termo dimensões de direitos fundamentais, muito embora reconheça 

que a discordância reside essencialmente na esfera terminológica e haja consenso 

no que diz respeito ao conteúdo. Entende os direitos fundamentais de primeira 

geração como os direitos civis e políticos, os direitos econômicos, sociais e culturais, 

os da segunda dimensão e os direitos de solidariedade e fraternidade, como da 

terceira dimensão.16  

Willis Santiago Guerra Filho também prefere a terminologia “dimensões de 

direitos fundamentais”, não só pelo preciosismo de que as gerações anteriores não 

desaparecem com o surgimento das novas, mas que os direitos “gestados” em uma 

geração, quando aparecem em uma ordem jurídica que já traz direitos da geração 

sucessiva, assumem uma outra dimensão, pois os direitos de geração mais recente 

tornam-se um pressuposto para entendê-los de forma mais adequada e também 

para melhor realizá-los.17 

A dimensão empírica identificada por Willis Santiago Guerra Filho refere-se à 

situação em que direitos fundamentais são, originalmente, direitos humanos. Mas, 

estabelecendo um corte epistemológico, os direitos fundamentais são manifestações 

positivas do Direito, que espera a produção de efeitos no plano jurídico, dos 

chamados direitos humanos enquanto pautas ético-políticas, em uma dimensão 

suprapositiva. Distingue, ainda, direitos fundamentais dos “direitos da 

personalidade”, porque os segundos se manifestam em dimensão privatista. Em 

dimensão publicista, direitos fundamentais não são diferentes de “direitos subjetivos 

                                                 
16 SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, 
p. 47-52. 
17 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. São Paulo: 
Celso Bastos Editor: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 2001, p. 39. 
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públicos”, pois, algumas vezes, estes últimos não se inserem na estrutura 

constitucional como os primeiros.18 

As últimas dimensões mencionadas por Willis Santiago Guerra Filho são a 

subjetiva e a objetiva. “A dimensão objetiva é aquela onde os direitos fundamentais 

se mostram como princípios conformadores do modo como o Estado que os 

consagra deve organizar-se e atuar. Enquanto situação jurídica subjetiva, o status 

seria a mais adequada dessas figuras porque é aquela donde “brotam” as demais, 

condicionando-as.19 

Ressalta Paulo Bonavides que: 

a democracia positivada enquanto direito da quarta geração há de ser, de 
necessidade, uma democracia direta, materialmente possível graças aos 
avanços da tecnologia de comunicação e legitimamente sustentável graças 
à informação correta e às aberturas pluralistas do sistema. Desse modo, há 
de ser também uma democracia isenta já das contaminações da mídia 
manipuladora, do hermetismo de exclusão, de índole autocrática e 
unitarista, familiar aos monopólios do poder. Na democracia globalizada, o 
Homem configura a presença moral da cidadania. Ele é a constante 
axiológica, o centro da gravidade, a corrente de convergência de todos os 
interesses do sistema. Nessa democracia, a fiscalização de 
constitucionalidade daqueles direitos enunciados - direitos, conforme 
vimos, de quatro dimensões distintas − será obra do cidadão legitimado, 
perante uma instância constitucional suprema, à propositura da ação de 
controle, sempre em moldes compatíveis com a índole e com o exercício 
da democracia direta. Enfim, os direitos da quarta geração compendiam o 
futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos. A 
globalização política será legítima e possível, tão-somente, com eles.20 
 

As gerações contribuíram para o desenvolvimento e a atenção da 

humanidade aos direitos humanos, no plano internacional. 

 

 

 

 

                                                 
18 Id. Ibid., p. 38. 
19 Id. Ibid., p.38. 
20 BONAVIDES, op. cit., p. 571. 
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CAPÍTULO II 

EVOLUÇÃO HISTÓRICO-FILOSÓFICA E O SENTIDO SOCIOLÓGICO DA 
POSITIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 

2.1 Sentido sociológico da positivação dos direitos fundamentais 
 

O sentido sociológico da positivação dos direitos humanos foi fenômeno 

surgido da necessidade de reconhecimento em declarações da dignidade humana 

como fundamento da justiça e paz no mundo. 

As primeiras Declarações, a de Virgínia de 1776 e a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão de 1789, continham um sentido abstrato e ideológico, que 

soava somente como aspiração para a efetivação daqueles direitos ali descritos, 

muito embora contribuíssem valiosamente para o constitucionalismo de nosso 

tempo.  

Niklas Luhmann, já faz algum tempo, manifestara a preocupação acerca dos 

problemas jurídicos da sociedade mundial na discrepância entre o sistema da 

sociedade e o direito positivo, quando assim se expressou:  

Trata-se de crescente discrepância entre o sistema da sociedade que 
aspira a uma unidade global, e o direito positivo pelo outro lado, que é 
estatuído com vigência dentro de limites territoriais de jurisdição. O sistema 
social abrangente amalgamou-se de fato no sentido de uma sociedade 
mundial uniforme, abarcando todas as relações entre as pessoas, sem que 
esse desenvolvimento tivesse sua correspondência em termos de uma 
unificação política do mundo. A formação do direito continua sendo, como 
sempre, atribuída a sistemas políticos locais e controlada por processos 
decisórios. Com isso, delineia-se a situação na qual os problemas que só 
podem ser resolvidos no plano da sociedade mundial, que não mais podem 
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ser problematizados nos sistemas políticos parciais a não ser do ponto de 
vista local, não mais podem ser encaminhados na forma do direito.21 
 

No surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada 

em 10 de dezembro de 1948, é que se começa realmente a tratar os direitos 

humanos no plano internacional e a consagrar valores de respeito à dignidade 

humana como universais, fazendo-se necessário reprimir os abusos e o arbítrio do 

poder, resposta aos excessos do absolutismo. Emerge a positivação do dever de os 

Estados respeitarem as leis e os direitos fundamentais, que abarcou os direitos das 

três gerações já expostos. 

Esses fundamentos, acolhidos por diversas Constituições na nova 

universalidade dos direitos fundamentais, conduzem a um grau mais alto, como 

ressalta Paulo Bonavides, de juridicidade, concretude, positividade e eficácia, para a 

concretização dos direitos da igualdade e fraternidade.22 

Ressalta o referido autor a importância de outros documentos relativos a 

direitos humanos produzidos, com especial menção à Declaração dos Direitos do 

Povo Trabalhador e Explorado, do Congresso Soviético Pan-russo de 1918, 

convertido em Capítulo da Constituição da República Soviética da Rússia, de 5 de 

julho de 1918; à Carta das Nações Unidas, de 26 de junho de 1945; às Resoluções 

da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas; aos Pactos sobre Direitos 

Humanos das Nações Unidas, tais como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 19 de 

dezembro de 1966; à Convenção Européia dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais, de 4 de novembro de 1950; à Carta Social Européia, de 18 de 

outubro de 1961; à Convenção Americana dos Direitos do Homem, de 26 de 

                                                 
21 LUHMANN, op. cit,  p. 154. 
22 BONAVIDES, op. cit, p. 573. 
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novembro de 1969; e à Carta Africana de Banjul dos Direitos do Homem e dos 

Direitos dos Povos, de 27 de junho de 1981.23 

A Constituição brasileira de 1988 institucionaliza regime democrático no Brasil 

e perceptível consolidação desses direitos e garantias fundamentais, com ampla 

participação do povo e o intento claro de promover a cidadania, situando-se no plano 

internacional das Constituições como uma das Cartas mais avançadas no mundo no 

que se refere à proteção e à defesa dos direitos humanos. 

No Título I da Constituição Federal, que trata dos princípios fundamentais, 

encontram-se, dentre os fundamentos, a cidadania e a dignidade da pessoa 

humana. Dentre os objetivos descritos no art. 3.º, está o de construir uma sociedade 

livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

No Título II, dos direitos e garantias fundamentais, observa-se o rol dos 

direitos e deveres individuais e coletivos, incluindo os direitos civis e políticos e os 

direitos sociais (Capítulo II). 

Deve acrescentar-se que a Constituição de 1988, além dos direitos 

individuais, prevê, ainda, os direitos coletivos e difusos, concretiza, desse modo, a 

concepção dos direitos fundamentais e contribui para a tentativa de efetivação dos 

direitos humanos e para a consciência nacional de respeito a eles. 

 

2.2 Considerações sobre as origens e a teoria dos Direitos Humanos 
 

É necessário apresentar um início da história dos direitos naturais do homem, 

dos direitos fundamentais. A Antigüidade não pode ser apontada como referência de 

começo de concepção dos direitos humanos, mas não se pode negar que, nessa 

                                                 
23 BONAVIDES, op. cit, p. 573. 
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época, por meio da filosofia e da religião, surgiram os direitos naturais inerentes à 

espécie humana. Historicamente, portanto, os direitos fundamentais nascem num 

plano filosófico, num plano de razão da própria natureza humana.  

A concepção jusnaturalista do ser humano como titular de direitos naturais 

inalienáveis foi o início da história dos direitos naturais, como legado da doutrina 

greco-romana e do Cristianismo. Na verdade, a Antiguidade Clássica legou-nos os 

primeiros fundamentos das ciências modernas e redimensionou o conhecimento 

humano.  

A doutrina do Direito natural, conforme Kelsen, afirma existir uma 

regulamentação justa das relações humanas, que parte da natureza em geral ou da 

natureza do homem como ser dotado de razão. A natureza é apresentada como 

uma autoridade normativa, como uma espécie de legislador. Por meio de uma 

análise cuidadosa da natureza, poderemos encontrar as normas a ela imanentes, 

que prescrevem a conduta humana correta, ou seja, justa. Ao supor que a natureza 

é criação divina, então as normas a ela imanentes − o Direito natural − são 

expressão da vontade de Deus. A doutrina do Direito apresentaria, portanto, um 

caráter metafísico. Se, todavia, o Direito natural deve ser deduzido da natureza do 

homem enquanto ser dotado de razão − sem considerar uma origem divina dessa 

razão −, ao supor que o princípio da justiça pode ser encontrado na razão humana, 

sem recorrer a uma vontade divina, então aquela doutrina se reveste de um caráter 

racionalista24. 

No Antigo Testamento, está contida a idéia do ser humano como criação 

divina. Da doutrina cristã, surgiu a idéia de igualdade de todos em dignidade. O 

                                                 
24 KELSEN, Hans. O que é justiça. Tradução Luís Carlos Borges. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2001, p. 21. 
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direito natural foi importante para o reconhecimento posterior dos direitos 

fundamentais, a partir das revoluções do século XVIII. 

A doutrina do direito natural, com fundamento metafísico-religioso e 

racionalista da filosofia do direito, distingue, necessariamente, o direito positivo, 

mutável, de um direito natural, que passa a viger em qualquer lugar, na forma de um 

ideal de justiça.  

Aristóteles, diferenciando direito natural e direito positivo, em um das 

passagens do Livro 5 da Ética a Nicômaco, que trata da teoria de justiça, ressalta: 

A justiça política é em parte natural e em parte legal. A parte natural é 
aquela que tem a mesma força em todos os lugares e não existe por 
pensarem os homens deste ou daquele modo. A legal é o que de início 
pode ser determinado indiferentemente, mas deixa de sê-lo depois que foi 
estabelecido [...]25. 

 
A origem metafísico-religiosa do jusnaturalismo é explicada como superior ao 

direito natural e a lei natural é vista como lei de Deus, eterna e imutável. 

No século XIII, a Magna Carta, assinada pelo Rei João Sem-Terra em 15 de 

junho de 1215, perante o alto clero e os barões ingleses, foi um marco para o 

reconhecimento de direitos e liberdades civis clássicas, como o habeas corpus, a 

garantia de propriedade e o devido processo legal. 

Ingo Sarlet informa que: 

a partir do século XVI, mas principalmente nos séculos XVII e XVIII, a 
doutrina jusnaturalista, de modo especial por meio das teorias 
contratualistas, chega ao seu ponto culminante de desenvolvimento. 
Paralelamente, ocorre um processo de laicização do direito natural, que 
atinge seu apogeu no Iluminismo, de inspiração jusracionalista26. 

 
No século XVII, a idéia de direitos naturais e da sua submissão da autoridade 

aos ditames do direito natural foi abordado nas obras de Grócio, Samuel Pufendorf e 

dos ingleses John Milton e Thomas Hobbes. John Locke (1632-1704) deu sua 

                                                 
25 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 
117. 
26 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1998, p. 39. 
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contribuição, sendo o primeiro a reconhecer os direitos naturais e inalienáveis do 

homem (vida, liberdade, propriedade e resistência), mas foi a partir de – para citar os 

representantes mais influentes – Rousseau (1712-1778), na França, T. Paine (1737-

1809) na América e Kant (1724-1804), na Alemanha (Prússia), que, no âmbito do 

Iluminismo de inspiração jusnaturalista, culminou o processo de elaboração 

doutrinária do contratualismo e da teoria dos direitos naturais do indivíduo, na fase 

histórica dos direitos humanos. As declarações inglesas de direitos, importantes no 

século XVII, foram a Petition of Rights, de 1628, o Habeas Corpus Act, de 1679, e o 

Bill of Rights.27 

O nascimento dos direitos fundamentais, como valores históricos e filosóficos 

universalmente aceitos, surge no século XVIII, com a Declaração de Direitos do 

Povo da Virgínia, de 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 

1789, advinda da Revolução Francesa, cujo intento era superar as desigualdades 

entre grupos sociais e indivíduos. Essas duas Declarações têm raízes no 

jusnaturalismo, ao reconhecerem direitos naturais inalienáveis e universais. 

Os sistemas constitucionais e o reconhecimento de direitos fundamentais nas 

Constituições do século XIX sofreram grande influência dessas Declarações e, 

principalmente, da Revolução Francesa. Na verdade, os períodos históricos podem 

ser resumidos em duas fases, quais sejam: a generalização e a internacionalização, 

quando se percebe a insuficiência de proteção em nível estatal apenas, 

necessitando-se de uma ação supranacional. 

A partir daí, inicia-se o processo de constitucionalização dos direitos 

fundamentais no século XIX, marcando, assim, a importância das Declarações para 

a consagração dos direitos humanos no plano nacional e internacional. 

                                                 
27 SARLET, ibidem, p. 41. 
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A interpretação moderna dos direitos fundamentais ocorre no âmbito 

constitucional e considera o respeito aos tratados internacionais e aos princípios 

constitucionais e de interpretação conforme a Constituição. 

Canotilho identifica várias teorias dos direitos fundamentais, quais sejam: a 

teoria liberal, a teoria da ordem de valores, a teoria institucional, a teoria social, a 

teoria democrática funcional e a teoria socialista dos direitos fundamentais. A teoria 

liberal tem como características: 1) os direitos fundamentais são direitos do particular 

perante o Estado, são essencialmente direitos de autonomia e direitos de defesa; 2) 

os direitos fundamentais revestem, concomitantemente, o caráter de normas de 

distribuição de competências entre o indivíduo e o Estado, favorável à ampliação do 

domínio de liberdade individual e à restrição da ação estatal aos momentos de 

garantia e ordem necessários ao livre desenvolvimento desses direitos. (...).28 

Outra teoria explanada por Canotilho, importante para ser destacada, é a 

teoria social, que interessa ao presente estudo por assegurar uma tripla dimensão 

dos direitos fundamentais: a dimensão individual (pessoal), a dimensão institucional 

e a dimensão processual. A presente teoria exige uma intervenção pública 

estritamente necessária à realização desses direitos, como um fim a ser perseguido 

pelo Estado.29  

Acresce a teoria social a importância da intervenção estatal para a 

concretização dos direitos sociais. A terceira dimensão, assinalada por Canotilho, 

refere-se ao âmbito processual, em que se assegura aos cidadãos participar na 

efetivação das prestações necessárias ao livre desenvolvimento de seu status 

activus.30 

                                                 
28 CANOTILHO, op. cit. p. 506. 
29 Id. Ibid., p. 509. 
30 Id. Ibid., p.509. 
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As teorias dos direitos fundamentais partem desses pressupostos, mas não 

se esgotam neles, ao revés, ampliando-se para a multifuncionalidade, conforme os 

padrões sociais e a interpretação judicial, segundo uma concepção axiológica, que 

permita ao Poder Judiciário um papel de concretizador da Constituição, sem 

desconsiderar a legitimidade do administrador público, conferida pelo voto, mas 

preenchendo uma lacuna circunstancial em nome de direitos fundamentais. 

Habermas, em sua teoria procedimentalista, defende a Constituição como 

determinadora de procedimentos políticos, mediante os quais os cidadãos podem 

prosseguir cooperativamente o projeto de produzir condições justas de vida, e tal 

compreensão imprime uma virada teórico-democrática ao problema da legitimidade 

do controle jurisdicional da Constituição.31 

Há de se considerar o índice de desenvolvimento brasileiro, para permitir, no 

entanto, uma intervenção maior do Poder Judiciário, inclusive para proteção das 

pessoas que não conseguem pleitear junto a esse Poder. É utópico afirmar e, por 

isso, perigoso, o direito comparado, quando se quer, alhures, na dogmática 

brasileira, equiparar brasileiros e alemães quanto aos direitos sociais. Daí a 

importância da multifuncionalidade dos direitos fundamentais e de uma aplicação 

coerente a um país que sofreu as deformações do subdesenvolvimento. 

 

2.3 Do fundamento dos Direitos Humanos aos direitos fundamentais sociais 
 

A concepção coerente dos direitos humanos resume-se na outorga desses 

direitos a cada ser humano, sem distinção ou hierarquia, impondo-se ao legislador a 

impossibilidade de edição da lei em desconformidade com essa isonomia. 

                                                 
31 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, volume I. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 326. 



40 
  

 

 

O respeito à dignidade humana é requisito para essa noção de direitos 

humanos. Esse acatamento deriva de uma obrigação do Estado e dos outros 

indivíduos. As ações humanas são protegidas e, ao mesmo tempo, limitadas pelo 

Estado de Direito, que se alicerça na democracia. 

O Estado, ao mesmo tempo em que protege esses direitos, abstém-se de 

ofendê-los, mantendo a ordem social. Para que esse poder se efetive de forma 

pacífica e democrática, não-arbitrária, há previsão nas Constituições sobre a 

limitação do poder e formas e procedimentos de atuação dele. 

Há uma tendência de abandonar o estudo do fundamento dos direitos 

humanos, considerando-se que, no plano filosófico, as discussões não se findam, 

mas faz-se imprescindível a efetiva aplicação e proteção dos direitos 

fundamentais32. 

A teoria filosófica dos direitos humanos é a eterna busca da liberdade e da 

justiça fundamentada na dignidade humana. A busca pela efetividade desses 

direitos encontra-se entre o direito natural de caráter religioso, proveniente de Deus, 

o direito deduzido da natureza, um direito eterno e imutável, e o direito positivo, 

criado pelo homem, uma ordem normativa temporária e mutável, desde que se 

abstraia o caráter eminentemente axiológico do direito. 

O jusnaturalismo teve efeitos importantes na teoria constitucional e nas 

codificações do século XIX, em fase anterior ao positivismo jurídico, derivando daí 

um sistema universal de proteção dos direitos humanos. 

Kelsen afirma que a doutrina do direito natural é fundamentada em um 

dualismo entre direito positivo e fundamental, na qual o direito positivo somente é 

justificado e válido na medida em que corresponda ao direito natural, o que tornaria 

                                                 
32 Esse é o entendimento de BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
p. 25. e PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 403. 



41 
  

 

 

o direito positivo inteiramente supérfluo. Por outro lado, reconhece o autor que 

algumas doutrinas impõem a necessidade de um Direito positivo como mecanismo 

coercitivo33. 

A teoria social dos direitos fundamentais, explicitada por Canotilho, salientada 

no tópico anterior, serve como tentativa de assegurar a efetivação dos direitos 

sociais, instituídos no Brasil pela Constituição de 1934, que fora influenciada pela 

Constituição Mexicana e pela Constituição da República de Weimer. 

A Constituição Federal de 1988 consagra, no art. 6.º, os direitos sociais, a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. É de 

salientar-se que as políticas públicas e a economia do Estado são pressupostos de 

existência dos direitos sociais. 

É por essa razão que não se pode mais ver tais direitos de segunda geração 

com caráter ideológico ou dependente de normas programáticas, mas como direitos 

que devem ter satisfação progressiva, cujo orçamento estatal deverá atender a tais 

demandas progressivamente, sem retrocesso, sob pena das medidas judiciais 

cabíveis a exigirem tais prestações. É certo que a efetivação desses direitos requer 

disponibilidade econômica, mas não deve dispor o Administrador Público de ampla 

liberdade, exigindo-se uma adequada aplicação e o controle dos recursos públicos, 

inclusive para preponderar os valores em conflito quanto aos direitos fundamentais, 

tendo em vista a multifuncionalidade e as mudanças que eles ensejam. 

 

 

                                                 
33 In: O que é justiça?: a justiça, o direito e a política no espelho da ciência. Tradução Luís Carlos 
Borges. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 142. 
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2.4 Direitos Humanos e filosofia política no pensamento jurídico de Thomas 
Hobbes: Leviatã ou Thêmis? O que deve prevalecer? 
 

A justificativa para discorrer sobre a teoria Hobbesiana, segundo a qual a 

origem do Estado ou da sociedade está no contrato firmado para estabelecer as 

regras do convívio social e o poder do Estado deve ser pleno, é a necessidade de 

demonstrar como o poder que conduz ao respeito é tão importante quanto a sua 

limitação. A atenuação desse “poder absoluto” é, atualmente, o fundamento da 

democracia, nesse “contrato” pactuado entre os “súditos”.   

O pensamento jurídico do filósofo inglês Thomas Hobbes (1588-1679) refere-

se ao fato de o Direito natural justificar a liberdade e legitimar os meios a serem 

utilizados pela Justiça, estabelecendo três estágios diferentes: a) a natureza, na qual 

os homens lutam entre si; b) a sociedade, na qual, os homens, temendo a 

insegurança, criam um contrato ou pacto, pelo qual condicionam a convivência 

social; e c) o Direito, quando os homens renunciam a seus direitos em favor de um 

Parlamento ou de um monarca, disciplinando a convivência humana. 

Hobbes, no Leviatã, comenta sobre o direito natural, como a regra geral 

estabelecida pela razão, mediante a qual o ser humano tem a liberdade de usar seu 

próprio poder, da maneira como quiser, para preservação da sua própria natureza, 

da sua vida. Por liberdade, entende o filósofo a ausência de impedimentos externos 

para tal desiderato, impedimentos esses que, com freqüência, suprimem parte do 

poder do homem. O filósofo ressalta a importância de cada um buscar a paz e segui-

la. Dessa lei fundamental da natureza, que ordena a todos os homens que procurem 

a paz, deriva uma segunda, que um homem concorde, conjuntamente com outros, 

para defesa da paz e de si mesmo, em renunciar a seu direito a todas as coisas, 

contentando-se, em relação a outros homens, com a mesma liberdade que permite a 
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si mesmo, pois, enquanto cada homem detiver seu direito de fazer tudo quanto 

queira, a condição de guerra será constante para todos. Porém se os outros homens 

não renunciarem a seu direito, assim como ele próprio, nesse caso, não há razão 

para que alguém se prive do seu, por isso equivaleria a oferecer-se como presa e 

não a se dispor para a paz. 34 

Hobbes, diferentemente de Aristóteles, que via no homem um ser 

eminentemente social, não concordava, ao afirmar que a natureza não colocara no 

homem o instinto sociável; o homem só busca companheiros por interesse, por 

necessidade, sendo a sociedade política fruto artificial de um pacto voluntário de 

interesses, que, contrariados, levariam à guerra. A convivência de todos sem um 

Estado que os tutele levaria à “guerra de todos contra todos”. Hobbes parte de um 

Estado Natural para um Estado Soberano a fim de explicar sua teoria. 

A segunda lei fundamental da natureza refere-se à ordenação com que todos 

os homens concordem, quando os outros também o façam, em renunciar ao direito a 

todos as coisas e a contentar-se em ter tanta liberdade quanto ele permitiria que os 

outros homens tivessem em relação a ele mesmo, na medida do contrato. 

Hobbes, portanto, discorre sobre parte do direito natural, no qual cada homem 

dispõe da liberdade de usar seu próprio poder, de maneira como quiser, para 

preservar sua própria natureza, da necessidade de instituir-se um poder 

suficientemente grande para nossa segurança, fornecendo bases para o 

entendimento contratualista e sobre o Estado. 

 

                                                 
34 HOBBES, Thomas. Leviatã. Tradução Alex Martins. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 102. e 
HOBBES, Thomas, Leviatã ou, A matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil: São 
Paulo: Ícone, 2000, p. 193- 209. 
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2.5 Fundamento e pressupostos filosóficos dos direitos humanos: justiça, 
liberdade e igualdade como proteção aos excessos da administração pública 

 

Não se pode negar que os direitos humanos surgiram num plano filosófico, 

como problema a ser resolvido pela filosofia, objeto de meditação dos filósofos, sem 

uma sistematização objetiva e científica. Daí a importância de definir-se, mesmo que 

acanhadamente, os conceitos de justiça e liberdade. 

Kelsen meditou e discorreu sobre a justiça, chegando à conclusão de que o 

homem nunca chegará a uma resposta definitiva, devendo contentar-se em 

perguntar melhor. Entende Kelsen ser a justiça uma característica possível, porém 

não necessária, de uma ordem social. Afirma ser o anseio por justiça o eterno 

anseio do homem por felicidade e, não podendo encontrá-la isoladamente, procura-a 

na sociedade. Justiça, para ele, é felicidade garantida pela ordem social. Mas chega 

à conclusão de que Justiça absoluta inexiste, sendo um ideal irracional, não 

definindo completamente o conceito de justiça35. 

A noção de justiça sugere a idéia de certa igualdade. Desde Platão e 

Aristóteles, passando por Santo Tomás, até os juristas e filósofos contemporâneos, 

todos estão de acordo sobre esse ponto. A idéia de justiça realmente consiste numa 

aplicação de uma idéia de igualdade, não absoluta, mas relativa a cada caso.  

Muito embora o princípio da igualdade seja um valor universal e qualquer 

discriminação deva ser repelida (sexo, cor, raça, origem social e outros), a 

desigualdade ainda se faz presente no mundo, apesar das solenes Declarações, 

dentre elas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que expressa, em seu 

art. 7.º: “Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igual proteção 

                                                 
35 O que é justiça?: a justiça, o direito e a política no espelho da ciência. Tradução Luís Carlos 
Borges. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 2-7. 
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da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a 

presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação”.  

Da liberdade individual, requisito dos regimes democráticos, só se poderá 

usufruir se os homens tiverem direitos iguais, de tal sorte que o princípio deve ser 

dirigido tanto aos legisladores quanto aos aplicadores das leis. 

A legislação não deve ser fonte de vantagens de alguns, mas ordem de 

tratamento regulador da vida, tratando equitativamente todos os cidadãos. É de 

Aristóteles a assertiva de que a igualdade significa tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais. Montesquieu e Rousseau propagaram as idéias de 

igualdade e controle do poder. 

O fundamento da justiça está em conceder tais direitos aos que se 

considerarem iguais e aos que se considerarem desiguais. O problema maior é essa 

aferição, esse juízo de valor, que me parece, sempre será relativo e nunca será 

exata a realização da justiça ou o tratamento igual, com base no princípio da 

igualdade, que é, atualmente, um dos pilares dos direitos fundamentais. 

O descumprimento desse princípio universal revela-se, muitas vezes, na 

forma de discriminação, que é a negação de direitos, mediante preconceitos 

nacionais, religiosos, sexuais, ideológicos e sociais. 

A liberdade, tal qual a justiça, surge num plano filosófico e é também de difícil 

conceituação. Robert Alexy reconhece ser o conceito de liberdade um dos conceitos 

práticos mais fundamentais e um dos menos claros, sendo seu âmbito de aplicação 

quase ilimitado, facultando a alguém realizar algo. O conceito jurídico de liberdade é 

explicado por Alexy como sendo um atributo de pessoas, sendo que o objeto da 
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liberdade é uma alternativa de ação ou uma ação, para fazer o necessário e o 

razoável36. 

Quando o objeto da liberdade é uma alternativa de ação, Alexy chama-a de 

“liberdade negativa”.37  

Para a filosofia dos direitos humanos, a liberdade é conceito importante, pois 

a própria formação histórica desses direitos decorreu de uma luta, enquanto, 

atualmente, se discute como equacionar tais liberdades ou como discipliná-las 

quanto ao convívio em sociedade. 

Montesquieu dá mais praticidade à sua definição de liberdade quando diz 

que, em uma sociedade onde há lei, a liberdade não pode consistir senão no poder 

de fazer apenas aquilo que se deve fazer e de não ser constrangido a fazer aquilo 

que não se deve fazer. Chega, ainda, a distinguir liberdade de independência, sendo 

a primeira o direito de fazer tudo quanto as leis permitem e, se um cidadão pudesse 

fazer o que elas proíbem, não haveria mais liberdade, porque os demais teriam 

todos o mesmo poder38. 

Na doutrina da separação de poderes em Montesquieu, há a advertência, 

repetida mundo afora, como lugar comum, de que o poder só pode ser limitado por 

outro poder. Para que não se possa abusar do poder, é necessário que outro poder 

o limite.39 

A liberdade, em sua acepção moderna, refere-se à própria limitação do poder 

político a ensejar possibilidade de ação do indivíduo perante o Estado.  

 

                                                 
36 ALEXY, R. Teoria de los derechos fundamentales. Tradução Ernesto Garzón Valdés. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 210-211. 
37 ALEXY, ibidem, p. 214. 
38 MONTESQUIEU, O espírito das leis. Tradução Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 
1993. p. 170. 
39 Id. Ibid.,. p. 170. 
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CAPÍTULO III 

A EVOLUÇÃO DO ESTADO E A CONTRIBUIÇÃO POSSÍVEL DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS SOCIAIS 
 

3.1 Considerações Introdutórias 
 

O conhecimento do desenvolvimento do Estado e da Administração Pública é 

essencial no ponto de partida para o estudo do controle judicial da atividade 

administrativa, tendo em vista que essa atividade controladora cresceu nas diversas 

acepções e aspectos estatais. 

Intensificam-se no Estado brasileiro mecanismos de proteção aos direitos 

fundamentais sociais, fruto de uma Constituição democrática, a de 1988, que 

concedeu ao indivíduo direitos e garantias fundamentais. Não é surpreendente, 

portanto, que caberá questionar a atividade da Administração Pública na efetivação 

desses direitos, sendo o controle judicial relevante mecanismo para que o Estado 

possa atingir os fins prescritos pela Constituição Federal. 

A conceituação descrita no art. 1.º da Constituição sobre o Estado brasileiro 

como Estado Democrático de Direito conduz-nos a percebê-lo como o poder 

emanado do povo, sendo o administrado legitimado a controlar a Administração 

Pública por si ou por meio do Poder Judiciário com os mecanismos pensados pelo 

constituinte. Odete Medauar, comentando sobre as premissas político-institucionais 
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do estudo do direito administrativo, leciona que, a partir da metade da década de 50 

do século XX, surge a preocupação com uma democracia mais completa, que 

transponha o limiar da eleição de representantes políticos para expressar-se 

também no modo de tomada de decisões pelos eleitos, emergindo, assim, a idéia de 

que o valor da democracia depende também do modo pelo qual as decisões são 

tomadas e executadas. Uma democracia administrativa, que pode ser incluída na 

chamada democracia de funcionamento ou operacional40. 

De fato, se observarmos o desenvolvimento histórico da evolução do Estado,  

perceberemos que a conquista dos direitos fundamentais não ocorreu só por meio 

de lutas e movimentos sociais, mas também pela restrição dos poderes do Estado, 

dentre eles, o Poder Executivo. 

A leitura epistemológica do conceito de discricionariedade e uma visão atual 

sobre o princípio da separação de poderes conduzem à evolução das relações entre 

cidadão e Administração. 

 

3.2 Estado de direito e Estado social: uma crise da separação de poderes na 
proteção dos administrados?  

 

O Estado de Direito veio a significar, na segunda metade do século XIX, que 

os governos exercem autoridade por lei, à qual estão subordinados todos os 

indivíduos e o próprio Estado. A separação dos poderes foi uma fórmula de garantir 

direitos individuais e limitar os excessos do poder. 

As leis, nesse contexto, devem expressar a vontade do povo, não de uma 

minoria ou de um ditador. Superando a noção de estado absolutista, a limitação do 

poder por meio da lei, visava a garantir os direitos dos indivíduos, inclusive perante o 

                                                 
40 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 8 ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2004, p.27. 
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Estado. Percebeu-se, portanto, que o controle acerca da atividade do Estado, 

segundo a lei seria frágil, caso não existissem mecanismos capazes de identificar, 

sindicar e reprimir os abusos praticados arbitrariamente. Um requisito do Estado 

Democrático de Direito é que o poder emane do povo. 

Hoje, como adverte Odete Medauar, a concepção de Estado de direito liga-se 

a um contexto de valores e à idéia de que o direito não está resumido à forma 

escrita. Os elementos básicos são: sujeição do poder público à lei e ao direito 

(legalidade); garantias dos direitos fundamentais; funcionamento de juízos e 

tribunais protetores dos direitos dos indivíduos e criação e execução do direito como 

ordenamento destinado à justiça e à paz social41. Nenhum dos poderes é livre no 

Estado de Direito, senão se subordina em todo momento de atuação às normas e 

aos princípios. 

A melhor perspectiva axiológica é a imposição de limites à Administração 

Pública, como fator de efetivação dos direitos sociais, conferindo eficácia pragmática 

aos mandamentos constitucionais. 

A adoção da nomenclatura Estado social, no constitucionalismo, surge com a 

consagração de direitos sociais e econômicos nas Constituições Mexicana de 1917 

e de Weimar de 1919, como marco inicial do Estado social, que, muito embora não 

mencionado na Constituição de 1988, pode ser entendido como o Estado que 

intervém na ordem social e econômica, obrigado a efetivar direitos sociais, como 

educação ou saúde. A Administração Pública está vinculada a atingir os objetivos 

dispostos pelo constituinte, muito embora prevaleça, vez por outra, o controle judicial 

apenas do aspecto formal da lei, deixando de lado os princípios gerais de direito e o 

                                                 
41 Op. Cit, p. 28. 
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atendimento aos direitos fundamentais sociais, originados de uma concepção 

humanística. 

O Estado Social, portanto, não só prevê constitucionalmente os direitos 

sociais e econômicos, bem como impõe observância obrigatória pelo Estado e pela 

sociedade, visando à dignidade humana como fundamento do Estado e quanto à 

interpretação dos demais dispositivos constitucionais. 

No Estado Democrático de Direito, há mecanismos para conter a atuação 

indevida da Administração Pública. Utilizando-se do direito comparado na ordem 

jurídica portuguesa, podemos colher da lição de Marcello Caetano, que as garantias 

existentes na legislação portuguesa contra atividades indevidas da Administração 

podem ser classificadas, quanto à natureza dos meios em que consistem, em 

garantias políticas, garantias graciosas (ou administrativas) e garantias contenciosas 

(ou jurisdicionais)42. 

As garantias políticas, para Marcello Caetano, são todas as que se encontram 

na Constituição para serem dinamizadas pelos órgãos supremos do poder político e, 

bem assim, as que são atribuídas aos cidadãos para serem diretamente exercidas 

contra os atos ilegítimos da autoridade. Algumas decorrem da forma política adotada 

no país, sob o aspecto do sistema de governo (separação de poderes), ou sob o 

aspecto do regime político (Estado de Direito).43 

De fato, a separação dos poderes é destinada a garantir o perfeito e 

harmônico funcionamento dos poderes, garantia dos indivíduos em face do Estado, 

tendo em vista que o Estado de Direito se ergue por meio do princípio da legalidade 

e da justiça. 

                                                 
42 Caetano, Marcello. Manual de direito administrativo. 1ª edição brasileira. Rio. Forense. 1970, p. 
1114-1115. 
43 CAETANO, op. cit, p.1115. 
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As garantias graciosas são identificadas pelo jurista lusitano como as que se 

efetivam mediante a atuação dos órgãos da Administração ativa. A prevenção e 

repressão das violações de direito e interesses de particulares são confiadas à 

própria autoridade administrativa. E, por fim, as garantias contenciosas são todas as 

que se efetivam pela atuação dos órgãos jurisdicionais.44 

A teoria da separação dos poderes surge, como citado, das idéias de 

Aristóteles45 e John Locke46, aperfeiçoada por Montesquieu, que entendia que tais 

poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) deveriam estar sempre separados para 

evitar a concentração de poder nas mãos de um soberano, e cada função no Estado 

pertencesse a um Poder ou órgão, Legislativo, Executivo e Judiciário, mecanismo 

que fora aperfeiçoado pelo sistema de freios e contrapesos, com o controle 

recíproco desses poderes.47 

Essa visão vetusta não mais corresponde aos anseios do Estado moderno, 

que requer uma reinterpretação do mencionado princípio, o entendimento de 

separação de poderes como divisão de poderes (ou atribuições) e permissão da 

intervenção de um Poder em outro, quando na hipótese de controle especificado em 

lei.  

Os mecanismos de controles internos (dentro do mesmo órgão) ou externos 

(Ministério Público e Tribunal de Contas, por exemplo), ensejam esse papel de 

fiscalização e mitigação do princípio da separação dos poderes, principalmente 

                                                 
44 Id. Ibid., p.1120. 
45 Aristóteles distinguia três poderes existentes em todo o Governo: O poder deliberativo, que 
deliberava sobre os negócios do Estado, o Executivo que compreendia todas as magistraturas ou 
poderes constituídos, aqueles de que o Estado precisava para agir, suas atribuições e a maneira de 
satisfazê-las e o terceiro, o Judiciário, que abrangia os cargos de jurisdição. In A política. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998, p.127-143. 
46 John Locke vislumbrava três poderes: Legislativo, Executivo e Federativo. In Segundo tratado 
sobre o governo. São Paulo: editora Martin Claret, 2004, p. 106 (capítulo XII). 
47 Cf. Montesquieu, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 
1993, p. 192-200. 
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levando-se em consideração a possibilidade do acesso à justiça para, dentro do 

controle, exigir a implementação de direitos sociais. 

Hans Kelsen não deixou de ressaltar que não haveria uma separação, mas 

sim, uma distribuição de poderes, asseverando que o conceito de “separação dos 

poderes” pressupõe que os três poderes podem ser determinados como três 

funções distintas e coordenadas do Estado, e que é possível definir fronteiras 

separando cada uma dessas três funções. Kelsen ensina que são duas as funções 

básicas do Estado: a criação e a aplicação do Direito, e não é possível separar 

essas funções.48 

Não há no Brasil, como na França, por exemplo, o contencioso administrativo 

fazendo coisa julgada material, no qual a decisão administrativa não pode ser 

questionada pelo Poder Judiciário. A jurisdição administrativa francesa liga 

estreitamente a jurisdição desse tipo à separação de poderes, com um liame lógico 

entre a opção constitucional para a separação e a entrega do contencioso 

administrativo a um juiz egresso do Executivo.49 

Na França, como na Itália, onde a jurisdição dos atos administrativos cabe 

aos Tribunais Administrativos, não há tanta discussão sobre os limites de análise, ou 

até aonde pode este Tribunal ir na aferição da atividade administrativa. 

Em nosso país, há ampla oportunidade de apreciação do ato administrativo 

pelos juízes, respeitando o que dispõe o art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, no 

qual se diz que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito”. 

                                                 
48 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado; tradução de Luís Carlos Borges. 3ª edição. 
São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 385/386. 
49 RIVERO, Jean. Curso de direito administrativo comparado; tradução J. Cretella Jr. 2ª edição. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 181. 
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Logicamente quando houver desvio ou abuso de poder no ato emanado da 

Administração Pública, impõe-se ao Judiciário analisar se a Administração Pública 

ultrapassou os limites da oportunidade e a conveniência, sem que, com isso, se 

substitua a Administração, pois que lhe faltaria legitimidade para determinar ato ou 

corrigi-lo. Mas é devido ao Judiciário analisar os limites do ato ou se foram feridos 

princípios constitucional-administrativos, mesmo no âmbito da oportunidade e da 

conveniência. É função, digamos, derivada e subsidiária, não de análise do mérito, 

mas apenas a pesquisa se o liame discricionário não fora extrapolado quanto à 

congruência do ato ao interesse público. 

Conforme expõe Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ao dizer:  

O Judiciário não tem, assim, diretamente, voltamos a insistir em benefício 
da clareza, a tutela da legitimidade, pos que esta, no Estado Democrático, 
é, em última análise, do povo e de seus representantes eleitos; mas tem-na 
indiretamente, a partir da definição positivada de legitimidade que se 
contém na norma legal, explícita ou implicitamente, quando autoriza à 
Administração o exercício da discricionariedade.50 

 
Observamos aí a interpretação autorizada aos juízes para fazer prevalecer o 

interesse público. Diogo de Figueiredo Moreira Neto ressalta que, na ocasião em 

que a lei faz uma previsão específica incompleta do interesse coletivo, o Judiciário 

deve questionar se a Administração completou esse espaço corretamente, 

utilizando-se dos princípios da realidade e da razoabilidade. A integração deve ter a 

mesma natureza axiológica do ato integrado.51 

Certamente, uma correta utilização desses princípios conduziria à maior 

proteção aos administrados, limitando-se a atividade administrativa, sem eliminar, no 

entanto, a discricionariedade da Administração. 

Os atos administrativos discricionários podem ser anulados pelo Poder 

Judiciário, desde que fundados em inexistência, insuficiência, inadequabilidade, 

                                                 
50 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões 
sobre os limites e controle da discricionariedade. Rio de Janeiro. Forense, 1998, p. 83. 
51 MOREIRA NETO, Op. Cit, p. 83. 
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incompatibilidade, desproporcionalidade quanto aos motivos, bem como 

impossibilidade, desconformidade ou ineficiência de objetos, controlando o Judiciário 

apenas os limites objetivos do exercício discricionário.52 

Os Estados Unidos, conforme Rivero, optaram pela total adesão ao sistema 

da Rule of Law, colocando-se, então, o princípio da unidade da função jurisdicional. 

O exemplo belga é de reconhecimento à separação dos poderes, com exclusão da 

jurisdição administrativa. Uma decisão da Corte de Cassação belga acentuava, em 

1930: “A Constituição consagrou, nos arts. 25 a 31, uma teoria da separação de 

poderes que vê uma condição de liberdade política na repartição das funções 

públicas em três grupos distintos e independentes uns dos outros” (Cassação, 

05.11.1920, Pasicrisie, 1920, I/239).53 

Há uma nova visão sobre o princípio da separação dos poderes que induz à 

divisão de atribuições e à necessidade de controlar os poderes, insuflando a 

democracia e a proteção aos administrados, sobretudo quanto à efetivação de 

direitos fundamentais.  

Para se evitar uma crise quanto à separação dos poderes, há necessidade de 

uma judicialização da política no Brasil, que induz o Judiciário a controlar a atividade 

da Administração Pública, assumindo um novo papel e redimensionando a atuação 

democrática dos poderes e revolucionando o vetusto conceito da separação e 

harmonia dos poderes estatais. O controle da constitucionalidade das leis foi 

importante nesse processo evolutivo, assegurando, assim, uma limitação ao poder 

político. Uma nova vertente do constitucionalismo moderno a ensejar um novo 

padrão de relacionamento entre os Poderes, como alternativa para resolução de 

conflitos sociais e do acesso à Justiça. 

                                                 
52 Id., Ibidem, p. 84. 
53 RIVERO, op. cit, p. 181/182. 
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3.3 O problema da efetividade dos direitos fundamentais numa perspectiva 
empírico-dogmática de atuação da Administração Pública 

 

Ultrapassada a fase de positivação dos direitos fundamentais, surge o 

problema de interpretação e da efetivação deles, enfrentado pela jurisprudência e 

pela dogmática moderna, tendo em vista o dilema em implementar as normas 

programáticas constitucionais ou de forma mais apropriada, aqui defendida, da 

aplicação imediata desses direitos. 

Importa, atualmente, mais a eficácia dos direitos fundamentais do que a 

teorização ideológica ultrapassada, uma vez que reconheceu a Constituição da 

República de 1988, no parágrafo primeiro do art. 5º, a aplicabilidade imediata das 

normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. 

Impõe-se, atualmente, que se busquem mecanismos de superação desse 

caráter abstrato e ideológico das normas fundamentais sociais, seja por 

interpretação da doutrina ou jurisprudencial. Mesmo as normas de direitos 

fundamentais de eficácia plena, muitas vezes, encontram óbices na conduta do 

legislador infraconstitucional para sua eficácia, pela ação ou pela omissão, o que 

demanda uma maior intervenção do Poder Judiciário, até mesmo pela atividade 

controladora. É fundamental que se dê vida aos direitos. 

Há, ainda, uma visão conservadora na doutrina e na jurisprudência quanto à 

aplicabilidade dos direitos sociais. 

Dessa forma, para a efetividade dos direitos fundamentais, o controle 

jurisdicional da administração deve acontecer sob a forma, v.g, dos instrumentos 

constitucionais do mandado de injunção e da ação direta de inconstitucionalidade. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ainda é acanhada quanto à 

possibilidade de o Poder Judiciário assumir tarefa que, a princípio, caberia ao Poder 
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Legislativo ou ao Poder Executivo, quando já exista a lei e se constate a omissão da 

administração em implementar políticas públicas sob o pretexto da 

discricionariedade. 

Não há como negar que o processo de universalização dos direitos humanos, 

envidado especialmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

ganhou impulso também para a concretização desses direitos no mundo. Passou-se 

da fase abstrata ideológica dos direitos humanos à fase da efetivação, como 

contribuição ao desenvolvimento dos países, principalmente os periféricos. 

A administração pública ganha o poder de dispor de inúmeros direitos quanto 

à sua aplicação, não se admitindo, no entanto, margem para o arbítrio, sendo, por 

esse motivo, necessário, até pela teoria da separação e harmonia dos Poderes, o 

controle recíproco no sistema de freios e contrapesos. A motivação dos atos 

discricionários passa a ser, no momento atual, necessidade para o exame pelo 

Poder Judiciário da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Um direito constitucional timbrado pela efetividade pode resumir-se, como nas 

palavras de Luís Roberto Barroso, em alguns pressupostos, como a Constituição, 

que deve conter-se em limites de razoabilidade no regramento das relações de que 

cuida, para não comprometer seu caráter de instrumento normativo; que as normas 

constitucionais têm eficácia jurídica, sendo imperativas e coativas; que as normas 

constitucionais devem estruturar-se e ordenar-se de forma tal que possibilitem a 

pronta identificação da posição jurídica em que investem os jurisdicionados e tais 

posições devem ser resguardadas por instrumentos de tutela adequados, aptos à 

sua realização prática54. 

                                                 
54 BARROSO, Luis Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e 
possibilidades da Constituição brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1993. p. 82-83. 
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Reside aqui o cerne da questão: ou é equacionado o controle do governo ou 

impõe-se uma desorganização geral das normas constitucionais, ou, ainda, impõe-

se o desrespeito incessante ao Estado democrático e aos fundamentos e objetivos 

da República Federativa do Brasil. 

 

3.4 O problema da efetividade dos direitos fundamentais sociais conforme 
necessidade emergente à dignidade humana 

 

Hans Kelsen aponta distinção entre validade e eficácia. Validade, para ele, 

significa a obrigatoriedade das normas jurídicas, segundo as quais os homens 

devem conduzir-se, além de obedecer a elas e aplicá-las. A eficácia do Direito 

denota que os homens realmente se conduzem como devem conduzir-se, segundo 

as normas jurídicas e as normas são efetivamente aplicadas e obedecidas. A 

validade é uma qualidade; a eficácia é uma qualidade da conduta efetiva dos 

homens55. A vigência, para Kelsen, pertence à ordem do dever-ser e significa a 

existência específica da norma, enquanto a eficácia é a circunstância de a norma ser 

aplicada e seguida por todos.56 

Certamente um dos entraves ao desenvolvimento socioeconômico brasileiro é 

a ineficácia das normas fundamentais sociais, cujo estudo cresce em importância, 

bem como a investigação de fatores e possíveis soluções. 

José Afonso da Silva, questionando o valor do disposto no § 1.º do art. 5.º da 

Constituição Federal, que declara todos aqueles dispositivos de aplicação imediata, 

pondera, em primeiro lugar, que são aquelas normas aplicáveis até onde possam, 

até onde as instituições ofereçam condições para seu atendimento. Em segundo 

                                                 
55 Teoria geral do direito e do estado. Tradução de Luís Carlos Borges. 3. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998. p.55. 
56 KELSEN. Teoria pura do direito; tradução João Baptista Machado. 5ª edição. São Paulo: Martins 
Fontes, 1996. p. 235-238. 
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lugar, que o Poder Judiciário, sendo invocado por uma situação nelas asseguradas, 

não poderá deixar de aplicá-las, conferindo ao interessado o direito reclamado.57 

José Afonso da Silva situa as normas de direitos fundamentais sociais entre 

as de eficácia limitada, mas reconhece que elas (as normas de caráter 

programático) possuem juridicidade e imperatividade, pois elas impõem certos 

limites à autonomia de determinados sujeitos, privados ou públicos, e ditam 

comportamentos públicos em razão dos interesses a serem regulados58. 

Nesse sentido, a abstenção do administrador ou a insuficiente política 

específica dariam margem ao controle de constitucionalidade, em face da proibição 

de retrocesso, buscando-se, assim, uma tutela da objetividade jurídica dos direitos 

fundamentais, como os valores saúde, educação, trabalho e lazer. 

Um óbice que se coloca para a efetivação dos direitos sociais considerados 

como direitos subjetivos é a questão orçamentária, numa constante contenda entre 

direito e política. Até aonde pode ir o controle judiciário e a coerção para 

implementação das normas de direitos sociais? Num conflito entre 

“discricionariedade” e garantias dos cidadãos, que deverá prevalecer? Certamente, 

a atuação da Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da 

proporcionalidade nessa zona de incertezas. 

Invocar o princípio da separação dos Poderes e a discricionariedade é 

conduzir o Estado à involução. Há de se permitir a evolução na interpretação mais 

objetiva dos direitos fundamentais e sua função reestruturante no Estado 

Democrático de Direito. 

 

                                                 
57 DA SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros 
editores, 2003, p. 165. 
58 Id. Ibid., p. 154. 
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CAPÍTULO IV 

O CONTROLE JURISDICIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SUA 
VINCULAÇÃO À CONSTITUCIONALIDADE E AOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS 
 

4.1 O controle jurisdicional da Administração Pública e os sistemas de 
controle existentes 

 

O Poder Executivo, responsável pela implementação de políticas públicas, ou 

seja, programas governamentais, sujeita-se a uma limitação do poder exercido, 

porque vinculado à constitucionalidade, assim como ao atendimento de princípios 

constitucionais. O controle judicial é atividade exercida para proteger o cidadão em 

face da Administração Pública, relevante mecanismo para assegurar a efetividade 

dos direitos, bem como impedir a ilegalidade, o abuso de poder ou o desvio na 

aplicação da lei, levando-se em consideração, inclusive, a motivação dos atos 

administrativos. O controle jurisdicional, princípio do Estado Democrático de Direito, 

aparece no Brasil na Constituição de 1891, sob a influência da Constituição Norte- 

Americana e, principalmente, quanto ao julgamento pela Suprema Corte Norte-

Americana de Marbury v. Madison. 

O prof. Caio Tácito informa que no Império, houve no Brasil, um tímido ensaio 

de contencioso administrativo, principalmente em matéria fiscal, mas não logrou 

êxito como jurisdição administrativa típica. O Conselho de Estado, auxiliar do Poder 
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Moderador, desempenhou atribuições consultivas, uma espécie de justiça opinativa, 

extinto pela República, que implantara, em definitivo, a unidade de jurisdição.59 

Em nosso regime presidencialista, em que, muitas vezes, os interesses 

políticos-partidários interferem no adequado e probo desempenho das funções 

legislativas e executivas, torna-se mais necessário o controle jurisdicional. Seabra 

Fagundes ressalta que o controle direto do Parlamento sobre a Administração 

vincula toda a atividade desta rigorosa inspeção política e torna o controle 

jurisdicional menos necessário, mas não dispensável, enquanto nos países de 

regime presidencial, como o nosso, o Poder Executivo fica praticamente acima das 

intervenções do Parlamento, que, só de modo indireto e remoto, influi na sua ação e 

a fiscaliza, crescendo em importância, assim, a interferência jurisdicional na 

atividade administrativa.60 

É necessário dizer que o poder discricionário da administração pública não se 

traduz em uso arbitrário do direito na implementação de programas e planos de 

governo. Não permite o distanciamento dos princípios constitucionais, como o 

princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 

O controle jurisdicional da administração pública abrange, inclusive, normas 

que contêm conceitos jurídicos indeterminados, como também os discricionários. 

Esse controle deve ser delimitado como fundamento do princípio da separação dos 

Poderes, mas não pode, de modo algum, servir de pretexto para a exclusão de 

alguns atos administrativos que só formalmente parecem ser “políticos” ou 

fantasiados de discricionariedade. 

Quais são os limites de controle da administração pública? Até aonde pode ir 

o Poder Judiciário para o controle dos atos administrativos? Esse problema envolve 
                                                 
59 TÁCITO, Caio. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 1975, p. 35. 
60 FAGUNDES, M. Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Rio de 
Janeiro. Forense. Quarta edição atualizada, 1967. p. 114. 
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a atividade de equacionar o princípio da separação dos Poderes com a 

inafastabilidade da tutela jurisdicional. Se a lei não poderá excluir da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, conforme disposição constitucional do 

art. 5.º, XXXV, resta claro que o controle deve estender-se até onde for necessária a 

implementação de direitos fundamentais, como o direito ao desenvolvimento. 

Os controles da atividade administrativa e seus limites são questões centrais 

de ciência política no Estado brasileiro, pois, no Brasil, diferente de alguns países, 

vigora o sistema de jurisdição única e cabe ao Poder Judiciário, portanto, decidir 

sobre aplicação do Direito ao caso concreto, com o poder de coibir o arbítrio 

administrativo, atividade que cresce em importância na medida em que, no Estado 

moderno, a justiça não pode ser apolítica sob pena de omitir-se na realização dos 

princípios e valores constitucionais, vulgarizando sua atuação na composição de 

interesses menores. Esse conceito de neutralidade encontra-se ultrapassado e deixa 

livre o caminho para a necessária politização da função judicial. 

O controle da constitucionalidade da ação estatal, direcionado a todos os atos 

jurídico-públicos dos agentes do Estado e da lei, assim como o controle da 

conformidade dos atos governamentais com a Constituição, voltados à função do 

governo e da Administração, tanto quanto a omissão estatal, vêm a admitir esse 

controle de legitimidade, de supralegalidade ou de conformidade da ação estatal. 

São esses os limites que precisam ser analisados e criticados para que se encontre 

um mecanismo de controle que não fira princípios constitucionais de sustentação do 

Estado. 

Grã-Bretanha, Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal e órgãos 

comunitários da Europa informam-nos, conforme Germana Moraes, a evolução 

histórica dos parâmetros de desenvolvimento do controle jurisdicional da aplicação 
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dos conceitos indeterminados e da discricionariedade, nomeadamente do erro 

manifesto de apreciação e do Bilan Coût-avântages no Conselho de Estado 

Francês, do excesso de poder e da discricionariedade técnica na Itália, assim como 

a construção pretoriana dos princípios gerais da razoabilidade na Grã-Bretanha e da 

proporcionalidade nos países alemães, com suas projeções e desdobramentos na 

Península ibérica, onde, de um lado, a jurisprudência portuguesa é fortemente 

influenciada pelas técnicas francesas e italianas, sem falar da repercussão das 

germânicas, mais marcantes, embora em nível doutrinário, e, de outro lado, na 

Espanha, sob a inspiração dos princípios da razoabilidade e da igualdade, 

constitucionalizou-se o princípio de “interdição de arbitrariedade”61. 

 

4.2 Limites e extensão do controle judicial como fundamento do Estado 
Democrático de Direito 

 

Não é novidade nem surpresa que o controle judicial dos atos administrativos,  

ainda que praticado com alguma discrição, se estenda, também, à investigação dos 

motivos, da finalidade e da causa do ato. 

Celso Antônio Bandeira de Mello, em obra específica sobre o tema, assevera 

que, se a lei, na caracterização do motivo, utilizar-se, por acaso, de conceitos 

fluidos, vagos, indeterminados e gerar imprecisão, poderá o Judiciário proceder à 

“qualificação” dos motivos. Por exemplo, quando a regra menciona “comportamento 

indecoroso”, “urgência” ou decurso de “prazo razoável”, caberá ao Judiciário 

qualificá-los.62 

                                                 
61 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. 2. ed. São 
Paulo: Dialética, 2004. p. 81-82. 
62 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2003, p. 90. 
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No tema do controle judicial dos conceitos jurídicos indeterminados, podemos 

citar o controle judicial das medidas provisórias, autorizado pelo princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional, descrito no art. 5°., inciso XXXV, da 

Constituição Federal, bem como pela existência da supremacia constitucional e de 

seus princípios em face das normas infraconstitucionais. 

Não se nega a discricionariedade que tem o Chefe do Executivo na edição 

das medidas provisórias, quando atendidos os pressupostos de urgência e 

relevância, mas isso não obsta o Poder Judiciário no dever de apreciar e valorizar os 

requisitos para a edição de tais medidas, visto que a aplicação incorreta dos 

conceitos jurídicos indeterminados significa abuso de poder e viola os preceitos 

constitucionais, que devem ser apreciados pelo Judiciário, como vem entendendo 

recentemente o Supremo Tribunal Federal, conforme Acórdão proferido em Medida 

Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade- ADI 2213 MC/DF, pelo eminente 

Ministro Celso de Mello: 

E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - A 
QUESTÃO DO ABUSO PRESIDENCIAL NA EDIÇÃO DE MEDIDAS 
PROVISÓRIAS - POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS 
PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DA URGÊNCIA E DA 
RELEVÂNCIA (CF, ART. 62, CAPUT) - REFORMA AGRÁRIA - 
NECESSIDADE DE SUA IMPLEMENTAÇÃO - INVASÃO DE IMÓVEIS 
RURAIS PRIVADOS E DE PRÉDIOS PÚBLICOS - INADMISSIBILIDADE - 
ILICITUDE DO ESBULHO POSSESSÓRIO - LEGITIMIDADE DA REAÇÃO 
ESTATAL AOS ATOS DE VIOLAÇÃO POSSESSÓRIA - 
RECONHECIMENTO, EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DA VALIDADE 
CONSTITUCIONAL DA MP Nº 2.027-38/2000, REEDITADA, PELA 
ÚLTIMA VEZ, COMO MP Nº 2.183-56/2001 - INOCORRÊNCIA DE NOVA 
HIPÓTESE DE INEXPROPRIABILIDADE DE IMÓVEIS RURAIS - MEDIDA 
PROVISÓRIA QUE SE DESTINA, TÃO-SOMENTE, A INIBIR PRÁTICAS 
DE TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DAS LEIS E À INTEGRIDADE DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - ARGÜIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE INSUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA 
QUANTO A UMA DAS NORMAS EM EXAME - INVIABILIDADE DA 
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - CONSEQÜENTE INCOGNOSCIBILIDADE 
PARCIAL DA AÇÃO DIRETA - PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR 
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO. 
POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS 
PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS (URGÊNCIA E RELEVÂNCIA) 
QUE CONDICIONAM A EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS. - A edição 
de medidas provisórias, pelo Presidente da República, para legitimar-se 
juridicamente, depende, dentre outros requisitos, da estrita observância dos 
pressupostos constitucionais da urgência e da relevância (CF, art. 62, 
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"caput"). - Os pressupostos da urgência e da relevância, embora conceitos 
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, mesmo expondo-se, 
inicialmente, à avaliação discricionária do Presidente da República, estão 
sujeitos, ainda que excepcionalmente, ao controle do Poder Judiciário, 
porque compõem a própria estrutura constitucional que disciplina as 
medidas provisórias, qualificando-se como requisitos legitimadores e 
juridicamente condicionantes do exercício, pelo Chefe do Poder Executivo, 
da competência normativa primária que lhe foi outorgada, 
extraordinariamente, pela Constituição da República. Doutrina. 
Precedentes. - A possibilidade de controle jurisdicional, mesmo sendo 
excepcional, apóia-se na necessidade de impedir que o Presidente da 
República, ao editar medidas provisórias, incida em excesso de poder ou 
em situação de manifesto abuso institucional, pois o sistema de limitação 
de poderes não permite que práticas governamentais abusivas venham a 
prevalecer sobre os postulados constitucionais que informam a concepção 
democrática de Poder e de Estado, especialmente naquelas hipóteses em 
que se registrar o exercício anômalo e arbitrário das funções estatais. 
UTILIZAÇÃO ABUSIVA DE MEDIDAS PROVISÓRIAS - 
INADMISSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - 
COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. - 
A crescente apropriação institucional do poder de legislar, por parte dos 
sucessivos Presidentes da República, tem despertado graves 
preocupações de ordem jurídica, em razão do fato de a utilização 
excessiva das medidas provisórias causar profundas distorções que se 
projetam no plano das relações políticas entre os Poderes Executivo e 
Legislativo. - Nada pode justificar a utilização abusiva de medidas 
provisórias, sob pena de o Executivo - quando ausentes razões 
constitucionais de urgência, necessidade e relevância material -, investir-
se, ilegitimamente, na mais relevante função institucional que pertence ao 
Congresso Nacional, vindo a converter-se, no âmbito da comunidade 
estatal, em instância hegemônica de poder, afetando, desse modo, com 
grave prejuízo para o regime das liberdades públicas e sérios reflexos 
sobre o sistema de "checks and balances", a relação de equilíbrio que 
necessariamente deve existir entre os Poderes da República. - Cabe, ao 
Poder Judiciário, no desempenho das funções que lhe são inerentes, 
impedir que o exercício compulsivo da competência extraordinária de editar 
medida provisória culmine por introduzir, no processo institucional 
brasileiro, em matéria legislativa, verdadeiro cesarismo governamental, 
provocando, assim, graves distorções no modelo político e gerando sérias 
disfunções comprometedoras da integridade do princípio constitucional da 
separação de poderes. - Configuração, na espécie, dos pressupostos 
constitucionais legitimadores das medidas provisórias ora impugnadas. 
Conseqüente reconhecimento da constitucionalidade formal dos atos 
presidenciais em questão. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FUNDIÁRIA - O 
CARÁTER RELATIVO DO DIREITO DE PROPRIEDADE - A FUNÇÃO 
SOCIAL DA PROPRIEDADE - IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE 
REFORMA AGRÁRIA - NECESSIDADE DE NEUTRALIZAR O ESBULHO 
POSSESSÓRIO PRATICADO CONTRA BENS PÚBLICOS E CONTRA A 
PROPRIEDADE PRIVADA - A PRIMAZIA DAS LEIS E DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO. - O direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis 
que, sobre ele, pesa grave hipoteca social, a significar que, descumprida a 
função social que lhe é inerente (CF, art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a 
intervenção estatal na esfera dominial privada, observados, contudo, para 
esse efeito, os limites, as formas e os procedimentos fixados na própria 
Constituição da República. - O acesso à terra, a solução dos conflitos 
sociais, o aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização 
apropriada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio 
ambiente constituem elementos de realização da função social da 
propriedade. A desapropriação, nesse contexto - enquanto sanção 
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constitucional imponível ao descumprimento da função social da 
propriedade - reflete importante instrumento destinado a dar conseqüência 
aos compromissos assumidos pelo Estado na ordem econômica e social. - 
Incumbe, ao proprietário da terra, o dever jurídico- -social de cultivá-la e de 
explorá-la adequadamente, sob pena de incidir nas disposições 
constitucionais e legais que sancionam os senhores de imóveis ociosos, 
não cultivados e/ou improdutivos, pois só se tem por atendida a função 
social que condiciona o exercício do direito de propriedade, quando o titular 
do domínio cumprir a obrigação (1) de favorecer o bem-estar dos que na 
terra labutam; (2) de manter níveis satisfatórios de produtividade; (3) de 
assegurar a conservação dos recursos naturais; e (4) de observar as 
disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que 
possuem o domínio e aqueles que cultivam a propriedade. O ESBULHO 
POSSESSÓRIO - MESMO TRATANDO-SE DE PROPRIEDADES 
ALEGADAMENTE IMPRODUTIVAS - CONSTITUI ATO REVESTIDO DE 
ILICITUDE JURÍDICA. - Revela-se contrária ao Direito, porque constitui 
atividade à margem da lei, sem qualquer vinculação ao sistema jurídico, a 
conduta daqueles que - particulares, movimentos ou organizações sociais - 
visam, pelo emprego arbitrário da força e pela ocupação ilícita de prédios 
públicos e de imóveis rurais, a constranger, de modo autoritário, o Poder 
Público a promover ações expropriatórias, para efeito de execução do 
programa de reforma agrária. - O processo de reforma agrária, em uma 
sociedade estruturada em bases democráticas, não pode ser 
implementado pelo uso arbitrário da força e pela prática de atos ilícitos de 
violação possessória, ainda que se cuide de imóveis alegadamente 
improdutivos, notadamente porque a Constituição da República - ao 
amparar o proprietário com a cláusula de garantia do direito de propriedade 
(CF, art. 5º, XXII) - proclama que "ninguém será privado (...) de seus bens, 
sem o devido processo legal" (art. 5º, LIV). - O respeito à lei e à autoridade 
da Constituição da República representa condição indispensável e 
necessária ao exercício da liberdade e à prática responsável da cidadania, 
nada podendo legitimar a ruptura da ordem jurídica, quer por atuação de 
movimentos sociais (qualquer que seja o perfil ideológico que ostentem), 
quer por iniciativa do Estado, ainda que se trate da efetivação da reforma 
agrária, pois, mesmo esta, depende, para viabilizar-se constitucionalmente, 
da necessária observância dos princípios e diretrizes que estruturam o 
ordenamento positivo nacional. - O esbulho possessório, além de qualificar-
se como ilícito civil, também pode configurar situação revestida de 
tipicidade penal, caracterizando-se, desse modo, como ato criminoso (CP, 
art. 161, § 1º, II; Lei nº 4.947/66, art. 20). - Os atos configuradores de 
violação possessória, além de instaurarem situações impregnadas de 
inegável ilicitude civil e penal, traduzem hipóteses caracterizadoras de 
força maior, aptas, quando concretamente ocorrentes, a infirmar a própria 
eficácia da declaração expropriatória. Precedentes. O RESPEITO À LEI E 
A POSSIBILIDADE DE ACESSO À JURISDIÇÃO DO ESTADO (ATÉ 
MESMO PARA CONTESTAR A VALIDADE JURÍDICA DA PRÓPRIA LEI) 
CONSTITUEM VALORES ESSENCIAIS E NECESSÁRIOS À 
PRESERVAÇÃO DA ORDEM DEMOCRÁTICA. - A necessidade de 
respeito ao império da lei e a possibilidade de invocação da tutela 
jurisdicional do Estado - que constituem valores essenciais em uma 
sociedade democrática, estruturada sob a égide do princípio da liberdade - 
devem representar o sopro inspirador da harmonia social, além de 
significar um veto permanente a qualquer tipo de comportamento cuja 
motivação derive do intuito deliberado de praticar gestos inaceitáveis de 
violência e de ilicitude, como os atos de invasão da propriedade alheia e de 
desrespeito à autoridade das leis da República. RECONHECIMENTO, EM 
JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MP 
Nº 2.027-38/2000, REEDITADA, PELA ÚLTIMA VEZ, COMO MP Nº 2.183-
56/2001. - Não é lícito ao Estado aceitar, passivamente, a imposição, por 
qualquer entidade ou movimento social organizado, de uma agenda 
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político-social, quando caracterizada por práticas ilegítimas de invasão de 
propriedades rurais, em desafio inaceitável à integridade e à autoridade da 
ordem jurídica. - O Supremo Tribunal Federal não pode validar 
comportamentos ilícitos. Não deve chancelar, jurisdicionalmente, 
agressões inconstitucionais ao direito de propriedade e à posse de 
terceiros. Não pode considerar, nem deve reconhecer, por isso mesmo, 
invasões ilegais da propriedade alheia ou atos de esbulho possessório 
como instrumentos de legitimação da expropriação estatal de bens 
particulares, cuja submissão, a qualquer programa de reforma agrária, 
supõe, para regularmente efetivar-se, o estrito cumprimento das formas e 
dos requisitos previstos nas leis e na Constituição da República. - As 
prescrições constantes da MP 2.027-38/2000, reeditada, pela última vez, 
como MP nº 2.183-56/2001, precisamente porque têm por finalidade 
neutralizar abusos e atos de violação possessória, praticados contra 
proprietários de imóveis rurais, não se mostram eivadas de 
inconstitucionalidade (ao menos em juízo de estrita delibação), pois visam, 
em última análise, a resguardar a integridade de valores protegidos pela 
própria Constituição da República. O sistema constitucional não tolera a 
prática de atos, que, concretizadores de invasões fundiárias, culminam por 
gerar - considerada a própria ilicitude dessa conduta - grave situação de 
insegurança jurídica, de intranqüilidade social e de instabilidade da ordem 
pública. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E DEVER 
PROCESSUAL DE FUNDAMENTAR A IMPUGNAÇÃO. - O Supremo 
Tribunal Federal, no desempenho de sua atividade jurisdicional, não está 
condicionado às razões de ordem jurídica invocadas como suporte da 
pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor da ação direta. Tal 
circunstância, no entanto, não suprime, à parte, o dever processual de 
motivar o pedido e de identificar, na Constituição, em obséquio ao princípio 
da especificação das normas, os dispositivos alegadamente violados pelo 
ato normativo que pretende impugnar. Impõe-se, ao autor, no processo de 
controle concentrado de constitucionalidade, sob pena de não 
conhecimento (total ou parcial) da ação direta, indicar as normas de 
referência - que, inscritas na Constituição da República, revestem-se, por 
isso mesmo, de parametricidade -, em ordem a viabilizar a aferição da 
conformidade vertical dos atos normativos infraconstitucionais. 
Precedentes (RTJ 179/35-37, v.g.).63 

 
No Estado Democrático de Direito, a democracia é o regime em que se 

permitem mudanças contínuas. Deve-se indagar, portanto, se o Brasil vem 

desenvolvendo mecanismos de mudança para a efetivação dos direitos 

fundamentais, mormente quanto ao desenvolvimento. Considera-se que o controle 

judicial relativamente à Administração Pública pode ser o caminho adequado à 

efetivação desses direitos. 

Uma nova hermenêutica constitucional pode fornecer fundamentos ao 

desenvolvimento nacional. Desse modo, a interpretação constitucional imediata 

quanto à atividade administrativa, exteriorizada nas leis e nos programas 
                                                 
63 DJ DATA-23-04-2004 PP-00007 EMENT VOL-02148-02 PP-00296. 
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governamentais (políticas públicas), não pode permanecer, como em muitos casos, 

ao alvedrio do Poder Executivo.  

A Ação de Inconstitucionalidade representa importante papel no Estado 

Brasileiro. Mas é preciso ir além, pois os espaços intocáveis criados pela 

interpretação da discricionariedade administrativa ferem direitos fundamentais. É 

preciso garantir o cumprimento das normas constitucionais. 

Amplitude maior é do controle da conformidade dos atos governamentais, que 

impõe a concretização da Constituição e alcança a omissão da Administração. No 

Estado Democrático de Direito, o controle de legalidade muitas vezes resta 

insuficiente, com a necessidade de conversão no controle de conformidade para o 

efetivo cumprimento dos direitos fundamentais. 

A Administração, com seus poderes normativos, não somente em virtude de 

seu poder regulamentar, mas nas hipóteses de delegação legislativa, comete erros 

ao causar obstáculos às normas definidoras de direitos sociais. Vem daí o 

incessante apelo à formulação de um controle que busque a efetivação desses 

direitos fundamentais, principalmente quanto ao desenvolvimento econômico. 

Uma nova interpretação do constitucionalismo moderno faz-se necessária, 

bem como da dimensão e intensidade do controle judicial e a teoria da interpretação 

de que falou Peter Häberle, como sendo uma teoria que pretenda contemplar, num 

mesmo contexto, a questão dos objetivos e métodos de interpretação e a questão 

referente aos participantes da interpretação constitucional64. 

O controle jurisdicional realizado pelo Poder Judiciário serviria para permitir 

ao povo a interpretação da Constituição, essa abertura democrática de que falou 

Häberle, ao dizer: 
                                                 
64 HÄBERLE. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Tradução Gilmar 
Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1997, p. 13-18. 
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“No Estado constitucional-democrático coloca-se, uma vez mais, a questão da 

legitimação sob uma perspectiva democrática (da Teoria da Democracia). A Ciência 

do Direito constitucional, as Ciências da realidade, os cidadãos e os grupos em geral 

não dispõem de uma legitimação democrática para a interpretação da Constituição 

em sentido estrito. Todavia a democracia não se desenvolve apenas no contexto de 

delegação de responsabilidade formal do Povo para os órgãos estatais (legitimação 

mediante eleições), até o último intérprete formalmente “competente”, a Corte 

Constitucional. Numa sociedade aberta, ela desenvolve-se também por meio de 

formas refinadas de mediação do processo público e pluralista da política e da práxis 

cotidiana, especialmente mediante a realização dos Direitos Fundamentais 

(Grundrechtsverwirklichung), tema muitas vezes referido sob a epígrafe do “aspecto 

democrático” dos Direitos Fundamentais.65 

O processo hermenêutico, para desvendar o significado da inafastabilidade 

da tutela jurisdicional quanto ao controle da Administração, utilizando-se da 

jurisprudência constitucional, importará a evolução ou involução do Estado quanto 

ao desenvolvimento como direito humano inalienável em virtude do qual toda pessoa 

e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, 

social, cultural e político, para ele contribuir e dele desfrutar, a fim de que todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados,  

como dispõe o art. 1.º da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986. 

Que se pode indagar e criar a partir do controle jurisdicional da Administração 

Pública? A Constituição de 1988 é uma Constituição dirigente, que não conseguiu 

fazer cumprir integralmente seus direitos fundamentais. A atividade administrativa e 

sua omissão contribuem para a desorganização do Estado. Há de haver um limite a 

                                                 
65 HÄBERLE. op. cit, p. 36. 
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essa atividade estatal e um controle sobre a omissão estatal que impede a 

concretização desses direitos. 

Há que se permitir uma ampliação do controle judicial da Administração 

Pública no Brasil, objetivando a salvaguarda dos direitos fundamentais. 

Esse entendimento é corroborado por Francisco Queiroz, que ao referir-se à 

realidade brasileira na proteção do particular frente à administração, esclarece: 

Em função da realidade brasileira, é plenamente justificável e defensável 
tal posição, que, em princípio pode parecer simplista a até primária, ao 
jurista europeu, mas que serve como instrumento para um mais efetivo 
controle da Administração Pública, cuja estrutura é extremamente viciada, 
inclusive pela excessiva penetração do elemento político no funcionamento 
da administração, assolada por males como o “spoil system” na designação 
dos titulares de “cargos em comissão”, cujo excessivo número, sem dúvida, 
macula qualquer sentido de profissionalismo dos Órgãos  de direção, por 
serem alçados a esses postos da Administração Pública pessoas que 
efetivamente têm bem mais vinculação com as estruturas de poder político 
responsáveis pelas indicações que com o efetivo interesse público.66 
 

Nesse sentido, é não só necessário, mas urgente um novo pensamento sobre 

o controle dos atos discricionários da Administração Pública, perquirindo-se os 

espaços de motivação dos atos administrativos para anula-los quando contrários aos 

princípios constitucionais e à moralidade administrativa, suscitando o ativismo 

judicial. 

 

4.3 Princípios limitadores e controladores da atividade administrativa não-
vinculada e discricionária 

 

O positivismo legalista está superado quanto à compreensão do controle 

jurisdicional da discricionariedade e da valoração administrativa dos conceitos 

indeterminados, como controle de juridicidade e não apenas de legalidade. Vivemos 

uma época de transição do Direito “por regras” ao Direito “por princípios”, 

                                                 
66 CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. Breves considerações sobre o controle da 
função administrativa e a plenitude da tutela jurisdicional. In Anuário dos Cursos de Pós-
Graduação em Direito, Recife, n. 8, 1997, p. 98. 
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conseqüência da insuficiência das leis na realização da Justiça, como informa 

Germana Moraes67. 

O controle principiológico da Administração Pública ressalta a necessidade de 

a discricionariedade administrativa estar vinculada aos princípios fundamentais, em 

face da inexistência de atos exclusivamente políticos, que, em um primeiro 

momento, não poderiam ser questionados em âmbito judicial. O controle de 

adequação e do mérito administrativo deve ser realizado sempre que houver desvio 

da finalidade pública. Na hipótese de antinomia entre princípio e regra, deverão 

preponderar os princípios como sustentáculos do Estado Democrático de Direito. 

O controle da Administração, portanto, deve ser eficiente no sentido de 

reprimir atentados ao regime democrático sob a pecha da discricionariedade, 

obrigando o Estado-Administração ao cumprimento do programa governamental, 

mormente quanto aos direitos fundamentais. 

Há que se desenvolver uma teoria sobre a evolução do controle da 

Administração Pública, fundamentada em um sistema de normas, princípios e 

análise axiológica da atividade estatal para garantir ao cidadão a participação no 

desenvolvimento social, em respeito aos tratados internacionais e às normas 

constitucionais. Nesse sentido, a discricionariedade passa a ser substituída pela 

justificação principiológica dos atos administrativos.  

 

4.4 Os princípios como fundamento de aplicação dos direitos fundamentais: a 
possível efetividade desses direitos no Estado Democrático de Direito e o 
cumprimento pela Administração 

 

É repetido, como lugar-comum, que interessa, atualmente, não mais o estudo  

                                                 
67 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. 2. ed. São 
Paulo: Dialética, 2004, p. 185. 
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da teoria dos direitos humanos, mas a real efetivação desses direitos e um dos 

possíveis caminhos é o cumprimento de determinados princípios. 

Os princípios são normas que ordenam realizar algo na maior medida 

possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Portanto, os 

princípios são mandados de otimização e estão caracterizados pelo fato de que 

podem ser cumpridos em diferentes graus e a medida devida de seu cumprimento 

não só depende das possibilidades reais, como também das jurídicas.68  

Em sua teoria dos direitos fundamentais, Alexy diferencia regras e princípios, 

apontando que essa distinção se mostra clara nas colisões de princípios e nos 

conflitos de regras. Um conflito de regras só pode ser solucionado introduzindo em 

uma das regras uma cláusula de exceção que elimina o conflito e declara inválida 

pelo menos uma das regras. Para a solução do conflito, uma das regras deve ser 

declarada inválida. A colisão de princípios deve ser solucionada de maneira 

diferente. Quando dois princípios entram em colisão, um dos princípios deve ceder 

ao outro, não significando, com isso, que se deva declarar inválido o princípio 

desprezado nem que se tenha de introduzir uma cláusula de exceção. Na decisão 

dos casos concretos, os princípios têm diferentes pesos, portanto a solução é a 

ponderação dos princípios. A teoria de ponderação de princípios de Alexy busca ser 

racional e rejeita as teorias decisionistas e o conceito de discricionariedade do 

positivismo jurídico.69 

De fato, os princípios prestam-se para fundamentar melhores decisões sobre 

direitos fundamentais. Daí que a eficácia das normas depende da atuação do jurista, 

do Ministério Público e do Poder Judiciário para implementarem um programa 

                                                 
68 ALEXY, op. cit., p. 86-87. 
69 ALEXY, op. cit,, p. 88-89. 
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permanente de aplicação principiológica das garantias constitucionais (acesso à 

educação, à saúde, à segurança pública, entre outros). 

As Constituições modernas dirigentes já abarcam os princípios com força 

normativa. Na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5.º, § 2.º, assevera-se que 

“os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. Os princípios 

passam a ser, portanto, diretrizes para os poderes públicos, que deles não podem 

fugir, sob pena de anulabilidade do ato praticado. Na sociedade pluralista, usam-se, 

de forma crescente, princípios para preservar a defesa dos direitos fundamentais em 

sua aplicação direta e colateral. 

Os princípios servem para a evolução social das normas jurídicas, 

consubstanciadas na jurisprudência. Os princípios e as normas constitucionais, 

conforme lição de George Browne Rego, completam-se, imiscuem-se uns nos 

outros, de forma que o Direito Constitucional se concretiza não pela interpretação e 

aplicação de uma só norma isolada, mas pela sua inserção em todo o sistema 

constitucional. Por sua vez, os princípios estruturais do sistema jurídico são 

formulados mediante um alto grau de abstração, constituindo o vértice hierárquico 

da ordem, necessário às inovações político-ideológicas.70 

Ronald Dworkin entende que a aplicação dos princípios difere da aplicação 

das normas. Dworkin estabelece essa diferenciação quando diz que, se duas regras 

entrarem em conflito, uma delas não poderá ser válida. A decisão para aferir qual 

delas é válida e qual deve ser abandonada ou reformulada pode ser tomada 

recorrendo-se a considerações que estão além das próprias regras. “Um sistema 

                                                 
70 REGO, George Browne. Os princípios fundamentais e sua natureza estruturante na Constituição de 
1988. Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito, Recife, n. 8, 1997. 
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jurídico pode regular esses conflitos mediante outras regras, conforme a 

precedência à regra promulgada pela autoridade de hierarquia superior, à regra 

promulgada mais recentemente, à regra mais específica ou outra coisa do gênero”. 

Ao reverso, os princípios podem entrar em conflito, mas não se eliminam, senão 

interagem uns com os outros, de modo que cada princípio relevante para um 

problema jurídico-particular fornece uma razão em favor de uma determinada 

solução71.  

Os princípios nascem em um plano filosófico, tendo em conta que são 

inspiradores de todos os ramos da ciência jurídica. A abstenção na utilização dos 

princípios conduz ao labirinto da injustiça, porque perde o direito sua capacidade de 

interpretação coerente com a ordem social. 

Os princípios também limitam o âmbito de discricionariedade do julgador. A 

Constituição Federal fornece objetivos como princípios para a República Federativa 

do Brasil (art. 3.º), afirmando que se deve buscar construir uma sociedade livre, justa 

e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a 

marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação. Impõe, assim, um programa constitucional a ser seguido, como 

núcleo fundamental da Constituição dirigente. 

Houve uma evolução significativa da adoção dos princípios. Bonavides 

ressalta que a juridicidade dos princípios passa por três distintas fases: a 

jusnaturalista, a positivista e a pós-positivista. Na primeira, os princípios ainda 

habitavam a esfera abstrata, nula e duvidosa e contrastavam com o reconhecimento 

de sua dimensão ético-valorativa de idéia que inspira os postulados de justiça. A 

                                                 
71 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução e notas Nelson Boeira. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002, p. 43. 
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segunda fase da teorização dos princípios vem a ser a juspositivista, com o ingresso 

dos princípios nos Códigos como fonte normativa subsidiária, inferior à lei. 

Finalmente a terceira fase, a pós-positivista, corresponde aos grandes momentos 

constituintes das últimas décadas do século XX. As novas Constituições 

promulgadas acentuam a hegemonia axiológica dos princípios, convertidos em 

pedestal normativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas 

constitucionais72. 

A teoria dos princípios visa a suprimir a insuficiência das leis, ao regular ou 

julgar determinadas matérias, permitindo-se a evolução do sistema jurídico no Brasil, 

com a jurisprudência dos princípios, tão em voga em nossos Tribunais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 BONAVIDES. Op. cit., p. 259-266. 
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CAPÍTULO V 

 AMPLIAÇÃO DO CONTROLE JURISDICIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
COMO FATOR DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

5.1 Uma visão histórica sobre o controle jurisdicional da Administração 
Pública 
 

Há, atualmente, dois importantes sistemas de controle jurisdicional dos atos 

administrativos. 

O primeiro deles é o controle pela jurisdição comum, pelo qual os atos  

administrativos podem submeter-se à revisão perante o Poder Judiciário. É também 

chamado de sistema de jurisdição única. 

No outro grande sistema, chamado de jurisdição dúplice, como define Seabra 

Fagundes, há um controle pelos Tribunais especializados para resolver situações 

contenciosas em que seja parte a Administração Pública, o chamado contencioso- 

administrativo.73  

A Administração não se submete à jurisdição comum, anteriormente 

mencionada, mas a esses tribunais com competência exclusiva para apreciar os 

atos administrativos ou litígios a eles relacionados. 

                                                 
73 SEABRA FAGUNDES, M. O controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. Rio de 
Janeiro: Forense, 1967, p. 117-118. 
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Seabra Fagundes assevera o marco histórico da existência do controle 

judicial sobre a Administração Pública com o Act of settlement, em 1701, no qual se 

veda a demissão livre dos funcionários da Justiça, assegurando-lhes a 

independência, como órgão autônomo capaz de conter os excessos da 

Administração Pública com esse mecanismo estatal.74 

De fato, com a crescente autonomia e independência do Poder Judiciário, 

surge a exigência de a Administração Pública submeter-se ao princípio da 

legalidade, assim como ao controle para questionamento dos seus atos, pondo os 

magistrados acima do arbítrio da administração. O objetivo das normas jurídicas 

será conferir segurança às relações sociais, tônica do constitucionalismo 

contemporâneo.  

É necessário ressaltar que o controle judicial se dará sobre os atos 

administrativos do Legislativo e do próprio Poder Judiciário quando no exercício de 

atividade administrativa. 

No Brasil, tem-se adotado, historicamente, o controle por meio da jurisdição 

ordinária. A Constituição de 1891, primeiro Carta da ordem jurídico-política da 

República brasileira, dispunha, em seu art. 54 e seguintes, sobre o Poder Judiciário, 

garantindo-lhe sua independência e competências, instituindo implicitamente pelos 

princípios nela contidos o exercício do controle, muito embora aceitasse a 

duplicidade de jurisdição. 

As Constituições de 1891 e 1934 aceitavam a duplicidade da jurisdição, muito 

embora nunca tenha sido implantado o contencioso-administrativo, em respeito aos 

princípios implícitos concernentes à natureza do regime, como cita Miguel Seabra 

Fagundes.75 

                                                 
74 SEABRA FAGUNDES, op., cit, p. 120. 
75 SEABRA FAGUNDES, op. cit., p. 138. 
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As Constituições de 1937, 1946 e 1967 repetem a possibilidade de controle 

judicial, que sobrevive até hoje. 

Com a Constituição de 1988, que acolhe a jurisdição única, afirma-se, de 

modo veemente, o controle judicial dos atos administrativos no inciso XXXV, do art. 

5°. Alarga-se o sistema de controle, permitindo-se ao Judiciário rever ou fazer sanar 

ameaça de lesão a direito. 

A tendência moderna é a restrição ao exercício do poder administrativo por 

meio do controle, considerando-se, inclusive, a expansão da ação administrativa do 

Estado, com os serviços públicos e as agências reguladoras. Há, assim, duas 

vertentes a essa tendência, sendo a primeira a disciplina da atuação administrativa a 

fim de impedir excessos e a segunda a própria defesa dos direitos fundamentais. 

A tendência atual doutrinária e jurisprudencial está no sentido da 

possibilidade do controle dos atos discricionários, levando-se em consideração a 

Constituição, as leis do país e os princípios constitucionais-administrativos, como 

fundamento essencial do regime democrático. 

 

5.2 A errônea aplicação da teoria da reserva do possível no direito 
constitucional brasileiro: um direito comparado equivocado 

 

Não é difícil cair nas areias movediças do estudo do Direito Comparado, 

perigo sempre presente quando se descreve um sistema jurídico alienígena e 

problema maior quando se faz apenas uma leitura da lei, sem o cuidado de analisar 

as circunstâncias históricas das quais provieram tais leis, assim como as 

características socioeconômicas do país de origem, do qual se pretende a 

comparação. O Direito Comparado não se resume à análise da legislação somente. 
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Requer mais que isso. Há de se conhecer a jurisprudência e a sociedade a 

comparar. 

A tendência moderna sempre foi, desde Canotilho até autores mais 

modernos, a restrição dos direitos sociais a uma “reserva do possível”, restringindo o 

controle da Administração e sua própria atuação à dependência de recursos 

econômicos para a efetivação dos direitos sociais. 

Na verdade, essa teoria, conforme alude Andreas J. Krell, representa a 

“adaptação de um topos da jurisprudência constitucional alemã (Der Vorbehalt des 

Möglichen), que entende estar a construção de direitos subjetivos à prestação 

material de serviços públicos pelo Estado sujeita à condição da disponibilidade dos 

respectivos recursos”.76. 

O Prof. Andreas Krell cita a decisão do Tribunal Constitucional Federal da 

Alemanha, que entendeu que esses direitos a prestações positivas (Teilhaberechte) 

“estão sujeitos à reserva do possível no sentido daquilo que o indivíduo, de maneira 

racional, pode esperar da sociedade. A corte da Alemanha recusara a tese de que o 

Estado seria obrigado a criar a quantidade suficiente de vagas nas universidades 

públicas para atender a todos os candidatos.77 

É fácil perceber que a aplicação da teoria da reserva do possível no Brasil 

não se enquadra em seu perfil socioeconômico, diferente da Alemanha, que 

conseguiu vencer seus problemas sociais básicos. Exige-se no Brasil uma postura 

mais dinâmica para impedir a omissão estatal e ampliar os espaços possíveis das 

políticas públicas sobre os direitos fundamentais, controlando-se, inclusive, o 

orçamento estatal. 

 
                                                 
76 KRELL, Andréas Joachim. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des) 
caminhos de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002, p. 52. 
77 KRELL. op. cit.,  p. 52. 
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5.3 A Teoria Analítica dos direitos fundamentais de Robert Alexy 
 

Robert Alexy cria uma teoria analítica para a estrutura dos direitos 

fundamentais, consubstanciados na tríplice estrutura: direito a algo, liberdades e 

competências 78. 

Conforme essa estrutura, os direitos a alguma coisa podem ser concebidos 

como uma relação tríade, na qual o primeiro membro é titular de um direito, o 

segundo é o destinatário do direito e o terceiro, o objeto do direito. 

O Direito a ações negativas são direitos de defesa e os direitos dos cidadãos 

frente ao Estado são divididos em três grupos. O primeiro refere-se ao Direito que, 

ao Estado, não impeça ou obstaculize determinadas ações do titular do direito; o 

segundo, que o Estado não afete determinadas propriedades ou situações do titular 

do direito, e o terceiro, que o Estado não poderá eliminar determinadas posições 

jurídicas do titular do direito. 

Os direitos a ações positivas expressam-se por meio de uma ação positiva 

fática, como o fato de se pode exigir do Estado a prestação do ensino fundamental, 

assistência médica, entre outros.  

A liberdade, dentro da estrutura formulada por Alexy, pode ser explicada 

como a alternativa de uma pessoa de ação sobre o objeto, ou seja, quando é livre 

para fazer ou não algo, porque não está impedida ou obrigada a praticar uma 

conduta, considerando-se a necessidade de existir uma norma positiva que 

assegure essa posição livre do indivíduo, como a liberdade de resposta em caso de 

ofensa (art. 5.º, V), ou a liberdade de associação (art. 5.º, XVII). 

                                                 
78 ALEXY, Roberto. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y 
Constitucionales, 2002, p. 186-239. 
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As competências não se referem à permissão de uma conduta nem à 

exigência de um comportamento de outrem, mas à capacidade de o indivíduo, por 

meio de uma ação, vir a modificar a posição jurídica de algo ou de alguém em 

relação àquela em seu estado natural. 

A doutrina do status de Jellinek informa que os direitos fundamentais 

cumprem diferentes funções na ordem jurídica e asseguram aos indivíduos posições 

jurídicas em relação ao Estado, posições denominadas status, qualificando os 

sujeitos. 

O status negativo corresponde à esfera de liberdade mediante a qual os 

interesses essencialmente individuais encontram sua satisfação. É uma esfera de 

liberdade individual, cujas ações são livres, porque não estão ordenadas ou 

proibidas, ou seja, tanto sua omissão quanto sua realização são permitidas.79 

O status passivo refere-se ao campo no qual o indivíduo se encontra em 

posição de sujeição ao Estado; é a esfera de obrigações. Quanto maior o status 

passivo, menor o status negativo. Cada novo dever imposto representa uma 

diminuição da esfera de liberdade do indivíduo. A relação assim estabelecida entre 

ambos os status (passivo e negativo) é uma relação de contradição.80 

O status positivo concede ao indivíduo capacidades para exigir do Estado 

prestações positivas, reclamando para si uma prestação a que está obrigado o 

Estado. O indivíduo pode também exigir do Estado uma conduta de conteúdo 

negativo, ou seja, uma abstenção. 

Do status ativo, recebe o cidadão competências para participar do Estado, 

com o fito de formar a vontade estatal. O direito de sufrágio é uma competência 

adstrita ao status ativo. 

                                                 
79 ALEXY, op. cit., p. 214.  
80 ALEXY, Robert, op. cit. p. 222. 
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A teoria dos status quer destacar que os direitos fundamentais cumprem 

várias funções e atribui também ao cidadão posições jurídicas frente ao Estado. 

Uma dimensão renovadora, citada por Canotilho, das concepções dos direitos 

fundamentais exprime-se naquilo que Häberle designou como status activus 

processualis, como participação do cidadão na gestão pública para realização dos 

seus direitos.81 

De fato, os direitos fundamentais não são apenas direitos subjetivos, mas 

restrição à atividade estatal, assim como de entidades particulares, quanto à 

liberdade individual. 

 

5.4 As normas constitucionais programáticas como obstáculos ou redutores 
da discricionariedade da administração pública na implementação das 
políticas públicas? 

 

As normas programáticas definem um programa constitucional a ser 

cumprido, orientando os passos do Estado quanto aos fins sociais. As normas 

programáticas podem ser definidas como as normas mediante as quais o 

constituinte traça os princípios a serem cumpridos pelos Poderes públicos 

(Legislativo, Executivo, Jurisdicional e Administrativo), como programas das 

respectivas atividades, com vistas à realização dos fins sociais do Estado82. 

As normas constitucionais programáticas contêm diretrizes de conduta ao 

Estado e conferem, ao mesmo tempo, ao administrado o direito de exigir e obter 

esses direitos sociais, culturais e econômicos, oriundos dessas normas, muitas 

vezes descumpridas.  

                                                 
81    CANOTILHO, op. cit, p. 546-547. 
82 TEIXEIRA, J. H. Meirelles apud SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas 
constitucionais. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 138. 
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De certo modo, as normas programáticas limitam a discricionariedade da 

administração pública, na medida em que impedem o desvio de poder e insuflam o 

controle judicial. 

A implementação das normas programáticas de direitos sociais não tem 

surtido efeito no Brasil para reduzir as desigualdades e para o cumprimento dos 

objetivos fundamentais do País, a fim de garantir o desenvolvimento nacional. 

Aos comandos genéricos que impõem ao Estado cuidar da saúde e da 

educação devem corresponder as formas de execução e a praticabilidade, 

afastando-se aí a abstração e o subjetivismo, bradados estridentemente nas 

campanhas eleitorais. 

Portanto, a falta de implementação de políticas públicas de saúde ou 

educação demandará a prestação jurisdicional como direito difuso a ser tutelado, 

sem caracterizar ingerência indevida de um Poder (Judiciário) em outro (Executivo), 

nem quebra do princípio da separação e harmonia dos Poderes, mas, sim, uma 

redução legal da discricionariedade administrativa e conseqüente amplitude da 

eficácia dos direitos sociais descritos pela Constituição Federal. 

Ainda há algum receio dos Tribunais de Justiça em desatender ao princípio 

da separação dos Poderes, interpretado precária ou promiscuamente. De ordinário, 

pode o Judiciário compelir o Executivo a cumprir a lei, sendo que essa imposição 

não vulnera o prefalado princípio, senão o fortalece com o sistema de freios e 

contrapesos.  

É tendência da doutrina constitucional atual brasileira vislumbrar os direitos 

fundamentais sociais como de aplicação imediata.83 

 

                                                 
83 Nesse sentido: BARROSO, Luis Roberto, op. cit., SARLET, Ingo, op. cit. e KRELL, Andreas 
Joachim, op. cit. 
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5.5 A problemática da eficácia dos direitos fundamentais sociais no Brasil e a 
proibição de retrocesso: uma possível solução 

 

Uma questão que se coloca no que se refere à proibição de retrocesso é 

saber se e até que ponto pode o legislador infraconstitucional e os demais órgãos 

estatais retroceder no que tange à implementação dos direitos fundamentais sociais, 

assim como dos objetivos que são estabelecidos na Constituição Federal. 

A gênese dos direitos sociais foi a reação política ao modelo liberal-

individualista dos séculos XVIII e XIX, que permitira abusos na gestão da coisa 

pública, com decisões arbitrárias, como a exploração dos empregadores sobre 

empregados. O Estado Liberal representou o divisor de águas para o controle do 

poder, com a manutenção da ordem por meio das Constituições. Com a adoção do 

sufrágio universal, cuja universalidade foi alcançada na França, em 1848, forçaram-

se os políticos e estadistas a sopesar a influência das massas e a dar atenção aos 

seus reclamos. Pedia-se com esses reclamos a liberdade de ação contra o Estado, 

ou apesar do Estado; nos meios proletários, almejava-se a proteção por parte do 

Estado. Esse fator político influenciou, nessa época, a transformação do Estado-

polícia em Estado-providência, como também impôs o reconhecimento pelo 

constituinte dos vários “direitos econômicos e sociais”84. 

A partir dessa evolução política, várias Constituições passaram a incluir um 

Capítulo destinado aos direitos sociais e, dentre as pioneiras, a Constituição Alemã 

de 1919. A Constituição Brasileira de 1934, intitulada Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934, incluía um título “Da ordem 

econômica e social” (arts. 115 a 143). A Constituição de 1988 incluiu os direitos 

                                                 
84 FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1995. p. 250. 
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sociais no Título II “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, expressando sua 

virtude de Constituição-cidadã.  

A Constituição de 1934 possuía um caráter ideológico, ao expressar, no art. 

138, a, que “Incumbe à União, aos Estados e Municípios, nos termos das leis 

respectivas: a) assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços especializados e 

animando os serviços sociais, cuja orientação procurarão coordenar”. Estabelecia-se 

uma proteção aos necessitados, mas os direitos sociais, de ordinário, são conferidos 

a todos, conforme faz ver nossa atual Constituição Federal. 

As jurisprudências portuguesa, espanhola e alemã exerceram influência sobre 

nossa doutrina e jurisprudência relativamente à efetivação dos direitos sociais e à 

proibição de retrocesso, muito embora seja perigoso a comparação sem analisar o 

desenvolvimento sócio-econômico dos Estados. Canotilho afirma que se afere uma 

condição de direito subjetivo com base em determinadas prestações estatais e em 

uma garantia institucional, sendo inconstitucionais as normas que eliminem, 

restrinjam ou violem os princípios da proteção e da confiança no âmbito dos direitos 

econômicos, sociais e culturais. 85 A jurisprudência deve esforçar-se para dar um 

conteúdo concreto a esses direitos.  

A Constituição portuguesa de 1976 é, na lição de Jorge Miranda, uma 

Constituição compromissária e muito preocupada com os direitos fundamentais dos 

cidadãos e dos trabalhadores e com a divisão de poder. No tratamento dos direitos 

fundamentais, sobressaem: 

“a) A prioridade dentro do sistema constitucional e o desenvolvimento da 

regulamentação, com princípios gerais comuns às grandes categorias de direitos 

previstos; 

                                                 
85 CANOTILHO. op. cit, p. 668. 
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b) A extensão do elenco, com cláusula aberta ou de não tipicidade e 

interpretação e integração dos preceitos de harmonia com a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem (art. 18); 

c) A preocupação tanto de enumerar os direitos quanto de definir o seu 

conteúdo e fixar as suas garantias e as suas condições de efetivação; 

d) A contraposição entre direitos, liberdades e garantias e direitos 

econômicos, sociais e culturais, com primados dos primeiros, mas não sem 

conexões; 

e) A fixação de um regime dos direitos, liberdades e garantias, donde resulta 

o caráter preceptivo, de aplicação imediata e de vinculação  das respectivas normas 

(art. 18). 

f) A constitucionalização do Provedor de Justiça (ou Ombudsman) (art. 23); 

g) A previsão entre direitos, liberdades e garantias não só dos direitos 

clássicos mas também de direitos novos (como os respeitantes à informática, ao 

direito de antena e à objeção de consciência e de direitos institucionais a par de 

direitos individuais); 

h) a colocação da prioridade, não já a par das liberdades, mas sim dentre os 

direitos econômicos, sociais e culturais (art. 62); 

i) O aparecimento como direitos fundamentais de direitos dos trabalhadores e 

das suas organizações (art. 53 e segs.).”86 

De fato, caberá aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Federais e ao 

Supremo Tribunal Federal, dar um novo sentido, mais prático e mais humano à 

concretização de direitos, como a educação ou a saúde, e imprimir um caráter não 

só compromissário, mas normativo à Constituição Federal. 

                                                 
86 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 141-
142. 
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Também na Alemanha, como descreve Ingo Sarlet, de há muito existe um 

elevado grau de consenso sobre o reconhecimento de proibições de retrocesso na 

esfera da segurança social, destacando-se a expressiva produção doutrinária e 

jurisprudencial a respeito do tema. A despeito da inexistência de proteção expressa 

dos direitos adquiridos no plano constitucional, a doutrina e o Tribunal Constitucional 

Federal sempre firmaram entendimento dessa proteção do direito adquirido e das 

expectativas de direitos.87 

A Alemanha é bom ressaltar, como descreve Ingo Sarlet, não consagrou 

direitos fundamentais sociais em seu texto, limitou-se a agasalhar o princípio 

fundamental do Estado social e democrático de Direito, com uma extensa legislação 

infra-constitucional de previdência e seguridade social, ressaltando que o 

embasamento é legal no que se refere ao direito a prestações sociais, ainda que 

descritos constitucionalmente na cláusula geral do Estado Social, bem como, na 

jurisprudência sobre o tema, de modo específico,  garantindo condições mínimas 

para um existência digna, como por exemplo, o direito à educação ou à saúde.88 

Nesse contexto de criação jurisprudencial, será relevante, no Brasil, a ampla 

proteção judicial dos direitos sociais. Assim, quando a Constituição Federal de 1988 

definiu parâmetros para a concretude dos direitos sociais, tentou objetivar a 

abstração muitas vezes percorrida pelo texto constitucional. Entendo, assim, ao 

contrário de algumas tendências modernas de interpretação, que ao Judiciário cabe 

concretizar os direitos sociais, por meio de decisão judicial, quando houver inércia, 

responsabilizando, ainda, o administrador público. A omissão desse controle levaria 

o Estado a uma situação de falência socioeconômica. 

                                                 
87 SARLET. op. cit, p. 139-144. 
88 SARLET, Ingo Wolfgang. O Estado Social de Direito, a Proibição de Retrocesso e a Garantia 
Fundamental da Propriedade. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ-Centro de Atualização 
Jurídica, v. I, n°. 4, julho, 2001. Disponível em: http://www.direitopublico.com.br. Acesso em: 25 de 
abril de 2005, p. 17. 



87 
  

 

 

Reafirmo que tal situação não fere o princípio da separação dos Poderes nem 

representa interferência indevida do Poder Judiciário no âmbito de atuação dos 

Poderes Legislativo e Executivo. Certamente, a definição de programas e 

estratégias na aplicação de recursos públicos (políticas públicas) para atendimento 

das necessidades populares cabe ao Administrador, por definição de competência 

constitucional, porém a omissão conduz à aplicação da lei (a lei constitucional) de 

forma coercitiva, que não pode ser descurada, sob pena de perder a Constituição 

sua função ordenadora e conformadora da vida social. 

O caráter programático de alguns direitos sociais não pode ser interpretado 

abstrata e inocentemente como metas a serem alcançadas pelo Estado, o que 

levaria, de certo modo, à sua inefetividade permanente, prejuízo para a garantia de 

vida digna aos cidadãos, exigíveis de pronto da administração pública e sindicáveis 

pelo Poder Judiciário. 

É possível fundamentar e sustentar o princípio da proibição de retrocesso no 

Brasil, mesmo que de forma relativa. 

Ingo Sarlet ressalta essa relatividade do princípio acima salientado, ao dizer: 

(...) Também entre nós há como sustentar a existência de uma proibição de 
retrocesso na esfera social, vedação que, todavia, não poderá jamais 
assumir feições absolutas. Esta proibição relativa de retrocesso, tendo em 
vista a previsão expressa de direitos sociais na nossa Constituição e a sua 
proteção por meio de “cláusulas pétreas” é, pelo menos do ponto de vista 
jurídico-normativo, mais robusta que as soluções desenvolvidas à luz da 
Lei Fundamental da Alemanha, carente de direitos fundamentais sociais e 
de norma expressa consagrando o respeito aos direitos adquiridos.89 
 

De fato, o liame comparativo entre Brasil e Alemanha será a relatividade, 

considerando as características econômicas dos dois países e com as necessárias 

adaptações, tendo em vista, a necessidade, em nosso país, da análise do caso 

concreto, bem como, o imprescindível exame orçamentário, podendo dispor, 

                                                 
89 SARLET, Op. cit, p. 18.  
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inclusive, da aplicação do princípio da proporcionalidade para “aferir a legitimidade 

de uma restrição na esfera de uma proibição de retrocesso social”.90 

Uma das funções do princípio da proporcionalidade é, de fato, preservar 

direitos fundamentais, até porque, há conflito entre direitos fundamentais, 

conseqüência da valor axiológico que encerram, devendo ser sopesados, impondo-

se a prevalência de um ou de outro. Haverá sempre uma relatividade dos direitos 

fundamentais sociais, pelo óbvio motivo do relativismo de todos os direitos. 

É importante destacar a preocupação internacional na defesa dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, mencionada na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos de 1969 (Pacto de São José da Costa Rica), que em seu art. 26, 

que impõe aos Estados-partes a adoção de: 

(...) providências tanto no âmbito interno como mediante cooperação 
internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir 
progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das 
normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, 
constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada 
pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por 
via legislativa ou por outros meios apropriados. 
 

A tentativa de retroceder quanto aos direitos sociais é vedada pelo Pacto de 

São José da Costa Rica, devidamente integrado ao Direito brasileiro, tendo em vista 

que foi acolhido pelo Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992, que promulgou a 

Convenção. 

A aplicação do princípio da proibição de retrocesso está intimamente ligada à 

dignidade humana, e funciona como impedimento de reversibilidade ou supressão 

dos direitos fundamentais sociais já adquiridos, e apresenta-se como possível 

solução à questão da efetividade desses direitos no Brasil, através das políticas 

públicas no enfrentamento dos nossos graves problemas sociais e econômicos. 

                                                 
90 SARLET, op. cit, p. 19. 
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É claro que, para isso acontecer, há que se ter um amplo controle judicial, 

como na precisa lição do Prof. Andreas Krell, que ao abordar o tema, mencionou: 

Exige-se, cada vez mais, a influência do Terceiro Poder na implementação 
das políticas sociais e no controle da qualidade das prestações dos 
serviços básicos, com ênfase do novo papel- também político- dos juízes 
como criadores ativos das condições sociais na comunidade que já não 
combina mais com as regras tradicionais do formalismo.91 
 

É nesse sentido, que o controle judicial pode interferir na correta aplicação do 

princípio da proibição de retrocesso, interferindo no cumprimento racional dos 

preceitos constitucionais. 

 

5.6 Os direitos sociais à saúde e à educação reconhecidos na Constituição 
Federal e sua eficácia: acolhimento da tese substancialista como alternativa 
pragmática 
 

Os direitos sociais são direitos fundamentais de observância em um Estado 

Social de Direito para a melhoria das condições de vida, por meio de prestações 

positivas do Estado, que deverá implementar saúde, educação, moradia ou lazer, na 

forma do disposto no art. 6.º da Constituição Federal. 

A saúde adquiriu força normativa como direito fundamental nos arts. 6.º e 196 

da Constituição Federal, que assegura ser a saúde um direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei n. 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, afirma ser a saúde um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 
                                                 
91 KRELL, Andreas. Realização dos direitos fundamentais sociais mediante controle judicial da 
prestação dos serviços públicos básicos. Anuário  dos cursos de Pós-Graduação em Direito n. 10. 
Recife, 1999, p. 25. 
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2.º) e identifica no §1.º que o dever do Estado de garantir a saúde se refere à 

formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e ao estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. A Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 

dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 

área da saúde, ensejando forte participação dos Conselhos na formulação de 

estratégias e controle da política de saúde, em todos os níveis, nacionais, estaduais 

e municipais. 

Há, também, a vinculação de verba destinada à promoção e assistência à 

saúde, conforme a Emenda n. 29, de 13 de outubro de 2000, dispondo que os 

Estados não poderão deixar de aplicar doze por cento em saúde e os Municípios 

quinze por cento de suas receitas. 

O direito à saúde, assim como os direitos sociais e econômicos em geral, têm, 

portanto, um status positivo, pois exigem uma ação do Estado para sua 

implementação. É direito inerente à pessoa humana e cada um poderá cobrar do 

Poder Público, por meio de uma ação judicial ou dos instrumentos cabíveis. 

Na verdade, a visão multidimensional dos direitos fundamentais supera a 

dicotomia entre status positivo e negativo, impõe uma afinidade entre obrigações 

públicas e privadas, entre atuação estatal, atuação privada e da sociedade civil, 

superando a doutrina dos status de Jellinek. 

O direito à saúde pode ser enquadrado nas duas categorias, a de direitos de 

defesa (negativos) e a de direitos a prestações (positivos). 
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O direito à saúde está intimamente ligado ao conceito de dignidade humana, 

sendo obrigação do Estado tutelar tal direito e certo que a omissão do ente estatal 

caracterizará inconstitucionalidade, dentro dos critérios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 

 A faceta negativa do direito à saúde refere-se ao impedimento ao Estado de 

editar normas contrárias, capazes de prejudicar a concretização do direito à saúde 

ou mesmo evitar a violação da integridade física do cidadão pelo Estado. A faceta 

positiva refere-se às prestações estatais, como atendimento médico e hospitalar, 

fornecimento de medicamentos e realização de exames.92 

Os direitos sociais, em geral, requerem obrigações positivas ou negativas por 

parte do Estado para a evolução dos direitos prestacionais e uma progressiva 

evolução social. 

Atualmente, quanto à eficácia dos direitos sociais, há o entendimento de 

conceder eficácia máxima a esses direitos e, dentro da “reserva do possível”, podem 

ser exigidos judicialmente, cabendo ao Poder Judiciário ante a inércia da 

Administração Pública, propiciar as medidas necessárias para o cumprimento dos 

direitos fundamentais, com vistas à efetividade da Constituição. 

Não se pode entender que os direitos sociais não tenham aplicação imediata 

por não estarem listados no art. 5.º da Constituição Federal. Não condiz com a 

melhor interpretação. Os direitos sociais, entendidos como direitos fundamentais, 

possuem alcance da máxima efetividade das normas constitucionais. 

No entanto, não se pode negar que o direito à saúde está permeado por 

conceitos imprecisos, os conceitos jurídicos indeterminados e, por essa razão, os 

                                                 
92 Cf. no mesmo sentido: SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas considerações em torno do conteúdo, 
eficácia e efetividade do direito à saúde na constituição de 1988. Revista diálogo jurídico, 
Salvador, CAJ- Centro de Atualização Jurídica, n. 10, Janeiro, 2002. disponível na internet: 
http://www.direitopublico.com.br. 
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portões da discricionariedade não podem ficar permanentemente abertos aos 

padrões mutáveis e incertos estabelecidos pelo constituinte, acarretando risco à 

auto-aplicabilidade. 

Em assim sendo, o âmbito de apreciação dos programas governamentais, a 

envidar recursos econômicos, não podem ficar adstritos à apreciação do governante. 

Uma vertente pouco analisada, mas muito importante, é a participação popular, por 

meio de conselhos de direitos, num fortalecimento evidente da cidadania 

participativa na gestão da coisa pública, fazendo valer os programas constitucionais 

sociais. Essa participação é imposição constitucional do art. 198, III, da Constituição 

Federal, na área de saúde, como o Conselho Nacional de Saúde. Sem dúvida, a 

atuação dos conselhos nacionais, estaduais e municipais vem a contribuir para a 

efetividade dos direitos fundamentais sociais. 

É certo que se deve restringir o espaço de discricionariedade da 

Administração Pública na realização e implementação de políticas públicas, 

exigindo-se, por propósito evolutivo, a participação política do Poder Judiciário, do 

Ministério Público e da sociedade civil. Não há aqui, de modo algum, uma invasão 

na esfera de competência do Poder Executivo, mas, tão-somente, um intenso 

exercício de poder democrático. 

A jurisprudência nacional deve caminhar para uma postura ativista, a fim de 

proteger direitos fundamentais e privilegiar a atuação judicial, como no julgamento 

do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, cujo Relator foi o Ministro Celso 

de Mello: 

E M E N T A: PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE 
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER 
CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) 
- PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O 
DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL 
INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à 
saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à 
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generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 
196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja 
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem 
incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas 
que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus 
HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-
hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 
fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 
seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 
saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 
omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 
DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM 
PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter 
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por 
destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, 
a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 
promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, 
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, 
de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um 
gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a 
própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE 
MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial 
da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos 
a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá 
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, 
caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto 
reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, 
especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a 
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. 
Precedentes do STF.93 

 
A democratização social redefine, conforme informa Lenio Streck, a relação 

entre os Poderes do Estado, passando o Judiciário a fazer parte da arena política, 

porque o Welfare State lhe facultou o acesso à administração do futuro (...). Tais 

fatores provocam um redimensionamento na clássica relação entre os Poderes do 

Estado, surgindo o Judiciário como uma alternativa para o resgate das promessas 

da modernidade, em que o acesso à justiça assume um papel importante por meio 

do deslocamento da esfera de tensão, até então calcada nos procedimentos 

políticos, para os procedimentos judiciais.94 

                                                 
93 RE 271286 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL-AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DJ 
DATA-24-11-2000 PP-00101 EMENT VOL-02013-07 PP-01409. 
94  STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica. : uma nova crítica do direito. 
2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 148. 
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Nesse sentido, é relevante mencionar duas correntes. A primeira corrente, a 

procedimentalista, capitaneada por Habermas e Garapon, critica uma interpretação 

constitucional orientada por valores ou conteúdos substantivos. Criticam os ilustres 

juristas a invasão da política e da sociedade pelo Direito, que serviria para o 

enfraquecimento da democracia representativa. A Constituição deveria criar apenas 

meios para que os cidadãos criem seu próprio direito, instrumentalizando o direito de 

participação e comunicação democrática95 

A segunda corrente, a dos substancialistas, representada principalmente por 

Cappelletti e Dworkin, entende que o Judiciário deve assumir papel de intérprete do 

justo na prática social, contribuir para o aumento da capacidade de incorporação do 

sistema político e garantir a grupos excluídos uma oportunidade de expressar suas 

expectativas no processo judicial. Essa teoria entende que a justiça constitucional 

necessita assumir postura intervencionista.96 

Certamente, a melhor teoria a ser adaptada em um país como o Brasil é a 

teoria substancialista. O Judiciário não invade o âmbito de atuação do Executivo, 

mas apenas aplica a Constituição, sendo evidente que as normas e os princípios 

constitucionais prevalecem sobre os três Poderes. Não é apenas método valorativo 

a decisão judicial que impõe determinada política pública ou que controla a 

Administração Pública, mas releva um viés político do direito no constitucionalismo 

moderno. 

Há diversos seguidores no Brasil da teoria procedimentalista em Habermas, 

tanto ingênuos quanto descuidados, fruto de uma tentativa errada de aplicação do 

                                                 
95 Consultar HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, vols. I e II e GARAPON, Antoine. O guardador de promessas: 
justiça e democracia. Lisboa: Instituto Piaget, 1996. 
96 Consultar nesse sentido Cappelletti, Mauro. Juízes legisladores? Porto Alegre, Fabris, 1998 e 
Dworkin, Ronald. Levando os direitos a sério; tradução e notas Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002. Idem O Império do Direito; tradução Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003. 
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método comparativo ao ramo do direito constitucional. Isso não depende da 

abundância de citações, na maioria das vezes mal colocadas, quando se narram 

direitos sociais no Brasil.  

É bom ressaltar que a Lei Fundamental da República Federal da Alemanha 

(1949) não sistematizou direitos sociais, fato que se deve às más experiências com 

a Carta anterior de Weimar. A Constituição de 1919 é tida, no mundo todo, como 

uma das primeiras Cartas que incorporaram os direitos sociais a prestações estatais 

em seu texto, que, no entanto, fracassou em suas finalidades.  

A Alemanha, portanto, está em uma outra fase dos direitos fundamentais 

sociais, diferente do Brasil. Naquele país, o Tribunal Constitucional Federal Alemão 

pode, conforme disposto no art. 18 da Constituição, declarar a perda dos direitos 

fundamentais, a pedido do Governo Federal, do Bundestag ou do governo de um 

Land, contra “qualquer abuso da liberdade de expressão, principalmente da 

liberdade de imprensa, de ensino, de reunião, de associação, de sigilo de 

correspondência, do correio e das telecomunicações, da propriedade ou do direito 

de asilo por lutar contra a liberdade e a democracia”, informa Louis Favoreu, 

ressaltando que duas decisões foram tomadas com esse fundamento, uma antes de 

1970, outra em 1974.97 

E não pára por aí. A pedido do Bundestag, do Bundesrat ou do Governo 

Federal, o Tribunal Constitucional pode decidir a interdição de um partido político por 

violação dos princípios da Lei Fundamental, conforme dispõe o art. 21 da 

Constituição de 1949. De 1951 a 1992, o Tribunal Constitucional proferiu duas 

                                                 
97  FAVOREU, Louis. As cortes constitucionais; tradução Dunia Marinho Silva. São Paulo: Landy 
Editora, 2004. p. 63-64.  



96 
  

 

 

decisões: em 23 de outubro de 1952, declarou inconstitucional o Partido Nacional 

Socialista e, em 17 de outubro de 1956, o Partido Comunista Alemão.98 

Isso nos faz notar uma restrição aos direitos fundamentais na Alemanha, em 

face da experiência histórica por que passaram e do desenvolvimento do país, 

enquanto, no Brasil,  ainda estamos na fase de buscar a efetivação desses direitos, 

sendo retrocesso não considerá-los (os direitos sociais) como direitos fundamentais 

de aplicação imediata para o cidadão.  

Assim, ampliar o controle jurisdicional da Administração Pública não restringe 

a participação popular, senão a insufla, deslocando-a apenas para o “espaço 

judiciário”. A sociedade entra no campo jurídico para lutar e defender direitos como 

nas ações civis públicas ou nas ações populares, em que a cidadania participativa 

se manifesta  pelo Poder Judiciário, sendo pueril afirmar que o Judiciário não tem 

competência, pelo princípio da separação dos Poderes, para julgar “questões 

políticas”.  

Certamente programas socioeconômicos de governo são, antes de tudo, 

jurídicos, não meramente políticos, visto que se exteriorizam por meio de lei e atos 

administrativos. Isso não significa dizer que o Judiciário possa ingerir na tarefa 

reservada a outro Poder para apreciar juízos de conveniência e oportunidade. No 

entanto, em última análise, quando houver desvio do programa ou da norma 

constitucional a serem cumpridos, o controle judicial, seja por meio de ações diretas 

de inconstitucionalidade, mandados de injunção ou mesmo ações civis públicas ou 

populares, adquire relevância na racionalização das decisões judiciais, em claro 

processo evolutivo no cumprimento dos direitos subjetivos públicos. 

 

                                                 
98 Id. Ibid., p. 64. 
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CAPÍTULO VI 

CONTROLE DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 
EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE CONTROLE. CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE VIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OS 
PRINCÍPIOS QUE REGEM O CONTROLE: PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE 
 

6.1 Qual o limite do controle da discricionariedade da administração pública? 
 

Foi um divisor de águas entre a teoria do direito público do século XIX e do 

século XX a análise judicial da discricionariedade administrativa, que, no passado, 

era confiada à livre disposição da administração pública.  

Essa resistência da administração pública em submeter seus atos ao controle 

judicial serviu para priorizar o subjetivismo e o arbítrio ante uma falsa interpretação 

do princípio da separação dos Poderes, sujeitando os administrados, muitas vezes, 

à falta de efetivação dos direitos fundamentais. Nesse contexto, a norma 

constitucional necessita sair da literalidade para o mundo exterior. Friedrich Müller 

diz, com muita propriedade, que “uma norma jurídica é - assim como age 

efetivamente - mais do que o seu teor literal. O teor literal expressa, juntamente com 

todos os recursos interpretativos auxiliares, “o programa da norma”.99 

                                                 
99 MÜLLER, Friedrich. Direito linguagem violência: elementos de uma teoria constitucional, I. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1995, p. 42-43. 
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Para o atual entendimento, a discricionariedade não pode ser confundida com 

a arbitrariedade. A discricionariedade é a possibilidade de escolha de acordo com a 

lei e os princípios da Administração. Celso Antônio Bandeira de Mello define a 

discricionariedade como: 

A margem de liberdade que remanesça ao administrador para eleger, 
segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos 
dois comportamentos cabíveis, perante cada caso concreto, a fim de 
cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da 
finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da 
liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair, 
objetivamente, uma solução unívoca para a situação vertente.100 
 

A omissão constitucional oriunda de um falso conceito de discricionariedade 

revela, de certo modo, um esvaziamento do “programa constitucional”, ao impor a 

provocação da chamada comunidade de intérpretes da Constituição, no ingresso, 

por exemplo, de ações diretas de inconstitucionalidade, com o fito de racionalizar a 

atividade da Administração Pública.  

Aqui interessa salientar os ensinamentos de Karl Engisch, que, ao comentar 

sobre a discricionariedade vinculada, ressalta o sentido de que o exercício do poder 

de escolha deve ser direcionado a um desígnio e resultado da decisão que é o 

“único ajustado”, em conformidade com as normas legais. Ressaltara também que a 

incerteza subsiste em todo o caso concreto quando a justiça da decisão seria um 

mal necessário. Mesmo com esse risco, há que considerar se as circunstâncias 

concretas estão ou não de acordo com a lei (...) e é problema da hermenêutica 

jurídica indagar onde e com que latitude a discricionariedade existe.101 

Atualmente, conforme Germana Moraes, admite-se a justiciabilidade da 

atuação administrativa não-vinculada por parâmetros jurídicos, como os princípios 

gerais do Direito, em grande parte, constitucionalizados após lenta construção 

                                                 
100 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle judicial. São Paulo: 
Malheiros editores, 2003, p. 48. 
101 KARL. Engisch. Introdução ao pensamento jurídico. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 
2001, p. 220-228. 
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jurisprudencial. A extensão do controle jurisdicional da atividade administrativa não-

vinculada, dos atos discricionários ou decorrentes da valoração administrativa de 

conceitos verdadeiramente indeterminados, não se delimita com base na exclusão 

de determinados atos administrativos do crivo do Poder Judiciário. Hoje em dia, na 

moderna compreensão do Direito Administrativo, todo ato, discricionário ou 

resultante da valoração de conceitos indeterminados, é suscetível de revisão judicial, 

e, por meio dela, o Judiciário deverá examinar a compatibilidade de seu conteúdo 

com os princípios gerais de Direito, para além da verificação dos aspetos vinculados 

ao ato102. 

Interessa aqui, um espaço para ressaltar a possibilidade de o Poder Judiciário  

julgar questões políticas. Refiro-me, em particular, às políticas governamentais, 

necessárias ao desenvolvimento social. Não raro, poderá ocorrer de um 

determinada política pública ou a lei que a institui ser considerada inconstitucional, 

incompatível com os mandamentos constitucionais. 

Fábio Konder Comparato, ao comentar o tema, entende pela necessidade de 

afastar-se a clássica objeção de que o Judiciário não tem competência para julgar 

“questões políticas”, asseverando que a inconstitucionalidade de uma política 

governamental pode ocorrer quanto à finalidade e também em relação aos meios 

escolhidos para sua realização ou ainda por omissão estatal.103 

Arremata Fábio Konder Comparato, afirmando como seriam os efeitos 

jurídicos de uma decisão de inconstitucionalidade de política pública: 

É irrecusável, em primeiro lugar, reconhecer que o juízo de 
inconstitucionalidade atingiria todas as leis e atos normativos executórios, 
envolvidos no programa de ação governamental. Não se pode, porém, 
deixar de admitir que esse efeito invalidante há de produzir-se tão só ex 
nunc, ou seja, com a preservação de todos os atos ou contratos concluídos 

                                                 
102 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. 2.ª ed. São 
Paulo: Dialética, 2004, P. 56. 
103 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas 
públicas. Revista dos Tribunais. RT. V. 737. São Paulo, 1997, p. 20. 
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antes do trânsito em julgado da decisão, pois de outra sorte poder-se-ia 
instituir o caos na Administração Pública e nos negócios privados. Seria 
desejável, em segundo lugar, que a demanda judicial de 
inconstitucionalidade de políticas públicas pudesse ter, além do óbvio efeito 
desconstitutivo (ex nunc, como assinalado), também uma natureza injuntiva 
ou mandamental. Assim, antes mesmo de se realizar em pleno um 
programa de atividades governamentais contrário à Constituição, seria de 
manifesta utilidade pública que ao Judiciário fosse reconhecida 
competência para impedir, previamente, a realização dessa política.104 
 

Ao Poder Judiciário, será necessário o controle ou a revisão dos elementos 

vinculados ao ato administrativo, tais como competência, finalidade e forma. Caberá 

ao Ministério Público, mediante, por exemplo, a Ação Civil Pública, ou ao próprio 

Judiciário, avaliação da correspondência entre o ato administrativo e os princípios da 

administração pública e a efetivação dos direitos fundamentais. Não pode resistir a 

Administração Pública à necessária submissão de seus atos à atuação política do 

Poder Judiciário, como a implementação das políticas públicas, no sentido de que o 

questionamento se tornará necessário no instante em que tais programas fugirem do 

interesse público pelo descumprimento de imposição constitucional. Não há ato ou 

poder discricionário puro, na medida em que a sindicabilidade de tais atos em 

algumas ocasiões se tornará necessária quando se afastarem eles dos interesses 

sociais reais. Por outro lado, a renovação desse controle judicial não poderá tornar o 

Poder Judiciário um poder arbitrário e afastar a subjetividade pela formulação de 

hierarquias entre normas e princípios. 

Os princípios jurídicos informam os atos dos poderes públicos, pois 

equiparam-se à própria norma e, desse modo, a administração pública deverá 

fundamentar seus atos em acatamento aos princípios da publicidade, da moralidade, 

da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ter o ato 

invalidado pelo controle judicial. 

 

                                                 
104 COMPARATO, Op. cit, p. 21. 
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6.2 O controle de constitucionalidade no direito brasileiro 
 

O controle da constitucionalidade pressupõe a existência de duas 

características, como a rigidez e a supremacia da Constituição, a cuja hierarquia no 

sistema jurídico se referem, de modo a imprimir a todas as normas 

infraconstitucionais a obediência a essa unidade.  

A Constituição surge no Estado brasileiro no topo da pirâmide jurídica do 

ordenamento jurídico. Faz parte do ordenamento como algo situado no ângulo de 

cima, oriundo do poder constituinte. O ordenamento principia com a Constituição e o  

modo dela sair desse ordenamento é igual ao modo como entrou: a 

suprapositividade, que é o reino da originária manifestação do poder constituinte.105 

Certamente, a Constituição, como norma fundamental, influencia toda a 

atividade legislativa e impõe, inclusive, restrições ao seu conteúdo. A contrariedade 

à Constituição suscita os mecanismos de controle da constitucionalidade.  

Segundo Mauro Cappelletti, o controle jurisdicional da constitucionalidade das 

leis não pode identificar-se com a jurisdição ou a justiça constitucional. Ele 

representa um dos vários possíveis aspectos da chamada “justiça constitucional” e, 

não obstante, um dos aspectos certamente mais importantes.106 

No Brasil, o controle judicial de constitucionalidade apresenta-se sob vários 

aspectos, inclusive com o uso da ação popular e da ação civil pública, nas mesmas 

hipóteses de controle das leis e dos atos normativos contrários à Constituição. 

A evolução do controle da constitucionalidade no Brasil principia com a 

Constituição republicana de 1891, sob a influência do Direito norte-americano, que, 

                                                 
105 Cf. BRITTO, Carlos Ayres. Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.104. 
106 CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito 
comparado. Porto Alegre: Fabris, 1984, p. 23-24. 
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reconhecendo a competência do Supremo Tribunal Federal para rever as sentenças 

dos Tribunais dos Estados, dispunha, em seu art. 58, §1.º, a e b, que: 

Das sentenças da justiça dos Estados, em última instância, haverá recurso 
para o Supremo Tribunal Federal: a) quando se questionar sobre a 
validade, ou a aplicabilidade de tratados e leis federais, e a decisão do 
Tribunal do Estado for contra ela; b) quando se contestar a validade de leis 
ou atos dos governos dos Estados, em face da Constituição, ou das leis 
federais, e a decisão de o tribunal do Estado considerar válidos os atos, ou 
leis impugnados. 
 

A Constituição de 1934 introduziu importantes inovações no sistema de 

controle da constitucionalidade. Dentre as novidades, destacavam-se a 

obrigatoriedade de maioria absoluta dos membros dos tribunais para a declaração 

de inconstitucionalidade (art. 179), a competência do Senado Federal para 

“suspender a execução, no todo ou em parte, de qualquer lei ou ato, deliberação ou 

regulamento, quando hajam sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário” 

(art. 91, IV), a eficácia erga omnes à decisão do Supremo Tribunal Federal (art. 96), 

a declaração de inconstitucionalidade para evitar intervenção federal (art. 12, §2.º). 

A Carta de 1937 é apontada por Gilmar Ferreira Mendes como ensejadora de 

um retrocesso no sistema de controle de constitucionalidade, quando consagrou, no 

art. 94, parágrafo único, princípio segundo o qual, no caso de ser declarada a 

inconstitucionalidade de uma lei, que, a juízo do Presidente da República, seja 

necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou à defesa de interesse nacional de 

alta monta, poderia o Chefe do Executivo submetê-la novamente ao Parlamento. 

Confirmada a validade da lei por dois terços de votos em cada uma das Câmaras, 

tornava-se insubsistente a decisão do tribunal.107 

A Constituição de 1946, que seguia as tendências das Constituições dos 

Estados sociais do século XX, trouxe de volta a tradição de controle judicial no 

Brasil.  

                                                 
107 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. São 
Paulo: Celso Bastos editor: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999, p. 240. 
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Dispunha o texto do art. 101, III, a, b, c, a competência do Supremo Tribunal 

Federal para 

julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única ou última 
instância por outros tribunais ou juízes: a) quando a decisão for contrária a 
dispositivo desta Constituição ou a letra de tratado ou lei federal; b) quando 
se questionar sobre a validade de lei federal em face desta Constituição e a 
decisão recorrida negar aplicação à lei impugnada; c) quando se contestar 
a validade de lei ou ato de governo local em face desta Constituição ou de 
lei federal, e a decisão recorrida julgar válida a lei ou o ato; d) quando na 
decisão recorrida a interpretação da lei federal invocada for diversa da que 
lhe haja dado qualquer dos outros tribunais ou o próprio Supremo Tribunal 
Federal.  
 

O dispositivo que permitia ao Senado Federal suspender a execução da lei 

declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal foi mantido pela Carta de 

1946 (art. 64). 

Foi mantida, igualmente, a possibilidade de intervenção federal nos Estados 

(art. 7.º). 

Cabia ao Procurador-Geral da República submeter ao exame do Supremo 

Tribunal Federal um ato ou lei inconstitucional (art. 7.º, VII), cuja ofensa ensejava a 

intervenção. 

Durante a vigência da Constituição de 1946, surge, para regulamentar a 

declaração de inconstitucionalidade acima exposta, a Lei n. 2.271, de 22 de julho de 

1954, que resulta na criação de um instrumento processual, qual seja a ação direta 

de declaração de inconstitucionalidade, uma forma de controle por ação direta, ao 

lado do controle por via de exceção já utilizado. 

A Constituição de 1967/69 não inovou e conservou os dispositivos da 

Constituição de 1946. Gilmar Ferreira Mendes informa que a representação para fins 

de intervenção, conferida ao Procurador-Geral da República, foi ampliada com o 
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objetivo de assegurar não só a observância dos chamados princípios sensíveis (art. 

10, VII), mas também prover a execução de lei federal (art. 10, VI, 1.ª parte).108 

A competência para suspender o ato estadual foi transferida para o 

Presidente da República (art. 11, §2.º). Preservou-se o controle de 

constitucionalidade in abstrato, tal como estabelecido pela Emenda n. 16, de 1965 

(art. 119, I).109 

A Emenda n. 7, de 1977, introduziu, ao lado da representação de 

inconstitucionalidade, a representação para fins de intervenção e, pondo fim à 

controvérsia sobre a utilização de liminar em representação de inconstitucionalidade, 

reconhece expressamente a competência do Supremo Tribunal Federal para deferir 

pedido de cautelar, formulado pelo Procurador-Geral da República (CF 1967/1969, 

art. 119, I).110 

O controle de constitucionalidade na Constituição de 1988 sofreu 

modificações com a ampliação de legitimados a propor a ação de 

inconstitucionalidade. Antes, somente o Procurador-Geral da República poderia 

propô-la. Com o art. 103 da Constituição de 1988, o constituinte permitiu a 

propositura da ação de inconstitucionalidade ao Presidente da República, à Mesa do 

Senado Federal, à Mesa da Câmara dos Deputados, à Mesa da Assembléia 

Legislativa, ao Governador de Estado, ao Procurador-Geral da República, ao 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com 

representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de 

classe de âmbito nacional. A Emenda Constitucional n. 45/2004 incluiu no rol dos 

legitimados a Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Governador do Distrito 

Federal. 
                                                 
108 MENDES, op. cit, p. 253. 
109 Id., Ibid.,  p. 253. 
110 MENDES, op. cit., p. 253. 
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Inovação importante foi a inconstitucionalidade por omissão, disposta no art. 

103, § 2.º da Carta de 1988, que dispõe: “Declarada a inconstitucionalidade por 

omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao 

Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de 

órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.” 

Seguiu o constituinte uma tendência de vários países da Europa,  visto que o 

fenômeno da inconstitucionalidade por omissão só recebeu previsão nos textos 

constitucionais a partir da década de 70, com sua incorporação à Constituição de 

Portugal (1976). Conforme informa Luís Roberto Barroso, o tema já vinha sendo 

discutido em sede jurisprudencial em alguns países, desde o final da década de 50 e 

início da década de 60, como na Itália e na Alemanha, bem como na Espanha, a 

partir da Constituição de 1978.111  

Outra novidade foi a possibilidade de os Estados-membros da Federação 

brasileira instituírem representação de inconstitucionalidade de leis ou atos 

normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, vedada a 

legitimação para agir a um único órgão (art. 125). 

A Emenda Constitucional n.º 3, de 17 de março de 1993, disciplinou a ação 

declaratória de constitucionalidade, como proteção à supremacia constitucional. 

A Lei n. 9.868/99  veio a disciplinar o processo e o julgamento da ação direta 

de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, e a Lei n. 

9.882/99 pretendeu regulamentar o processo e o julgamento da argüição de 

descumprimento de preceito fundamental, nos termos do § 2.º do art. 102 da 

Constituição. 

                                                 
111 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 32. 
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A Constituição de 1988 significou, portanto, grande avanço no sistema de 

controle da constitucionalidade, alargando, dinamizando e tornando eficaz o 

controle.  

 

6.3. O controle judicial da inconstitucionalidade por omissão e os direitos 
fundamentais: ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de 
injunção 

 

A eficácia jurídica das normas constitucionais de direitos fundamentais requer 

uma jurisdição constitucional eficiente, caso contrário, esses direitos se tornam mais 

vulneráveis às circunstâncias do momento, dos governos e de seus governantes. 

O sistema constitucional contém instrumentos garantidores da efetividade dos 

direitos fundamentais, quais sejam a ação de inconstitucionalidade por omissão e o 

mandado de injunção. 

A obrigatória concretização dos direitos fundamentais vincula os três Poderes 

e enseja o controle judicial para garantir a força normativa. A pouca efetivação dos 

direitos sociais no Brasil relaciona-se mais com a omissão estatal do que com a sua 

ação. 

É de ressaltar-se que os direitos fundamentais, na categoria dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, não são, como ensina Canotilho, verdadeiros 

direitos, mas, apenas, política ou economia. A consagração acoplada de direitos 

sociais e de políticas públicas sociais, como acontece na Constituição portuguesa e 

na Constituição brasileira, pode originar sérias dificuldades no plano normativo-

concretizador.112   

                                                 
112 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Teoria jurídico-constitucional dos direitos fundamentais. 
Revista Jurídica Consulex, ano IV, volume I, N. 45. 2000. 
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A omissão constitucional relativamente a atos ou leis para implementação de 

serviços de saúde ou educacionais demanda a propositura de ação de 

inconstitucionalidade ou do mandado de injunção. 

A inconstitucionalidade por omissão pode manifestar-se por algumas formas: 

pela omissão dos Poderes na prática de atos impostos pela Constituição, pela 

omissão do legislador em editar norma integradora de um comando constitucional e 

o non facere do Poder Executivo na expedição de regulamentos de execução de 

leis. 

A Constituição de 1988, que permite o controle difuso e o controle 

concentrado de constitucionalidade, previu dois instrumentos para que a jurisdição 

possa controlar a omissão inconstitucional na inércia normativa: a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. 

No Brasil, não só a jurisdição constitucional, mas todos os magistrados têm o 

dever de zelar pela eficácia da Constituição. 

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tem como efeitos a 

decisão erga omnes, aproveitando a todos e com autoridade de coisa julgada. A 

disposição constitucional do §2.º do art. 103 é clara, ao expressar que “declarada a 

inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma 

constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das 

providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 

trinta dias”. 

A Constituição é clara quanto a órgão administrativo, mas, na omissão do 

Poder Legislativo, não há prazo para adoção das medidas necessárias, sendo 

correto aplicar-se o princípio da razoabilidade no estabelecimento de prazo razoável 
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para a integração do comando constitucional e restabelecer a harmonia do sistema 

constitucional. 

Não há sanção para o descumprimento do prazo fixado para a emanação da 

norma integradora, havendo sugestões dogmáticas que aconselham a atuação 

normativa do Poder Judiciário. Flávia Piovesan sustenta: 

A título de proposição, sustenta-se que mais conveniente e eficaz seria se 
o Supremo Tribunal Federa declarasse inconstitucional a omissão e fixasse 
prazo para que  o legislador omisso suprisse a omissão inconstitucional, no 
sentido de conferir efetividade à norma constitucional. O prazo poderia 
corresponder ao prazo da apreciação em “regime de urgência que, nos 
termos do art. 64, §2.º do texto, é de quarenta e cinco dias. Pois bem, 
finalizando o prazo, sem qualquer providência adotada, poderia o próprio 
Supremo, a depender do caso, dispor normativamente da matéria, a título 
provisório, até que o legislador viesse a elaborar a norma faltante. Esta 
decisão normativa do Supremo Tribunal Federal, de caráter temporário, 
viabilizaria, desde logo, a concretização de preceito constitucional(...).113 
 
 
(...) No que se refere à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o 
que se sugere, é “em caso de relevância e urgência constitucional”, possa 
o Supremo Tribunal Federal resolver satisfatoriamente a lide proposta, se 
assim permitir o caso, mediante a expedição de decisão normativa 
provisória, até que a omissão venha a ser em definitivo suprida pelo órgão 
competente. Dessa forma, estar-se-ia a viabilizar o cumprimento da 
Constituição, afastando a subsistência da inconstitucionalidade por 
omissão, que compromete o sucesso constitucional.114 
 

O Supremo Tribunal Federal resiste a um entendimento mais abrangente 

quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade por omissão e isso faz 

com que esse instrumento seja insatisfatório para a garantia das normas 

constitucionais, conforme podemos observar no Acórdão proferido em ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão ADI 1458-DF, cujo relator foi o Min. Celso de 

Mello: 

EMENTA: DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE 
COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO. - O 
desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto 
mediante inércia governamental. A situação de inconstitucionalidade pode 
derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita 

                                                 
113 PIOVESAN, Flávia. Proteção judicial contra omissões legislativas: ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003, p.126. José Afonso da Silva propugnara por uma decisão judicial normativa, para 
valer como lei se após certo prazo o legislador não suprisse a omissão. In DA SILVA, José Afonso. 
Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 1995, p. 59. 
114 Id. Ibid., p. 128. 
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normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, 
assim, os preceitos e os princípios que nela se acham consignados. Essa 
conduta estatal, que importa um facere (atuação positiva), gera a 
inconstitucionalidade por ação. - Se o Estado deixar de adotar as medidas 
necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem 
a torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em 
conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe 
impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Desse non 
facere ou non praestare, resultará a inconstitucionalidade por omissão, que 
pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial, 
quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público. SALÁRIO 
MÍNIMO - SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES VITAIS BÁSICAS - 
GARANTIA DE PRESERVAÇÃO DE SEU PODER AQUISITIVO. - A 
cláusula constitucional inscrita no art. 7.º, IV, da Carta Política - para além 
da proclamação da garantia social do salário mínimo - consubstancia 
verdadeira imposição legiferante, que, dirigida ao Poder Público, tem por 
finalidade vinculá-lo à efetivação de uma prestação positiva destinada (a) a 
satisfazer as necessidades essenciais do trabalhador e de sua família e (b) 
a preservar, mediante reajustes periódicos, o valor intrínseco dessa 
remuneração básica, conservando-lhe o poder aquisitivo. - O legislador 
constituinte brasileiro delineou, no preceito consubstanciado no art. 7.º, IV, 
da Carta Política, um nítido programa social destinado a ser desenvolvido 
pelo Estado, mediante atividade legislativa vinculada. Ao dever de legislar 
imposto ao Poder Público - e de legislar com estrita observância dos 
parâmetros constitucionais de índole jurídico-social e de caráter 
econômico-financeiro (CF, art. 7.º, IV) -, corresponde o direito público 
subjetivo do trabalhador a uma legislação que lhe assegure, efetivamente, 
as necessidades vitais básicas individuais e familiares e que lhe garanta a 
revisão periódica do valor salarial mínimo, em ordem a preservar, em 
caráter permanente, o poder aquisitivo desse piso remuneratório. SALÁRIO 
MÍNIMO - VALOR INSUFICIENTE - SITUAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PARCIAL. - A insuficiência 
do valor correspondente ao salário mínimo, definido em importância que se 
revele incapaz de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e 
dos membros de sua família, configura um claro descumprimento, ainda 
que parcial, da Constituição da República, pois o legislador, em tal 
hipótese, longe de atuar como o sujeito concretizante do postulado 
constitucional que garante à classe trabalhadora um piso geral de 
remuneração (CF, art. 7.º, IV), estará realizando, de modo imperfeito, o 
programa social assumido pelo Estado na ordem jurídica. - A omissão do 
Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a 
imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como 
comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, 
mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, 
também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por 
ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos 
postulados e princípios da Lei Fundamental. - As situações configuradoras 
de omissão inconstitucional - ainda que se cuide de omissão parcial, 
derivada da insuficiente concretização, pelo Poder Público, do conteúdo 
material da norma impositiva fundada na Carta Política, de que é 
destinatário - refletem comportamento estatal que deve ser repelido, pois a 
inércia do Estado qualifica-se, perigosamente, como um dos processos 
informais de mudança da Constituição, expondo-se, por isso mesmo, à 
censura do Poder Judiciário. INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO 
- DESCABIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. - A jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de proclamar incabível a 
medida liminar nos casos de ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão (RTJ 133/569, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADIn 267-DF, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO), eis que não se pode pretender que mero 
provimento cautelar antecipe efeitos positivos inalcançáveis pela própria 
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decisão final emanada do STF. - A procedência da ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão, importando reconhecimento judicial do 
estado de inércia do Poder Público, confere ao Supremo Tribunal Federal, 
unicamente, o poder de cientificar o legislador inadimplente, para que este 
adote as medidas necessárias à concretização do texto constitucional. - 
Não assiste ao Supremo Tribunal Federal, contudo, em face dos próprios 
limites fixados pela Carta Política em tema de inconstitucionalidade por 
omissão (CF, art. 103, § 2.º), a prerrogativa de expedir provimentos 
normativos com o objetivo de suprir a inatividade do órgão legislativo 
inadimplente.115 

 
O mandado de injunção é ação constitucional e garantia do cidadão no 

Estado Democrático de Direito, “sempre que a falta de norma regulamentadora torne 

inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 

inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”, conforme o teor do art. 5.º, 

LX, da Constituição Federal de 1988. 

O Mandado de Injunção, inovação da Carta de 1988, é poderoso instrumento 

(teórico) de tutela dos direitos econômicos e sociais, cuja função é fazer com que a 

norma constitucional seja aplicada, independente de regulamentação, para suprir, 

assim, a omissão estatal. 

Ocorre que esse instrumento não atendeu a sua destinação constitucional, 

tendo em vista a interpretação que lhe deu o Supremo Tribunal Federal, restringindo 

seu alcance. 

Luis Roberto Barroso identifica duas linhas antagônicas de entendimento 

sobre os efeitos da decisão do mandado de injunção: 

Coerente com a posição doutrinária aqui sustentada, afigura-se melhor a 
orientação que identifica o provimento judicial na espécie uma natureza 
constitutiva, devendo o juiz criar a norma regulamentadora para o caso 
concreto, com a eficácia inter partes, e aplicá-la, atendendo, quando seja o 
caso, à pretensão veiculada (...).116 
 

Ao contrário, assevera Luis Roberto Barroso: 

há os partidários da tese segundo a qual a decisão proferida em mandado 
de injunção tem caráter mandamental. Por tal orientação, caberia ao Poder 
Judiciário dar ciência ao órgão omisso da mora na regulamentação, para 
que este adote as providências necessárias e, se se tratar de direito 

                                                 
115 STF, DJU, pp. 34.531, 20.09.1996, 1842:128, ADI 1458 MC/DF, rel. Min. Celso de Mello. 
116 BARROSO, op. cit, p. 104. 
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oponível contra o Estado, suspender os processos judiciais e 
administrativos de que possa advir para o impetrante dano que não 
ocorreria se não houvesse omissão inconstitucional. Esse o entendimento 
que teve a adesão da maioria dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal.117 

 
O entendimento restritivo do Supremo Tribunal Federal sobre os efeitos do 

Mandado de Injunção podem ser ilustrados no seguinte Acórdão proferido em 

Mandando de Injunção MI 284/DF, cujo relator foi o Min. Marco Aurélio: 

MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA JURÍDICA - FUNÇÃO 
PROCESSUAL - ADCT, ART. 8.º, §3.º. (PORTARIAS RESERVADAS DO 
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA) - A QUESTÃO DO SIGILO - MORA 
INCONSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO - EXCLUSAO DA 
UNIÃO FEDERAL DA RELAÇÃO PROCESSUAL- ILEGITIMIDADE 
PASSIVA AD CAUSAM - WRIT DEFERIDO. - O caráter essencialmente 
mandamental da ação injuncional - consoante tem proclamado a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - impõe que se defina, como 
passivamente legitimado ad causam, na relação processual instaurada, o 
órgão público inadimplente, em situação de inércia inconstitucional, ao qual 
é imputável a omissão causalmente inviabilizadora do exercício de direito, 
liberdade e prerrogativa de índole constitucional. No caso, ex vi do §3.º do 
art. 8.º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a inatividade 
inconstitucional é somente atribuível ao Congresso Nacional, a cuja 
iniciativa se reservou, com exclusividade, o poder de instaurar o processo 
legislativo reclamado pela norma constitucional transitória. - Alguns dos 
muitos abusos cometidos pelo regime de exceção instituído no Brasil em 
1964 traduziram-se, dentre os vários atos de arbítrio puro que o 
caracterizaram, na concepção e formulação teórica de um sistema 
claramente inconvivente com a prática das liberdades publicas. Esse 
sistema, fortemente estimulado pelo "perigoso fascínio do absoluto" (Pe. 
JOSEPH COMBLIN, "A Ideologia da Segurança Nacional - o Poder Militar 
da América Latina", p. 225, 3.ª ed., 1980, trad. de A. Veiga Fialho, 
Civilização Brasileira), ao privilegiar e cultivar o sigilo, transformando-o em 
práxis governamental institucionalizada, frontalmente ofendeu o princípio 
democrático, pois, consoante adverte NORBERTO BOBBIO, em lição 
magistral sobre o tema ("O Futuro da Democracia", 1986, Paz e Terra), não 
há, nos modelos políticos que consagram a democracia, espaço possível 
reservado ao mistério. O novo estatuto político brasileiro - que rejeita o 
poder que oculta e não tolera o poder que se oculta - consagrou a 
publicidade dos atos e das atividades estatais como valor 
constitucionalmente assegurado, disciplinando-o, com expressa ressalva 
para as situações de interesse público, entre os direitos e garantias 
fundamentais. A Carta Federal, ao proclamar os direitos e deveres 
individuais e coletivos (art. 5.º), enunciou preceitos básicos, cuja 
compreensão é essencial à caracterização da ordem democrática como um 
regime do poder visível, ou, na lição expressiva de BOBBIO, como "um 
modelo ideal do governo público em público". - O novo writ constitucional, 
consagrado pelo art. 5.º, LXXI, da Carta Federal, não se destina a constituir 
direito novo, nem a ensejar ao Poder Judiciário o anômalo desempenho de 
funções normativas que lhe são institucionalmente estranhas. O mandado 
de injunção não é o sucedâneo constitucional das funções político-jurídicas 
atribuídas aos órgãos estatais inadimplentes. A própria excepcionalidade 
desse novo instrumento jurídico "impõe" ao Judiciário o dever de estrita 
observância do princípio constitucional da divisão funcional do poder. - 

                                                 
117 BARROSO, op. cit, p. 105. 
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Reconhecido o estado de mora inconstitucional do Congresso Nacional - 
único destinatário do comando para satisfazer, no caso, a prestação 
legislativa reclamada - e considerando que, embora previamente 
cientificado no Mandado de Injunção n. 283, rel. Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE, absteve-se de adimplir a obrigação que lhe foi 
constitucionalmente imposta, torna-se "prescindível nova comunicação à 
instituição parlamentar, assegurando-se aos impetrantes, "desde logo", a 
possibilidade de ajuizarem, "imediatamente", nos termos do direito comum 
ou ordinário, a ação de reparação de natureza econômica instituída em seu 
favor pelo preceito transitório.118 

 
Pode-se observar claramente que a Corte minimizou ou anulou os efeitos do 

mandado de injunção, reduzindo-o à mera intenção constitucional, muito embora 

haja outros entendimentos que permitem um avanço (MI 283-5/91, MI 232-1), sem, 

contudo, serem suficientes para concretizar os direitos pleiteados e tornar-se 

ineficaz no sistema constitucional. Entendemos, ao contrário do magistério de Eros 

Grau119, que o mandado de injunção seria instrumento não só quanto à falta de 

norma regulamentadora, mas também, mesmo que indiretamente, contra a omissão 

estatal no sentido da realização de políticas públicas. 

É de se concluir que o melhor entendimento seria o Poder Judiciário, na 

apreciação do mandado de injunção, regular o caso concreto, sem que isso fira o 

vetusto e mal-interpretado princípio da separação dos Poderes e a segurança 

jurídica. 

Esse entendimento passa necessariamente pela ativa ocupação da justiça 

social na atualidade, como sugerido por Mauro Cappelletti: 

(...) o engenho criativo do homem descobriu, precisamente na justiça 
constitucional, o instrumento mais refinado, mais aperfeiçoado, embora 
sujeito, como todos os instrumentos humanos, a erros, variações, defeitos. 
Refletindo as características da norma constitucional, para cuja atuação 
concreta ela deve velar, a justiça constitucional, através de uma 
interpretação acentuadamente discricionária (mas nem por isso arbitrária), 
se faz jurisdição de eqüidade constitucional, confiada a um “órgão 
soberano”, composto por juízes independentes e imparciais, voltados para 
a humanização daquele Absoluto, para a concretização daqueles supremos 
valores que, encerrados e cristalizados nas fórmulas da Constituições, 

                                                 
118 STF, RTJ, 139:712, 1992, MI 284-DF, rel. Min. Marco Aurélio. 
119 Eros Grau entende que o mandado de injunção é recurso contra a falta de norma 
regulamentadora, apenas, não sendo remédio contra a omissão do Estado, no sentido de obrigá-lo a 
realizar políticas públicas. In GRAU, Eros. A ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: 
Malheiros editores, 2003, p. 284. 
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seriam fria e estática irrealidade. A justiça constitucional expressa, em 
síntese, a própria vida, a realidade dinâmica, o vir a ser das “Leis 
Fundamentais.120 
 

O sistema de controle de constitucionalidade vem sofrendo mudanças e 

visando a sua melhoria, como são exemplos as Leis n. 9882/99 e 9868/99, que 

tratam, respectivamente, da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

e do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 

constitucionalidade. 

 

6.4. O sistema de contra poder ante o Poder Executivo mediante as medidas 
paraprocessuais: os termos de ajustamento de conduta promovidos pelo 
Ministério Público 
 

Os termos de ajustamento de conduta são instrumentos importantes 

utilizados pelo Ministério Público, cuja principal função é a reparação do dano 

causado ou evitar que este dano ocorra ou persista, numa espécie de solução 

consensual para a defesa dos interesses coletivos, difusos ou individuais 

homogêneos, que confere, muitas vezes, maior agilidade para a proteção desses 

direitos ou para a implementação das políticas públicas. 

Encontra previsão no § 6.º do art. 5.º da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, 

que disciplina a ação civil pública e permite que “os órgãos públicos legitimados 

possam tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às 

exigências legais, mediante cominações, que terão a eficácia de título executivo 

extrajudicial”. 

O termo de ajustamento é uma espécie de transação, como faz ressaltar 

Hugo Nigro Mazzilli, criada no Estatuto da Criança e do Adolescente e depois 

consagrada de forma geral no Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 113 

introduziu o §6.º do art. 5.º da Lei de Ação Civil Pública, permitindo, assim, que o 

                                                 
120 CAPPELLETTI. op. cit, p. 130-131. 
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Instituto fosse aplicado à defesa de quaisquer interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos.121  

O ajustamento de conduta vem sendo eficaz na implementação de políticas 

públicas relativas aos direitos fundamentais sociais no Brasil e de efetivação desses 

direitos, evitando-se diretamente a via judicial, muitas vezes lenta e incerta, 

transcendendo, assim, o sistema de justiça, com legitimação na própria sociedade, 

cujos direitos estão sendo defendidos por esse instrumento de ajuste de conduta. 

Esse instrumento pode, ainda, ser útil à adequação orçamentária. 

De certa forma, não há como negar que muitos termos de ajustamento de 

conduta celebrados pelo Ministério Público repetem obrigações oriundas da 

Constituição Federal e de leis, mas, de qualquer modo, estará a reduzir a 

discricionariedade quanto à implementação dessas ações públicas, residindo aí sua 

destinação controladora dos atos do poder público e um alargamento das funções 

dos membros do Ministério Público além da esfera judicial. 

Essas transações ou acordos também podem ser feitos em juízo, na hipótese 

de o causador do dano assumir obrigação de fazer ou não fazer e adequar sua 

conduta às exigências legais, mediante cominações.  

O descumprimento do termo de ajustamento de conduta pode levar a 

execução da multa em juízo, para a devida reparação do dano, a continuidade das 

investigações ou a propositura de ação civil pública. 

No curso de ações civis públicas, como leciona Hugo Nigro Mazzilli, movidas 

por associações civis ou quaisquer outros legitimados, nada impede que haja 

                                                 
121 MAZZILLI, Hugo Nigro. O inquérito civil; investigações do Ministério Público, compromissos 
de ajustamento e audiências públicas. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 296. 
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soluções consensuais, exceto em matéria da Lei de Improbidade Administrativa, em 

face do que dispõe o art. 17, § 1.º da Lei n. 8.429/92.122 

O Mistério Público brasileiro assume, assim, uma atividade de contribuição 

para a modificação da estrutura social, em defesa da melhoria das condições de 

vida da população mais desvalida e discriminada, fazendo com que a Constituição 

seja efetivamente respeitada e tenha eficácia, mormente quanto aos direitos 

fundamentais sociais, em defesa imediata da dignidade humana. 

Em última análise, o Ministério Público passa a ser a Instituição que viabiliza o 

acesso à justiça, quanto aos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

 
6.5. O princípio da proporcionalidade como controlador do ato administrativo 
discricionário e da efetivação dos direitos fundamentais: correção da omissão 
de um dever constitucional 

 

O princípio da proporcionalidade surgiu para controlar os excessos de poder. 

Surgiu das idéias jus naturalistas formuladas na Inglaterra nos séculos XVII e XVIII. 

Vitalino Canas define o princípio da proporcionalidade como: 

 princípio geral de direito, constitucionalmente consagrado, conformador 
dos atos do poder público e, em certa medida, de entidades privadas, de 
acordo com o qual a limitação instrumental de bens, interesses ou valores 
subjetivos radicáveis se deve revelar idônea e necessária para atingir os 
fins legítimos concretos que cada um daqueles atos visam, bem como 
axiologicamente tolerável quando confrontada com esses fins.123 
 

 Muito embora não expresso explicitamente em nossa Constituição Federal,  

dela se pode extrair seu conteúdo com base na análise do § 2.º do art. 5.º. A Lei n. 

9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito 

federal, dispõe em seu art. 2.º que “a administração obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 
                                                 
122 MAZZILLI , op. cit, p. 305. 
123 CANAS, Vitalino. Dicionário jurídico da Administração Pública. Lisboa, 1994, p. 3. 
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eficiência (...).”, impondo, portanto, à administração pública, a observância 

obrigatória do referido princípio, como garantia aos administrados, sob pena de 

anulação dos atos administrativos.  

A Lei n. 9.784/99 imprimiu um sentido evolucionista ao fixar a necessidade de 

a Administração motivar seus atos administrativos. É no controle dos motivos do ato 

administrativo que se erige um dos pontos centrais do controle da legalidade da 

Administração, como afirmam Eduardo Garcia de Enterria e Tomas-Ramon 

Fernandez, salientando, inclusive quanto às fases do controle, que seriam, em 

primeiro, a fase aplicativa e de eventual autotutela, depois a fase fiscalizadora, ou 

seja, se os motivos que a Administração invoca realmente existem, se a hipótese de 

fato de que a Administração parte restou produzido ou não, se o ato é adequado 

para o fim público que a norma atribui, adequação essa que supõe um juízo de 

efetividade, de congruência, de coerência e de proporcionalidade (...).124 

Germana Moraes ressalta que o desenvolvimento do princípio da 

proporcionalidade na jurisprudência constitucional produz reflexos no Direito 

Administrativo, à medida que o controle dos atos administrativos pelos Tribunais se 

alargou, para abranger o controle de constitucionalidade, em especial, de sua 

compatibilidade com a principiologia constitucional. O controle jurisdicional dos atos 

administrativos no Brasil, à luz do princípio da proporcionalidade, corresponde a um 

controle desconcentrado de constitucionalidade das leis125. 

O controle jurisdicional da Administração Pública não se vincula apenas ao 

controle de legalidade, insuficiente na evolução da ordem constitucional e da força 

normativa dos princípios, que ensejam um controle mais abrangente, qual seja o 

                                                 
124 ENTERRIA, Eduardo Garcia de; FERNANDEZ, Tomás-Ramon. Curso de Derecho 
Administrativo. 4. ed. Madrid: Civitas, 1994. Vol. 1, p. 465-466. 
125 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. 2.ª ed. São 
Paulo: Dialética, 2004. p. 82 
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controle da juridicidade. E os direitos fundamentais, como salienta Gustavo Ferreira 

Santos, têm a limitabilidade e a relatividade como características e exigem 

procedimentos de compatibilização entre diversos direitos, bem como o controle da 

restrição a tais direitos, a que o Estado legitimamente procede em nome de outros 

direitos ou de interesses constitucionais protegidos.126 

O princípio da proporcionalidade serve como parâmetro, medidor de quais 

direitos devem prevalecer por sua constitucionalidade e compõe-se de três 

elementos ou subprincípios, quais sejam o da adequação, que serve para examinar 

se a medida a ser adotada pelo Estado é adequada à obtenção do fim que o 

legislador pretende atingir, o fim a ser alcançado quanto ao interesse público; o 

princípio da necessidade impõe a obrigação de não se adotar uma medida restritiva 

de direito fundamental se existem outras medidas menos gravosas ou se a medida 

restritiva é indispensável, a ponto de não poder ser substituída por outra, e o último 

subprincípio é o da proporcionalidade em sentido estrito, apropriado para revelar a 

ponderação entre direitos, bens ou interesses, em uma ponderação de valores, 

sendo, assim, um mandamento de ponderação.127 

Ronald Dworkin sustenta, em sua teoria, o papel intervencionista do Poder 

Judiciário no Estado. O direito real contemporâneo para ele “consiste nos princípios 

que proporcionam a melhor justificativa disponível para as doutrinas e dispositivos 

do direito como um todo.”  Vê o direito como um conceito interpretativo, porque os 

juízes devem decidir o que é o direito e interpretar o modo usual como os outros 

                                                 
126 SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal: limites e possibilidades. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004, p. 115. 
127 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios Políticos e 
Constitucionales, 2002, p. 111-112. e SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade 
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: limites e possibilidades. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Júris, 2004, p. 109-114.  
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juízes decidiram o que é o direito (...). Uma atitude interpretativa e auto-reflexiva, 

dirigida à política no seu sentido mais amplo.128 

Passa, assim, o Judiciário a assegurar nos programas governamentais ou nos 

atos da Administração Pública, a garantia dos fundamentos do Estado Democrático 

de Direito e o cumprimento dos direitos fundamentais. Não há quebra de separação 

de Poderes, tampouco invasão do Judiciário na esfera executiva, mas apenas 

exercício de aplicação da lei e, principalmente, dos princípios constitucionais.  

Nesse sentido, é possível a utilização do princípio da proporcionalidade como 

controlador da atividade estatal, na medida em que permite a prevalência ou a 

ponderação de direitos quando em colisão e estabelece o cumprimento do programa 

constitucional relativamente à constitucionalidade. 

A primeira menção ao princípio da proporcionalidade aparece na decisão do 

Recurso Extraordinário n. 18.331, cujo relator foi o Ministro Orozimbo Nonato, onde 

entendeu-se pela inconstitucionalidade da lei em face da falta de proporcionalidade: 

O poder de taxar não pode chegar à desmedida do poder de destruir, uma 
vez que aquele somente pode ser exercido dentro dos limites que o tornem 
compatível com a liberdade de trabalho, comércio e da indústria e com o 
direito de propriedade. É um poder, cujo exercício não deve ir até o abuso, 
o excesso, o desvio, sendo aplicável, ainda aqui, a doutrina fecunda do 
“détournement de pouvoir”. Não há que estranhar a invocação dessa 
doutrina ao propósito da inconstitucionalidade, quando ao julgados têm 
proclamado que o conflito entre a norma comum e o preceito da Lei Maior 
pode se acender não somente considerando a letra do texto, como 
também, e principalmente, o espírito do dispositivo invocado.129 
 

O princípio da proporcionalidade vincula não só a Administração, como 

também o legislador e o próprio Poder Judiciário. Um exemplo é quando o Poder 

Executivo, no exercício discricionário, tem possibilidade de adotar determinada 

política pública, deverá ponderar o interesse público, com base na adequação, na 

necessidade e na proporcionalidade em sentido estrito, determinando uma justiça 

                                                 
128 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 477-492. 
129 RE 18331, Relator Ministro Orozimbo Nonato, Revista Forense, Rio de Janeiro, n. 145, 1953, p. 
164. 
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possível e estando, assim, o referido princípio atrelado à realização dos direitos 

fundamentais, numa adequação entre meios e fins. O controle da Administração 

Pública pelos princípios, dentre eles, o da proporcionalidade, passa a ser 

mecanismo para implementação dos valores da Constituição e do ordenamento 

jurídico. 

Com isso, alarga-se o controle dos atos discricionários da administração 

pública pelo Poder Judiciário, inclusive levando-se em consideração a teoria do 

desvio de poder ou de finalidade, que impõe ao administrador público que atinja o 

fim fixado em lei, sem se desviar da finalidade de persecução do interesse público, 

ou a teoria dos motivos determinantes, que importa ampla apreciação judicial sobre 

os motivos determinantes de um ato administrativo vinculado. 

Uma outra decisão que vislumbrou lesão ao princípio da proporcionalidade foi 

a reconhecida em ação direta de inconstitucionalidade n. 855, cujo relator foi o 

Ministro Sepúlveda Pertence e cuja Ementa podemos observar a seguir: 

E M E N T A - Gas liquefeito de petroleo: lei estadual que determina a 
pesagem de botijoes entregues ou recebidos para substituição a vista do 
consumidor, com pagamento imediato de eventual diferença a menor: 
argüição de inconstitucionalidade fundada nos arts. 22, IV e VI (energia e 
metrologia), 24 e PARS., 25, PAR. 2., 238, além de violação ao princípio de 
proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos: 
plausibilidade jurídica da argüição que aconselha a suspensão cautelar da 
lei impugnada, a fim de evitar danos irreparaveis a economia do setor, no 
caso de vir a declarar-se a inconstitucionalidade: liminar deferida.130 
 

No âmbito da discricionariedade, os princípios operam como limitação do 

poder administrativo.  

Como afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “a discricionariedade é liberdade 

de apreciação limitada pelo Direito e também pela Moral (desde que se reconheça a 

                                                 
130ADI 855 MC / PR – PARANA. DJ DATA-01-10-93 PP-20212 EMENT VOL-01719-01 PP-00071. 
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esta um campo não absorvido por aquele).”131 

Os princípios adquirem assim um status de garantidores da ação estatal 

administrativa e redutores da discricionariedade. A utilização dos princípios gerais de 

direito é freqüente na França e, no Brasil, a jurisprudência, oriunda do Supremo 

Tribunal Federal, vem pronunciando-se pela aplicação do princípio da 

proporcionalidade. 

 

6.6. O controle da administração pública via ação civil pública como 
fundamento de implementação da política específica 

 

A ação civil pública é instrumento processual adequado ao controle dos atos 

administrativos como meio que tutela os diretos fundamentais e pugna pela 

efetivação das políticas públicas. 

A ação civil pública visa a responsabilizar os causadores de danos morais e 

patrimoniais ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer interesse difuso e coletivo, 

como os relacionados aos deficientes físicos, crianças e adolescentes, idosos e 

outros e, ainda, por infração da ordem econômica e da economia popular (art. 1.º da 

Lei n.º 7.347/85). 

Essa ação tem por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer (art. 2.º). A legitimação principal para a propositura 

da comentada ação é do Ministério Público, o que não impede a de terceiros, 

conforme art. 5.º da Lei de Ação Civil Púbica. O Ministério Público, por meio dessa 

ação, defende direitos das pessoas portadoras de deficiência (Lei n. 7.853/89), das 

                                                 
131 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. 
São Paulo: Atlas, 1991, p. 123. 
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crianças e dos adolescentes (Lei n. 8.069/90), dos consumidores em geral (Lei n. 

8.078/90) e outros. 

A Lei estabelece duas modalidades de ação, a cautelar e a principal. As 

medidas cautelares podem ser utilizadas para a produção antecipada de provas e 

outros procedimentos tendentes a assegurar a instrução de provas para a ação 

principal. Por meio do inquérito civil, prepara-se a colheita de provas e depoimentos 

para a propositura da ação principal. 

O Poder Judiciário, considerando procedente a ação civil pública, determinará 

a condenação do réu, a fazer ou a prestar a obrigação devida, abster-se ou não de 

realizar o comportamento prejudicial, ou, ainda, condenar o réu a pagar importância 

em dinheiro a título de indenização. 

Não faz parte desse controle a proteção apenas de direitos transindividuais, 

mas do próprio ordenamento jurídico e dos princípios. A evolução dessa espécie de 

controle direciona-se no sentido de buscar os fundamentos dos atos administrativos 

e a proteção dos direitos públicos subjetivos dos administrados. 

Após breve relato sobre as características essenciais da ação civil pública, é 

necessário analisar a forma como esse instrumento assegura os direitos 

fundamentais. Uma questão que suscita controvérsia refere-se à análise e controle 

dos atos administrativos discricionários. 

Há que se questionar, portanto, a abrangência do controle dos atos 

administrativos discricionários pelo Poder Judiciário. Andreas Krell, ao refletir sobre o 

tema, afirma que a doutrina alemã sobre os limites do controle judicial dos atos 

administrativos discricionários está ganhando espaço sob o “enfoque jurídico-
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funcional” (funktionell-rechtliche Betrachtungsweise).132 O vetusto princípio da 

separação dos Poderes deve ser hoje entendido mais como princípio da divisão de 

funções, com ênfase na necessidade de controle, fiscalização e coordenação 

recíproca entre os diversos Poderes e Órgãos no Estado Democrático de Direito. 

De fato, a deficiência dos serviços públicos e a não-implantação das políticas 

públicas conduzem ao controle pelo Ministério Público, mediante ação civil pública, 

defendendo os interesses metaindividuais, mas garantindo à população a 

participação no processo democrático. Essa atribuição do Parquet não deixa de 

adquirir forte conotação política, na medida em que renova os conceitos 

democráticos e as políticas de reestruturação e de ajuste econômico. 

Algumas teorias foram elaboradas para impor limites ao exercício do poder 

discricionário e ampliaram, assim, a sindicabilidade dos atos administrativos pelo 

Poder Judiciário. 

As duas principais teorias são a relativa ao desvio do poder e a teoria dos 

motivos determinantes. A primeira explica que o desvio de poder ocorre quando a 

autoridade usa do poder discricionário para atingir fim diferente daquele que a lei 

fixou. Quando isso ocorre, fica o Poder Judiciário autorizado a decretar a nulidade 

do ato, já que a Administração usou indevidamente a discricionariedade, desviando-

se dos fins de interesse público definidos na lei. A teoria dos motivos determinantes 

ocorre quando a Administração indica os motivos que levaram a praticar o ato e este 

somente será válido se os motivos forem verdadeiros. Para apreciar esse aspecto, o 

Poder Judiciário terá de examinar os motivos, ou seja, os pressupostos de fato e as 

                                                 
132 Andreas Krell. Discricionariedade administrativa e proteção ambiental: o controle dos 
conceitos jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais: um estudo 
comparativo. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2004. p. 58. 
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provas de sua ocorrência133. 

Há algum tempo, surge, no Brasil, tendência doutrinária e jurisprudencial na 

limitação da discricionariedade administrativa para permitir a ampliação do controle 

judicial. Verifica-se essa tendência, conforme Maria Silvia Di Pietro, com relação às 

noções imprecisas que o legislador usa com freqüência para designar o motivo e a 

finalidade do ato (interesse público, conveniência administrativa, moralidade, ordem 

pública e outros). Trata-se daquilo que os doutrinadores alemães chamam de 

“conceitos legais indeterminados”. 134 

A doutrina alemã começou, conforme informa Andreas Krell, há mais ou 

menos cinqüenta anos, a banir a discricionariedade da hipótese da norma e a 

defender o controle judicial integral dos conceitos jurídicos indeterminados, 

admitindo, por outro lado, “espaços de livre apreciação” da Administração em 

relação a certos conceitos de valor e de prognose, que exigiam avaliações e 

ponderações mais complexas, para evitar uma indevida substituição de decisões do 

Executivo pelos Tribunais. Nessa evolução, desde o fim dos anos 80 do século 

passado, o Tribunal Constitucional Federal alemão (Bundesverfassungsgericht), 

baseado na garantia do pleno controle judicial dos atos públicos, reduziu os espaços 

de livre apreciação dos órgãos administrativos e aumentou, assim, o controle sobre 

a efetivação dos direitos fundamentais135. 

Talvez o limite adequado esteja entre a discricionariedade e a ampla 

averiguação judicial dos atos administrativos. Importa buscar, mediante o controle 

judicial, ação civil pública ou outra modalidade de instrumento processual, se essa 

livre apreciação atende ao princípio da razoabilidade. Mas não só isso, a atividade 

                                                 
133 Conforme definições de DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 8.ª ed. São 
Paulo: Atlas, 1997. p. 34. 
134 DI PIETRO, op. cit., p. 181. 
135 KRELL., op. cit., p. 39. 
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administrativa quanto aos direitos sociais conduz à averiguação da 

constitucionalidade, legalidade e finalidade do ato administrativo, com a 

“juridicização” dos direitos fundamentais sociais. A ação civil pública serve, assim, 

como instrumento para implementação das políticas públicas relativamente ao 

Estado ou aos entes privados com obrigação para tal. 

Recorre-se a esse assunto no presente Capítulo, pois a proteção dos 

interesses coletivos e difusos reconduz ao exame dos limites da discricionariedade 

administrativa e ao controle judicial da administração pública. As ações civis 

públicas, propostas pelo Ministério Público, são exemplos de investigação do 

problema proposto nas hipóteses avençadas. 

Exemplos são a aplicação pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, de no 

mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212, CF), a 

implementação de políticas públicas relacionadas aos idosos, aos deficientes físicos 

ou às crianças e aos adolescentes, muitas vezes descuradas sob a alegação de 

falta de verbas orçamentárias, ou até mesmo de desvio de aplicação. A modificação 

desse quadro e conseqüente cumprimento das normas constitucionais dependem da 

interpretação que fizerem os Tribunais encarregados do controle judicial, por meio 

do controle difuso, ou o Supremo Tribunal Federal no controle direto de 

constitucionalidade, tendo em vista que a tônica do constitucionalismo 

contemporâneo está baseada, sobretudo, na tutela dos direitos fundamentais, 

positivados nas Constituições. 

O não-cumprimento das normas que prescrevem direitos sociais ou o 

cumprimento errôneo delas geram responsabilidade da administração, em razão do 

controle da constitucionalidade, pela judicialização desses direitos e pelo devido 
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juízo de constitucionalidade sobre eles. Cabe, aqui, ressaltar o caráter pedagógico 

das decisões judiciais em ações civis públicas para a Administração Pública. 

A doutrina mais moderna não deixa de ver os direitos sociais como direitos 

fundamentais. A definição não lhes dá solução de eficácia, mas reclama 

providências positivas dos Poderes Públicos e isso significa dizer que o Estado tem 

a responsabilidade de pôr em prática esses direitos. Canotilho chama atenção para 

os direitos fundamentais como direitos ao acesso e utilização de prestações 

estaduais, para uma significativa cota de responsabilidade dos poderes públicos no 

desempenho de tarefas econômicas, sociais e culturais, incumbindo-lhes pôr à 

disposição dos cidadãos prestações de várias espécies, como instituições de ensino, 

saúde, segurança, transportes, telecomunicações, entre outras. 136 

À medida que o Estado vai concretizando suas responsabilidades e 

assegurando prestações existenciais dos cidadãos, resulta para os cidadãos: 

a) o direito de igual acesso, obtenção e utilização de todas as instituições 

públicas criadas pelos poderes públicos (ex.: igual acesso às instituições de ensino, 

aos serviços de saúde, à utilização das vias e transportes públicos); 

b) o direito de igual cota-parte (participação) nas prestações fornecidas por 

esses serviços ou instituições à comunidade (ex.: direito de cota-parte às prestações 

de saúde, às prestações escolares, às prestações de reforma e invalidez). Nesse 

sentido, permitem aos titulares-cidadãos recorrer aos tribunais para reclamar o nível 

de erradicação e de realização adquirida pelos direitos fundamentais. Nesse sentido, 

fala-se de cláusulas de proibição de evolução reacionária ou de retrocesso social.137  

Essas normas programáticas condicionam a atividade discricionária da 

Administração Pública e impulsionam o controle pelo Ministério Público, 
                                                 
136 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Livraria Almedina, 1995. p. 
536. 
137 CANOTILHO, op. Cit., 1995, p. 542. 
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principalmente pela ação civil pública. Os atos administrativos, que visam à 

implementação de políticas públicas, devem respeitar os princípios constitucionais 

administrativos, quais sejam os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Há necessidade de desenvolvimento, como 

dispõe a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986, ratificada pelo 

Brasil. 

Na Declaração, encontra-se a descrição do direito ao desenvolvimento como 

direito humano inalienável em virtude do qual toda pessoa humana e todos os povos 

estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e 

político, para eles contribuir e deles desfrutar, de forma que todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados (art. 1.º). O 

ser humano, portanto, é partícipe do desenvolvimento de seu país, sujeito central 

desse desenvolvimento e deveria ser beneficiário do direito ao desenvolvimento (art. 

2.º). 

Os Estados devem tomar providências para a implementação de direitos 

fundamentais, como educação, saúde e alimentação. O Poder Executivo, ao remeter 

ao Congresso Nacional (às Assembléias Legislativas, no plano estadual), proposta 

da lei de diretrizes orçamentárias, votada e aprovada, vincula a esse Poder a 

estruturação de programas, sob pena de inconstitucionalidade. Caso contrário, o 

controle judicial permitirá emissão de disposição coercitiva para obrigar o Executivo 

ao cumprimento do que fora aprovado. E o Ministério Público é Instituição realmente 

vocacionada para a defesa dos direitos humanos. 

A eficácia dos direitos sociais oriundos de políticas públicas depende do 

acesso do cidadão ao Judiciário para reclamar tal direito. Está, assim, o 

administrador vinculado à Constituição, considerando a omissão como motivo para o 
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controle judicial por meio do Ministério Público, por ação civil pública ou ação direta 

de inconstitucionalidade. 

É certo que a ação civil pública é instrumento adequado para sanear a não-

previsão orçamentária das verbas para atendimento dos direitos fundamentais. A 

destinação, a liberação ou a má aplicação das verbas em políticas públicas relativas 

a direitos fundamentais sociais podem ser amplamente questionadas pelo Ministério 

Público, devendo o Poder Judiciário condenar o Poder Executivo ao cumprimento de 

obrigação de fazer e priorizar o julgamento antecipado da lide, tendo em vista o 

curto espaço de tempo do exercício financeiro e a fundamentalidade desses direitos. 

Discute-se, atualmente, como mencionado, a “politização” do Ministério 

Público e do Poder Judiciário, na medida em que interferem nos rumos políticos 

seguidos pelos outros Poderes. Discute-se a falta de legitimidade democrática para 

tanto. Não se pode negar que a atuação do Ministério Público, por meio de ações 

civis públicas ou das decisões judiciais, carrega alto grau de politização e nisso 

importa a conservação da segurança jurídica.  

Para a eficácia da Constituição, impõe-se uma nova postura dos operadores 

jurídicos. Não sem razão, assevera Lenio Streck que a eficácia das normas 

constitucionais reclama um redimensionamento do papel do jurista e do Poder 

Judiciário (em especial, da Justiça Constitucional) nesse complexo jogo de forças, 

na medida em que se coloca o paradoxo: uma Constituição rica em direitos 

(individuais, coletivos e sociais) e uma prática jurídico-judiciária que, reiteradamente, 

nega a aplicação de tais direitos. Sendo a Constituição Brasileira uma Constituição 

social, dirigente, compromissária e democrática, tende a uma necessária luta para 
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implantação das promessas modernas (igualdade, justiça social, respeito aos 

direitos fundamentais, entre outras)138. 

No atual estágio da vigência da Constituição Federal e com a dinâmica dos 

fatos sociais e econômicos, impõe-se uma nova interpretação aos institutos 

estudados, como promessa de cumprimento do programa constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
138 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. 
2.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 15. 
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CONCLUSÃO: a vida em perspectiva do controle judicial e dos direitos 
fundamentais no Brasil 

 

A sociedade brasileira e a “comunidade de intérpretes” da Constituição não 

querem somente a garantia e a implementação dos direitos fundamentais sociais, 

vistas sob a ótica principal do controle judicial. Querem mais que isso. Querem a 

satisfação progressiva desses direitos. O desenvolvimento é não só ideal 

democrático, mas firmeza de propósitos. E a melhoria das condições de vida passa 

pela evolução do País em busca de sua identidade, dos seus valores mais nobres. 

As modalidades de controle jurisdicional da Administração Pública no Brasil 

vêm desenvolvendo-se, como demonstrado, no sentido de reduzir o âmbito de 

discricionariedade e quanto à mitigação do princípio da Separação dos Poderes. 

O controle de constitucionalidade e as ações civis públicas propostas pelo 

Ministério Público para defesa dos direitos coletivos e difusos vêm transformando o 

Estado no que se refere à defesa dos direitos fundamentais e à própria democracia. 

A proteção aos direitos fundamentais passa pela implantação de garantias 

jurídicas e institucionais, meios pelos quais a maioria da sociedade possa tomar 

decisões necessárias para combater a inércia governamental em questões sociais, 

como educação ou saúde.  
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Os instrumentos garantidores haverão de ponderar interesses, limitar a ação 

estatal e acomodar os segmentos da sociedade em um novo aprendizado da 

convivência saudável entre os poderes, necessário à mutação político-social. 

É de se considerar o papel das agências reguladoras na expedição de atos 

discricionários, com o respectivo controle judicial, inclusive por meio dos princípios 

constitucionais-administrativos. 

Com a Constituição de 1988, a estruturação do Ministério Público e a 

ampliação do controle da Administração Pública corresponderam a instrumentos de 

verdadeira efetivação dos direitos fundamentais sociais. 

Essa estrutura garante o acesso à justiça dos desvalidos e tenta eliminar o 

lapso da miséria e do abismo gnosiológico, a todo tempo fomentado pelo excesso de 

formalismo, pela falta de celeridade e pelo abandono. 

Para o enfrentamento do grave problema do acesso à Justiça, a sociedade 

passou por três grandes movimentos, ou ondas, conforme Mauro Cappelletti e 

Bryant Garth. O primeiro movimento caracterizou-se pelo enfrentamento da pobreza, 

quando o Estado passou a dar adequada representação legal aos pobres, desde 

informações sobre direitos básicos até a intitulada assistência judiciária gratuita. O 

segundo grande movimento tentou enfrentar o problema da representação dos 

interesses difusos, pela carência social da população, que não possuía meios 

jurídicos para proteger direitos fundamentais, passando o Estado a criar 

organizações jurídicas novas, descomprometidas com a atual estrutura social, para 

alcançar direitos fundamentais. O terceiro movimento passa por um novo enfoque da 

própria Justiça, com a preocupação de simplificar procedimentos, simplificação do 
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direito processual e material, afastando a burocratização e o emperramento da 

Justiça e possibilitando uma Justiça mais célere139. 

O quarto movimento, ousaria afirmar, seria o controle jurisdicional da 

Administração Pública, como meio para a efetivação dos direitos fundamentais 

sociais e de um novo estágio para nossa sociedade, mais humano, mais digno e 

livre de vícios do passado. 

Uma promessa para a pós-modernidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. 
Porto Alegre, Fabris, 1988. p. 31-73.  
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