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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa o papel do Poder Judiciário no processo de implementação dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, como o direito à saúde, à educação, à moradia, à alimentação etc. 

O objetivo do estudo consiste em verificar até que ponto os juízes podem agir para efetivar os 

direitos econômicos, sociais e culturais sem invadirem o campo de atuação próprio do Legislativo 

e do Executivo, que são, em uma democracia, os principais responsáveis pela definição e 

execução das políticas sociais. Tendo como pressuposto uma visão favorável dos direitos 

fundamentais e do Poder Judiciário, defendo uma postura atuante por parte dos juízes na busca 

da máxima efetividade dos direitos socioeconômicos previstos na Constituição Federal e em 

diversos tratados internacionais. A análise da doutrina e da jurisprudência, no Brasil e no mundo, 

aponta para uma aceitação cada vez maior da plena e imediata justiciabilidade dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, especialmente nos países em desenvolvimento. Nesses países, em 

que os mecanismos democráticos por excelência (governo e parlamento eleitos pelo povo) são 

incapazes de possibilitar a redução das desigualdades sociais, o Judiciário surge como uma 

concreta esperança de realização dos objetivos socioeconômicos estabelecidos na Constituição. É 

nesse contexto que surge a possibilidade de implementação dos direitos econômicos, sociais e 

culturais pelo Poder Judiciário. Por outro lado, a adoção da tese da efetivação judicial dos direitos 

econômicos, sociais e culturais exige que sejam desenvolvidas soluções criativas no intuito de 

superar as barreiras que podem surgir no decorrer do processo de cumprimento da ordem 

judicial. Nesta dissertação, são apresentadas algumas estratégias visando a facilitar a realização dos 

direitos socioeconômicos na via judicial, baseadas na experiência de inúmeras Cortes pelo mundo 

afora. 

 

PALAVRAS-CHAVE: direitos econômicos, sociais e culturais; direitos fundamentais; Poder 

Judiciário; efetivação 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This essay studies the role of the Judiciary branch in the implementation process of the 

economic, social and cultural rights (ESC Rights), like the right to health care, education, housing 

etc. The goal of the study consists of an analysis of what the judges can do to enforce the 

implementation of the ESC Rights without interfering with the functions and responsibilities of 

the other branches (Executive and Legislative), that are, in a democracy, the main branches 

responsible for implementing social policies. Based on a favorable opinion about the fundamental 

rights and the judicial review, it defends an active role of the judges in the search for maximum 

efficiency of the social rights entrenched in the Constitution and in the international treaties. The 

study of the doctrine and the jurisprudence, in Brazil and in other countries, indicates that there 

is a tendency for a larger acceptance of the justiciability of the ESC Rights, especially in the 

developing countries. In these countries, the democratic institutions, like the parliament and the 

government elected by the people, are incapable of reducing the social injustices. Therefore, the 

Judiciary becomes a concrete hope of implementation of the socio-economics goals established 

in the Constitution. In this context, arises the possibility of enforcement of the ESC Rights by 

the judges. However, to accept the possibility of the judicial enforcement of these rights demands 

the development of creative solutions to overcome the obstacles that appear in the compliance of 

the judicial order. The essay proposes some strategies to implement the ESC Rights in the judicial 

arena, based on the experience of many courts around the world. 

 

KEY-WORDS: economic, social and cultural rights (ESC rights); fundamental rights; Judicial 

brench; enforcement 
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1 ABRINDO AS PORTAS PARA OS DIREITOS ECONÔMICOS, 

SOCIAIS E CULTURAIS 

 

1.1 A Escolha do Tema 

 

Tudo teve início em 1998, quando, ainda estudante do curso de graduação em direito, 

comecei a me interessar pela temática dos direitos fundamentais. Naquele ano, comemoravam-se 

os dez anos da Constituição Federal de 1988 e o cinqüentenário da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, de 1948.  

Em homenagem à data, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará promoveu um 

concurso de monografia cujo tema era precisamente “O Poder Judiciário e os Direitos 

Humanos”. 

Estimulado pelo referido concurso de monografia, iniciei minhas primeiras pesquisas em 

direitos fundamentais. Foi amor à primeira vista. A partir daí, esse tema passou a fazer parte do 

meu dia-a-dia, tanto profissional (como advogado, Procurador de Estado e, atualmente, Juiz 

Federal), quanto acadêmico (como estudante da graduação, estudante de especialização e, agora, 

estudante do curso de mestrado).  

Apesar de haver concluído a monografia, resolvi não participar do concurso promovido 

pelo TJCE. Três anos depois, porém, publiquei meus escritos, sob a forma de livro, intitulado “O 

Poder Judiciário e os Direitos Fundamentais”1. 

Desde as minhas primeiras leituras, um dos pontos que mais me intrigou foi a questão da 

(in)efetividade dos chamados direitos econômicos, sociais e culturais, e, logicamente, a 

problemática em torno da possibilidade de o Judiciário vir a concretizar2 esses direitos diante da 

inércia dos demais poderes.  

Não me conformava com o fato de haver direitos proclamados na Constituição Federal 

destituídos de eficácia e inábeis a produzirem direitos subjetivos, conforme defendia a doutrina 

                                                           
1 LIMA, George Marmelstein. O poder judiciário e os direitos fundamentais.  Fortaleza: Premius, 
2001. Por se tratar de obra escrita com pouca maturidade teórica, muitas das idéias ali defendidas 
não mais se afinam com meu pensamento atual. Isso não significa dizer que modifiquei totalmente 
meu entendimento. Na verdade, a essência de meus ideais e princípios continua firme, talvez até 
mais do que antes e certamente muito mais aprimorada. 
2 Concretizar um direito fundamental significa dar efetividade a esse direito, ou seja, concretizar é dar 
a materialização da norma no mundo dos fatos, a realização do direito, o desempenho concreto de 
sua função social, a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da 
realidade social (Cf. BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas 
normas: limites e possibilidades da Constituição brasileira. 3. ed. São Paulo: Renovar, 1996, p. 83). 
Usando agora uma imagem mais coloquial e direta: concretizar é fazer valer um direito, é tirá-lo do 
papel e colocá-lo na vida real, dando-lhe vida. 



 

 

majoritária à época, quando discorria sobre o direito à saúde, à educação, à moradia etc. Normas 

constitucionais não-auto-aplicáveis, normas constitucionais de eficácia limitada ou simplesmente 

normas meramente programáticas: tudo isso, já naqueles tempos, soava como uma heresia 

constitucional para os meus ouvidos de estudante empolgado com a teoria dos direitos 

fundamentais.  

Também nunca aceitei a tese de que o legislador e o administrador seriam os únicos 

destinatários das normas garantidoras de direitos econômicos, sociais e culturais, restando ao 

Judiciário se curvar diante da inércia dos demais poderes.  

Meu ponto de partida, nessa longa caminhada que se materializa neste trabalho, foi 

considerar que o Judiciário não apenas pode como deve buscar a máxima efetividade de todas as 

normas constitucionais, inclusive as que proclamam direitos econômicos, sociais e culturais.  

Sempre entendi, antes mesmo de me tornar juiz, que o Judiciário não precisa pedir licença 

a ninguém quando se trata de concretizar um direito fundamental, nem mesmo ao legislador ou 

ao administrador. E se os demais poderes, por ideologia, má-gestão ou mesmo por falta de 

recursos, deixam de cumprir os seus deveres constitucionais, sempre considerei que cabe ao 

Judiciário, enquanto defensor da supremacia da Constituição, zelar para que os direitos 

constitucionais sejam efetivados da melhor forma possível. 

Partindo também dessa premissa, tive a oportunidade de desenvolver texto acadêmico, 

em nível de Especialização3, cujo título foi a “Efetivação do Direito Fundamental à Saúde pelo 

Poder Judiciário”. Embora o foco tenha sido um direito social muito específico, ou seja, o direito 

à saúde, o Curso de Especialização foi bastante útil para fornecer uma visão técnica sobre o tema, 

além de possibilitar uma análise mais ponderada e equilibrada em relação às premissas iniciais que 

me estimularam a estudar o assunto. Afinal, quando se empurra um pêndulo de uma extremidade 

para outra – da total ineficácia dos direitos sociais para a busca da efetividade máxima – chega-se 

um momento em que esse pêndulo irá buscar o equilíbrio, estabilizando-se no meio. 

Conhecendo mais de perto a estrutura do Sistema Único da Saúde, já que esse foi o foco 

do curso de especialização, percebi que não é fácil concretizar um direito tão complexo como a 

saúde. E logicamente isso também vale para os outros direitos sociais. Por isso, o juiz não pode 

se achar uma espécie de “super-herói constitucional”, que se considera capaz de salvar todas as 

                                                           
3 Curso de Especialização à distância em Direito Sanitário para Membros do Ministério Público e da 
Magistratura Federal, promovido pela Universidade de Brasília, 2002/2003. A referida monografia 
contém inúmeras idéias úteis ao entendimento da presente dissertação. Por honestidade acadêmica, 
preferi não reproduzir os mesmos argumentos lá desenvolvidos, a não ser em alguns pontos 
fundamentais para a compreensão do tema. 



 

 

normas da Constituição com sua “caneta mágica”. O Juiz-Hércules4, imaginado por Dworkin, 

não existe no mundo real. Se o Juiz-Homem, com seus defeitos, limitações e preconceitos, não 

tiver humildade suficiente para perceber que não é superior a qualquer cidadão, sua atividade 

jurisdicional dificilmente alcançará a tão necessária legitimidade.  

Descobri também que a plena concretização dos direitos fundamentais é um processo 

demorado, que passa pelo comprometimento de inúmeras instâncias de poder, dentre as quais a 

esfera judicial pode se transformar em apenas mais uma delas – e ainda assim talvez seja a menos 

importante. Na verdade, o melhor seria que os poderes públicos – e a sociedade de um modo 

geral – levassem mais a sério a concretização dos direitos fundamentais e, com um pouco mais de 

“vontade de Constituição”5, conseguissem cumprir os objetivos constitucionais, 

independentemente de qualquer manifestação do Poder Judiciário. Como atualmente essa 

situação ideal está longe de ser realidade, é necessária a atuação judicial para que pelo menos 

aqueles que batem à porta da Justiça possam usufruir, na mínima dimensão desejável, os direitos 

conferidos pela Constituição. 

 

1.2 Por que um Estudo sobre a Efetivação Judicial dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais? 

  

O estudo sobre a efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais é considerado 

um dos déficits teóricos na teoria dos direitos fundamentais6 e, ao mesmo tempo, um dos 

maiores desafios do Direito Constitucional brasileiro da atualidade7.  

                                                           
4 O Juiz Hércules seria aquele “dotado de habilidad, erudición, paciencia y perspicacia 
sobrehumanas” (DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio . Barcelona: Ariel Derecho, 1999, p. 
177). 
5 A já famosa expressão “vontade de Constituição” é atribuída a Konrad Hesse, extraída da seguinte 
passagem do seu livro A Força Normativa da Constituição: “Embora a Constituição não possa, por si 
só, realizar nada, ela pode impor tarefas. A Constituição transforma-se em força ativa se essas 
tarefas forem efetivamente realizadas, se existir a disposição de orientar a própria conduta segundo a 
ordem nela estabelecida, se, a despeito de todos os questionamentos e reservas provenientes dos 
juízos de conveniência, se puder identificar a vontade de concretizar essa ordem. Concluindo, pode-
se afirmar que a Constituição converter-se-á em força ativa se fizerem-se presentes, na consciência 
geral – particularmente, na consciência dos principais responsáveis pela ordem constitucional -, não 
só a vontade de poder (Wille zur Macht), mas também a vontade de Constituição (Wille zur 
Verfassung)” (HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição . Porto Alegre: Sergio Fabris 
Editor, 1991, p. 19). 
6 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional na era dos direitos, p. 243. In: Teoria dos 
direitos fundamentais , 2. ed. São Paulo: Renovar, 2001, p. 243-382. 
7 Cf. KRELL, Andreas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na  Alemanha – os 
(des)caminhos de um direito constitucional ‘comparado’. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 18. 



 

 

Como se verá, a doutrina nacional, apesar de fornecer valiosos subsídios, especialmente 

em razão da produção acadêmica nos últimos anos, ainda não desenvolveu uma versão 

satisfatória sobre o assunto, à luz da realidade brasileira. Os estudos, muitas vezes, limitam-se a 

importar teorias de conhecidos juristas estrangeiros, sem qualquer senso crítico e sem levar em 

consideração diferenças básicas entre os diversos ordenamentos e sociedades. Somando-se a isso, 

os juristas brasileiros que defendem uma postura mais atuante do Judiciário deixam de enfrentar 

aspectos importantes em torno dos limites dessa atuação, como, por exemplo, os empecilhos 

operacionais e orçamentários de uma eventual decisão contrária ao Poder Público, o princípio da 

separação dos poderes, a falta de estrutura do Judiciário e até mesmo a baixa carga de 

legitimidade que os julgadores possuem, já que não ingressaram no cargo por meio de escolha 

popular. Assim, por mais bem intencionados que sejam, muitos dos adeptos da teoria da plena 

efetivação judicial dos direitos econômicos, sociais e culturais não consideram os vários 

problemas que essa teoria, levada às últimas conseqüências, pode acarretar. 

A jurisprudência também não encontrou uma postura equilibrada a respeito do tema. Há 

decisões em sentidos diametralmente opostos, inclusive dentro de um mesmo tribunal. Não há 

coerência nas argumentações, nem há uma consciência nítida dos limites e possibilidades da 

intervenção judicial, demonstrando que o Judiciário brasileiro ainda não está plenamente 

preparado para enfrentar as novas questões sociais e coletivas surgidas após a abertura 

democrática.  

Afora esse déficit teórico que respinga na jurisprudência, a discussão do tema ganha 

importância pelo fato de a Constituição Federal de 1988 ter sido abundante em reconhecer 

direitos econômicos, sociais e culturais. Logo, sem uma sólida construção teórica capaz de 

possibilitar a efetivação desses direitos, inclusive no âmbito judicial, a Constituição poderá perder 

sua força normativa, transformando-se em mera retórica, destituída de significado jurídico, como 

se fosse um imenso “latifúndio improdutivo”8.  

Por fim, reforçando a relevância do estudo, e ainda dentro desse mesmo contexto, há a 

ameaça do neoliberalismo. Essa nova onda liberal, que avançou rapidamente sobre o Brasil nos 

anos noventa, está colocando em risco a efetivação e até mesmo a positivação dos direitos 

econômicos, sociais e culturais. Quanto menos direitos forem garantidos aos cidadãos, menos 

gastos o Estado terá e, conseqüentemente, mais verbas poderão ser destinadas ao cumprimento 

                                                           
8 A sugestiva comparação da Constituição com um latifúndio improdutivo é de STRECK, Lênio Luiz. O 
papel da jurisdição constitucional na realização dos direitos sociais fundamentais, p. 199. In: Direitos 
Fundamentais Sociais: estudos de direito constitucional, internacional e comparado. (org. Ingo 
Wolfgang Sarlet). Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 169-214. 



 

 

dos compromissos externos. Essa é a lógica neoliberal que, em nome da confiança cega no 

mercado financeiro, põe em xeque os direitos socioeconômicos garantidos na Constituição. 

Bobbio chamou o século passado de “A Era dos Direitos”9. Parece que o momento atual 

será chamado de “A Era da Supressão dos Direitos”, em razão do empenho dos Estados em 

revogar direitos legitimamente conquistados pela sociedade. 

Essa triste realidade, porém, não deve desanimar os que acreditam nos valores sociais da 

Constituição. Pelo contrário. Deve estimular ainda mais a luta pela concretização das normas 

constitucionais para provar que o constituinte não estava errado quando positivou os direitos 

econômicos, sociais e culturais. A hora não é de resignação, mas de luta. Essa é a filosofia que 

orienta o presente trabalho. 

 

1.3 Procurando Respostas: Quais os Limites e Possibilidades do Poder Judiciário? 

  

O objetivo deste estudo consistirá em analisar até que ponto o Judiciário pode agir para 

implementar os direitos econômicos, sociais e culturais. Será, por exemplo, que o direito à saúde 

permite que o Judiciário obrigue o Poder Público a fornecer, gratuitamente, medicamentos vitais 

para determinados pacientes, mesmo não havendo previsão orçamentária ou legal? Será que o 

direito à moradia tem o condão de impor à Administração o dever de proporcionar, de algum 

modo, um teto digno para os cidadãos que estejam vivendo em condições deploráveis? Será que 

o direito à educação pode servir de fundamento para que seja imposta ao Estado a obrigação de 

construir uma escola em um município pobre ou que o Estado seja obrigado a matricular um 

estudante carente em uma escola particular em caso de interrupção do fornecimento do serviço 

público de educação? Em síntese: os direitos sociais geram direitos subjetivos aos seus titulares 

em caso de omissão do Poder Público em implementá-los? 

Caso as respostas a essas questões sejam negativas, ficará em aberto a questão da 

normatividade constitucional e da importância do Judiciário como guardião da Constituição. Será 

que as normas constitucionais não valem nada? Será que o Judiciário, nesses casos, não pode 

impedir lesões a direitos que estão ocorrendo pela inércia dos demais poderes? E o princípio da 

inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, inc. XXXV, da CF/8810? E os tratados 

internacionais de direitos humanos que reconhecem os direitos econômicos, sociais e culturais 

que o Brasil se comprometeu a respeitar? E o artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, que determina que “todo homem tem direito a receber dos tribunais 

                                                           
9 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos . 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
10 “art. 5º. (...) XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 



 

 

nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe 

sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei”? 

Por outro lado, se as respostas forem afirmativas, surgirão igualmente inúmeras outras 

indagações: e a separação dos poderes? E os princípios orçamentários? E a discricionariedade 

administrativa? E as dificuldades operacionais e financeiras para se cumprir a ordem judicial? E a 

ausência de instrumentos processuais para executar a decisão, já que o Poder Público possui 

inúmeras prerrogativas ou privilégios que praticamente inviabilizam a tutela jurisdicional contra 

ele? E a escassez de recursos, que exige a eleição de prioridades com a qual o Judiciário não está 

acostumado a lidar? 

Este é o grande paradoxo a ser enfrentado: se os direitos econômicos, sociais e culturais 

não puderem ser implementados perante os órgãos judiciários, eles correm o risco de serem 

transformados em mera retórica política; se, por outro lado, esses direitos forem exigíveis na via 

judicial, surge a ameaça de deslocamento das decisões políticas em matéria social do Legislativo e 

do Executivo para o Poder Judiciário11. 

Não é fácil solucionar esse dilema de forma taxativa. Respostas abstratas são de pouca 

utilidade, dada a infinidade de argumentos específicos que um determinado caso concreto pode 

conter.  

Mesmo assim – e nisto consiste o objetivo do presente trabalho – buscam-se elementos 

capazes de, pelo menos, possibilitar que as questões acima formuladas sejam respondidas de 

modo mais satisfatório, com base em argumentos convincentes, coerentes e consistentes, que 

ajudem a reforçar a tese de que o Judiciário pode agir em favor dos direitos sociais sem ser 

tachado de antidemocrático por estar atuando em um campo que tradicionalmente não lhe diz 

respeito.  

É nítido que se está tratando de valores com forte conteúdo político-ideológico. Por essa 

razão, muitas respostas podem ser consideradas demasiadamente abertas, justamente para não se 

pretender aprisionar o pensamento, quando se sabe que a evolução jurídica dos direitos 

econômicos, sociais e culturais está apenas começando.  

Não se pretende, também, ficar imune a críticas. Seria ingenuidade pensar que, em um 

campo tão sensível, as idéias fossem aceitas passivamente. Por mais que se tenha tentado buscar 

o equilíbrio, é inquestionável que nem todas as respostas oferecidas serão aceitas com 

unanimidade. Afinal, quando se estão em jogo ideologias tão díspares, nem sempre o equilíbrio 

significa o consenso.  

                                                           
11 Esse paradoxo foi percebido por ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales . Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1997. 



 

 

Em nenhum momento, considerei possível alcançar uma utópica “neutralidade científica” 

(quanta ideologia existe por trás desse termo!), pois sempre tive plena consciência de que as 

minhas idéias sobre os direitos fundamentais estão impregnadas de valores prévios e inafastáveis, 

sobretudo porque, nessa temática, não estou apenas na posição de espectador passivo, mas 

também de participante oficial do processo de concretização constitucional, com uma visão 

confessadamente favorável à Constituição, aos direitos fundamentais e ao Poder Judiciário, o que 

torna ainda mais difícil a tarefa de oferecer respostas convincentes. 

Uma última observação nessa mesma linha. Sem querer polemizar com Kelsen, sempre 

entendi que o direito é um instrumento de poder que está longe de ser ideologicamente neutro. 

Isso vale tanto para dogmática jurídica (que Kelsen pretendia purificar, livrando-a de fatores 

extra-normativos) quanto para a prática judicial (que Kelsen reconhecia ser uma atividade 

intensamente política). O Direito, em qualquer sentido que se dê à palavra, pode servir tanto à 

manutenção do status quo quanto à mudança social. E, dentro dessas duas opções, o presente 

trabalho está comprometido com a segunda. 

  

1.4 Um Longo Caminho a Ser Percorrido 

  

Para alcançar os resultados pretendidos, será necessário percorrer um longo caminho, 

passando pela história, pela ciência política, pela economia, pela sociologia, pela filosofia e por 

outras ciências sociais que, geralmente, estão presentes quando se está a tratar de direitos 

fundamentais, já que a análise meramente jurídica é insuficiente para extrair das normas 

constitucionais definidoras de direitos todos os seus significados possíveis. 

Inicialmente, formularei uma definição dos direitos econômicos, sociais e culturais no 

intuito de delimitar o escopo do trabalho. 

Em seguida, tentarei apresentar uma visão favorável dos direitos sociais, demonstrando a 

importância da efetivação desses direitos para o desenvolvimento humano. Com isso, será muito 

mais fácil aceitar uma postura judicial mais atuante nessa seara. Afinal, como diz Robles, não faz 

sentido lutar por algo sem saber a razão pela qual se luta12. 

No capítulo seguinte, farei a devida inserção dos direitos econômicos, sociais e culturais 

na teoria jurídica dos direitos fundamentais. Demonstrarei que, no Brasil, os direitos econômicos, 

sociais e culturais são direitos verdadeiramente fundamentais com o mesmo grau de importância 

dos chamados direitos civis e políticos. 

                                                           
12 ROBLES, Gregório. Os direitos fundamentais e a ética na sociedade atu al. São Paulo: Manole, 
2005, p. 4. 



 

 

Depois, partindo de uma análise crítica da teoria das gerações dos direitos fundamentais, 

procurarei comprovar que os direitos sociais não diferem substancialmente, quanto à estrutura, 

dos direitos civis e políticos, de modo que todos eles exigem obrigações positivas e negativas para 

serem plenamente protegidos, respeitados e promovidos, sendo equivocada a tão repetida 

distinção apresentada entre direitos negativos e positivos. Será enfatizada a necessidade de tratar 

os direitos fundamentais como direitos indivisíveis e interdependentes, acabando com o estigma 

de que os direitos sociais são direitos de segunda categoria, sem prioridade de implementação.  

Logo em seguida, analisarei a evolução do Estado – e do Poder Judiciário – para que se 

possa perceber como os direitos fundamentais afetam a estrutura e a função dos poderes estatais: 

quanto mais o Estado se compromete a proteger os direitos fundamentais, maior é o nível de 

aceitação da jurisdição constitucional13. E mais: quanto maior for o grau de comprometimento do 

Estado com os valores sociais, tanto maior será o ativismo judicial em favor da implementação de 

políticas de caráter socioeconômico. 

Atingindo o ponto alto do trabalho, serão conhecidos os principais posicionamentos 

doutrinários e jurisprudenciais, no Brasil e no mundo, a respeito dos limites e possibilidades de 

efetivação judicial dos direitos econômicos, sociais e culturais. A análise será crítica e terá o 

objetivo principal de colher argumentos para desenvolver critérios próprios para delimitar a 

possibilidade de atuação do Poder Judiciário na implementação dos direitos socioeconômicos. 

Depois, serão fornecidos elementos para que o Judiciário possa agir legitimamente para 

implementar direitos econômicos, sociais e culturais, bem como para que possa superar eventuais 

dificuldades que surjam durante o processo de implementação da ordem judicial. 

Finalmente, concluindo o estudo, será comentada uma decisão que tive a oportunidade de 

proferir na qualidade de Juiz Federal, onde tentei concretizar o direito fundamental à saúde, 

dentro de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. 

 

1.5 Metodologia Adotada 

 

O estudo teve como base metodológica uma análise crítica da literatura, tanto nacional 

quanto estrangeira, a respeito do assunto.  

Houve, também, uma grande preocupação em fornecer material jurisprudencial que 

permitisse uma visualização prática do tema.  

                                                           
13 A jurisdição constitucional é a forma pela qual um órgão independente (geralmente, o Poder 
Judiciário) exerce a função de fiscalizar o cumprimento da Constituição, especialmente através do 
chamado controle de constitucionalidade das leis. 



 

 

A idéia inicial sempre foi tentar fugir um pouco da tradição constitucional brasileira de se 

buscar paradigmas decisórios apenas nas Cortes Constitucionais mais famosas (como a norte-

americana, a alemã e a espanhola) para se conhecer, do mesmo modo, o entendimento judicial de 

países que mais se assemelham com a realidade brasileira, como os latino-americanos. 

Conforme será visto, essa opção foi extremamente importante, pois a efetivação judicial 

dos direitos socioeconômicos é uma tendência mundial que está ganhando cada vez mais fôlego 

nos países com alto índice de miséria e desigualdade social.  

O “pote de ouro”, em matéria de justiciabilidade14 dos direitos econômicos, sociais e 

culturais, está mesmo é nesses países de constitucionalismo e democracia recentes e ainda não 

consolidados, não apenas da América Latina, mas também da África (África do Sul, Nigéria), da 

Ásia (especialmente, Índia) e do Leste Europeu.  

Nos países mais desenvolvidos, os mecanismos clássicos da democracia representativa, na 

qual os membros do parlamento e do governo são eleitos pelo povo e são os responsáveis pela 

elaboração e execução das políticas sociais, conseguem cumprir os objetivos do Welfare State15 

eficientemente, não sendo tão necessária a intervenção judicial para implementar direitos 

socioeconômicos. Já nos países em desenvolvimento, a atuação judicial tem-se mostrado 

fundamental para que os direitos econômicos, sociais e culturais saiam do papel e alcancem 

alguma efetividade, pois o parlamento e o governo, por diversas razões, são incapazes de cumprir 

a contento os objetivos sociais traçados nas diversas constituições e nos tratados internacionais.   

Felizmente, a “Wide World Web” permite uma pesquisa global a custo baixíssimo, de 

modo que não se justifica, no estágio atual, uma limitação de pesquisa às Cortes dos países 

desenvolvidos, em que as realidades sociais, econômicas, jurídicas, culturais e políticas são 

totalmente diferentes do Brasil. Os portais eletrônicos pesquisados foram citados na parte final 

do trabalho. 

Para fornecer suporte sociológico e econômico, vários estudos do IPEA – Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada e do PNUD – Programa das Nações Unidas para o 

                                                           
14 A palavra “justiciabilidade” significa a possibilidade de implementar uma norma ou um direito 
através do Poder Judiciário, dentro de um processo judicial. Em outros termos: se um determinado 
direito puder ter sua realização forçada pelo Poder Judiciário, então o referido direito será 
considerado justiciável, ou seja, dotado de justiciabilidade. 
15 O Welfare State, ou Estado do Bem-Estar Social, é o modelo de Estado que se compromete a 
cobrir os chamados “custos do homem”, a saber: (a) os que impedem os seres humanos de morrer 
(luta contra a mortalidade no trabalho profissional e fora dos limites desse trabalho); (b) os que 
facultam a todos os seres humanos uma vida física e mental mínima (atividade de prevenção 
higiênica, cuidados médicos, assistência à invalidez, à velhice, ao desemprego); (c) os que facultam a 
todos os seres humanos uma vida especificamente humana, vale dizer, caracterizada por um mínimo 
de conhecimento e um mínimo de lazer (essencialmente: custos de educação fundamental, custos de 
lazer mínimo) (cf. PASSET, René. A ilusão neoliberal . São Paulo: Record, 2002, p. 35). 



 

 

Desenvolvimento, entre outros, auxiliaram na pesquisa. Sem essa análise socioeconômica, 

qualquer estudo sobre os direitos fundamentais ficaria empobrecido. 



 

 

2 DEFININDO OS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E 

CULTURAIS 

 

Uma pobre senhora de nome Maria teve o infortúnio de ser contaminada por seu marido 

com o vírus HIV. A doença já estava em estágio avançado e ela foi a um hospital público. O 

médico prescreveu uma série de remédios, pois apenas tomando o famoso coquetel de 

medicamentos inibidores da protease ela conseguiria prolongar sua vida. O custo era assustador 

para os padrões dela: cerca de cinco salários mínimos por mês. Ela estava desempregada. Seu 

marido ganhava apenas um salário mínimo. No hospital público, o medicamento existente não 

era suficiente para atender toda a demanda. Apenas uns poucos pacientes, já previamente 

cadastrados, tinham acesso à medicação gratuitamente, ainda assim com muita dificuldade, já que, 

vez ou outra, as drogas acabavam antes do tempo previsto. 

Maria teve a sorte de encontrar uma organização não-governamental que atua em defesa 

das pessoas portadoras do HIV e, com auxílio da referida ONG, ingressou com uma ação na 

Justiça Estadual contra o Estado do Ceará. Na ação judicial, pedia apenas o cumprimento da 

Constituição, que garante o direito à vida e, no artigo 196, diz que a saúde é direito de todos e 

dever do Estado. Com base na citada norma constitucional, defendia que Poder Público deveria 

lhe fornecer o coquetel de medicamentos que lhe permitiria sobreviver. 

No processo judicial, a resposta do estado do Ceará não poderia ser diferente: dizia que a 

norma constitucional que reconhece que a saúde é direito de todos seria meramente programática 

e, portanto, não geraria direitos subjetivos. Citou, inclusive, decisão do Superior Tribunal de 

Justiça nesse sentido16. 

Esse foi um caso concreto (Proc. 98.02.04610-8) que tramitou, por volta do ano de 1998, 

na 2a Vara da Fazenda Pública da Justiça Estadual do Ceará, na qual eu tive a oportunidade de 

estagiar, auxiliando o Dr. Francisco Chagas Barreto Alves, juiz daquela Vara, na pesquisa 

doutrinária e jurisprudencial. Por coincidência, à época, eu estava escrevendo a já mencionada 

monografia sobre “O Poder Judiciário e os Direitos Fundamentais”. 

                                                           
16 Eis, na parte em que interessa, a ementa da referida decisão proferida pelo STJ: “Normas 
constitucionais meramente programáticas - ad exemplum, o direito a saúde - protegem um interesse 
geral, todavia, não conferem, aos beneficiários desse interesse, o poder de exigir sua satisfação - 
pela via do mandamus - eis que não delimitado o seu objeto, nem fixada a sua extensão, antes que o 
legislador exerça o múnus de completá-las através da legislação integrativa. Essas normas (arts. 195, 
196, 204 e 227 da CF) são de eficácia limitada, ou, em outras palavras, não tem força suficiente para 
desenvolver-se integralmente, ‘ou não dispõem de eficácia plena’, posto que dependem, para ter 
incidência sobre os interesses tutelados, de legislação complementar” (STJ, ROMS 6564/RS, DJ 
17/6/1996, p. 21448).  



 

 

A sentença de procedência, que tive a honra de minutar, foi assinada no dia 10 de 

dezembro de 1998, exatamente cinqüenta anos depois da promulgação da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, de 1948. 

Na sentença, procurei invocar a teoria da máxima efetividade das normas 

constitucionais17, afastando a tese levantada pelo Estado de que o direito à saúde seria uma norma 

meramente programática que não geraria direitos subjetivos. No fundamento, não foram 

abordadas questões como a separação de poderes, os problemas orçamentários, a reserva do 

possível etc., até porque não foram argüidas na contestação. 

O certo é que o Tribunal de Justiça confirmou integralmente a sentença e, hoje, 

provavelmente, a pobre Maria está recebendo a devida medicação por força de uma ordem 

judicial transitada em julgado. 

Cerca de dois anos depois, já atuando como Procurador do Estado em Alagoas, participei 

de um outro caso em que o mesmo direito à saúde foi invocado para obrigar o Poder Público a 

custear o tratamento de um doente. Dessa vez, contudo, o meu papel seria o de defender o 

Estado, ou seja, em princípio, havia um conflito entre as minhas convicções acadêmicas e o meu 

dever de defender o Estado em juízo.  

Por uma questão de coerência, passei o caso a um outro colega (Leonardo Resende 

Martins), que ficou encarregado de preparar a resposta estatal. A resposta por ele preparada foi 

tão bem fundamentada que eu próprio concordei com as razões ali expostas e, se hoje tivesse que 

atuar no caso, defenderia o Estado sem qualquer crise de consciência. 

O caso, em síntese, era o seguinte: um sujeito precisava de um transplante de pâncreas e, 

após ter sido negado seu direito administrativamente, impetrou um mandado de segurança na 

Justiça Federal contra o Secretário da Saúde do Estado, que, na ocasião, era o responsável pelo 

SUS em Alagoas. O objetivo da ação era obrigar que o Poder Público custeasse as despesas com 

o tratamento. 

Até aí, nada demais. E foi por isso que preferi não atuar no caso. 

Ocorre que os fatos não paravam por aí. Somente depois fiquei sabendo dos seguintes 

detalhes que mudaram completamente o enfoque da questão: (a) em primeiro lugar, o impetrante 

era um advogado de prestígio, que morava em um prédio de luxo localizado em um bairro nobre 

                                                           
17 De acordo com Luís Roberto Barroso, o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais 
está ligado “ao fenômeno da juridicização da Constituição e ao reconhecimento de sua força 
normativa”, de modo que, ao se interpretar uma norma constitucional, deve-se buscar o entendimento 
que mais proporcione à efetivação da referida norma, fazendo-a com que gere resultados práticos, já 
que o direito existe para realizar-se. Em outras palavras: as normas constitucionais são dotadas de 
imperatividade e sua inobservância deve deflagrar mecanismos próprios de cumprimento forçado 



 

 

da cidade; (b) em segundo lugar, o impetrante tinha plano de saúde, que cobriria boa parte dos 

custos, caso ele não tivesse acionado o SUS; (c) por fim, o impetrante não pretendia apenas que o 

Estado realizasse a cirurgia e pronto, mas que a cirurgia fosse realizada no melhor hospital do 

país (Hospital Albert Einstein, em São Paulo) e que fossem cobertos os custos com passagens 

aéreas e hospedagens, inclusive para acompanhantes. Vale ressaltar que o SUS de Alagoas tinha 

convênios com ótimos hospitais com condições técnicas de realizar a operação a menor custo. 

Apesar de todas essas questões, a Justiça Federal de primeira instância concedeu a liminar 

integralmente. Os custos para cumprir a decisão equivaliam ao dobro do valor desembolsado no 

mês anterior para gastos com tratamentos fora de domicílio de pacientes atendidos pelo SUS no 

estado de Alagoas, num total de 127 pessoas beneficiadas, a maioria vítima de câncer18. 

Na segunda instância, a Procuradoria do Estado conseguiu revogar parcialmente a 

decisão, de modo que os custos com o cumprimento da liminar foram reduzidos quase pela 

metade, tendo sido excluídos os gastos com acompanhantes e passagens aéreas. 

Mesmo assim, aquele caso significou para mim um poço de dúvidas e de reflexões. Até 

então, minha concepção em torno da possibilidade de efetivação judicial dos direitos sociais era 

de apoio incondicional. Na minha ótica, se uma pessoa precisasse de tratamento médico, caberia 

ao Estado custeá-lo sem hesitação. Mas aquele caso quebrou o encanto. Havia algo de muito 

injusto naquele processo que ainda não estava muito claro em meus pensamentos.  

Foi aí que, após muito refletir e estudar sobre o tema, tive o seguinte insight que passou 

a orientar toda a minha visão sobre o papel do Judiciário: percebi que o que justifica uma atuação 

judicial mais intensa na concretização de direitos fundamentais é o grau de necessidade daquele 

que solicita uma resposta do Judiciário; quanto maior for o grau de vulnerabilidade da parte, 

maior deverá ser o ativismo judicial. 

Isso não significa dizer que passei a considerar que uma pessoa rica não possa ser titular 

de direitos fundamentais. Longe disso. Apenas compreendi que o Judiciário deve ser um 

instrumento de redução das desigualdades sociais, como, aliás, determina o artigo 3o da 

Constituição ao definir os objetivos do Estado brasileiro19, e, por isso, deve agir intensa e 

                                                                                                                                                                                     
(BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição . 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
1998). 
18 Dados extraídos das informações prestadas no Mandado de Segurança 2000.80.006986-8, que 
tramitou na Seção Judiciária de Alagoas. 
19 “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação”. 



 

 

criativamente em favor dos pobres, que não têm voz nem vez no processo político-eleitoral, 

marcado por campanhas milionárias que elitizam qualquer representação partidária20.  

Tendo como base esse princípio, consegui captar com perfeição a diferença entre os dois 

casos acima citados. 

No primeiro caso, a resposta jurisdicional significou a própria sobrevivência daquela 

pobre senhora. Se o Judiciário tivesse adotado uma postura de auto-contenção21, deixando ao 

Executivo a oportunidade e conveniência de definir o que significa o direito à saúde previsto 

constitucionalmente, a pobre Maria fatalmente já estaria morta, juntamente com centenas de 

outros pacientes que morrem diariamente por falta de socorro médico sem terem plena 

consciência de seus direitos. 

Já no segundo, a resposta jurisdicional serviu apenas para manter o confortável padrão de 

vida do impetrante e para burlar as regras do transplante de pâncreas; se o Judiciário indeferisse o 

pedido, o plano de saúde iria arcar com praticamente todos os custos, e o impetrante poderia 

pagar o restante do tratamento sem qualquer problema. Ou pelo menos poderia se submeter à 

cirurgia, às custas do Poder Público, respeitando as regras impostas pelo Sistema Único de Saúde, 

especialmente no que se refere ao hospital selecionado22. 

Mas o que tudo isso tem a ver com a definição dos direitos econômicos, sociais e 

culturais, que é o título deste capítulo? 

Muito simples: aqui será defendida uma concepção restrita desses direitos, de tal modo 

que somente aquelas pessoas em desvantagem social poderão ser titulares de direitos econômicos, 

sociais e culturais para o fim de justificar um ativismo judicial mais intenso23. Toda a construção 

doutrinária que se fará de agora em diante partirá do princípio de que quem está batendo às 

                                                           
20 Curiosamente, esse trecho foi escrito antes mesmo de surgir, na imprensa brasileira, o chamado 
“escândalo do mensalão”, que mostrou toda a sujeira do processo eleitoral brasileiro, marcado por 
compra de votos, caixa 2, lavagem de dinheiro, financiamento de campanhas por grupos criminosos, 
corrupção e fraude à legislação eleitoral como regra. 
21 A palavra auto-contenção é uma tradução da palavra “self-restraint” utilizada pelos norte-
americanos para designar a postura do juiz que evita se intrometer em questões políticas, deixando 
ao Executivo e ao Legislativo a missão de resolverem essas questões. É o oposto de ativismo judicial 
(“activism judicial”). 
22 Vale ressaltar que, no caso concreto, o pedido foi indeferido na órbita administrativa porque o 
impetrante não formulou adequadamente seu pedido, deixando de apresentar um laudo firmado por 
médico credenciado ao SUS. Ou seja: não houve indeferimento do mérito do pedido. Além disso, em 
casos semelhantes, o índice de deferimento administrativo dos pedidos de tratamento fora de 
domicílio era de mais de 95%.  
23 Nesse sentido, Paul Singer chega a defender que os direitos sociais são direitos condicionais: 
vigem apenas para quem depende deles para ter acesso a parcela da renda social, condição muitas 
vezes fundamental para sua sobrevivência física e social – e, portanto, para o exercício dos demais 
direitos humanos (SINGER, Paul. A cidadania para todos. In: PINSKY, Jaime & PINSKY, Carla (org.). 
A história da cidadania . São Paulo: Contexto, 2003, p. 191). 



 

 

portas do Judiciário realmente necessita da resposta jurisdicional para viver dignamente e, sem a 

atuação judicial, sua dignidade estará sendo ameaçada ou violada.  

Sendo assim, a definição de direitos econômicos, sociais e culturais que ora se sugere 

pode assim ser formulada: os direitos econômicos, sociais e culturais são aqueles que se 

fundamentam na solidariedade, na igualdade e na dignidade da pessoa humana, visando 

(a) a uma melhor qualidade de vida, (b) à equalização das oportunidades e (c) à redução 

das desigualdades sociais, quase sempre através da prestação de bens ou serviços 

referentes às necessidades básicas, como alimentação, saúde, moradia, educação, 

assistência social etc. para as pessoas em situação de desvantagem socioeconômico-

cultural. 

Antes de prosseguir, é preciso fazer três rápidos esclarecimentos a respeito da definição 

acima. 

Inicialmente, optei por não incluir nessa definição os direitos trabalhistas, muito embora 

eles sejam considerados os direitos sociais por excelência. É melhor assim, pois a estrutura e a 

função dos direitos trabalhistas são totalmente diversas da dos demais direitos socioeconômicos. 

Para perceber essa diferença, basta dizer que ninguém questiona o alto grau de eficácia jurídica 

das normas trabalhistas (ainda que a eficácia social não seja tão grande, tendo em vista a 

quantidade de pessoas trabalhando na informalidade), havendo, inclusive, um órgão jurisdicional 

especializado em concretizar esses direitos (Justiça do Trabalho), enquanto os direitos à saúde, à 

educação, à moradia etc. ainda vivem uma crise de identidade quanto à sua eficácia. 

Em segundo lugar, preferi, por enquanto, não incluir nessa definição, apenas para não 

aumentar ainda mais a polêmica, a natureza de direito fundamental que é inerente aos direitos 

econômicos, sociais e culturais, pelo menos em face do direito positivo brasileiro. No entanto, 

oportunamente, será feita a devida incorporação dos direitos socioeconômicos na teoria dos 

direitos fundamentais. 

Por fim, vale desde logo explicar a razão pela qual a expressão “quase sempre” ficou em 

destaque. É que praticamente todos os argumentos levantados para defender a impossibilidade de 

efetivação judicial dos direitos econômicos, sociais e culturais se baseiam na premissa de que a 

implementação desses direitos somente é possível por meio de prestações materiais (de bens ou 

serviços) que geram despesas para o Poder Público e, portanto, competiria apenas ao Legislativo 

e ao Executivo definirem e realizarem a tarefa constitucional, não podendo o Judiciário interferir 

nessa área sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. No entanto, conforme será 

visto oportunamente, esse argumento é falacioso por duas razões: (a) nem sempre a 

implementação dos direitos sociais implica em gastos públicos e (b) mesmo os chamados direitos 



 

 

de liberdade ou de propriedade também geram gastos significativos para o Poder Público e nem 

por isso se nega a possibilidade de eles serem efetivados na via judicial. 

Feitos esses breves esclarecimentos, cabe agora analisar os motivos pelos quais vale a 

pena implementar os direitos econômicos, sociais e culturais. 



 

 

3 O FUNDAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

Depois delimitar o conceito de direitos econômicos, sociais e culturais, já se pode 

responder, com mais segurança, qual é a fonte de legitimação desses direitos. Por fonte de 

legitimação, devem ser entendidos todos os argumentos que justificam a proteção dos direitos 

sociais, ou seja, é razão pela qual esses direitos merecem ser protegidos, respeitados e 

implementados. 

Seria muito cômodo se esquivar da discussão dizendo simplesmente que o problema não 

é mais fundamentar esses direitos, mas concretizá-los, uma vez que eles já estão positivados. Esse 

ponto de vista é defendido, por exemplo, por um filósofo do quilate de Noberto Bobbio24.  

No entanto, para que se aceite uma postura mais pró-ativa em favor dos direitos 

socioeconômicos, é de suma importância criar um ambiente favorável aos referidos direitos, o 

que somente será possível se for encontrado o fundamento de legitimidade de tais direitos. Como 

explica Robles,  

não podemos defender ou realizar os direitos humanos [ou direitos fundamentais] se 

não estamos convencidos de sua bondade moral, se não estamos convencidos de que 

sua implantação torna melhores os homens e faz a sociedade mais justa. Fundamentá-

los significa chegar a essa convicção25. 

Aqui serão apresentados quatro níveis de justificação dos direitos econômicos, sociais e 

culturais: a justificativa ética, a política, a econômica e a jurídica. Veja-se cada uma delas. 

 

3.1 Justificativa Ética 

 

Um fato curioso servirá como reflexão inicial deste tópico: nas cavernas de Shandidar, 

norte do Irã, antropólogos descobriram o esqueleto de um humano do tipo Neanderthal, já 

adulto, com um braço apenas. Era um deficiente físico da Idade da Pedra Lascada. A ossada 

                                                           
24 “o importante não é fundamentar os direitos do homem, mas protegê-los. Não preciso aduzir aqui 
que, para protegê-los, não basta proclamá-los. (...) O problema real que temos de enfrentar, contudo, 
é o das medidas imaginadas e imagináveis para efetiva proteção desses direitos” (BOBBIO, Noberto. 
A era dos direitos . 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 37). Essa famosa frase de Bobbio é 
criticada por Gregório Robles nos seguintes termos: “É freqüentemente citada uma afirmação de 
Bobbio segundo a qual o problema dos direitos humanos não está em fundamentá-los, mas em 
realizá-los ou protegê-los. Apesar do respeito que tenho por esse autor, não posso estar de acordo 
com essa frase, que deveria ser formulada nos seguintes termos: o problema prático dos direitos 
humanos não é o da sua fundamentação, mas o de sua realização; porém, o problema teórico dos 
direitos humanos não está em sua realização, mas em sua fundamentação” (ROBLES, Gregório. Os 
direitos fundamentais e a ética na sociedade atual . São Paulo: Manole, 2005, p. 1). 
25 ROBLES, Gregório. Os direitos fundamentais e a ética na sociedade atu al. São Paulo: Manole, 
2005, p. 2. Os colchetes não estão no original. 



 

 

datava de cerca de 50.000 anos a.C. Aquele esqueleto causou perplexidade entre os estudiosos. 

Como aquele homem pré-histórico conseguiu sobreviver em sua época sem um membro tão 

importante? Como ele caçava, pescava, lutava, enfim realizava as atividades mais básicas da vida 

cotidiana em um ambiente selvagem? A resposta é intuitiva: com a ajuda de outros seres da 

mesma espécie.  

Esse fato está narrado no livro “A Assustadora História da Maldade”, em que o autor 

Oliver Thomson, além de discorrer sobre as maldades praticadas ao longo da história, 

curiosamente, e apesar do título do livro, cita também inúmeros exemplos de práticas 

humanitárias e de personagens que entraram na história por praticarem o bem. 

É com base nos exemplos citados na referida obra que se ilustrará o presente tópico. O 

intuito é um só: demonstrar que a solidariedade entre os seres humanos já está presente na 

sociedade desde os mais primitivos seres, existindo uma tendência ou instinto natural que leva os 

seres mais capazes a, voluntariamente, tentarem ajudar os grupos em desvantagem social.  

Aliás, não são apenas os seres humanos que adotam práticas solidárias. Há vários animais 

gregários que se comportam solidariamente, os mais fortes defendendo os mais fracos: 

sinais de comportamento moral são encontrados nos animais. Os fósseis de tigres de 

dente-de-sabre indicam que eles tomavam conta dos membros do grupo feridos; em 

algumas espécies de lagarta, membros do grupo sacrificam a própria vida para avisar os 

companheiros de um perigo iminente. Hebb observou que se um chimpanzé está 

comendo e vê outro pedindo comida, ele se sente compelido a dar um pouco do seu 

alimento, mesmo demonstrando claros sinais de raiva e irritação26. 

A biologia também aponta a existência de espécies de morcegos que se ajudam 

mutuamente na obtenção de alimentos: quando um morcego não consegue se alimentar em um 

determinado dia (na verdade, noite, já que se alimentam de sangue, e o sangue é obtido durante a 

noite), um morcego companheiro divide sua refeição com ele e, invertendo-se o quadro, o 

morcego ajudado sente-se na obrigação de retribuir o favor, sob pena de, não o fazendo, não ser 

mais aceito no grupo27. 

Entre esses animais, que são minorias entre os seres irracionais, o comportamento de 

ajuda recíproca é inconsciente. Já entre os humanos, há uma consciência moral de que deve 

existir uma cooperação coletiva. Essa consciência já se manifestava desde a Era Pré-histórica, seja 

através da divisão de comida e trabalho, seja através da proteção contra os perigos naturais da 

                                                           
26 THOMSON, Oliver. A assustadora história da maldade . São Paulo: Prestígio, 2002, p. 128. 
27 Esse exemplo foi mostrado no quarto episódio da série Instituto Humano, produzido pela BBC de 
Londres e transmitido pela Rede Globo, no programa Fantástico. A série é bastante interessante e 
defende o mesmo ponto de vista aqui apresentado: o de que existe um instinto natural de ajuda entre 
os seres humanos, embora também se verifiquem alguns sinais de egoísmo e individualismo. 



 

 

época. Não era apenas uma questão sobrevivência, já que, muitas vezes, o sacrifício individual 

ocorria em benefício de uma pessoa já morta, como na construção de túmulos, ou de pessoas que 

não tinham mais como retribuir o favor, como os idosos e os portadoras de deficiência, para não 

falar da proteção aos filhos. Era a solidariedade em sua mais pura forma. 

Não se deseja aqui entrar na polêmica filosófica a respeito da bondade humana e 

responder se o homem é bom ou é mau por natureza. Seria, além de perigoso, cansativo entrar 

uma área tão movediça e abstrata. Pretende-se demonstrar apenas que, entre os seres humanos, 

há uma propensão ao cooperativismo, ou seja, há uma disposição em ajudar e em compartilhar. E 

foi precisamente essa disposição em compartilhar que fez do homem a espécie dominante no 

planeta28. 

Mesmo que não se possa afirmar com absoluta certeza que a bondade faz parte da 

natureza do homem, até porque a maldade também está fortemente presente nas sociedades 

humanas, não há como negar que ser solidário é uma virtude. Ajudar ao próximo é um ato nobre, 

que merece ser estimulado.  

Desde que o homem inventou a escrita, palavras de apoio ao sentimento de solidariedade 

foram eternizadas em monumentos e em vários textos antigos.  

No testamento de Harkuf de Elefantina, por exemplo, que morreu em 2.400 a.C., está 

registrada esta bela frase: “um homem bom é aquele que dá pão a quem tem fome, água a quem 

tem sede, roupa a quem está nu, um barco a quem não tem nenhum”, que, segundo Thomson, é 

o primeiro registro escrito de uma definição de virtude29.  

Um pouco depois, por volta do século XIV depois de Cristo, do outro lado do Atlântico, 

no México, os Astecas tinham preocupações semelhantes. Um adágio asteca dizia: “alimenta o 

pobre, veste quem está nu, trata bem do enfermo, pois eles estão próximos de Deus” 30.  

Será que nessas lições milenares, escritas em lugares tão distantes um do outro tanto no 

tempo quanto no espaço, não está presente a própria essência dos direitos sociais? Parece que 

sim. 

E se os exemplos acima ainda não forem convincentes, basta invocar o papel da religião 

para o desenvolvimento e consagração dos valores de solidariedade, já que praticamente todas as 

grandes correntes religiosas pregam a paz, a fraternidade, a caridade, a compaixão e a piedade, e, 

de outro lado, condenam o egoísmo e o individualismo.  

                                                           
28 THOMSON, Oliver. A assustadora história da maldade . São Paulo: Prestígio, 2002, p. 17-18. Em 
outros termos: “o homem só conseguiu perpetuar-se por ser uma criatura socialmente cooperativa” 
(HEILBRONER, Robert. A história do pensamento econômico . São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 
21).  
29 THOMSON, Oliver. A assustadora história da maldade . São Paulo: Prestígio, 2002, p 142. 



 

 

Seria uma ótima oportunidade de analisar a importância da religião – aqui entre nós, 

especialmente o cristianismo – para o surgimento e a consolidação dos direitos fundamentais31. 

Porém, tendo em vista os objetivos deste trabalho, basta ter em mente que a solidariedade é uma 

virtude moral e como tal merece ser estimulada. E a solidariedade é a base axiológica dos direitos 

sociais, sobretudo quando aliada ao princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana.  São 

esses valores que inspiram a edição de normas de caráter social. 

Quem pensar, por exemplo, como Nietzsche – para quem o egoísmo seria a motivação 

básica de todas as atividades do homem e, portanto, qualquer comportamento baseado na 

solidariedade nada mais seria do que uma máscara da própria crueldade dos homens – certamente 

sentirá dificuldades em aceitar os pontos de vistas aqui defendidos.  

Se para Nietzsche a virtude é uma fraqueza humana e, desse modo, somente os mais 

fortes deveriam sobreviver32, aqui se defende exatamente o oposto: o homem se enobrece 

quando se comporta em razão do outro. 

Ou então quem pensar como Platão, que defendia a eugenia e, dentro de seu modelo ideal 

de sociedade, os que nasciam com alguma deficiência física deveriam ser assassinados para não 

prejudicarem o desenvolvimento do corpo social33, também não concordará tranqüilamente com 

as idéias que ora defendo. 

Não é preciso ir tão longe: quem apoiar as idéias de Thomas Malthus, que defendia as 

epidemias, as guerras e o infanticídio e era intransigentemente contra os atos de caridade, já que, 

para ele, havia pouca comida para muita gente e, portanto, era melhor que deixassem os pobres 

em paz para morrerem sossegadamente nas ruas sobrando mais comida para o restante da 

população34, quem assim pensar com certeza vai achar um absurdo tudo o que aqui está sendo 

escrito. 

O presente trabalho tem como pressuposto uma visão otimista da humanidade no que se 

refere aos valores de solidariedade e à ética. Mesmo que um ou outro fato histórico teime em 

                                                                                                                                                                                     
30 THOMSON, Oliver. A assustadora história da maldade . São Paulo: Prestígio, 2002, p. 370. 
31 No interessante portal DHNet (http://www.dhnet.org.br), há um relato histórico bastante interessante 
sobre a evolução dos direitos humanos em face das religiões, escrito por João Batista Herkenhoff, 
que merece ser lido. Além disso, há vasta bibliografia sobre o assunto, como por exemplo: PINSKY, 
Jaime. Os profetas sociais e o Deus da cidadania. In: PINSKY, Jaime & PINSKY, Carla (org.). A 
história da cidadania . São Paulo: Contexto, 2003; HOORNAERT, Eduardo. As comunidades cristãs 
dos primeiros séculos. In: PINSKY, Jaime & PINSKY, Carla (org.). A história da cidadania . São 
Paulo: Contexto, 2003. Sobre o cristianismo, especialmente a respeito do papel da Igreja Católica, v. 
ALVES, Cleber Francisco. O princípio constitucional da dignidade da pessoa h umana: o enfoque 
da doutrina social da Igreja Católica . Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
32 Cf. THOMSON, Oliver. A assustadora história da maldade . São Paulo: Prestígio, 2002, p. 450. 
33 V. PLATÃO. A república . Nova Cultural, 2000. 
34 Cf. HEILBRONER, Robert. A história do pensamento econômico . São Paulo: Nova Cultural, 
1996, p. 81. 



 

 

querer demonstrar o contrário, acredito que a sociedade humana está cada vez mais evoluindo no 

aspecto ético. A tendência à universalização dos direitos humanos e a prevalência do sistema 

democrático comprovam isso. 

 

3.2 Justificativa Política 

 

O direito é um instrumento de pacificação social, ou seja, ele possibilita uma “convivência 

social estável”, no dizer de Robles35. Essa é a justificativa política dos direitos fundamentais de 

um modo geral. 

No caso dos direitos sociais, a justificativa política muda um pouco de foco, pois eles não 

são propriamente instrumentos de manutenção da estabilidade social (ou do status quo), mas, 

pelo contrário, visam à redução das desigualdades sociais e, por isso, são mecanismos de 

mudança social e de justiça distributiva, pois possibilitam a redistribuição de renda. 

Não se pode negar, porém, que os direitos sociais também servem para possibilitar uma 

“convivência social pacífica” na medida em que amenizam a situação de pobreza e de 

desigualdade social, evitando a ocorrência de conflitos armados ou de rebeliões violentas.  

Não quero dizer, contudo, que os direitos sociais teriam uma “função anestesiante”, 

servindo apenas para acalmar os ânimos da população oprimida e esvaziar o sentido de se lutar 

por uma sociedade mais justa36. Não me parece ser assim. Na verdade, o reconhecimento dos 

direitos sociais facilita sobremaneira a luta por uma sociedade mais justa, pois já não se precisa 

brigar pelo reconhecimento desses direitos, mas apenas pela sua implementação, inclusive através 

da via judicial. Em outras palavras: a Constituição e o Judiciário se tornam mais um espaço de 

luta e – é importante mencionar – um legítimo espaço de luta. E dentro desse espaço de luta, o 

cidadão deve ser um agente ativo de mudança e não um mero recebedor passivo de benefícios. 

Nesse contexto, a grande vantagem dos direitos sociais é que eles possibilitam a mudança 

social sem necessitar da violência ou de outros meios pouco legítimos. Utilizando as palavras de 

Häberle, os direitos fundamentais podem ser um instrumento que “permite derribar a los 

gobiernos sin derramar sangre y dejar morir a las teorías en lugar de las personas”37. São, por isso 

mesmo, perfeitamente compatíveis com a democracia. 

                                                           
35 ROBLES, Gregório. Os direitos fundamentais e a ética na sociedade atu al. São Paulo: Manole, 
2005, p. 15. 
36 Essa é uma crítica freqüente dos marxistas mais ortodoxos contra a positivação dos direitos 
sociais. Eles defendem que a concessão de certos direitos aos oprimidos seria uma forma capitalista 
de iludir o povo, adiando o momento da tão sonhada revolução operária. 
37 HÄBERLE, Peter. El estado constitucional europeo. In: Cuestiones constitucionales – Revista 
mexicana de derecho constitucionale, México: UNAM, n. 2, 2002. 



 

 

Tanto são compatíveis com a democracia que não há nenhum partido político, pelo 

menos no Brasil, que combata abertamente os direitos sociais. Ao contrário. Todos eles colocam 

a “questão social” como pedra angular de seus discursos e de seus programas de governo. É 

certo, porém, que, na prática, na maioria das vezes, quando alcançam o poder, seja municipal, 

estadual ou federal, acabam deixando de lado seus discursos e, na hora do aperto financeiro, as 

políticas sociais são as primeiras a serem afetadas. Como afirma Andreas Krell, ainda hoje 

existem muitos municípios onde se gasta mais dinheiro em divertimento popular (contratação de 

“trios elétricos”) ou na manutenção da Câmara Municipal do que em toda área da saúde pública38. 

Mesmo assim, não há dúvida de que, na política (partidária), existe um consenso “de 

palanque” de que os direitos sociais são importantes e merecem ser protegidos. O discurso pró-

social seduz as massas e gera votos. Ninguém ousa defender que o Poder Público deve deixar de 

gastar tanto dinheiro com saúde, educação, moradia etc. Infelizmente, porém, o povo (ainda) 

acredita em meras palavras. 

 

3.3 Justificativa Econômica 

 

A grande rejeição à implementação de direitos socioeconômicos vem da área econômica. 

Existe uma tendência, na teoria e na prática da economia, de se colocar o livre mercado acima de 

tudo. Qualquer intervenção do Estado no setor econômico é vista com desconfiança.   

 Milton Friedman, um dos principais mentores intelectuais do neoliberalismo, segue essa 

linha. Ele parte da tese de que a liberdade individual é a finalidade das organizações sociais e, por 

isso, defende que deveria ser afastado qualquer tipo de intervenção que afete coercitivamente o 

livre exercício da vontade individual. O Estado, portanto, segundo sua visão, não deveria intervir 

no mercado, razão pela qual os programas sociais – isto é, a provisão de renda, bens e serviços 

pelo Estado – constituiriam uma ameaça aos interesses e liberdades individuais, inibiriam a 

atividade e a concorrência privadas, gerariam indesejáveis extensões dos controles da burocracia. 

Para Friedman e seus seguidores, o sistema de políticas sociais seria o responsável por muitos ou 

quase todos os males que afligem a sociedade contemporânea, como a ampliação do déficit 

público, a inflação, a redução da poupança privada, o desestímulo ao trabalho e à concorrência, 

                                                           
38 KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na  Alemanha – os 
descaminhos de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 35. 



 

 

com a conseqüente diminuição da produtividade, e até mesmo a destruição da família, o 

desestímulo aos estudos, a formação de “gangues” e a criminalização da sociedade39. 

Aqui no Brasil, é bastante freqüente ouvir discursos defendendo que os direitos sociais 

seriam os principais responsáveis pelo elevado “custo-país” e pelo entrave ao crescimento 

econômico da sociedade brasileira, já que a maior parte da receita fiscal brasileira refere-se aos 

chamados “tributos vinculados”, ou seja, tributos com destinação constitucional específica para 

áreas sociais (CPMF – saúde, Salário-educação – educação, COFINS – seguridade social, entre 

inúmeros outros). Esses tributos, segundo os que defendem o liberalismo econômico, 

encareceriam o preço dos produtos brasileiros, dificultando a inserção das empresas nacionais na 

tão competitiva economia de mercado global40. 

                                                           
39 Cf. DRAIBE, Sônia M. As políticas sociais e o neoliberalismo: reflexões suscitadas pelas 
experiências latino-americanas. In: Dossiê liberalismo/neoliberalismo , São Paulo: Revista USP n. 
17, 1993, p. 90. 
40 Essas idéias foram apresentadas pelo ex-Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, em 
palestra proferida em março de 2003, durante o “Seminário Direito Tributário – Inovações e Aspectos 
Polêmicos”, realizado pela AJUFE (Associação dos Juízes Federais do Brasil), em São Paulo. Na 
palestra, Maciel discorreu sobre as tendências do sistema tributário no Brasil e defendeu que 
qualquer intenção de diminuir a carga tributária no Brasil deveria começar pela supressão dos direitos 
sociais. Esse ponto de vista pode ser facilmente refutado. Basta lembrar da DRU– Desvinculação das 
Receitas das União, instrumento criado pela Emenda Constitucional 27/2000 e pela Emenda 
Constitucional 41/2003 para que o Governo Federal pudesse utilizar as contribuições sociais para 
promover o equilíbrio fiscal e financeiro do Tesouro Nacional. Com a DRU, o Governo fica autorizado 
a utilizar as receitas provenientes das contribuições sociais para cumprir os compromissos externos 
assumidos com o Fundo Monetário Internacional, especialmente para pagar juros da dívida externa, 
burlando a real vocação constitucional dessa espécie tributária, que é o custeio de programas sociais. 
Se as contribuições sociais são as principais fontes de receita da União, certamente não é porque o 
governo está preocupado em implementar direitos sociais, mas sim porque essas contribuições, ao 
contrário dos impostos federais, não geram para a União a obrigação de repassar aos Estados e 
Municípios as receitas delas provenientes, além de terem um efeito retórico de certo modo positivo 
perante a opinião pública.  
Uma análise detalhada do Gasto Social Federal, no Brasil, demonstra que as verbas destinadas ao 
custeio de programas sociais são muito mal aplicadas, seja porque não são suficientes para “dar 
conta das necessidades sociais insatisfeitas da população brasileira, produto de tantos anos de 
exclusão social e não efetivação de direitos sociais”, seja em razão da “ineficiência congênita do 
gerenciamento dos programas sociais”, em especial por causa da corrupção, do super-faturamento, 
do desperdício, da superposição de programas sociais, do clientelismo e da má-gerência 
administrativa propriamente dita (CASTRO, José de Abrahão e outros. Análise da evolução e 
dinâmica do gasto social federal: 1995-2001. Texto para Discussão, Brasília: IPEA, 2003). 
Além disso, conforme reconhece o próprio Governo Federal, “no Brasil, apesar das melhorias 
observadas em diversas áreas desde meados dos anos oitenta, a ação do Estado em arrecadar 
impostos e transferir benefícios é, ainda, pouco eficaz em reduzir a desigualdade de renda. Enquanto 
nos demais países combinam-se políticas universais com políticas sociais específicas de modo que 
uma maior fração das transferências líquidas de recursos públicos seja destinada aos grupos de 
menor renda, no Brasil as transferências líquidas essencialmente preservam a desigualdade de 
renda. Isso significa que um montante maior de recursos per capita é destinado aos grupos de maior 
renda” (BRASIL. Orçamento social do governo federal 2001 – 2004 . Brasília: Ministério da 
Fazenda – Secretaria de Política Econômica, 2005). Assim, no Brasil, os programas sociais 
praticamente não conseguem gerar redistribuição de renda, já que os recursos arrecadados para área 
social, em sua maioria, retornam para as classes mais altas. 



 

 

Os argumentos em defesa do liberalismo econômico não resistem a uma análise mais 

crítica, sobretudo porque a história demonstrou que a “mão invisível” do mercado não é capaz de 

reduzir a miséria e as desigualdades sociais e, conseqüentemente, é ela própria responsável por 

instabilidades e crises sociais, que exigirão, mais cedo ou mais tarde, a ação do Estado, seja para 

reprimir os conflitos, seja para minorar o problema da população oprimida. Dito de outro modo: 

aqueles que defendem e idolatram a doutrina do laissez-faire41 são os que mais necessitam e 

utilizam a intervenção do Estado para protegerem seus bens e tranqüilidade. 

Além disso, o discurso de que os valores de liberdade são mais importantes do que os 

valores de igualdade talvez funcione em um país como os Estados Unidos, onde a abundância é a 

regra; e a miséria, a exceção. Em um país pobre, com um acentuado grau de desigualdade social, 

como todos da América Latina, somente a partir de uma política de distribuição de renda é 

possível evitar o total colapso do sistema. 

De qualquer modo, seriam os economistas os principais inimigos dos direitos sociais? 

Nem tanto. 

Há vários economistas que defendem os direitos sociais em razão de sua utilidade para o 

desenvolvimento de um determinado país. Há, contudo, duas formas concorrentes de justificação 

econômica desses direitos: uma baseada no utilitarismo de mercado; outra, no utilitarismo 

humanitário. 

O utilitarismo de mercado procura apresentar argumentos pró-direitos sociais com base 

na premissa de que eles podem gerar vantagens para o próprio sistema capitalista. 

Adam Smith, por exemplo, o pai do liberalismo econômico, apesar de ter sido o grande 

artífice da doutrina do laissez-faire, defendia que o Estado deveria contribuir para custear a 

educação do povo, pois “o Estado aufere considerável vantagem da instrução do povo. Quanto 

mais instruído ele for, tanto menos estará sujeito às ilusões do entusiasmo e da superstição que, 

entre nações ignorantes, dão origem às mais temíveis desordens”42. Certamente, se a saúde 

pública, à época, tivesse um maior grau de profissionalismo, como hoje, ele também teria 

defendido a prestação dos serviços de saúde pelo Estado, pois, do mesmo modo, utilizando seu 

argumento utilitarista, um povo saudável proporcionaria mais riquezas para o país, significando 

uma mão de obra mais forte e produtiva.  

                                                           
41 O laissez-faire é parte da expressão francesa laissez faire, laissez passer, que significa “deixem 
fazer, deixem passar”. Tal expressão tornou-se o chavão da doutrina do liberalismo econômico, pela 
qual o papel do Estado deveria se restringir a proteger a propriedade privada (Estado Polícia), 
intervindo minimamente nas relações econômicas (daí a expressão Estado Mínimo, tão em voga 
nesses tempos neoliberais). 
42 SMITH, Adam. A riqueza das nações . São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 249. 



 

 

Alguns anos depois, John Maynard Keynes, um dos maiores economistas do século XX, 

defendeu que, para assegurar mais estabilidade às economias capitalistas, evitando sobressaltos 

como o da Grande Depressão que abalou os Estados Unidos após o crash da Bolsa de Valores 

de Nova Iorque, em 1929, seria necessário que os desempregados não perdessem todo o seu 

poder de compra (daí o subsídio de desemprego), que os doentes e inválidos recebessem algum 

dinheiro para gastar (subsídios de doença e de invalidez), que os velhos não perdessem o seu 

rendimento quando deixassem de trabalhar (daí o regime de aposentação, com a correspondente 

pensão de reforma)43. Ou seja, durante a política do New Deal, adotada por Roosevelt com base 

na idéias de Keynes, os programas sociais foram utilizados com sucesso para movimentar a 

economia norte-americana em um período de grande crise. 

Há vários outros argumentos que poderiam ser apresentados, como, por exemplo, a 

constatação de que os direitos econômicos, sociais e culturais são úteis para a redução da pobreza 

e, conseqüentemente, para a expansão do mercado, o que leva a um maior crescimento 

econômico, já que uma maior parcela da população terá renda suficiente para adquirir novos bens 

e serviços44.  

Não é, porém, esse tipo de argumento que pretendo defender neste trabalho, embora ele 

seja inegavelmente útil para convencer os “donos do capital”, que costumam ditar as regras nas 

economias de mercado. O que desejo apresentar – e elogiar – é uma justificação econômica e 

humanitária para os direitos sociais: os direitos sociais precisam ser protegidos porque são úteis 

ao desenvolvimento humano. Sem eles, a democracia estaria comprometida, já que um povo 

faminto, analfabeto e doente não poderia exercer os mais básicos direitos de liberdade45.  

No campo econômico, quem melhor defende esse ponto de vista é o economista indiano 

Amartya Sen, prêmio Nobel de economia e, portanto, respeitado mundialmente.  

No livro “Desenvolvimento como Liberdade”, Sen defende uma economia ética e 

solidária, na qual o “ganhar dinheiro” não seria tudo, mas apenas um meio para proporcionar o 

desenvolvimento humano. Ele comprova que os países que investiram seriamente em áreas 

                                                           
43 Cf. NUNES, António José Avelãs. Neoliberalismo e direitos humanos . [S.l.]: Renovar, 2003, p. 
32. 
44 Existem inúmeros estudos que demonstram que a redução da pobreza contribui bastante para o 
crescimento econômico. Veja-se, entre outros: BIRDSALL, Nancy & SZÉKELY, Miguel. Esforço 
próprio em vez de “paliativos”: pobreza, eqüidade e política social. In: KUCZYNSKI, Pedro-Pablo & 
WILLIANMSON (orgs.). Depois do consenso de Washington – retomando o crescimento e a 
reforma na América Latina. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 42-63. 
45 Justamente por isso, há inúmeros teóricos, como Jonh Rawls, que, apesar de colocarem a 
liberdade individual como valor supremo, defendem que as necessidades básicas dos indivíduos 
(mínimo vital ou mínimo existencial) são consideradas parte do núcleo essencial da liberdade, já que 
são requisitos ou pressupostos para o seu exercício (RAWLS, John. Uma teoria da justiça . São 
Paulo: Martins Fontes, 2002). 



 

 

sociais, especialmente na educação e na saúde, tiveram índices de desenvolvimento melhor do 

que países que adotaram posturas mais liberais, contrariando o mito de que os direitos sociais são 

um luxo que apenas os países mais ricos podem oferecer. Demonstra também que é preciso 

conjugar os direitos civis e políticos com os direitos econômicos, sociais e culturais, uma vez que 

“a privação de liberdade econômica pode gerar privação de liberdade social, assim como a 

privação de liberdade social ou política pode, da mesma forma, gerar privação da liberdade 

econômica”46.  

Na sua ótica, o desenvolvimento não é apenas o crescimento do Produto Interno Bruto 

ou o aumento da renda per capita de um determinado país, mas um processo de expansão das 

liberdades reais que as pessoas desfrutam, de modo que o êxito de uma sociedade deve ser 

avaliado pela análise dessas liberdades substantivas, incluindo uma avaliação dos índices de 

mortalidade infantil, de analfabetismo, de casos de subnutrição etc.47. Por isso, defende que é 

pressuposto do desenvolvimento a remoção das principais fontes de privação de liberdade: 

pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, 

negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados 

repressivos48.  

Outro ponto importante na teoria de Sen é a demonstração de que investimentos na área 

social não são gastos a fundo perdido, mas pelo contrário podem ser uma verdadeira alavanca 

para o crescimento econômico. Sen comprova sua tese com exemplos reais.  

                                                           
46 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade . São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 
23. 
47 A teoria de SEN influenciou bastante o surgimento do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, 
medido pelo PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O IDH, criado por 
Mahbub ul Haq com ajuda de SEN, é um método de medir o desenvolvimento social dos países. Ao 
contrário de outros métodos, que levam em conta principalmente critérios econômicos, como o PIB e 
renda per capita, são analisados outros dados de caráter social, como as taxas de mortalidade e 
natalidade, longevidade, taxa de analfabetismo, etc. e também critérios ligados às liberdades cívicas, 
como o grau de liberdade de imprensa que existe em cada estado, por exemplo. O Brasil, de acordo 
com o relatório de 2004, está na 72ª posição em um universo de 177 países. O relatório encontra-se 
disponível na Internet, em língua portuguesa, no portal eletrônico do PNUD 
(http://www.pnud.org.br/rdh/). 
48 Eis suas palavras: “Às vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-se diretamente com a 
pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter uma nutrição 
satisfatória ou remédios para doenças tratáveis, a oportunidade de vestir-se ou morar de modo 
apropriado, de ter acesso a água tratada ou saneamento básico. Em outros casos, a privação de 
liberdade vincula-se estreitamente à carência de serviços públicos e assistência social, como por 
exemplo a ausência de programas epidemiológicos, de um sistema bem planejado de assistência 
médica e educação ou de instituição eficazes para a manutenção da paz  e ordem locais. Em outros 
casos, a violação da liberdade resulta diretamente da negação de liberdades políticas e civis por 
regimes autoritários e de restrições impostas à liberdade de participar da vida social, política e 
econômica da comunidade” (SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade . São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999, p. 18). 



 

 

O curioso é que Amartya Sen não tem uma postura hostil em relação ao mercado 

financeiro. Na qualidade de economista, ele reconhece a importância do mercado para o 

crescimento econômico, até porque há dados empíricos que demonstram que o sistema de 

mercado pode impulsionar o crescimento econômico e, com isso, o padrão de vida das pessoas. 

No entanto, defende que a aceitação de uma economia de mercado “não exclui o papel do 

custeio social, da regulamentação pública ou da boa condução dos negócios do Estado quando 

eles podem enriquecer – ao invés de empobrecer – a vida humana”49.  

Vale ressaltar que os próprios economistas mais liberais já abrandaram seus discursos 

contra intervenção do Estado na área social em relação aos países pobres, aceitando a alocação de 

recursos públicos nos campos da saúde, educação e infra-estrutura social, ainda que em parceria 

com a iniciativa privada.  

Até o próprio John Williamson, economista norte-americano que, em 1989, cunhou o 

termo “Consenso de Washington”50, reviu seu posicionamento original em relação ao papel do 

Estado para reconhecer a necessidade de investimento público na área social.  

Williamson, juntamente com o ex-ministro da Fazenda do Peru Pedro Pablo Kuczynski, 

organizou, recentemente, um novo livro, intitulado “Depois do Consenso de Washington: Como 

Retomar o Crescimento e as Reformas na América Latina”, onde, apesar de reafirmada a validade 

dos princípios básicos originariamente defendidos no Consenso de Washington, é defendida a 

revisão de alguns pontos visando a resolver a questão da distorcida distribuição de renda na 

América Latina, que continua sendo uma das mais desiguais do mundo51. 

                                                           
49 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade . São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 
22. 
50 Os princípios defendidos pelo “Consenso de Washington” têm como premissa uma rígida disciplina 
fiscal, reforma tributária, desregulamentação da economia, privatização dos bens e serviços públicos, 
liberalização das taxas de juros, taxas de câmbio competitivas, maior abertura ao investimento 
estrangeiro direto e fortalecimento do direito à propriedade. Esses princípios tornaram-se a espinha 
dorsal das políticas ditas neoliberais adotadas na América Latina nos anos 90. 
51 Vale citar um trecho do livro em que se procura justificar uma das causas do insucesso econômico 
dos países latino americanos, mesmo depois de seguirem a cartilha proposta pelo Consenso de 
Washington: “Uma terceira razão para o desapontamento com o desempenho da região [a América 
Latina] é que o principal objetivo da política de formação era excessivamente estreito. Quer dizer, a 
política permaneceu focada na aceleração do crescimento, não no crescimento junto com a eqüidade. 
Persistia uma pequena preocupação com a distribuição de renda ou com o social, apesar do fato de a 
renda da região ser mais concentrada do que a de qualquer lugar do mundo, excluindo-se alguns 
poucos países africanos. Pode ser cabível enfocar a política principalmente no aspecto do 
crescimento em lugares nos quais a renda seja menos desigualmente distribuída e virtualmente todos 
sejam pobres, como no sul da Ásia. Mas isto não é verdade para a América Latina, onde a elite é tão 
rica em relação às massas que é inconcebível que os padrões de vida da pessoa média vão alcançar 
os dos países industrializados apenas por meio do crescimento, sem um estreitamento do abismo 
entre ricos e pobres. Uma pequena redistribuição de renda dos ricos para os pobres conseguiria o 
mesmo impacto de redução de pobreza que teriam muitos anos de crescimento com uma mesma 
distribuição de renda, para não mencionar o crescimento acompanhado pelo posterior alargamento 
do hiato na renda. Além disso, a negação de oportunidades para os pobres resulta num desperdício 



 

 

De acordo com os autores do citado livro, à medida que a América Latina se recupere de 

suas crises recentes, os recursos deveriam ser principalmente dirigidos à população carente, 

sobretudo através de uma política fiscal justa (distributiva), bem como através da capacitação 

(melhoria da educação52), o que poderia ser feito dando às pessoas carentes acesso aos bens que 

lhe permitam sair da situação de miséria.  

Além da educação, os autores defendem também a expansão do acesso à posse da terra, 

programas de regulamentação de títulos de propriedade e microcrédito, ações estas que poderiam 

aumentar o potencial de geração de renda da população carente53. 

Em uma outra passagem do livro, dificilmente alguém conseguiria imaginar que a 

proposta apresentada esteja sendo formulada pela mesma pessoa que cunhou a expressão 

“Consenso de Washington”. Confira-se: 

Qualquer aumento na receita de impostos, então, precisa ser dedicado a gastos em 

serviços sociais básicos, incluindo uma rede de segurança social e também de educação 

e saúde, de forma que o efeito líquido reduza significativamente a desigualdade, 

particularmente pela ampliação das oportunidades para os pobres54. 

Também nesse sentido, é interessante citar um substancioso estudo do Banco Mundial 

(“World Bank”) cujo título é “World Development Report – 2006: equity and 

development”55. 

Apesar de o Banco Mundial ser considerado uma das instituições-símbolo do novo 

capitalismo da era global, sendo, por isso mesmo, muito criticado por instituições de defesa dos 

direitos humanos, no texto acima referido, há um reconhecimento explícito e enfático sobre a 

necessidade de se buscar formas de superar as desigualdades sociais nos países mais pobres, 

citando expressamente o Brasil como exemplo de país socialmente injusto que precisa 

implementar políticas econômicas e sociais com vistas à superação do quadro de pobreza que o 

assola. 

                                                                                                                                                                                     
de talento humano que ajuda a explicar o fraco desempenho do crescimento da região (KUCZYNSKI, 
Pedro-Pablo & WILLIANMSON (orgs.). Depois do consenso de Washington – retomando o 
crescimento e a reforma na América Latina. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 6). 
52 “o desenvolvimento econômico está cada vez mais vinculado à habilidade de uma nação em 
adquirir e aplicar conhecimento técnico” (KUCZYNSKI, Pedro-Pablo & WILLIANMSON (orgs.). 
Depois do consenso de Washington – retomando o crescimento e a reforma na América Latina. 
São Paulo: Saraiva, 2004, p. 156). 
53 Cf. KUCZYNSKI, Pedro-Pablo & WILLIANMSON (orgs.). Depois do consenso de Washington – 
retomando o crescimento e a reforma na América Latina. São Paulo: Saraiva, 2004. 
54 KUCZYNSKI, Pedro-Pablo & WILLIANMSON (orgs.). Depois do consenso de Washington – 
retomando o crescimento e a reforma na América Latina. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 15. 
55 O referido texto, em inglês, encontra-se disponível no portal eletrônico do Banco Mundial, cujo 
endereço está na parte final deste trabalho. 



 

 

O citado texto fornece fortes argumentos para justificar um financiamento intenso dos 

direitos econômicos, sociais e culturais, demonstrando a relação intrínseca entre igualdade e 

prosperidade.   

Em outras palavras, parece que a promoção dos direitos econômicos, sociais e culturais 

está virando o “novo Consenso” entre os economistas. Que assim seja! 

 

3.4 Justificativa Jurídica 

 

Por último, a justificativa jurídica. Aqui, basta repetir os dizeres de Noberto Bobbio: os 

direitos sociais precisam ser protegidos porque estão positivados. E mais: estão positivados no 

mais alto grau hierárquico, ou seja, na Constituição Federal, o que justifica ainda mais a 

necessidade de dar efetividade a esses direitos, já que não mais se discute o caráter jurídico e 

vinculante das normas constitucionais. 

Vale ressaltar que a constitucionalização dos direitos econômicos, sociais e culturais é um 

fenômeno mundial que começou já no início do Século XX, com as Constituições mexicana (de 

1917) e de Weimar (de 1919).  

Essas constituições inauguraram um novo ciclo do Estado Constitucional, substituindo o 

Estado Liberal pelo Estado do Bem-Estar Social56. Nesse novo modelo de Estado, o poder 

público assume a responsabilidade de suprir as necessidades básicas dos indivíduos, com vistas a 

proporcionar uma vida digna a todos. 

Praticamente todas as Constituições promulgadas durante o século XX passaram a 

contemplar normas de caráter social57. Atualmente, há uma nítida tendência à universalização 

desses direitos, idéia essa reforçada com a consagração dos direitos econômicos, sociais e 

culturais em tratados internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 

1948, que proclamou em seu texto inúmeros direitos de igualdade e de solidariedade, e ainda o 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aprovado em 1966, em San 

Jose da Costa Rica, que conta com a adesão de 145 Estados e que coroou com brilhantismo a 

história da positivação desses direitos. (Aliás, é em homenagem a esse tratado que se optou, nesta 

dissertação, pela terminologia “direitos econômicos, sociais e culturais” em vez de simplesmente 

“direitos sociais”. Não obstante, como já se deve ter percebido, muitas vezes os termos “direitos 

                                                           
56 Sobre o assunto, v. BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social . 6ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 1996. 
57 Nesse sentido, vale conferir o estudo de BEN-BASSAT, Avi & DAHAN, Momi. Social Rights in the 
Constitution and in Pratice. In: School of Public Policy Working Paper n. 05-03 . Disponível on-line: 
http://ssrn.com/abstract=407260 (consultado em 17/5/2005). 



 

 

sociais” e “direitos socioeconômicos” foram utilizados como sinônimos de direitos econômicos, 

sociais e culturais). 

A Constituição cidadã58, desde o seu preâmbulo, mostrou seu compromisso com os 

direitos econômicos, sociais e culturais. Lá está escrito que a finalidade da República Federativa 

do Brasil é instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais 

e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.  

O texto constitucional, embora não use a expressão direitos econômicos, sociais e 

culturais, está em plena sintonia com os tratados internacionais que o Brasil se comprometeu a 

implementar e prevê inúmeros direitos que se incluem na definição de direitos econômicos, 

sociais e culturais aqui adotada. A grande maioria desses direitos está no rol de direitos sociais 

previstos no artigo 6o: “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia59, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos 

desamparados”. 

Ao longo do texto constitucional, mais especificamente no Título VIII (Da Ordem 

Social), os direitos sociais são disciplinados mais detalhadamente, com um pormenor que não 

costuma ser visto em outros textos constitucionais. 

E a Constituição não parou por aí. Previu percentuais mínimos a serem investidos em 

áreas sociais, como a saúde e a educação60; previu a intervenção federal em caso de 

descumprimento desses percentuais61; vinculou o piso dos benefícios previdenciários e 

assistenciais permanentes ao salário mínimo62; criou tributos vinculados para custear os 

programas sociais e possibilitou a vinculação das receitas dos impostos para áreas sociais (ensino 

e saúde)63; criou o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza64; deu ao Ministério Público 

poderes extraordinários para agir em defesa dos interesses difusos e coletivos65; no que se refere à 

                                                           
58 A Constituição cidadão é a forma carinhosa pela qual é chamada a Constituição Federal da 
República Federativa do Brasil de 1988. A expressão deve-se a Ulisses Guimarães, um dos principais 
responsáveis pela promulgação da Constituição, já que ele foi o presidente da Assembléia 
Constituinte. O termo “Constituição cidadã” é sugestivo tanto porque demonstra a participação 
popular durante o processo constituinte quanto porque sugere a formação de uma nova sociedade, 
mais participativa e preocupada em fazer valer as diretrizes constitucionais. 
59 A moradia foi acrescentada como direito social pela Emenda Constitucional 26/2000, em uma rara 
preocupação social do constituinte derivado. 
60 Art. 198, §2o (saúde) e art. 212 (educação). 
61 Art. 34, inc. VII, e (intervenção da União nos Estados) e art. 35, III (intervenção dos Estados nos 
Municípios). 
62 Art. 201, §2o (previdência); Art. 203, inc. V (assistência). 
63 Art. 167, inc. IV. 
64 Emenda Constitucional 31/2000. 
65 Art. 129. 



 

 

educação, disse expressamente que a gratuidade do ensino básico é direito público subjetivo66. 

Em síntese: a Constituição forneceu instrumentos processuais e econômicos para a 

implementação dos direitos sociais, demonstrando que teve verdadeiramente a intenção honesta 

– e não meramente retórica – de tornar os direitos fundamentais sociais uma realidade concreta.  

Afora o texto constitucional, há inúmeras leis ordinárias regulamentando os direitos 

econômicos, sociais e culturais. A título ilustrativo, citam-se: a Lei de Diretrizes e Base da 

Educação (Lei 9.394/96), a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/93), a Lei Orgânica da 

Saúde (Lei 8.080/90), o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069/90), Programa Bolsa-Família67 (Lei 10.836/2004), entre inúmeras outras, 

todas elas tão generosas quanto à Constituição. 

Além disso, o Brasil é signatário de praticamente todos os tratados internacionais que 

prevêem direitos econômicos, sociais e culturais. Logo, há mais um “agravante” – se é que se 

pode chamar assim – para a efetivação dos direitos sociais: eles precisam ser implementados 

porque o Brasil se comprometeu perante a comunidade internacional a implementá-los. Em não 

o fazendo, o Brasil estará descumprindo as normas internacionais, podendo ser, eventualmente, 

condenado por Tribunais Internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos68.  

Apesar do status normativo alcançado pelos direitos sociais, o que se percebe é que eles, 

na prática, nunca foram levados muito a sério nos países mais pobres. Até bem pouco tempo, no 

Brasil, a assistência social e os cuidados com os pobres de um modo geral eram considerados 

assuntos de caridade, fato comprovado com a expansão dos hospitais beneficentes, como as 

Santas Casas de Misericórdia. A assistência pública sempre teve um caráter muito mais 

clientelista, como se fosse um favor oferecido pelos políticos aos seus eleitores desvalidos ou aos 

seus cabos eleitorais. Simbolicamente, as políticas sociais têm sido tratadas, por várias 

                                                           
66 Art. 208, §1o. 
67 O Programa Bolsa-Família teve por finalidade unificar os procedimentos de gestão e execução das 
ações de transferência de renda do Governo Federal, especialmente as do Programa Nacional de 
Renda Mínima vinculado à Educação - Bolsa Escola, instituído pela Lei nº 10.219, de 11 de abril de 
2001, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, criado pela Lei n o 10.689, de 13 de 
junho de 2003, do Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação, 
instituído pela Medida Provisória n o 2.206-1, de 6 de setembro de 2001, do Programa Auxílio-Gás, 
instituído pelo Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002, e do Cadastramento Único do Governo 
Federal, instituído pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001. 
68 A respeito da proteção jurisdicional internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais, v. 
RAMÍREZ, Sergio García. Protección jurisdiccional internacional de los derechos, económicos, 
sociales e culturales. In: Cuestiones Constitucionales – revista mexicana de derecho constitucional. 
Mexico: UNAM, n. 9, 2003; PIOVESAN, Flávia. Proteção internacional dos direitos econômicos, 
sociais e culturais. In: Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional 
e comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 233-262. 
 



 

 

administrações, como uma preocupação própria da primeira-dama, e não como uma séria política 

de Estado69.  

O lamentável é que essa mentalidade se reflete na postura dos juristas brasileiros. Desde 

que foram positivadas as primeiras normas constitucionais de direitos sociais, a doutrina 

constitucional clássica, de inspiração liberal, apressou-se em esvaziar a força jurídica dessas 

normas, dizendo que se tratavam de meros programas políticos, sem qualquer caráter impositivo, 

que o Administrador cumpre como e quando bem lhe aprouver. Foram construídas teses 

altamente criativas para defender que os direitos sociais não são direitos ou que são normas sem 

força normativa, tudo no intuito de esvaziar a importância dos valores sociais impostos pelo 

poder constituinte e de evitar a mudança social. 

A propósito disso, Keith Rosenn, no livro “O Jeito na Cultura Jurídica Brasileira”, 

observou o seguinte: 

Existem casos onde o formalismo é adotado como estratégia consciente, exatamente 

visando a evitar mudanças sociais. No Brasil (...) é freqüentemente mais fácil e 

socialmente menos polêmico para os opositores de uma lei destinada a efetuar 

mudanças fundamentais na sociedade, evitar sua implementação do que sua 

promulgação. Os proponentes das reformas básicas alcançam uma vitória simbólica, 

mas na prática nada muda porque os partidários do status quo têm poderes políticos e 

econômicos suficientes para abafar a reforma no nível administrativo70. 

E assim foi-se construindo a famosa cidadania de papel, para utilizar a expressão de 

Gilberto Dimenstein71. 

Desse modo, apesar de haver essa consciência quase universal voltada à necessidade de 

proteção dos direitos sociais, o que se verifica é que a plena efetivação desses direitos, 

especialmente nos países mais pobres, ainda é uma utopia; não passa de meras aspirações (nobres, 

mas vagas, no dizer de Bobbio72). Ou seja, ainda há um grande hiato entre o direito que se tem no 

papel e o que se tem na vida real. Vive-se uma ilusão constitucional73. 

                                                           
69 Cf. SCHWARZER, Helmut & QUERINO, Ana Carolina. Benefícios sociais e pobreza: programas 
não-contributivos da seguridade social brasileira. Brasília: IPEA, Texto para Discussão 929, 
dezembro, 2002, p. 9 
70 apud KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na  Alemanha – os 
(des)caminhos de um direito constitucional ‘comparado’. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 12. 
71 DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de papel: a infância, a adolescência e os direitos humanos no 
Brasil. 19. ed. São Paulo: Ática, 2001.   
72 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos . 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
73 “Dá-se o nome de ilusão constitucional ao erro político, que consiste em ter como existente uma 
ordem normal jurídica, regulamentada, legal, numa palavra constitucional, mesmo quando essa 
ordem na verdade não existe” (FERREIRA, Pinto. Curso de Direito Constitucional . 8. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1996, p. 11). 



 

 

Esse descompasso entre a realidade e a norma faz com que a Constituição Federal de 

1988 seja alvo de inúmeras críticas. Alega-se que o texto constitucional não deveria ter sido tão 

detalhista em matéria de direitos sociais e tarefas dirigidas ao Estado, já que “um texto com real 

vocação normativa deve evitar cair em maximalismos programáticos que incorporem direitos 

irrealizáveis”, causando “o descrédito e a deslegitimação da Constituição”74. Diz-se ainda que 

alguns Estados de Bem-Estar mais avançados, como a Inglaterra e a Suécia, conseguiram 

implementar políticas sociais sem que suas Constituições tivessem “grandiloqüentes declarações 

programáticas”, sendo plenamente possível que os direitos econômicos, sociais e culturais sejam 

desenvolvidos através das vias ordinárias, não-constitucionais. 

A crítica não é de todo procedente. Primeiro, porque o texto constitucional brasileiro, em 

matéria de direitos socioeconômicos, está plenamente afinado com o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, firmado em 1966 e ratificado pelo Brasil em 24 de 

janeiro de 1992. Ou seja, o texto constitucional apenas reproduz o compromisso internacional 

assumido pelo Brasil. Em segundo lugar, se já se discute a efetividade dos direitos sociais estando 

eles expressamente na Constituição, o que dizer se o texto constitucional fosse omisso nessa 

matéria?  

Veja-se que também existem inúmeros direitos civis e políticos que são violados 

diariamente no Brasil e nos países mais pobres de um modo geral e nem por isso se ousa dizer 

que eles não deveriam estar na Constituição ou que não são direitos de verdade. 

Quem conhece a mentalidade política brasileira sabe que é importante a expressa menção 

no texto constitucional para que se consiga, pelo menos, um nível de aplicação mínima; sem a 

positivação constitucional, certamente a efetividade das normas sociais seria nenhuma, já que os 

reais beneficiários dos direitos socioeconômicos geralmente possuem pouca representação 

política, em razão dos altos custos das campanhas eleitorais. Dito de outro modo: como os 

instrumentos da democracia representativa (Legislativo e Executivo escolhidos pelo voto 

popular) não funcionam a contento nos países menos desenvolvidos no que se refere à 

implementação de programas sociais, torna-se necessário que esses programas sejam impostos 

pela Constituição. 

Além disso, basta ver o avanço da doutrina constitucional nos últimos quinze anos para 

perceber como foi importante o compromisso assumido pela Constituição brasileira em matéria 

                                                           
74 Cf. PISARELLO, Gerardo. Los derechos sociales en el constitucionalismo democrático. In: Boletín 
mexicano de derecho comparado . México: UNAM, n. 92, 1998. Embora o artigo não seja de um 
brasileiro, o referido autor utiliza expressamente o texto constitucional brasileiro como um exemplo de 
utopia irrealizável. Vale ressaltar, contudo, que o artigo, apesar dessa rápida crítica, é uma defesa 
bem fundamentada da possibilidade de concretização judicial dos direitos sociais. 



 

 

de direitos fundamentais. O caráter libertário, igualitário e solidário que impregna as normas 

constitucionais está contagiando os estudiosos do direito constitucional e, acredito, em breve será 

possível colher os frutos dessa boa nova, se é que já não se está colhendo. 

Ressalte-se ainda que as normas consagradoras de direitos sociais são mesmo um projeto 

para o futuro. Elas não são concretizadas da noite para o dia como em um passe de mágica. A 

plena efetivação dos direitos sociais é um processo complexo e progressivo, e, como diz Häberle, 

os princípios constitucionais devem estar a meio caminho entre o idealismo e a conexão com a 

realidade75.  

Vale, porém, um alerta: o argumento de que os direitos sociais são direitos que “olham 

para frente” não deve servir para ficar sempre adiando a implementação dessas normas.  

Fazendo um paralelo com um importante caso que se conhecerá mais à frente, os direitos 

econômicos, sociais e culturais devem ser implementados com toda a rapidez devida (“with all 

deliberate speed”) ou, dito de outro modo, devem ser adotadas medidas “até o máximo dos 

recursos disponíveis” para implementação desses direitos, conforme determina o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais76.  

Por fim, para concluir este tópico e poder continuar adiante, é preciso que se diga que a 

constitucionalização dos direitos econômicos, sociais e culturais é um marco no direito 

constitucional brasileiro. É a partir daí que a Constituição deixa de ser um instrumento de 

                                                           
75 HÄBERLE, Peter. El estado constitucional europeo. In: Cuestiones constitucionales – revista 
mexicana de derecho constitucionale. México: UNAM, n. 2, 2002.  
76 Nesse sentido, o Comitê da ONU sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ao interpretar a 
expressão “realização progressiva”, constante do artigo 2o do Pacto, entendeu que essa expressão 
deve ser compreendida não como uma carta branca para que os Estados-partes escolham o 
momento apropriado de implementar o direito, mas como uma obrigação clara para que os Estados-
partes adotem medidas, tão rapidamente quanto possível, para a realização desses direitos. Eis as 
palavras do Comitê: “La expresión ‘progresiva efectividad’ se usa con frecuencia para describir la 
intención de esta frase. El concepto de progresiva efectividad constituye un reconocimiento del hecho 
de que la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales en general no 
podrá lograrse en un breve período de tiempo. En este sentido, la obligación difiere de manera 
importante de la que figura en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e 
incorpora una obligación inmediata de respetar y garantizar todos los derechos pertinentes. Sin 
embargo, el hecho de que la efectividad a lo largo del tiempo, o en otras palabras progresivamente, 
se prevea en relación con el Pacto no se ha de interpretar equivocadamente como que priva a la 
obligación de todo contenido significativo. Por una parte, se requiere un dispositivo de flexibilidad 
necesaria que refleje las realidades del mundo real y las dificultades que implica para cada país el 
asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Por otra parte, la 
frase debe interpretarse a la luz del objetivo general, en realidad la razón de ser, del Pacto, que es 
establecer claras obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los 
derechos de que se trata. Este impone así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente 
posible con miras a lograr ese objetivo. Además, todas las medidas de carácter deliberadamente 
retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse 
plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del 
aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga”. A referida citação encontra-
se no portal eletrônico do Comitê, cujo endereço na internet está na parte final deste trabalho. 



 

 

manutenção do status quo para se transformar em um instrumento de mudança, de distribuição 

de renda e de diminuição da desigualdade social. Seu papel não é apenas o de retratar a realidade, 

mas também de “fundamentar as esperanças”77 do povo. Só por isso, o texto constitucional já 

mereceria ser elogiado e não combatido. 

                                                           
77 O termo é de Häberle: HÄBERLE, Peter. El estado constitucional europeo. In: Cuestiones 
constitucionales – revista mexicana de derecho constitucionale. México: UNAM, n. 2, 2002. 



 

 

4 OS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS COMO 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

O status normativo alcançado pelos direitos socioeconômicos autoriza a sua inclusão no 

rol dos chamados direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são direitos que estão no ápice 

da escala axiológica e jurídica do ordenamento e, por isso, merecem uma atenção e proteção 

especiais. 

Qualificar um dado direito como fundamental não significa apenas atribuir-lhe uma 

importância meramente simbólica, destituída de qualquer conseqüência concreta. Pelo contrário, 

a qualificação de um direito como fundamental acarreta um aumento formal e material de sua 

força normativa, com inúmeras conseqüências práticas daí advindas. 

O presente capítulo tentará apresentar quais são essas conseqüências. Para tanto, vale 

conhecer a origem da teoria jurídica dos direitos fundamentais e analisar as principais premissas 

dessa teoria. 

 

4.1 O Nascimento da Teoria Jurídica dos Direitos Fundamentais 

 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, os juristas europeus, especialmente os alemães, 

passaram por uma profunda crise de identidade, típica de qualquer fase de transição. 

O nazismo foi como um banho de água fria para o positivismo kelseniano, que até então 

era aceito sem reservas pelos juristas de maior prestígio.  

Seria ingenuidade e talvez até mesmo má-fé pensar que Kelsen foi o mentor intelectual 

das leis nazistas. Longe disso. Kelsen era um democrata e ele próprio foi perseguido pelo regime 

de Hitler78. Porém, não há como negar que sua teoria pura forneceu embasamento jurídico para 

tentar justificar as atrocidades praticadas contra judeus e outras minorias. Afinal, o formalismo da 

teoria pura não dá margem à discussão em torno do conteúdo da norma. Se a norma (dito 

melhor, a regra jurídica) fosse válida, deveria ser aplicada sem questionamentos. E foi 

precisamente essa a linha da defesa utilizada pelos generais de Hitler durante o julgamento de 

Nuremberg: segundo os seus advogados, eles estavam apenas cumprindo a lei e, portanto, não 

poderiam ser responsabilizados por eventuais crimes contra a humanidade. 

                                                           
78 Ver, por exemplo, PINTORE, Anna. Democracia sin derecho – en torno al kelsen democrático. In: 
Revista DOXA: cuadernos de filosofia del derecho. Madrid: Biblioteca Miguel de Cervantes, n. 23, 
2000, p. 119-144. 



 

 

Foi diante desse “desencantamento” em torno da teoria pura que os juristas alemães 

desenvolveram uma nova corrente jusfilosófica que está sendo chamada de “pós-positivismo”79: 

antes, com o positivismo kelseniano, tudo girava em torno da norma, e a norma era tudo; agora, 

com o pós-positivismo, a norma cede espaço aos valores e aos princípios, que se converteram 

“em pedestal normativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas 

constitucionais”80, tornando “a teoria dos princípios hoje o coração das Constituições”81. 

Percebeu-se que, se não houver na norma um forte conteúdo humanitário, o direito pode 

servir para legalizar o mal. A mesma tinta utilizada para escrever a Declaração de Direitos do 

Homem pode ser utilizada para escrever as leis do nazismo. O papel aceita tudo, como bem diz o 

Professor Luís Roberto Barroso82. 

Tudo levaria a crer que o desprestígio da norma – ou melhor, do normativismo 

positivista-formalista – faria renascer as doutrinas baseadas no direito natural: se o direito 

positivo não é (ou não foi) suficiente para garantir o justo e evitar a banalização e a legalização do 

mal, invocar-se-ia o direito natural. Mas não foi assim. Na verdade, o que houve foi uma releitura 

ou reformulação do direito positivo clássico. Em vez de se pensar um direito acima do direito 

estatal (direito natural), trouxeram-se os valores, especialmente o valor dignidade da pessoa 

humana, para dentro do direito positivo, colocando-o no topo da hierarquia normativa. E como 

o valor dignidade é a matéria-prima dos direitos fundamentais, foi sendo (ou melhor, está sendo) 

construída, dentro dessa corrente pós-positivista, uma sólida teoria dos direitos fundamentais, 

cujos princípios básicos podem assim ser sintetizados: 

(a) reconhecimento de uma força jurídica potencializada das normas constitucionais 

garantidoras de direitos fundamentais (máxima efetividade dos direitos fundamentais), sobretudo 

pela posição hierárquica superior que tais normas ocupam no sistema escalonado do 

ordenamento; 

(b) redimensionamento da fonte de direitos subjetivos das leis para os direitos 

fundamentais (“não são os direitos fundamentais que devem girar em torno das leis, mas as leis 

                                                           
79 No Brasil, há vários autores que escrevem sobre o chamado “pós-positivismo”, por exemplo, o prof. 
Willis Santiago Guerra Filho, que tem diversos escritos sobre o tema. Vale também conferir, na 5ª 
edição do livro “Interpretação e Aplicação da Constituição”, de Luís Roberto Barroso, o post scriptum 
que trata dos “Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional Brasileiro (pós-
modernidade, teoria crítica e pós-positivismo)” (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação 
da Constituição . 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003). 
80 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional . 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p 237. 
81 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional . 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p 253. 
82 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas no rmas: limites e 
possibilidades da Constituição brasileira. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1996. 



 

 

que devem girar em torno dos direitos fundamentais”83), já que o conteúdo das normas 

constitucionais não pode ficar restrito à vontade parlamentar, e toda a interpretação legal deverá 

se guiar pelos mandamentos traçados na Constituição; 

(c) desenvolvimento de critérios para a solução da colisão entre direitos fundamentais 

(dimensão de peso e importância de Dworkin84, concordância prática de Hesse85 etc.), uma vez 

que as normas definidoras de direitos fundamentais vivem em uma tensão permanente e 

recíproca; 

(d) desenvolvimento de critérios para a limitação de direitos fundamentais (princípio da 

proporcionalidade), já que a relatividade dessas normas é nota característica de sua própria 

essência; 

(e) reformulação da doutrina da separação entre os poderes, em face da “solução de 

compromisso” que todos agentes devem assumir na concretização dos direitos fundamentais, 

reconhecendo-se um papel mais atuante do Judiciário na efetivação das normas constitucionais, 

através da jurisdição constitucional; 

(f) reformulação de conceitos tradicionais de direito, em face da constitucionalização de 

inúmeros institutos do direito privado e do direito processual, que também passam a ser 

influenciados pela teoria dos direitos fundamentais; 

(g) possibilidade de concretização judicial de direitos fundamentais, independentemente 

de integração normativa formal por parte do Poder Legislativo, como conseqüência do aumento 

da força normativa da Constituição e do reconhecimento da importância do Judiciário na função 

de guardião da Constituição; 

(h) reconhecimento da vinculação dos direitos fundamentais não apenas em relação ao 

poder público (eficácia vertical), mas também em relação aos particulares (eficácia horizontal); 

(i) aceitação de um catálogo aberto (não exaustivo) de direitos fundamentais, entre outras. 

                                                           
83 A frase é de KRÜGER, cf. FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de direitos:  a honra, a intimidade, 
a vida privada e a imagem versus a liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris Editor, 1996, p. 73). 
84 A dimensão de peso e importância é explicada por Ruy Samuel Espíndola nos seguintes termos: 
“os princípios possuem uma dimensão que não é própria das regras jurídicas: a dimensão do peso ou 
importância. Assim, quando se entrecruzam vários princípios, quem há de resolver o conflito deve 
levar em conta o peso relativo de cada um deles (...). As regras não possuem tal dimensão. Não 
podemos afirmar que uma delas, no interior do sistema normativo, é mais importante do que outra, de 
modo que, no caso de conflito entre ambas, deve prevalecer uma em virtude de seu peso maior. Se 
duas regras entram em conflito, uma delas não é válida” (ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de 
princípios constitucionais . São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 65). 
85 De acordo com Ingo Sarlet, a concordância prática é um “processo de ponderação no qual não se 
trata da atribuição de uma prevalência absoluta de um valor sobre outro, mas, sim, na tentativa de 
aplicação simultânea e compatibilizada de normas, ainda que no caso concreto se torne necessária a 
atenuação de uma delas” (SARLET, Ingo Wolfgang. Valor de alçada e limitação do acesso ao duplo 
grau de jurisdição. p. 121. In: Revista da Ajuris . Porto Alegre: Ajuris, n. 66, 1996). 



 

 

Algumas dessas conseqüências, resultantes do desenvolvimento da teoria jurídica dos 

direitos fundamentais, serão analisadas ao longo deste trabalho. Por ora, é preciso tentar 

encontrar um conceito de direitos fundamentais para saber se os direitos econômicos, sociais e 

culturais podem ser enquadrados como direitos fundamentais. 

 

4.2 O Que São os Direitos Fundamentais? 

 

Conforme já se afirmou, o interesse em caracterizar os direitos econômicos, sociais e 

culturais como direitos fundamentais não é meramente teórico. Há grande relevância prática em 

tentar inserir esses direitos na chamada teoria dos direitos fundamentais, especialmente no 

Brasil, pois a Constituição brasileira contém algumas normas de proteção que, uma vez aplicadas 

aos direitos sociais, possibilitarão uma garantia extraordinária para esses direitos. Por exemplo: 

será que os direitos econômicos, sociais e culturais podem ser alcançados pela garantia de 

aplicação imediata prevista no artigo 5o, §1o, da CF/88?  

Essa pergunta somente será respondida a contento se os direitos econômicos, sociais e 

culturais forem considerados direitos fundamentais. 

O primeiro passo para inserir os direitos econômicos, sociais e culturais na teoria dos 

direitos fundamentais é encontrar um conceito para direitos fundamentais. 

Com uma finalidade meramente didática, será feita uma sutil distinção entre direitos do 

homem, direitos humanos e direitos fundamentais, com base nos ensinamentos da teoria jurídica 

dos direitos fundamentais. 

Vale mencionar que a classificação não se pretende absoluta. É apenas uma entre várias e 

somente está sendo utilizada para facilitar a compreensão do tema, pois, do ponto de vista do 

leigo, não existe distinção entre direitos do homem, direitos humanos e direitos fundamentais. 

Aliás, os dicionários tratam esses termos como sinônimos.  

Mesmo entre os juristas, não há uma clara distinção, havendo, nesse caso, conforme 

afirma o Prof. Paulo Bonavides, uma verdadeira “confusão babilônica de linguagem” 86.  

Na própria Constituição, encontram-se as expressões “direitos humanos” (art. 4o, inc. II), 

“direitos e garantias fundamentais” (epígrafe do Título II, e art. 5o, §1o), “direitos e liberdades 

constitucionais” (art. 5o, inc. LXXI) e “direitos e garantias individuais” (art. 60, § 4o, IV). 

No intuito de sistematizar o significado de cada termo, Ingo Sarlet faz uma distinção 

bastante interessante, didática e compatível com a linguagem utilizada pelo constituinte. Para ele, 

inspirado nas doutrinas estrangeiras mais atuais, direitos do homem está no sentido de direitos 



 

 

naturais (ou morais) não ou ainda não positivados; direitos humanos são os positivados na 

esfera do direito internacional; e direitos fundamentais, os reconhecidos ou outorgados e 

protegidos pelo direito constitucional interno de cada Estado87. 

Percebe-se que a distinção básica entre os termos, para fins didáticos, ou seja, com o 

objetivo de facilitar a compreensão do fenômeno, estaria tão somente no plano da positividade. 

Os direitos do homem, nessa ótica, seriam pautas ético-políticas (valores, diretrizes), 

intimamente ligadas à idéia de dignidade da pessoa humana, destituídas de positividade, ou 

melhor, num estágio ainda pré-positivo, correspondendo “a instâncias ou valores éticos 

anteriores ao direito positivo”88. Nesse sentido, os direitos do homem teriam conteúdo bastante 

semelhante ao direito natural, para os que aceitam a existência dessa categoria de direitos. Seriam, 

do ponto de vista histórico, apenas embriões dos direitos fundamentais, ou seja, seriam o valor 

dignidade no estado bruto, que servirá de matéria-prima para a construção dos direitos 

fundamentais. Na verdade, não seriam propriamente direitos na acepção estrita da palavra, mas 

algo que surge antes deles e como fundamento deles – e por isso mesmo serviriam como base de 

reivindicações políticas. Falta-lhes, pois, a positivação, palavra aqui utilizada como sendo o 

reconhecimento estatal de validade de uma determinada norma de conduta, razão pela qual não 

gerariam, por si sós, direitos subjetivos. Sendo assim, não seriam normas jurídicas, mas apenas 

normas éticas, morais, embora “sejam importantes o suficiente para articular uma proteção 

normativa em seu favor”89. Possuiriam uma feição universal (ou pelo menos uma tendência à 

universalização), que acompanham o homem por toda a sua história “apenas pelo fato de o 

                                                                                                                                                                                     
86 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional . 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 569. 
87 Cf. SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais . Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
1998. Esse mesmo ponto de vista é adotado, embora com pequenas diferenças,  pelo Prof. Willis 
Santiago Guerra Filho, quando afirma que “de um ponto de vista histórico, ou seja, na dimensão 
empírica, os direitos fundamentais são, originalmente, direitos humanos. Contudo, estabelecendo um 
corte epistemológico, para estudar especificamente os direitos fundamentais, devemos distingui-los, 
enquanto manifestações positivas do Direito, com aptidão para produção de efeitos no plano jurídico, 
dos chamados direitos humanos, enquanto pautas ético-políticas, ‘direitos morais’ (...), situados em 
uma dimensão supra-positiva, deonticamente diversa daquela em que se situam as normas jurídicas 
– especialmente aquelas de Direito interno” (GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo 
constitucional e direitos fundamentais . São Paulo: Celso Fabris Editor, 1999, p. 38). 
88 CF. PÉREZ-LUÑO, Antonio-Henrique. Concepto y concepción de los derechos humanos. In: 
Revista DOXA: cuadernos de filosofia del derecho. Madrid: Biblioteca Miguel de Cervantes, n. 4, 
1987, p. 52. Também nesse sentido, Robles explica que “não se trata realmente de direitos, ainda 
que assim chamados, porque, como ainda não integram o ordenamento jurídico positivo, ninguém 
pode exigir processualmente que tenham a validade dos verdadeiros direitos subjetivos de caráter 
positivo” (ROBLES, Gregório. Os direitos fundamentais e a ética na sociedade atu al. São Paulo: 
Manole, 2005, p. 6.) 
89 Cf. LAPORTA, Francisco. El concepto de derechos humanos. In: Revista DOXA: cuadernos de 
filosofia del derecho. Madrid: Biblioteca Miguel de Cervantes, n. 4, 1987. O conceito de “derechos 
humanos” adotado pelo referido autor aproxima-se mais do nosso conceito de “direitos do homem”, 
apesar de sua formulação ser bastante restrita, baseada na premissa de que “quanto menos direitos 



 

 

homem ser homem”, apesar de não terem um conteúdo imutável, já que sofrem constantes 

mutações históricas à medida que a própria sociedade vai evoluindo.  

Os direitos humanos, por sua vez, seriam igualmente valores, relacionados à idéia de 

dignidade da pessoa humana, positivados no âmbito do direito internacional, mais 

especificamente em tratados ou declarações internacionais90. É uma concepção que surgiu no 

decorrer do Século XX, mais intensamente após a Segunda Guerra Mundial, com a aceitação da 

universalidade (ou pelo menos a já mencionada tendência à universalidade) dos valores ligados à 

dignidade da pessoa humana, dando origem ao surgimento de uma nova disciplina: o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. Esse conceito ganha cada vez mais força com a criação das 

Cortes Internacionais de Direitos Humanos. No plano internacional, podem servir para gerar 

sanções aos Estados que violarem os tratados; no plano interno, também podem vir a gerar 

direitos subjetivos para os seus titulares, conforme for o mecanismo de incorporação dos tratados 

ao direito interno, além de fornecer subsídios para embasar a interpretação e concretização dos 

direitos fundamentais.  

Por fim, os direitos fundamentais seriam pautas ético-políticas, intimamente ligadas à 

idéia de dignidade da pessoa humana, positivadas no direito interno (geralmente, no plano 

constitucional) de um determinado país. Assim, quando os direitos do homem se positivam, 

adquirindo categoria de verdadeiros direitos processualmente protegidos, passam a ser direitos 

fundamentais em um determinado ordenamento jurídico91. Tais direitos geram direitos 

subjetivos para os seus titulares, na forma de obrigações negativas (de não-fazer, de omitir) e 

positivas (de fazer, de realizar uma ação), quase sempre dirigidas ao Estado (Poder Público), que 

tem o dever institucional de respeitar, proteger e promover esses direitos, embora atualmente 

esteja havendo um forte movimento no sentido de que também a sociedade como um todo, 

inclusive as empresas privadas, sejam agentes de concretização dos direitos fundamentais92. Ao 

                                                                                                                                                                                     
forem considerados direitos humanos, melhor será a proteção desses direitos”, com a qual não 
concordamos. 
90 Uma breve explicação: na literatura espanhola, o termo direitos humanos é geralmente utilizado 
no mesmo sentido de direitos do homem antes mencionados, ou seja, como critérios ou pautas 
morais pré-positivas, não havendo uma nomenclatura própria para se referir aos direitos humanos 
previstos em tratados internacionais. 
91 Cf. ROBLES, Gregório. Os direitos fundamentais e a ética na sociedade atu al. São Paulo: 
Manole, 2005, p. 7. 
92 Com relação especificamente aos direitos econômicos, sociais e culturais, é patente que eles 
também vinculam os particulares. A Constituição brasileira nitidamente incluiu os particulares como 
co-responsáveis pela concretização de direitos econômicos, sociais e culturais. A educação, direito de 
todos e dever do Estado e da família , será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade , determina o artigo 205, da CF/88. No artigo 227, está previsto que é dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 



 

 

contrário do conceito de direitos do homem, somente se pode falar em direitos fundamentais 

quando se está diante de um dispositivo normativo de proteção institucionalizada de tais direitos. 

Se não for possível, através de mecanismos jurídico-processuais, buscar a realização do direito 

por intermédio do Estado-juiz, não há sentido em se falar em direito fundamental. Em regra, o 

rol de direitos fundamentais é expressamente indicado pela Constituição de cada Estado, seja 

expressa, seja implicitamente. Daí porque os direitos fundamentais gozam de um alto grau de 

normatividade e, portanto, de juridicidade, cujas conseqüências serão vistas ao longo deste 

estudo. Mas não basta estar na Constituição para que um direito seja considerado fundamental. É 

preciso também que ele esteja intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

ainda que apenas funcionando como instrumento de concretização desse princípio. 

Como se observa, a diferença entre direitos do homem, direitos humanos e direitos 

fundamentais, de acordo com a classificação adotada, é meramente formal. Em termos de 

conteúdo, todos são valores ligados à idéia de dignidade da pessoa humana.  

Graças ao atual estágio de evolução do direito positivo brasileiro, sobretudo no âmbito do 

direito constitucional, bem como do direito internacional, pode-se dizer que existe uma 

coincidência material entre os direitos do homem, os direitos humanos e os direitos 

fundamentais.  

Esclarecendo melhor: a Constituição Federal brasileira de 1988 positivou expressamente 

o princípio da dignidade da pessoa humana como valor constitucional a ser seguido por todos, 

bem como reconheceu a nota de fundamentabilidade a todos os tratados internacionais de 

direitos humanos. Desse modo, hoje, no Brasil, tanto os direitos do homem (por força do art. 1º, 

inc. III, da CF/88) quanto os direitos humanos (por força do art. 5º, §2º, da CF/88) são direitos 

fundamentais.  

                                                                                                                                                                                     
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. No §2o, do referido artigo, 
a Constituição determina que a lei disciplinará a construção de logradouros e edifícios públicos e de 
fabricação de veículos de transporte coletivo , a fim de garantir acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiência. No artigo 230, está determinado que a família, a sociedade e o Estado 
têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantido-lhes o direito à vida. E mais à frente (§ 2o) 
arremata: aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos 
urbanos. Não há, portanto, como negar que os particulares também podem ser sujeitos passivos em 
uma relação jurídica-obrigacional em que estiver em jogo um direito econômico, social e cultural, 
desde que sejam reunidos argumentos consistentes capazes de configurar o seu dever de agir. No 
âmbito da saúde e da educação, por exemplo, em que os serviços estão sendo cada vez mais 
privatizados, o direito fundamental terá um importante papel no controle de validade das cláusulas 
contratuais firmadas entre o consumidor e o fornecedor do serviço.  
Além das normas constitucionais, também há várias leis ordinárias que impõem aos particulares o 
dever de participar da construção de uma sociedade mais solidária. Logicamente, essas leis não 
possuem a mesma hierarquia das normas constitucionais, mas não deixam de ter um certo grau de 
fundamentalidade, já que os direitos fundamentais previstos na Constituição não excluem outros 
decorrentes dos princípios por ela adotados, conforme determina o art. 5o, §2o, da CF/88. 



 

 

Em uma conversa informal, é possível falar indistintamente em direitos fundamentais, 

direitos humanos e direitos do homem, tratando-os como sinônimos, sem qualquer problema, 

sempre tendo em mente aquela sugestão de Locke: se entenderem a questão, fico indiferente ao 

nome93. 

Depois de todas essas considerações, é possível formular o seguinte conceito de direitos 

fundamentais: direitos fundamentais são normas jurídicas, positivadoras de valores ligados 

à idéia de dignidade da pessoa humana, dotadas de um alto teor de juridicidade, tendo 

em vista a sua hierarquia constitucional, cuja plena concretização é uma meta a ser 

perseguida por todos. 

Trazendo o conceito para o direito positivo brasileiro, tem-se que os direitos 

fundamentais são todas as normas previstas expressa ou implicitamente na Constituição 

Federal que densificam (complementam) o princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, tornando mais preciso o seu significado e que gozam de uma especial 

proteção jurídico-processual. 

 

4.3 São os Direitos Sociais Direitos Fundamentais? 

 

Dentro desse conceito de direitos fundamentais, fica fácil reconhecer que os direitos 

sociais, no Brasil, também fazem parte dessa categoria. Há vários argumentos que levam a essa 

conclusão: 

(a) primeiro, um argumento formal: os direitos sociais estão topograficamente localizados 

no Título II da Constituição, que trata precisamente “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”; 

(b) segundo, um argumento finalístico: os direitos sociais são inegavelmente instrumentos 

de proteção e concretização do princípio da dignidade da pessoa humana; 

(c) terceiro, outro argumento formal: os direitos sociais, além de estarem expressos ao 

longo do texto constitucional, também estão previstos em inúmeros tratados internacionais que o 

Brasil se comprometeu a proteger, de modo que, mesmo que não estivessem expressos no texto 

constitucional, seriam direitos fundamentais por força do artigo 5o, §2o, da CF/88, que estabelece 

que os direitos fundamentais expressos na Constituição não excluem outros decorrentes dos 

tratados internacionais firmados pelo Brasil; 

                                                           
93 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo . São Paulo: Martin Claret, 2003, p. 107. Locke, 
no caso, estava falando da nomenclatura dos poderes estatais, dentro da sua teoria da separação 
dos poderes. 



 

 

(d) quarto, um argumento material: por fim, os direitos sociais são uma materialização dos 

direitos de igualdade e de solidariedade que, por sua vez, são indiscutivelmente direitos 

fundamentais. 

O único argumento que se poderia levantar para deixar de caracterizar os direitos sociais 

como direitos fundamentais seria dizer que os direitos sociais não gerariam direitos subjetivos e, 

portanto, falta-lhes-ia a proteção jurídico-processual especial e qualificada que todo direito 

fundamental deve possuir. No entanto, o objetivo deste trabalho é demonstrar precisamente que 

os direitos sociais podem, em determinadas situações, gerar direitos subjetivos e podem ser 

protegidos pelos instrumentos processuais típicos de qualquer direito fundamental, como o 

mandado de segurança, a ação civil pública, o mandado de injunção, a argüição de 

descumprimento a preceito fundamental etc. 

Daí porque os direitos socioeconômicos são, à luz do direito positivo-constitucional 

brasileiro, verdadeiros direitos fundamentais, tanto em sentido formal (pois estão na Constituição 

e têm status de norma constitucional) quanto em sentido material (pois são valores intimamente 

ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da solidariedade). 

Cabe, porém, ainda mais uma indagação: até que ponto o parágrafo primeiro do artigo 5o 

é aplicável também aos direitos econômicos, sociais e culturais?  

 

4.4 A Aplicabilidade Imediata dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

 

O art. 5o, §1o, da CF/88, determina que “as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata”. 

Para saber se o referido dispositivo se aplica aos direitos econômicos, sociais e culturais 

não é preciso muito esforço interpretativo. Basta fazer uma análise literal. Acompanhe o 

raciocínio: (a) os direitos sociais são, no Brasil, direitos fundamentais, até porque estão no 

capítulo destinado aos direitos fundamentais; (b) os direitos fundamentais têm aplicação imediata, 

por força do art. 5o, §1o, da CF/88; (c) logo, os direitos sociais têm aplicação imediata. Mais claro 

impossível. 

Todos os direitos fundamentais são favorecidos pela cláusula da aplicação imediata, já que 

o dispositivo constitucional não faz qualquer exclusão. Trata-se de um princípio geral que se 

aplica a todos os direitos fundamentais indistintamente, apesar de estar no artigo 5o. 

Mas qual o significado prático dessa cláusula? Seria correta a opinião de Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho segundo a qual o art. 5o, §1o, da CF/88, seria destituído de qualquer 

significado prático, pois apenas poderiam ter aplicação imediata “as normas completas, 



 

 

suficientemente precisas na sua hipótese e no seu dispositivo, para que possam ter a plenitude da 

eficácia”94? A resposta é taxativa: claro que não! 

É até curioso que um jurista tão conservador e positivista se utilize de uma construção 

extremamente criativa para tentar esvaziar o sentido de uma norma quando não concorda com 

ela, esquecendo-se do princípio básico da hermenêutica de que não há palavras inúteis na 

Constituição. 

A cláusula da aplicação imediata tem sim uma importância prática extraordinária. Ela é a 

consagração expressa do princípio da máxima efetividade, que é inerente a todas as normas 

constitucionais, especialmente as definidoras de direitos. Ela é o reconhecimento formal por 

parte do constituinte de que os direitos fundamentais têm uma força jurídica especial e 

potencializada.  

Ela traz à lembrança a já citada frase de Krügrer: não são os direitos fundamentais que 

devem girar em torno das leis, mas as leis que devem girar em torno dos direitos 

fundamentais.Quem conseguir compreender toda a profundidade dessa frase será capaz de 

solucionar com certa facilidade qualquer problema em que esteja em jogo um dado direito 

fundamental, cuja concretização esteja sendo dificultada por uma lei ou pela ausência de uma lei. 

Com essa mudança de foco, a preocupação primeira é a concretização do direito 

fundamental. Com a concretização, o direito fundamental deixa de ser uma mera lírica do 

constituinte, passando a fazer parte do dia-a-dia do cidadão. 

O papel do jurista, em matéria de direitos fundamentais, como bem diz o Professor Paulo 

Bonavides, não é simplesmente interpretar as normas que os consagram, mas, sobretudo, 

concretizá-los. A sociedade não deseja mais dos juristas meras divagações abstratas a respeito da 

beleza dos direitos fundamentais. A sociedade quer resultados concretos e ação, vale dizer, quer 

concretização. 

Voltando à frase “Não são os direitos fundamentais que devem girar em torno da lei, mas 

as leis que devem girar em torno dos direitos fundamentais”. Isso significa que a lei, se ajudar a 

concretizar o direito fundamental, será bem-vinda. Se, pelo contrário, a lei dificultar ou impedir a 

aplicação do direito fundamental, poderá ou deverá ter sua aplicação afastada.  

Em hipótese alguma, um direito fundamental pode deixar de ser concretizado pela 

ausência de lei. Se um determinado direito fundamental está deixando de ser efetivado por 

ausência de regulamentação infraconstitucional, cabe ao jurista tomar as medidas cabíveis para 

que o direito não fique sem efetividade. Em outras palavras: o juiz, no atendimento concreto das 

                                                           
94 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1995, p. 296. 



 

 

providências que se revelem indispensáveis para concretizar um dado direito fundamental, pode 

(e deve) atuar independentemente e mesmo contra a vontade da lei infraconstitucional, pois, para 

efetivar os preceitos constitucionais, não é preciso pedir autorização a ninguém, muito menos ao 

legislador. Eis aí o real significado da cláusula da aplicação imediata dos direitos fundamentais. 

Ainda assim, resta uma dúvida: não há como negar que os direitos econômicos, sociais e 

culturais são favorecidos pela cláusula da aplicação imediata. Por outro lado, já se afirmou 

anteriormente que esses direitos são um projeto para o futuro, cuja implementação faz parte de 

um processo progressivo. Como, então, conciliar esses dois pontos de vista? 

A saída que proponho é considerar que os direitos econômicos, sociais e culturais, assim 

como todos os direitos fundamentais, são princípios e não regras.  

Não está claro? Explico melhor. 

A norma, todos sabem, é um modelo de conduta desejado. Tradicionalmente, as normas 

são veiculadas por regras, que descrevem uma situação fática e disciplinam a sua conseqüência 

jurídica, prevendo uma sanção no caso de seu descumprimento. Por exemplo, quem recebe o 

salário deve pagar uma parte a título de imposto de renda. Se não pagar no prazo estabelecido, vai 

incidir uma multa sobre o valor inicialmente devido. Isso é uma regra. 

Por muito tempo, uma norma, para ser considerada jurídica, deveria ser obrigatoriamente 

formulada com base em uma regra. Em outras palavras: a norma/regra deveria descrever a 

situação fática e prescrever a sanção pelo seu descumprimento. 

Os teóricos do pós-positivismo, em especial Alexy95 e Dworkin96, mudaram essa 

perspectiva. Eles defendem que as normas jurídicas não são apenas as regras, mas também os 

princípios, estes dotados de um forte conteúdo valorativo. Princípios como o da dignidade da 

pessoa humana, da igualdade, da solidariedade, da legalidade, da democracia, seriam tão 

vinculantes quanto qualquer outra norma jurídica. A observância desses princípios não seria 

meramente facultativa, mas tão obrigatória quanto a observância das regras.  

Dentro desse contexto, em que tanto as regras quanto os princípios são considerados 

espécies de normas jurídicas, vale tentar deixar mais definida a diferença entre uma espécie 

normativa e outra no intuito de inserir os direitos fundamentais na definição de princípios.  

Adotando o modelo sugerido por Alexy, princípios são normas que ordenam que algo 

seja realizado em uma medida tão ampla quanto possível relativamente a possibilidades fáticas ou 

jurídicas. Princípios são, portanto, na terminologia do referido jurista, mandamentos de 

otimização. As regras, por sua vez, são normas que funcionam na base do tudo ou nada: ou são 

                                                           
95 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales . Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1997. 



 

 

inválidas ou são válidas. Sendo válidas, deve ser cumprido exatamente aquilo que ela pede, não 

mais e não menos97. 

Levando em conta essa construção, não é difícil perceber que os direitos fundamentais, 

quase sempre, são enunciados por normas-princípio.  

Faça um retorno ao conceito de direitos fundamentais visto anteriormente: direitos 

fundamentais são normas jurídicas, positivadoras de valores ligados à idéia de dignidade da 

pessoa humana, dotadas de um alto teor de juridicidade, cuja plena concretização é uma meta 

a ser alcançada por todos. 

Como se percebe, o conceito de direitos fundamentais está bem próximo do conceito de 

princípios. Ambos são normas jurídicas (logo, positivados); ambos estão impregnados de valores 

e conteúdo ético; ambos são dotados de um alto teor de juridicidade. A diferença reside, 

unicamente, no fato de que os direitos fundamentais estão ligados à idéia de dignidade da pessoa 

humana, e os princípios não necessariamente possuem essa característica. 

Por tudo isso, pode-se concluir que os direitos fundamentais são, em última análise, 

princípios ligados à dignidade da pessoa humana.  

A natureza principiológica dos direitos fundamentais e, portanto, dos direitos 

socioeconômicos serve para demonstrar que esses direitos não são absolutos, pois não funcionam 

na base do “tudo ou nada”. Logo, o grau de aplicabilidade de um determinado direito 

fundamental (veja-se que aqui se está falando de qualquer direito fundamental e não apenas dos 

direitos sociais) dependerá das possibilidades fáticas e jurídicas que se oferecem concretamente, 

conforme assinalou Alexy. 

Não há qualquer direito fundamental que se aplique de maneira inflexível. O que se deve 

buscar, conforme já dito, é a máxima otimização da norma. O agente concretizador da norma 

deve efetivá-la até onde for possível atingir ao máximo a vontade constitucional sem sacrificar 

outros direitos igualmente protegidos. Sem ponderação não será possível verificar o exato 

conteúdo dos direitos fundamentais e, por conseqüência, dos direitos econômicos, sociais e 

culturais. A cláusula da aplicação imediata dos direitos fundamentais não pode perder de vista 

esse aspecto. 

Vale, porém, fazer mais um alerta, praticamente repetindo uma idéia já apresentada 

anteriormente: é necessário enfatizar que a natureza principiológica dos direitos socioeconômicos 

não pode servir de desculpa para adiar a implementação desses direitos. Ao se deparar com 

                                                                                                                                                                                     
96 DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio . Barcelona: Ariel Derecho, 1999. 
97 Cf. ALEXY, Robert. Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais no 
estado de direito democrático. In: Revista de direito administrativo . São Paulo: [s.n.], 1999, p. 74-
75.  



 

 

supostas “impossibilidades fáticas ou jurídicas”, o agente concretizador não pode se conformar 

facilmente. Deve, pelo contrário, usar a criatividade para tentar superá-las e conseguir, 

efetivamente, buscar a otimização máxima do princípio/direito fundamental. 



 

 

5 CRÍTICAS À TEORIA DAS GERAÇÕES DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Que os direitos econômicos, sociais e culturais são direitos fundamentais, particularmente 

em face do direito constitucional brasileiro, creio que não há muito o que discutir. Essa foi uma 

opção clara do constituinte. Mas será que eles são tão fundamentais quanto os outros? 

O presente capítulo tentará demonstrar que sim: os direitos sociais são tão fundamentais 

quanto os direitos de liberdade, sobretudo se o foco da análise for centrado nos países mais 

pobres em que o nível de desigualdade social é gritante e, portanto, o Estado tem a obrigação de 

agir para reduzir a pobreza e a desigualdade social. Não se trata de mera obrigação moral, mas de 

um verdadeiro dever constitucional, especialmente aqui, por força do artigo 3o, da CF/88, que 

incluiu a redução das desigualdades sociais e a construção de uma sociedade mais justa e solidária 

entre objetivos da República Federativa do Brasil. 

É importante desmistificar a idéia de que os direitos de liberdade valem mais do que os 

direitos de igualdade, como se não fossem direitos interdependentes e complementares. O 

primeiro passo para conseguir desmistificar essa idéia é elaborar algumas críticas à chamada teoria 

das gerações dos direitos fundamentais, no intuito de tentar acabar com o estigma de que os 

direitos econômicos, sociais e culturais seriam direitos de segunda categoria. 

 

5.1 Um Resumo da Teoria das Gerações dos Direitos Fundamentais 

 

Certa vez, o professor Cançado Trindade perguntou ao professor Karel Vasak, autor 

intelectual da teoria das gerações dos direitos fundamentais, qual a razão de ele haver 

desenvolvido a referida teoria. A resposta do jurista tcheco: “Ah, eu não tinha tempo de preparar 

uma exposição, então me ocorreu de fazer alguma reflexão, e eu me lembrei da bandeira 

francesa” 98. 

Assim, segundo Cançado Trindade, nem mesmo o próprio Vasak levou muito a sério a 

sua teoria, que desenvolveu em 1979, proferindo a aula inaugural no Curso do Instituto 

Internacional dos Direitos do Homem, em Estraburgo. Nessa aula, Vasak utilizou, pela primeira 

vez, a expressão “gerações de direitos do homem”, buscando, metaforicamente, demonstrar a 

                                                           
98 O diálogo foi reproduzido pelo professor Cançado Trindade, durante palestra proferida no 
“Seminário Direitos Humanos das Mulheres: A Proteção Internacional”. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/cancadotrindade/Cancado_Bob.htm>. 



 

 

evolução dos direitos humanos com base no lema da revolução francesa (liberdade, igualdade e 

fraternidade). 

De acordo com Vasak, a primeira geração dos direitos humanos seria a dos direitos civis e 

políticos, fundamentados na liberdade (liberté), que tiveram origem com a Revolução Francesa e 

as demais revoluções burguesas. A segunda geração, por sua vez, seria a dos direitos econômicos, 

sociais e culturais, baseados na igualdade (égalité), ocasionada pela Revolução Industrial e com 

os problemas sociais por ela causados. Por fim, a última geração seria a dos direitos de 

solidariedade, em especial o direito ao desenvolvimento, à paz e ao meio ambiente, coroando a 

tríade com a fraternidade (fraternité), que ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, 

especialmente após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 194899. 

Apesar da fama que alcançou, tentarei demonstrar neste capítulo que a teoria das gerações 

dos direitos fundamentais não se sustenta diante de uma análise mais crítica, nem é útil do ponto 

de vista dogmático. Possui, contudo, um inegável valor didático, já que facilita o estudo dos 

direitos fundamentais, e simbólico, pois induz à idéia de historicidade desses direitos. Do mesmo 

modo, trata os direitos econômicos, sociais e culturais como direitos fundamentais, o que já é um 

grande avanço. Além disso, o modelo baseado nas gerações fornece o alicerce para a construção 

de uma nova teoria das dimensões dos direitos fundamentais, essa sim importante e útil. 

Nos tópicos seguintes, serão apresentadas as críticas à teoria dos direitos fundamentais e 

elaborados os primeiros esboços de uma teoria das dimensões dos direitos fundamentais100. 

 

5.2 Os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais não São Direitos de Segunda Categoria  

 

A expressão “geração de direitos” tem sofrido várias críticas da doutrina nacional e 

estrangeira, pois o uso do termo “geração” pode dar a falsa impressão da substituição gradativa 

de uma geração por outra, o que é um erro, já que, por exemplo, os direitos de liberdade não 

                                                           
99 Cf. entre outros, PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos . São Paulo: Max Limonad, 1998, 
p. 28. Com o passar do tempo, novas “gerações” foram incorporadas à tríade inicial, chegando-se a 
falar em direitos de quarta, quinta, sexta e até sétima geração. A nova “geração” que mais se 
destacou, porém, foi a quarta, visualizada pelo professor Paulo Bonavides. Para o grande 
constitucionalista brasileiro, o direito à democracia (direta), o direito à informação e o direito ao 
pluralismo comporiam a quarta geração dos direitos fundamentais, “compendiando o futuro da 
cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos” e, somente assim, tornando legítima e possível a 
tão temerária globalização política (BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional . 7. ed. São 
Paulo: Malheiros, 1998, p. 524-525). 
100 Para uma crítica mais aprofundada da teoria das gerações dos direitos fundamentais, ver: LIMA, 
George Marmelstein. Crítica à teoria das gerações (ou mesmo dimensões) dos direitos fundamentais. 
In: Revista Circulus . Amazonas: JFAM, n. 3, 2004, p. 82-95 



 

 

desaparecem ou não deveriam desaparecer quando surgem os direitos sociais e assim por diante. 

O processo é de acumulação e não de sucessão101. 

Além disso, a expressão pode induzir à idéia de que o reconhecimento de uma nova 

geração somente pode ou deve ocorrer quando a geração anterior já estiver madura o suficiente, 

dificultando bastante o reconhecimento de novos direitos, sobretudo nos países ditos periféricos 

(em desenvolvimento), onde sequer se conseguiu um nível minimamente satisfatório de 

maturidade dos direitos da chamada “primeira geração”. Essa idéia poderia gerar a sensação de 

que somente os países já ricos poderiam se dar o luxo de oferecer os direitos de segunda geração. 

É aquela velha afirmação, tão ao gosto dos economistas brasileiros, de que primeiro é preciso que 

o bolo cresça para somente depois ser repartido.  

Por causa disso, a teoria contribui para a atribuição de baixa carga de normatividade e, 

conseqüentemente, de efetividade dos direitos sociais, tidos como direitos de segunda geração e, 

portanto, sem prioridade de implementação. 

 

5.3 Perigosa e Falsa Dicotomia: Direitos Negativos versus Direitos Positivos 

 

Outro equívoco que a teoria pode provocar é induzir à idéia de que os direitos de 

primeira geração seriam sempre direitos negativos, não onerosos, enquanto os direitos de 

segunda geração seriam, em todos os casos, direitos a prestações.  

Essa falsa distinção, repetida sem muito questionamento por quase todos os juristas, é 

uma das principais responsáveis pelo enfraquecimento da normatividade dos direitos sociais, 

dificultando a efetivação desses direitos por intermédio do Poder Judiciário. Alega-se que, por 

serem direitos a prestações, os direitos econômicos, sociais e culturais não poderiam ser 

implementados pelo Judiciário, já que a eleição de prioridades orçamentárias é atividade 

discricionária e exclusiva do Legislativo e do Executivo. 

É um grande erro pensar que os direitos de liberdade são, em todos os casos, direitos 

negativos, e que os direitos sociais e econômicos sempre exigem gastos públicos. Na verdade, 

todos os direitos fundamentais possuem uma enorme afinidade estrutural. Concretizar qualquer 

                                                           
101 Por todos: “Vale advertir que as gerações de direitos humanos não representam um processo 
meramente cronológico e linear. No curso de sua trajetória, produzem-se constantes avanços, 
retrocessos e contradições. De outro lado, as gerações de direitos humanos não implicam na 
substituição global de um catálogo de direitos por outro, já que, em algumas ocasiões, surgem novos 
direitos como resposta a novas necessidades históricas; outras vezes, exigem o redimensionamento 
ou redefinição de direitos anteriores para adaptá-los aos novos contextos em que devem ser 
aplicados” (PÉREZ-LUÑO, Antonio-Henrique. Concepto y concepción de los derechos humanos. In: 
Revista DOXA: cuadernos de filosofia del derecho. Madrid: Biblioteca Miguel de Cervantes, n. 4, 
1987, p. 56 – tradução livre). 



 

 

direito fundamental somente é possível mediante a adoção de um espectro amplo de obrigações 

públicas e privadas, que se interagem e se complementam, e não apenas com um mero agir ou 

não agir por parte do Estado. 

Os juristas norte-americanos Stephen Holmes e Cass R. Sunstein perceberam bem o 

equívoco da distinção entre direitos negativos e direitos positivos. No livro com o sugestivo e 

auto-explicativo título “The Cost of Rights: why liberty depends on taxes”102, os referidos 

juristas demonstraram que não existem direitos exclusivamente negativos, sendo um erro pensar 

que os direitos de liberdade não geram custos para o Poder Público. Eles comprovaram que os 

“direitos individuais e de liberdade dependem fundamentalmente de uma intensa ação do 

Estado”103, de modo que a proteção de qualquer direito, inclusive os direitos de liberdade, exige a 

mobilização de recursos financeiros, administrativos, legislativos e judiciais. Sem que o Estado 

gaste dinheiro, nenhum direito é protegido: “a penniless state cannot protect rights”. 

Com exemplos, será visualizado mais facilmente o equívoco da distinção entre direitos 

negativos e positivos. 

O direito de propriedade é um direito civil por excelência. Seria um direito de primeira 

geração e, portanto, de status negativo e não-oneroso.  

Sem dúvida, uma das garantias decorrentes do direito de propriedade compreende a 

proibição de violação da propriedade pelo Estado, salvo mediante regular processo 

expropriatório, com prévia e justa indenização, o que denota uma característica negativa desse 

direito (o Estado não pode confiscar a propriedade particular). No entanto, a sua plena proteção 

exige também inúmeras obrigações positivas: promoção de um adequado aparato policial para 

proteger a propriedade privada (segurança pública), edição de normas para garantir o exercício do 

direito, estabelecimento de medidas normativas e processuais adequadas para garantir a reparação 

do dano no caso de violação do direito de propriedade etc. Ou seja, não basta o Estado ficar 

inerte, sem gastar nada, para garantir o direito de propriedade. Pelo contrário. A proteção da 

propriedade exige o dispêndio de grande soma de dinheiro, sob pena de tornar a propriedade 

alvo fácil de criminosos. 

Apenas para ilustrar esse aspecto oneroso de um direito dito de primeira geração, basta 

dizer que os Estados Unidos gastam, com segurança pública, várias vezes o valor que é gasto com 

a saúde, sobretudo após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. 

                                                           
102 Tradução: “O Custo dos Direitos: por que a liberdade depende de tributos”. 
103 HOLMES, Stephen & SUNSTEIN, Cass R. The cost of rights: why liberty depends on taxes. Nova 
Iorques: W. W. Norton & Co., 1999, p. 14. No original: “individuals rights and freedoms depende 
fundamentally on vigorous state action”. 



 

 

Já que se falou em saúde, vale fazer a mesma análise. A proteção do direito à saúde, que é 

um direito social, e, portanto, de segunda geração, teria, na classificação tradicional, status 

positivo. No entanto, esse direito não é garantido exclusivamente com obrigações de cunho 

prestacional, em que o Estado necessita agir e gastar verbas para satisfazê-lo. O direito à saúde 

possui também facetas negativas como, por exemplo, impedir o Estado de editar normas que 

possam prejudicar a saúde da população ou mesmo evitar a violação direta da integridade física 

de um cidadão pelo Estado (o Estado não pode agir contra a saúde dos cidadãos). Além disso, 

nem todas as obrigações positivas decorrentes do direito à saúde implicam gastos para o erário. 

Por exemplo, a edição de normas de segurança e saúde no ambiente de trabalho não implica 

qualquer gasto público, pois quem deve implementar tais medidas são, em princípio, as empresas 

privadas104.  

O direito à moradia, do mesmo modo, gera, além de deveres positivos ao Estado, 

obrigações de caráter negativo. O Estado estaria violando o direito à moradia se, por exemplo, 

permitisse que habitações modestas, pertencentes a pessoas de baixo recurso, fossem demolidas e 

substituídas por mansões de luxo que estivessem fora do alcance de compra dos moradores 

originários, sem lhes oferecer alternativas razoáveis de moradia105. 

Além disso, há vários direitos sociais que implicam em “gasto zero” ao Poder Público, 

como os direitos dos portadores de deficiência e dos idosos dirigidos contra particulares (p. ex., 

dever de contratação, prioridade em filas de atendimento, adaptabilidade de logradouros e 

transportes coletivos, gratuidade de serviços etc.). 

Uma simples análise do orçamento estatal no Brasil comprova que os direitos ditos de 

primeira geração exigem tantos gastos públicos quanto os direitos ditos de segunda geração. 

Basta ver o que se gasta com o Poder Judiciário, com as polícias e corpos de bombeiros, com os 

presídios, com as agências reguladoras (ANATEL, ANP etc.), com o processo eleitoral, com os 

conselhos de proteção da concorrência (p. ex. CADE – Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica) etc. para perceber que os chamados direitos civis e políticos também são bastante 

                                                           
104 No mesmo sentido, assim discorre Ingo SARLET: “o direito à saúde pode ser considerado como 
constituindo simultaneamente direito de defesa, no sentido de impedir ingerências indevidas por parte 
do Estado e terceiros na saúde do titular, bem como - e esta a dimensão mais problemática - impondo 
ao Estado a realização de políticas públicas que busquem a efetivação deste direito para a 
população, tornando, para além disso, o particular credor de prestações materiais que dizem com a 
saúde, tais como atendimento médico e hospitalar, fornecimento de medicamentos, realização de 
exames da mais variada natureza, enfim, toda e qualquer prestação indispensável para a realização 
concreta deste direito à saúde” (SARLET, Ingo. Algumas considerações em torno do conteúdo, 
eficácia e efetividade do direito à saúde na Constituição de 1988. p. 98. In: Interesse público . São 
Paulo: Nota Dez, n. 12, 2001, p. 91-107). 
105 O exemplo está citado em: ABRAMOVICH, Victor & COURTIS, Christian. Los derechos sociales 
como derechos exigibles . Madrid: Trotta, 2002, p. 27. 



 

 

onerosos, e nem por isso é negada a possibilidade de interferência judicial para proteger esses 

direitos. Veja-se que aqui nem se mencionou o chamado ônus indireto, decorrente de renúncias 

fiscais que o Estado pratica para proteger alguns direitos de liberdade, como, por exemplo, as 

imunidades tributárias dos templos de qualquer culto (art. 150, inc. VI, b, da CF/88106) e dos 

livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão (art. 150, inc. VI, d, da CF/88107), 

destinadas a assegurar, respectivamente, a liberdade religiosa e a liberdade de expressão.  

Também não se mencionou o dinheiro que os particulares gastam para poderem exercitar 

esses direitos (segurança particular, seguros, conselhos de regulação profissional, taxas judiciárias, 

campanhas eleitorais milionárias etc.).  

Por isso, é fundamental que se afaste essa equivocada dicotomia de que os direitos de 

liberdade são direitos negativos, não onerosos, e que os direitos sociais são direitos a prestações, 

onerosos. Essa falsa divisão afeta diretamente a teoria da aplicabilidade das normas 

constitucionais, contribuindo para reforçar a odiosa tese de que os direitos sociais são meras 

normas programáticas, cuja aplicação ficaria a depender da boa vontade do legislador e do 

administrador público, não podendo a concretização desses direitos ser exigida judicialmente. 

Na verdade, somente pelo contexto histórico há sentido em distinguir os direitos civis e 

políticos dos direitos econômicos, sociais e culturais. Do ponto de vista estrutural e funcional, 

todos esses direitos se equivalem e se completam, numa relação de interdependência108, havendo, 

inclusive, quem considere que os direitos socioeconômicos, em sua dimensão mínima, básica ou 

essencial, seria parte integrante do direito de liberdade, tanta é a vinculação entre esses direitos. 

 

5.4 Pode-se Falar em Dimensão de Direitos Fundamentais? 

 

Em razão de todas essas críticas, a doutrina recente tem preferido o termo “dimensões” 

no lugar de “gerações”109, afastando a equivocada idéia de sucessão, em que uma geração substitui 

a outra. 

                                                           
106 “Art.  150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI - instituir impostos sobre: (...) b) templos de qualquer 
culto”. 
107 “Art.  150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI - instituir impostos sobre: (...) d) livros, jornais, 
periódicos e o papel destinado a sua impressão”. 
108 Cf. por todos, ABRAMOVICH, Victor & COURTIS, Christian. Los derechos sociales como 
derechos exigibles . Madrid: Trotta, 2002. 
109 Entre outros: GUERRA FILHO, Willis Santiago. Introdução ao direito processual 
constitucional . Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 26; SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos 
fundamentais . Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 47; BONAVIDES, Paulo. Curso de 
direito constitucional . 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 524-525. 



 

 

No entanto, a doutrina continua incorrendo no erro de querer classificar determinados 

direitos como se eles fizessem parte de uma dada dimensão, sem atentar para o aspecto da 

indivisibilidade dos direitos fundamentais. Na verdade, não é adequado nem útil dizer, por 

exemplo, que o direito de propriedade faz parte da primeira dimensão. Também não é correto 

nem útil dizer que o direito à moradia é um direito de segunda dimensão. 

O ideal é considerar que todos os direitos fundamentais podem ser analisados e 

compreendidos em múltiplas dimensões, ou seja, na dimensão individual-liberal (primeira 

dimensão), na dimensão social (segunda dimensão), na dimensão de solidariedade (terceira 

dimensão) e na dimensão democrática (quarta dimensão). Não há qualquer hierarquia entre essas 

dimensões. Na verdade, elas fazem parte de uma mesma realidade dinâmica. Essa é a única forma 

de salvar a teoria das dimensões dos direitos fundamentais. 

Veja-se, a título de exemplo, o direito à propriedade: na dimensão individual-liberal 

(primeira dimensão), a propriedade tem seu sentido tradicional, de natureza essencialmente 

privada, tal como protegida no Código Civil; já na sua acepção social (segunda dimensão), esse 

mesmo direito passa a ter uma conotação menos individualista, de modo que a noção de 

propriedade fica associada à idéia de função social (art. 5º, inc. XXIII, da CF/88110); por fim, com 

a terceira dimensão, a propriedade não apenas deverá cumprir uma função social, mas também 

uma função ambiental111. 

A mesma análise pode ser feita com os direitos sociais, como, por exemplo, o direito à 

saúde. Em um primeiro momento, a saúde tem uma conotação essencialmente individualista: o 

papel do Estado será proteger a vida do indivíduo contra as adversidades existentes (epidemias, 

ataques externos etc.) ou simplesmente não violar a integridade física dos indivíduos (vedação de 

tortura e de violência física, por exemplo), devendo reparar o dano no caso de violação desse 

direito (responsabilidade civil). Na segunda dimensão, passa a saúde a ter uma conotação social: 

cumpre ao Estado, na busca da igualização social, prestar os serviços de saúde pública, construir 

hospitais, fornecer medicamentos, em especial para as pessoas carentes. Em seguida, numa 

terceira dimensão, a saúde alcança um alto teor de humanismo e solidariedade, em que os 

(Estados) mais ricos devem ajudar os (Estados) mais pobres a melhorar a qualidade de vida de 

toda população mundial, a ponto de se permitir, por exemplo, que países mais pobres, para 

protegerem a saúde de seu povo, quebrem a patente de medicamentos no intuito de baratear o 

custo de um determinado tratamento, conforme reconheceu a própria Organização Mundial do 

                                                           
110 “Art. 5 º (...). XXIII - a propriedade atenderá a sua função social”. 
111 Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Introdução ao direito processual constitucional . Porto 
Alegre: Síntese, 1999, p. 26. 



 

 

Comércio, apreciando um pedido feito pelo Brasil no campo da AIDS112. Indo mais além, ainda é 

possível dimensionar a saúde na sua quarta dimensão (democracia), exigindo a participação de 

todos na gestão do Sistema Único de Saúde, conforme determina a Constituição Federal de 1988 

(art. 198, inc. III113). 

O direito ao meio ambiente também pode ser visualizado em múltiplas dimensões. Em 

uma dimensão negativa, o Estado fica, por exemplo, proibido de poluir as reservas ambientais. 

Por sua vez, não basta uma postura inerte, pois o Estado também deve montar um aparato de 

fiscalização capaz de impedir que os particulares promovam a destruição do ambiente, a fim de 

preservar os recursos naturais para as gerações futuras. Além disso, já caminhando em uma 

quarta dimensão, o Estado deve proporcionar a ampla informação acerca das políticas ambientais 

(educação ambiental – art. 225, §1º, inc. VI, da CF/88114), permitindo, de modo direto, a 

participação dos cidadãos na tomada de decisões nessa matéria, democratizando o processo 

político, por meio da chamada cidadania sócio-ambiental. 

Os exemplos se seguem em todos os direitos fundamentais, inclusive os de cunho 

instrumental (direitos processuais). O direito de ação, por exemplo. Na visão tradicional, a ação 

tem aquele cunho individualista, representando a mera faculdade de acionar o Poder Judiciário. 

Com a segunda dimensão, o processo deixa de ser mero instrumento de proteção de direitos 

individuais, passando a ter uma conotação mais social, abrangendo as lides coletivas e exigindo 

do Estado uma postura mais ativa no sentido de facilitar o acesso à Justiça para a camada mais 

pobre da população. Ganha também o processo uma conotação democrática (quarta dimensão), 

devendo ser abertos os canais de participação popular no debate judicial, a fim de pluralizar a 

discussão, garantindo, assim, uma maior efetividade e legitimidade à decisão, que será enriquecida 

pelos elementos e pelo acervo de experiências que os participantes do processo poderão 

                                                           
112 A notícia sobre a quebra de patentes de remédios para a AIDS foi amplamente divulgada nos 
meios de comunicação. Tratava-se, no caso, de um processo movido pelos Estados Unidos contra o 
Brasil, que havia permitido a licença compulsória de medicamentos com base na Lei de Propriedade 
Industrial brasileira e no Acordo Internacional sobre Propriedade Intelectual (TRIPS Agreement), 
firmado pelos países membros da OMC. Ao fim do processo, os EUA aceitaram que o Brasil produza 
medicamentos genéricos anti-Aids, desde que se comprometa a avisar antecipadamente a concessão 
de licenças compulsórias de patentes registradas por indústrias farmacêuticas norte-americanas. 
113 “Art.  198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) 
III - participação da comunidade”. 
114 “Art. 225  - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º - Para assegurar a efetividade 
desse direito, incumbe ao poder público: (...) VI - promover a educação ambiental em todos os níveis 
de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”. 



 

 

fornecer115. Essa democratização da atividade jurisdicional deve afetar, inclusive, a própria 

administração da Justiça, tornando, por exemplo, o processo de escolha dos membros do 

Judiciário mais transparente e legítimo. 

Como se observa, a teoria da dimensão dos direitos fundamentais, vista com essa nova 

roupagem, possui implicações práticas relevantes, já que obriga que se faça uma abordagem de 

um dado direito fundamental, mesmo aqueles ditos de primeira dimensão, através de uma visão 

sempre evoluída, acompanhando o desenvolvimento histórico desses direitos116. 

Tudo isso demonstra que a teoria das gerações dos direitos fundamentais, em sua feição 

tradicional, não é totalmente correta. As críticas desenvolvidas não tiveram, logicamente, a 

pretensão de desmerecer por completo a teoria. Pelo contrário. Pretendeu-se, apenas, apresentar 

alguns equívocos e perigos que ela pode acarretar para a concretização dos direitos considerados 

de gerações subseqüentes. 

Não se questiona a importância didática e simbólica que a teoria possui. É fundamental 

que se busque sempre o reconhecimento de novos direitos, bem como que se tenha a consciência 

de que os direitos fundamentais não são valores imutáveis. Nesse ponto, a teoria facilita a 

compreensão do processo evolutivo dos direitos fundamentais, embora essa evolução 

demonstrada pela teoria não se aplique a todas as situações históricas. 

Por último, é preciso reforçar a mudança de paradigma que deve ser feita. Não se deve 

procurar incluir tal ou qual direito em uma determinada geração (melhor dizendo: dimensão), 

como se as outras dimensões não afetassem o conteúdo desse direito. Todos os direitos 

fundamentais (civis, políticos, sociais, econômicos, culturais, ambientais etc.) devem ser 

analisados em todas as dimensões, a saber: na dimensão individual-liberal (primeira dimensão), na 

dimensão social (segunda dimensão), na dimensão de solidariedade e fraternidade (terceira 

dimensão) e na dimensão democrática (quarta dimensão). Cada uma dessas dimensões é capaz de 

fornecer uma nova forma de conceber um dado direito. 

 

5.5 A Indivisibilidade dos Direitos Fundamentais 

 

Todas as categorias de direitos fundamentais, sejam os direitos civis e políticos, sejam os 

direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, exigem obrigações negativas ou positivas por 

                                                           
115 Nesse sentido, HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos 
intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e ‘procedimental’ da 
Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1997. 
116 A respeito da natureza histórico-evolutiva dos direitos humanos, v. BOBBIO, Noberto. A era dos 
direitos . 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 



 

 

parte do Estado. Os direitos civis e políticos não são realizados apenas mediante obrigações 

negativas, assim como os direitos sociais, econômicos, ambientais e culturais não são realizados 

apenas com obrigações positivas. Eles são, na verdade, “lados de uma mesma moeda”117. 

Percebe-se, com isso, uma interessante afinidade estrutural entre todos os direitos 

fundamentais, reforçando a idéia de indivisibilidade, conforme já reconhecido pela ONU desde 

1948, com base no artigo 5o, da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

Todos os direitos humanos são universais, interdependentes e inter-relacionados. A 

comunidade internacional deve tratar todos os direitos humanos globalmente de forma 

justa e eqüitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase. 

 Além disso, inúmeros tratados internacionais, como a Convenção sobre a Eliminação 

de todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação 

contra a Mulher e a Convenção sobre os Direitos das Crianças, contemplam não apenas direitos 

civis e políticos, mas também direitos econômicos, sociais e culturais, reforçando a idéia da 

indivisibilidade dos direitos humanos/fundamentais118.  

Note-se, por exemplo, como é difícil desvincular o direito à vida (1ª geração) do direito à 

saúde (2ª geração), a liberdade de expressão (1ª geração) do direito à educação (2ª geração), o 

direito de voto (1ª geração) do direito à informação (4ª geração), o direito de reunião (1ª geração) 

do direito de sindicalização (2ª geração), o direito à propriedade (1ª geração) do direito ao meio 

ambiente sadio (3ª geração) e assim por diante.  

É de suma importância tratar os direitos fundamentais como valores indivisíveis, a fim de 

não se priorizarem os direitos de liberdade em detrimento dos direitos sociais ou vice-versa.  

Na verdade, de nada adianta a liberdade sem que sejam concedidas as condições materiais 

e espirituais mínimas para a fruição desse direito. Não é possível, portanto, falar em liberdade 

sem um mínimo de igualdade, nem de igualdade sem as liberdades básicas. 

Essa indivisibilidade dos direitos fundamentais exige que seja abominada a idéia de que os 

direitos sociais são direitos de segunda categoria, como se houvesse hierarquia entre as diversas 

gerações de direitos fundamentais, e que a violação de um direito social não fosse tão grave 

quanto a violação de um direito civil ou político. 

                                                           
117 RAMÍREZ, Sergio García. Protección jurisdiccional internacional de los derechos, económicos, 
sociales e culturales. In: Cuestiones constitucionales – revista mexicana de derecho constitucional. 
Mexico: UNAM, n. 9, 2003. 
118 Cf. PIOVESAN, Flávia. Proteção internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais. In: 
Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e comparado. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 233-262. 



 

 

A luta pela efetivação dos direitos fundamentais deve englobar todos esses direitos e não 

apenas os de uma determinada “geração”, como se essa efetivação devesse ocorrer de forma 

progressiva de uma geração para outra. 

Não se pode aceitar o discurso tão em voga nesses tempos neoliberais de que o papel do 

Estado é apenas garantir as liberdades básicas, cabendo à iniciativa privada a prestação dos 

direitos sociais e econômicos. Na verdade, se não houver uma intervenção estatal no sentido de 

promover a distribuição da riqueza, buscando a redução das desigualdades sociais (art. 3º, inc. III, 

da CF/88), através da concretização dos direitos sociais e econômicos, sobretudo para as pessoas 

mais carentes, a prometida “neo-liberdade” não passará de instrumento de escravização 

disfarçada. Daí porque é cada vez mais importante quebrar essa dicotomia entre direitos de 

liberdade e direitos de igualdade, tratando todos os direitos fundamentais como valores 

indivisíveis e interdependentes. 



 

 

6 O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

“Ainda há juízes em Berlim!”. Essa frase, atribuída a um pobre camponês de Sans-Souci, 

ao resistir a um ato despótico de Frederico II que pretendia demolir o seu moinho, já virou lugar-

comum entre os juristas brasileiros. É daquelas expressões que, de tão repetidas, acabam servindo 

apenas para ilustrar as petições dos advogados que litigam contra o Poder Público ou para 

rechear discursos solenes no empolado mundo jurídico.  

Mesmo assim, resolvi adotá-la para iniciar o presente tópico, pois ela simboliza com 

perfeição a importância do Poder Judiciário para a proteção dos direitos fundamentais. Ela 

consegue demonstrar que o Judiciário é o principal instrumento de proteção institucional dos 

direitos fundamentais e que, sem Judiciário, não há que se falar em direito fundamental. Tal é essa 

vinculação entre direito fundamental e Poder Judiciário que há quem inclua o acesso à Justiça no 

núcleo da dignidade humana119. Esse aspecto é ainda mais nítido com relação aos direitos sociais; 

afinal, como explica Erhard Denning, a efetividade da proteção dos direitos fundamentais para as 

minorias socialmente discriminadas e grupos não-privilegiados depende em última instância da 

atuação do Poder Judiciário120. Por isso, quanto maior for o nível de fragilidade (econômica, 

social e cultural) daquele que bate à porta da Justiça, maior deverá ser o grau de ativismo judicial, 

conforme venho afirmando desde o início do trabalho.  

O grande paradoxo é que justamente aqueles que mais necessitariam do Judiciário, por 

estarem em um patamar muito baixo de pobreza, são os que menos condições possuem de 

acessar a Justiça, seja por lhes faltar consciência de seus direitos, por não possuírem uma 

assistência judiciária minimamente satisfatória, por não acreditarem no Judiciário e por não terem 

confiança nas instituições estatais como um todo. E esse é o grande dilema: geralmente quem 

aciona o Judiciário pedindo a concretização de um direito socioeconômico não necessita tanto da 

ajuda estatal, ao passo que os mais necessitados sequer têm condições de saber que possuem 

direitos. 

Neste tópico, será demonstrado qual é o papel dos juízes para a proteção e 

implementação dos direitos fundamentais. Para isso, vale fazer uma rápida análise da evolução 

dos direitos fundamentais e do próprio Poder Judiciário dentro do princípio da separação dos 

poderes. 

                                                           
119 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais – o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 293. 



 

 

 

6.1 Sem Judiciário não há Direito Fundamental 

 

Qualquer pessoa que estudar a teoria dos direitos fundamentais, especialmente quando se 

analisa a evolução histórica desses direitos, vai perceber que os autores são praticamente 

unânimes em dizer que não havia direitos fundamentais na Antigüidade, nem no Feudalismo, 

nem no Estado Absoluto, já que a noção de Estado de Direito ainda não estava consolidada e, 

portanto, não havia como exigir do governante o cumprimento das normas que ele mesmo 

editava. 

Essa afirmação, embora verdadeira, deve ser analisada com certa cautela, pois pode levar 

à falsa impressão de que a sociedade antiga era cruel e injusta; e a sociedade contemporânea, com 

os direitos fundamentais, é o paraíso. Nada mais equivocado. 

Na verdade, como já foi dito, mas nunca é demais bater na tecla, a idéia de direitos do 

homem não é recente. Ela é tão antiga quanto a própria sociedade. Frise-se: não se está falando 

de direitos positivados, mas de valores, ligados à dignidade da pessoa humana, que existem 

pelo simples fato de o homem ser homem. A noção de justiça, de liberdade, de igualdade, de 

solidariedade, de dignidade da pessoa humana, sempre esteve presente, em maior ou menor 

intensidade, em todas as sociedades humanas. 

Logicamente, nas sociedades antigas, a noção de liberdade era relativa, pois se aceitava, 

por exemplo, a escravidão sem maiores questionamentos. Do mesmo modo, a noção de 

igualdade não tinha o mesmo conteúdo que se tem hoje, sendo a mulher, em muitas sociedades 

antigas, equiparadas a animais ou a objetos – ou nem mesmo isso121. 

Ainda assim, é preciso que fique bem claro que a sociedade antiga conheceu os direitos 

do homem, embora não tenha conhecido os direitos fundamentais. É importante ter em mente 

esse fato, pois nos induz a pensar que a luta pelos direitos do homem é um processo histórico, 

que ainda está longe de atingir seu fim. Assim como a sociedade antiga deixou muito a desejar na 

proteção dos direitos do homem, também nossa sociedade contemporânea está longe de proteger 

os valores mais básicos do ser humano. Veja-se, por exemplo, para se ter uma noção do estágio 

primário que ainda se vive no que se refere à proteção dos direitos do homem, que o trabalho 

escravo ainda é, infelizmente, uma realidade aqui no Brasil, conforme reconhece o próprio 

Ministério do Trabalho. 

                                                                                                                                                                                     
120 apud MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionali dade . 2. 
ed. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1999, p. 33. 
121 A propósito, vale conferir o clássico “A Cidade Antiga”, de Fustel de Coulanges. 



 

 

Que fique bem claro, então, que as sociedades antigas conheceram os direitos do homem, 

embora não tenham conhecido os direitos fundamentais. Explicando melhor: havia, como 

sempre houve, uma consciência de que existem valores ligados à dignidade da pessoa humana 

(direitos do homem). No entanto, tais valores não eram positivados pelos ordenamentos 

jurídicos, ou seja, não havia por parte das autoridades constituídas um reconhecimento formal de 

que tais valores representavam verdadeiros direitos, possíveis de serem invocados perante um 

órgão imparcial e independente contra essas autoridades. 

Mais um alerta: dizer que não havia o reconhecimento formal da existência de valores 

ligados à dignidade da pessoa humana não significa afirmar que não existiram documentos, 

inclusive oficiais, que consagravam uma série desses valores. 

Por exemplo, o famoso Código de Hammurabi, imposto por volta do ano 1.800 a.C., na 

Mesopotâmia, já dispunha em seu prólogo, entre outras coisas, que seu objetivo seria “evitar a 

opressão dos fracos” e “propiciar o bem-estar do povo”. Logicamente, o Código de Hammurabi 

pertence a seu tempo e, por isso, contém regras que, para os olhos atuais, soam um pouco 

estranhas, como a punição conforme a condição social (as sanções para as classes inferiores eram 

mais graves do que a da elite). No entanto, o simples fato de ser escrito já demonstra um grande 

avanço, pois foram impostos limites a serem observados, não mais prevalecendo a “lei da selva”, 

em que os mais fortes impunham suas regras incondicionalmente. Nele, estão contidos os 

primeiros sinais de proteção ao trabalhador, inclusive estipulando os pagamentos mínimos que 

deveriam ser feitos por dias trabalhados, numa demonstração bem rudimentar do que viria a ser a 

garantia do salário mínimo, hoje reconhecida como direito fundamental. 

Podem-se citar também as Leis das XII Tábuas e o Código de Sólon, que provocaram 

uma verdadeira revolução social em Roma, especialmente no campo da distribuição de terras, 

conforme narrou Fustel de Coulanges122. A propósito, há quem diga que “a história de Roma 

pode ser vista como a luta pelos direitos sociais e pela cidadania entre aqueles que tinham direitos 

civis plenos e os demais grupos”123. 

De igual modo, vale a pena citar a famosa Magna Carta de João Sem-Terra, de 1.215, tida 

por muitos como o documento que deu origem aos direitos do homem. A Magna Carta 

consagrou em seu texto, além das liberdades clássicas já conhecidas, algumas (poucas, é verdade) 

garantias de cunho social, como a proteção aos vassalos, impedindo-se, por exemplo, a aplicação 

de pena que lhes privasse dos meios de subsistência ou que lhes privasse dos instrumentos 

necessários a seu trabalho. É certo, porém, que, por ser escrita em latim – e apenas os mais ricos 

                                                           
122 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga . São Paulo: Martin Claret, 2002.  



 

 

falavam latim -, a Magna Carta teve pouca utilidade para a camada mais pobre da população. Ou 

seja: os direitos consagrados na Carta não eram para todos, nem mesmo para muitos, mas apenas 

para uns poucos barões privilegiados. 

Como último exemplo nesse contexto de documentos que previam valores humanitários, 

vale mencionar as chamadas “Leis dos Pobres”, editadas na Inglaterra por volta do Século XVII 

com o objetivo declarado de ajudar a camada mais sofrida da população, embora, muitas vezes, o 

que se pretendia era manter os pobres longe das cidades, confinando-os em asilos, mediante um 

auxílio simbólico124. 

Todos esses documentos, embora contivessem direitos reconhecidos formalmente em 

instrumentos institucionais (já seriam normas jurídicas?) possuíam um grau muito baixo de 

exigibilidade. Não havia a noção de Estado de Direito, nem de separação de poderes; logo, o 

poder do monarca ainda era ilimitado. Dificilmente um súdito conseguiria exigir, através do 

Poder Judiciário, que o monarca cumprisse uma lei, até porque o monarca estava acima das leis 

que ele próprio ditava. Os “direitos” dos súditos não eram propriamente direitos, mas meras 

concessões que o monarca cumpria muito mais por dever político do que por medo de uma 

sanção institucionalizada. Ainda não havia juízes em Berlim. 

A noção de direitos fundamentais – esses sim, normas com força efetivamente jurídica, 

passíveis de sanção e de exigibilidade – somente vai aparecer com o surgimento do Estado 

Liberal, graças ao fortalecimento de princípios como o da legalidade (Estado de Direito) e da 

separação dos poderes. Mas esse é um assunto para o próximo item. 

 

6.2 Desenho Constitucional do Estado Moderno (liberal) 

 

Os direitos fundamentais, enquanto direitos juridicamente exigíveis, não puderam se 

desenvolver no Estado Absolutista, nem no Feudalismo, nem antes disso. Nada mais óbvio, já 

                                                                                                                                                                                     
123 FUNARI, Pedro Paulo. A cidadania entre os romanos. In: PINSKY, Jaime & PINSKY, Carla (org.). 
A história da cidadania . São Paulo: Contexto, 2003, p. 60. 
124 HEILBRONER, Robert. A história do pensamento econômico . São Paulo: Nova Cultural, 1996, 
p. 35. Em termos semelhantes, Paul Singer explica que a invasão de indigentes atemorizava os 
moradores das cidades, razão pela qual “os reis começaram a baixar leis proibindo a mendicância e a 
chamada ‘vagabundagem’, ou seja, a presença de pessoas sem trabalho. As medidas oscilavam 
entre a repressão e a ajuda pecuniária. Mendigos eram marcados com ferro em brasa. Em 1601, sob 
Elizabeth I, na Inglaterra, foram adotadas as famosas Leis dos Pobres, que tornavam as paróquias 
responsáveis pelo sustento de ‘seus’ pobres, ou seja, dos residentes que perdiam seus meios de 
vida. A mesma lei também procurava dar trabalho aos destituídos, fornecendo-lhes um estoque de 
matérias-primas, como lã, que poderiam fiar e tecer e colocar à venda. Mas outra lei inglesa de 1603 
reprimia a vagabundagem mandado marcar com ferro em brasa um grande ‘R’ nos malandros 
incorrigíveis e os condenando à morte nos caos de ‘reincidência’” (SINGER, Paul. A cidadania para 



 

 

que somente há sentido em falar em direito fundamental quando se admite a possibilidade de 

limitação – jurídica – do poder político, e somente há limitação jurídica do poder político com o 

aparecimento do Estado de Direito e com o princípio da separação de poderes. Sem 

instrumentos jurídico-processuais que permitam que os cidadãos exijam do Estado, através de 

um órgão independente, o cumprimento das normas que ele edita, não há que se falar em direitos 

fundamentais. 

Deve-se à Inglaterra a invenção desses primeiros instrumentos processuais através dos 

quais os cidadãos passaram a poder exigir do governante o cumprimento dos direitos – agora sim 

– fundamentais. 

Ao longo do Século XVII, surgiram, naquele país, inúmeras declarações de direitos, como 

a “Petition of Rights” (Petição de Direitos) de 1628, a Ata de “Habeas Corpus” de 1679 e o 

“Bill of Rights” (Declaração de Direitos) de 1689, que possibilitaram que os súditos batessem às 

portas do Judiciário para reclamar do Poder Público. Vale ressaltar, porém, que tais documentos 

praticamente se limitaram a proteger os direitos e as liberdades civis e políticas, com especial 

destaque para o direito de propriedade, pouco ou nada avançando em matéria de direito social. 

Mas isso não importa muito, até porque, nessa época, o Liberalismo era afinal a mentalidade 

dominante. O importante é que agora os cidadãos poderiam exigir seus direitos mesmo contra a 

vontade do governante, já que seria um órgão imparcial e independente que apreciaria o pedido. 

Se a Inglaterra forneceu os primeiros instrumentos processuais sem os quais não se 

poderia falar de direitos fundamentais, foram a França e os Estados Unidos que modelaram o 

Estado Constitucional moderno, colocando em prática as idéias iluministas que os filósofos da 

época teorizavam. Tudo isso já no final do Século XVIII. 

A própria noção de Constituição, enquanto documento formal que regulamenta a 

estrutura política do Estado, e de Poder Constituinte, enquanto instância popular de poder, 

surgiu nessa época. Também é dessa época o desenvolvimento do princípio da separação de 

poderes, que já havia sido idealizado pelos filósofos gregos, em especial por Aristóteles, mas que 

ganhou novos contornos com os iluministas Montesquieu125 e Locke126, bem como com os 

“federalistas” norte-americanos127, que deram um refinamento maior ao princípio, sobretudo com 

                                                                                                                                                                                     
todos. In: PINSKY, Jaime & PINSKY, Carla (org.). A história da cidadania . São Paulo: Contexto, 
2003). 
125 MONTESQUIEU, Barão de La Bréde e de. Do espírito das leis . São Paulo: Nova Cultural, 1997. 
126 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo . São Paulo: Martin Claret, 2003. Locke, 
contudo, não incluiu o Poder Judiciário como um dos poderes do Estado.  
127 Hamilton, Madison e Jay, no final do século XVIII, escreveram vários artigos que, reunidos, 
compõem um famoso livro chamado “O Federalista”, que teve grande influência na formação 
constitucional dos Estados Unidos da América.  



 

 

relação ao papel do Poder Judiciário. É mérito também dos federalistas o desenvolvimento mais 

detalhado da idéia de supremacia da Constituição.  

Um outro princípio que ganhou especial destaque dentro desse contexto de limitação do 

poder foi o da legalidade. As idéias de Jean Jacques Rousseau, estampadas no seu “Contrato 

Social”128, estimularam o surgimento da técnica da democracia representativa, dando ao 

Parlamento uma importância política extraordinária dentro do Estado de Direito que estava 

iniciando.  

Os princípios da supremacia da Constituição, da separação dos poderes e da legalidade 

deram os contornos formais do novo modelo constitucional que resultou das Revoluções Inglesa, 

Francesa e Norte-Americana. 

Embora com matriz teórica comum, o conteúdo desses princípios, na prática, não tinha o 

mesmo significado para os países da Europa e para os Estados Unidos. 

Na Europa, em particular na França, não havia uma consciência muito nítida do princípio 

da supremacia da Constituição. A Constituição era flexível, de modo que o Parlamento poderia 

modificá-la sem necessitar observar um procedimento legislativo qualificado. Por isso, uma lei 

nunca poderia ser considerada inconstitucional: se ela fosse incompatível com alguma norma da 

Constituição, a norma constitucional era revogada pela lei posterior. A Constituição tinha a 

mesma hierarquia jurídica do que as leis. 

Dentro desse contexto, o Legislativo era, obviamente, o poder com maior prestígio 

político, não havendo lugar para um Judiciário forte. Não é à toa que o Século XIX foi o século 

das Codificações. O famoso Código Civil de Napoleão, por exemplo, pretendia regulamentar 

todos os aspectos da vida social de modo taxativo, sem omissão e sem obscuridade. E o mais 

interessante: surgindo omissões na aplicação da lei, não caberia ao Judiciário decidir o caso, 

devendo remeter a matéria ao Legislativo para que fosse suprida a omissão legislativa129! 

A descrença em relação ao papel do Judiciário era manifesta e havia uma forte justificativa 

para isso: no Antigo Regime, os juízes tinham sido um dos principais violadores dos direitos do 

homem. 

                                                           
128 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato social . São Paulo: Abril, 1990. 
129 No tocante à hiperimportância do Legislativo para o pensamento liberal, assim expôs Fábio Konder 
Comparatto: “ora, a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do ser humano implicava, 
logicamente, a definição desses direitos, com uma adequada explicitação dos seus modos de 
exercício. O poder primordial do Estado constitucional, à época, disse-o Locke, só podia ser o 
Legislativo, por duas razões principais: ele representava e encarnava a soberania popular; ele 
editava, nessa qualidade, as normas declaratórias dos direitos de todos. O outro Poder, encarregado 
de aplicar, tanto no foro judicial quanto no extrajudicial, o direito proclamado pelo Legislativo, foi 
denominado por Locke, sugestivamente, Executivo. Nessa concepção, como se vê, não há lugar para 
a existência de um Poder Judiciário autônomo” (COMPARATTO, Fábio Konder. As novas funções 
judiciais no estado moderno. In: Revista da Ajuris . Porto Alegre: Ajuris, n. 37, 1986, p. 191). 



 

 

Por tudo isso, a atividade criadora dos juízes era vista com desconfiança. Como dizia 

Montesquieu, “os juízes não devem ser mais do que a boca que pronuncia as palavras da lei, seres 

inanimados que não podem moderar nem a força nem o rigor das leis” e por isso “o poder de 

julgar é de algum modo nulo”130.  

O jovem Beccaria, que escreveu o clássico “Dos Delitos e das Penas” com apenas 25 

anos de idade, afirmava que era perigoso deixar que os juízes interpretassem as leis, para não dar 

margem a arbitrariedades131. Ou seja: o modelo ideal de juiz seria aquele que aplicasse a lei 

literalmente, sem criatividade, sem ponderação, sem preocupação com a justiça do caso concreto. 

A Escola da Exegese é a consagração, no campo acadêmico, dessa mentalidade. 

Portanto, dentro desse modelo de separação de poderes, o Judiciário não era 

verdadeiramente um poder de Estado, e seu papel se resumia a resolver as disputas entre 

particulares. É mais ou menos esse modelo que prevaleceu no Brasil durante o regime imperial, 

previsto na Constituição de 1824, mas que foi superado desde a Constituição de 1891, embora 

ainda existam muitos juristas brasileiros que ainda permanecem com a mesma mentalidade do 

período imperial. 

 

6.3 O Surgimento da Jurisdição Constitucional 

 

Enquanto na Europa, durante os primeiros anos do Liberalismo, o Judiciário era visto 

com extrema desconfiança, lá nos Estados Unidos, Alexander Hamilton, James Madison e John 

Jay, no já mencionado livro “O Federalista”, desenvolveram um sistema de freio e contrapesos 

(“checks and balances”) que reservava ao Judiciário um lugar de destaque.  

O princípio da supremacia da Constituição tinha contornos bem mais definidos. A 

mudança de uma norma constitucional exigia (como ainda hoje exige, já que o texto-base da 

Constituição norte-americana é o mesmo desde 1787) um difícil processo legislativo. Se o 

Parlamento aprovasse uma lei contrária à Constituição, essa lei não seria válida e, portanto, 

deveria ser anulada. E o Judiciário seria o órgão apto a exercer esse controle de 

constitucionalidade das leis. 

Esse modelo foi esboçado especialmente nos escritos de Hamilton. Nesses escritos, 

encontra-se o germe do que viria a ser o judicial review, mecanismo que permite que os juízes 

fiscalizem a constitucionalidade das leis. Foi esse sistema, existente desde o início da declaração 

                                                           
130 MONTESQUIEU, Barão de La Bréde e de. Do espírito das leis . Coleção Os Pensadores, São 
Paulo: Nova Cultural, v. 1, 1997, p. 203. 
131 BECCARIA, Cesare Bonecasa. Dos delitos e das penas . Trad. Torrieri Guimarães. 11. ed. São 
Paulo: Hemus, 1995. 



 

 

de independência dos Estados Unidos, que foi o responsável pela grande importância do 

Judiciário norte-americano enquanto poder político. 

Os principais argumentos utilizados por Hamilton, no “Federalista n. 78”, eram, em 

síntese, os seguintes: 

(a) a Constituição estatui limitações à atividade legislativa, não sendo adequado que o 

Legislativo seja “juiz” de suas próprias limitações; 

(b) a interpretação das leis é função específica dos juízes, razão pela qual é natural que 

lhes seja atribuída a função de interpretar a Constituição; 

(c) o Judiciário, pela própria natureza de suas funções, por não dispor nem da “espada” 

nem do “tesouro”, é o ramo menos perigoso (“the least dangerous branch”) do poder para os 

direitos previstos na Constituição132. 

Tendo como suporte doutrinário as idéias de Hamilton, a Suprema Corte norte-

americana, sob o comando do Chief Justice John Marshall, adotou o controle judicial de 

constitucionalidade das leis no célebre caso “Marbury vs. Madison”, em 1803, mesmo sem 

qualquer apoio expresso do texto da Constituição, que nada falava sobre esse poder da Suprema 

Corte de invalidar atos do legislativo. 

A lógica adotada por Marshall é praticamente uma reprodução das idéias de Hamilton. 

Eis as palavras utilizadas no voto para justificar o judicial review: 

É enfaticamente a província e o dever do ramo judiciário dizer o que é o Direito. 

Aqueles que aplicam as regras aos casos particulares devem, por necessidade, expor e 

interpretar a regra. Se duas leis estão em conflito, as cortes devem decidir sobre a 

aplicação de cada uma. 

Então, se uma lei estiver em oposição à constituição; se ambas, a lei e a constituição, 

forem aplicáveis ao caso particular, então a corte deve decidir o caso conforme a lei, 

desconsiderando a constituição; ou conforme a constituição, desconsiderando a lei; a 

corte deve determinar qual dessas regras em conflito governa o caso. Essa é a essência 

do dever judicial. 

Se, então, as cortes devem observar a constituição, e a constituição é superior a 

qualquer ato ordinário da legislatura, a constituição, e não o ato ordinário, deve 

governar o caso ao qual ambas são aplicáveis133. 

Com isso, os Estados Unidos desenvolveram o modelo de controle judicial de 

constitucionalidade que até hoje é a marca do constitucionalismo ocidental. É esse modelo norte-

americano, descrito há mais de duzentos anos, que mais se assemelha com os contornos atuais do 

princípio da separação de poderes, e não o modelo imaginado por Locke ou por Montesquieu. 

                                                           
132 Cf. MORO, Sérgio Fernando. Jurisdição como democracia . Curitiba: Tese de Doutorado, 2004. 
133 Cf. MORO, Sérgio Fernando. Jurisdição como democracia . Curitiba: Tese de Doutorado, 2004. 



 

 

Paralelamente ao modelo norte-americano, os Europeus, ao longo do século XX, 

passaram a melhor assimilar o princípio da supremacia da Constituição e, inspirados em 

Kelsen134, desenvolveram um outro tipo de controle de constitucionalidade, que se caracteriza 

pela concentração das decisões constitucionais em uma Corte Constitucional, ou seja, surgindo 

uma controvérsia constitucional, a matéria deveria ser submetida ao órgão especificamente criado 

para resolver a controvérsia. 

No Brasil, desde a primeira Constituição republicana, ou seja, desde 1891, o Judiciário 

passou a ter esse poder de exercer o controle de constitucionalidade das leis, inicialmente 

seguindo o modelo norte-americano e, posteriormente, contemplando também o modelo 

concentrado. É o que será explicado no próximo tópico.    

 

6.4 A Jurisdição Constitucional no Brasil 

 

Poucos sabem que a jurisdição constitucional no Brasil surgiu com a criação da Justiça 

Federal135. 

Antes mesmo de ser promulgada a Constituição de 1891, a primeira do recém-instaurado 

regime republicano, o Governo Provisório instituiu a Justiça Federal, através do Decreto 

848/1890.  

A magistratura federal nasceu, portanto, juntamente com a República e com a Federação, 

espelhando-se no modelo norte-americano, no qual os órgãos judiciais detinham a missão de 

fiscalizar a compatibilidade dos atos públicos com a Constituição Federal, podendo negar 

aplicação a leis ou atos que fossem incompatíveis com os princípios traçados na Lei 

Fundamental. 

E foi com esse espírito que a Justiça Federal foi criada no Brasil, com a diferença de que 

lá nos Estados Unidos o judicial review foi uma construção jurisprudencial e doutrinária, 

enquanto aqui a possibilidade de controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário era 

prevista expressamente pela Constituição Federal de 1891 e pelo Decreto 848/1890.  

A Exposição de Motivos do referido Decreto 848/1890, apresentada pelo então Ministro 

Campos Salles, confirma a índole fiscalizadora da Justiça Federal.  

                                                           
134 As idéias desenvolvidas por Kelsen estão em: KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional . São 
Paulo: Martins Fontes, 2003. 
135 O texto-base do presente tópico foi extraído da monografia “Papel Social da Justiça Federal: 
garantia de cidadania”, com a qual participei de um concurso de monografias organizado pelo 
Tribunal Regional Federal da 5a Região. 



 

 

Eis um trecho da Exposição que ressalta qual seria o papel da magistratura federal no 

novo regime (o vernáculo não foi atualizado, a fim de manter a originalidade do texto): 

 

Cabendo ao ministerio que me foi confiado a importante tarefa de organizar um dos 

poderes da União, e consultando os grandes interesses confiados à suprema direcção do 

Governo Provisório, pareceu-me necessário submetter desde já à vossa approvação e 

assignatura o decreto que institue a Justiça Federal, de conformidade com o disposto na 

Constituição da Republica. 

A proximidade da installação do Congresso constituinte, que poderia parecer em outras 

circumstancias um plausivel motivo de adiamento, afim de que lhe fosse submettido o 

exame de uma questão de tal magnitude, torna-se, entretanto, nesta situação, que é 

profundamente anormal, uma poderosa razão de urgencia a aconselhar a adopção desta 

medida. 

O principal, sinão o unico intuito do Congresso na sua primeira reunião, consiste sem 

duvida em collocar o poder publico dentro da legalidade. Mas esta missão ficaria 

certamente incompleta si, adoptando a Constituição e elegendo os depositarios do 

poder executivo, não estivesse todavia previamente organizada a Justiça Federal, pois 

que só assim poderão ficar a um tempo e em definitiva constituidos os tres principaes 

orgãos da soberania nacional. Trata-se, portanto, com este acto, de adoptar o processo 

mais rapido para a execução do programma do Governo Provisorio no seu ponto 

culminante – a terminação do período dictatorial. 

Mas, o que principalmente deve caracterisar a necessidade da immediata organização da 

Justiça Federal é o papel de alta preponderância que ella se destina a representar, como 

orgão de um poder, no corpo social. 

Não se trata de tribuanes ordinarios de justiça, com uma jurisdicção pura e 

simplesmente restricta à applicação das leis nas multiplas relações do direito privado. A 

magistratura que agora se instala no paiz, graças ao regimen republicano, não é um 

instrumento cego ou mero interprete na execução dos actos do poder legislativo. Antes 

de applicar a lei cabe-lhe o direito de exame, podendo dar-lhe ou recusar-lhe sancção, si 

ella lhe parecer conforme ou contraria à lei organica136. 

Como se observa, a Justiça Federal fora criada com um objetivo bastante nobre e difícil, 

qual seja, controlar a validade dos atos do executivo e do legislativo em face da Constituição. 

Relembra-se que, no regime imperial, o controle de constitucionalidade era uma atribuição do 

chamado “Poder Moderador”. O próprio Imperador era responsável pela fiscalização da 

constitucionalidade dos seus atos e dos atos do legislativo, tendo absoluto controle sobre o 

Judiciário, cuja missão se restringia a solucionar os conflitos entre particulares. 

                                                           
136 CJF – Conselho da Justiça Federal. Justiça federal – legislação. Brasília: CJF, 1993. 



 

 

Já no novo modelo, sugerido pelo Decreto 848/1890 e confirmado pela Constituição de 

1891, o sistema judiciário seria dual, em que a Justiça Federal deveria conviver com as Justiças 

locais (Estaduais), de modo que os juízes estaduais seriam responsáveis pela solução dos conflitos 

privados, enquanto à magistratura federal caberia o julgamento das causas de direito público-

constitucional, especialmente as que tivessem origem em atos administrativos do Governo 

Federal, conforme determinava o art. 60 da Constituição de 1891, o art. 15 do Decreto 848 de 

1890 e o art. 13 da Lei 221, de 1894, que eram os principais instrumentos normativos que 

dispunham acerca da competência da Justiça Federal. 

Assim, pelo menos no papel, havia uma crença de que a Justiça Federal seria capaz de 

exercer a fiscalização dos demais poderes, servindo como guardiã da Constituição dentro do 

sistema de freios e contrapesos que se pretendia implementar. Restava saber se na prática o 

controle seria eficaz, já que a fiscalização judicial da constitucionalidade das leis ainda não fazia 

parte de nossa tradição jurídica. 

O primeiro caso de grande relevância surgiu, como não poderia ser diferente, graças ao 

trabalho de Rui Barbosa. 

Em 1893, Rui Barbosa publicou um texto denominado “Os actos inconstitucionaes do 

Congresso e do Executivo ante a Justiça Federal”, onde traçou as primeiras linhas do que viria a 

ser o controle judicial de constitucionalidade no Brasil. 

O texto não é propriamente uma obra acadêmica, mas a consolidação de trabalhos 

forenses envolvendo um mesmo tema: as ações civis dos militares reformados pelos Decretos de 

abril de 1892 assinados pelo governo ditatorial do Marechal Floriano Peixoto.  

Rui, na qualidade de advogado, ingressou com diversas ações civis perante a recém-criada 

Justiça Federal, visando anular judicialmente os atos de reforma dos militares que se opuseram ao 

golpe de Floriano, o Marechal de Ferro137. 

 A Justiça Federal estava dando seus primeiros passos e, portanto, ainda não havia um 

sentimento constitucional no país. Soava, no mínimo, estranho dizer que um juiz federal – de 

primeiro grau, diga-se de passagem – teria tamanho poder, a ponto de decretar a nulidade de um 

ato da mais alta autoridade do Executivo, especialmente em um regime autoritário. 

Ninguém imaginaria que um magistrado de primeira instância agiria com a coragem 

suficiente para enfrentar o Executivo. Afinal, aquele era um período em que, por muito pouco, 

prendiam-se parlamentares e jornalistas, demitiam-se professores e servidores públicos, 

reformavam-se militares, aposentavam-se juízes compulsoriamente e fuzilavam-se os que fossem 



 

 

contra o regime. Além disso, os juízes federais, embora vitalícios, ainda não tinham a garantia de 

inamovibilidade, de tal modo que um juiz no Rio de Janeiro poderia ser removido para os mais 

longínquos rincões do país com uma simples penada – e se desse por satisfeito por ainda estar 

vivo! 

Para se ter uma noção de como ainda era frágil a aceitação da tese de que os magistrados 

detinham o poder de controlar a validade dos atos do Executivo e do Legislativo, basta dizer que 

alguns juízes que, naquele período, se negaram a aplicar leis, sob o fundamento de 

inconstitucionalidade, chegaram a ser acusados por crime de responsabilidade ou de prevaricação, 

o que levou Rui Barbosa a escrever uma obra memorável sob o tema, em defesa da liberdade de 

consciência do juiz, intitulada “Defesa do Dr. Alcides de Mendonça Lima no Recurso de Revisão 

contra a Sentença do Superior Tribunal do Rio Grande do Sul” , que serviu de fundamento à 

defesa de um magistrado que havia sido condenado à pena de 9 meses de suspensão do emprego 

por haver declarado a inconstitucionalidade da Lei de Organização Judiciária do Rio Grande do 

Sul!138. 

O certo é que, para surpresa geral, o Juiz Federal Henrique Vaz Pinto Coelho, em 1895, 

julgou a favor dos militares reformados, garantindo aos autores das ações o direito de receberem 

os vencimentos dos cargos/patentes como se não tivessem sido reformados.  

As referidas sentenças foram uma surpresa até para Rui Barbosa, conforme se pode 

observar no seguinte trecho de uma carta escrita por ele à época, durante exílio que estava 

vivendo em Londres: 

Ontem recebi do Rio um telegrama anônimo nesses termos – ‘Vitória. Juiz seccional 

reformas militares. Hurra maior campeão liberdades civis militares tempo legalidade’. 

Quer isso dizer que o juiz federal sentenciou a favor dos meus clientes na famosa 

questão? É um triunfo, que eu não esperava, descrente que estou das qualidades morais 

da nossa magistratura. (...) 

Vejo que venci a questão dos generais e lentes demitidos, perante a justiça federal. É 

um triunfo, que me surpreendeu, ante a desmoralização geral do país. Noutra terra esse 

arresto seria recebido como a primeira conquista para a liberdade constitucional. No 

Brasil não sei se ele terá merecido as honras dos comentários139. 

                                                                                                                                                                                     
137 A famosa carta-manifesto dos treze generais dirigida a Floriano Peixoto, exigindo nova eleição 
presidencial pode ser lida em: AMARAL, Roberto; BONAVIDES, Paulo. Textos políticos da história 
do Brasil . 3. ed. v. 2, Brasília: Senado Federal, 2002, p. 333. 
138 Cf. RODRIGUES, Lêda Boechat. História do supremo tribunal federal . Tomo I/1891-1898. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991, p. 84. O Supremo Tribunal Federal acabou firmando o 
entendimento de que faz parte da função jurisdicional o controle de constitucionalidade das leis, razão 
pela qual os juízes não poderiam ser responsabilizados por se negarem aplicação a leis que reputem 
inconstitucionais. 
139 BARBOSA, Rui. Obras completas de Rui Barbosa . 1893, Tomo V, Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Cultura, v. 20, 1958, p. 36 (introdução). 



 

 

 

A decisão foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que adotou o entendimento de 

que “é nulo o ato do Poder Executivo que reforma forçadamente um oficial militar, fora dos 

casos previstos em lei”.  

Logo após a decisão do STF, o Governo, em respeito ao julgado, anulou os decretos de 

abril de 1892, tendo os militares favorecidos pela decisão sido anistiados e reintegrados aos 

cargos que ocupavam. 

O caso é exemplar. Foi a primeira vez no Brasil que se sustentou, perante a Justiça 

Federal, a inconstitucionalidade de um ato do executivo. Tratava-se, como disse o próprio Rui 

Barbosa, de uma “novidade de um regime inteiramente sem passado entre nós”. Aliás, novidade 

essa que fora recebida “muito desfavoravelmente pelos amigos do ex-Presidente Marechal 

Peixoto”, conforme noticiou o jornal “The Standard” e “The Finantial News”140.  

A sentença, escrita com objetividade, mas com profunda noção do seu papel simbólico, 

contêm alguns aspectos dignos de nota, que ressaltam a função que seria desempenhada pelo 

Poder Judiciário dentro do Estado Republicano e Federativo que acabara de surgir: 

(...) É manifesta a competência do Poder Judiciário para dizer em espécie de ofensas ao 

poder político contra os direitos individuais com preterição das leis e da Constituição 

(...). Pelas opiniões da corrente geral dos constitucionalistas, firmando de modo claro e 

positivo que ao Poder Judiciário, no regímen americano (que é o da nossa Constituição) 

cabe a suprema missão de garantir a verdade constitucional e legal e proteger os direitos 

individuais contra as exorbitâncias do Executivo e Legislativo. (...) O Poder Judiciário 

se acha que a lei do congresso viola a Constituição, pronuncia-se por esta. Mister, 

porém, é que haja controvérsia entre as partes acêrca de algum caso sujeito. Dá-se aos 

cidadãos o meio de tornar efetivos os direitos individuais quando violados por lei 

contrária a êles; mas ainda que o Tribunal Supremo declare que a aplicação dela no caso 

debatido é inconstitucional, de nenhum valor nem efeito, não deixa por isso a lei de 

continuar em vigor. Continua a ser obrigatória para todos, mas cada qual quando lhe 

chega a vez em caso submetido à justiça, tem o mesmo recurso acima indicado para 

evitar-lhe a aplicação. (Florentino Gonzales – Lição de Dir. Const.). É manifesto, pois, lei 

ou ato administrativo que ataque um direito subjetivo, o lesado pode recorrer ao 

departamento judiciário e êste tem competência. (...) Não há poderes, quer legislativos, 

quer executivos, com exercício legal, senão dentro das normas constitucionais, lei 

suprema que domina e avassala tôdas as outras leis, atos administrativos, decisões 

judiciárias, desde que a violem. (...) Não há onipotência no Congresso, como não há no 

                                                           
140 Cf. RODRIGUES, Lêda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal . Tomo I/1891-1898. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991, p. 63. 



 

 

Executivo – têm atribuições constitucionais e legais e fora delas são exorbitantes e seus 

atos nulos141. 

Eis aí, nessa formidável decisão, o marco inicial da jurisdição constitucional no Brasil. E 

que bela lição foi-nos deixada pelo julgado: não há poderes, quer legislativos, quer executivos, 

senão dentro das normas constitucionais, lei suprema que avassala todas as outras leis, atos 

administrativos, decisões judiciárias, desde que a violem. 

A partir daí, o modelo difuso de controle de constitucionalidade, no qual todo juiz tem a 

missão de realizar a análise da compatibilidade dos atos infraconstitucionais com a Constituição, 

invalidando os que forem incompatíveis, passou a fazer parte da tradição jurídica brasileira.  

Nos últimos trinta anos, as Constituições brasileiras (de 1967/69 e de 1988) passaram a 

contemplar técnicas do controle concentrado, através da via direta (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade e Argüição de Descumprimento 

a Preceito Fundamental), em processo objetivo decidido pelo Supremo Tribunal Federal, de 

modo que, atualmente, já é possível perceber nitidamente uma tendência à concentração das 

discussões constitucionais no Supremo Tribunal Federal.  

 

6.5 A Jurisdição Constitucional em Face dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

 

Apesar de já estarem consagrados mundialmente, tanto o modelo de jurisdição 

constitucional norte-americano (difuso) quanto o europeu (concentrado) são alvos de críticas 

afiadas de parte da doutrina142. É acirrado o debate em torno da legitimidade democrática de um 

órgão composto por membros não-eleitos pelo povo para decidir sobre questões muitas vezes já 

decididas pelo Parlamento, cuja origem democrática não se discute. No momento apropriado, 

será analisada a compatibilidade da jurisdição constitucional com a democracia. Por ora, basta ter 

em mente que, mesmo quando se aceita a jurisdição constitucional, questionam-se quais os 

limites dessa atividade. Em outras palavras: até onde o Judiciário pode ir para proteger a 

Constituição? 

Para Kelsen, o controle de constitucionalidade tinha natureza semelhante à atividade 

legislativa, só que com o sinal trocado. Eis suas palavras: 

                                                           
141 Extraído do livro: BARBOSA, Rui. Obras completas de Rui Barbosa . v. 20, 1893, Tomo V, Rio de 
Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1958, p. 219-223.   
142 Para uma análise do judicial review no direito norte-americano, vale a leitura de ELY, John Hart. 
Democracy and Distrust: a theory of judicial review . Cambridge: Havard University Press, 2002. 
Para um estudo em língua portuguesa: SAMPAIO, José Adércio Leite. Discurso de legitimidade da 
jurisdição constitucional e as mudanças legais do regime de constitucionalidade no Brasil. In: 
SARMENTO, Daniel (org.). O controle de constitucionalidade e a lei 9.868/99 . Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2002, p. 165-218. 



 

 

Ora, anular uma lei é estabelecer uma norma geral, porque a anulação de uma lei tem o 

mesmo caráter de generalidade que sua elaboração, nada mais sendo, por assim dizer, 

que a elaboração com sinal negativo e portanto ela própria uma função legislativa143. 

Daí a consagração da frase até hoje repetida de que o Judiciário, no controle de 

constitucionalidade, funciona como um “legislador negativo”144. 

Ocorre que a jurisdição constitucional, enquanto atividade de fiscalização dos atos 

infraconstitucionais em face da Constituição, não se limita apenas ao controle de 

constitucionalidade das leis e dos demais atos normativos. Na verdade, vai um pouco mais além, 

abrangendo também a proteção da Constituição como um todo, em especial a proteção e a 

promoção dos direitos fundamentais145. 

Sendo assim, a afirmativa de que o Judiciário é apenas um “legislador negativo” somente 

é razoável quando as Constituições reconhecem apenas direitos de liberdades. No entanto, a 

partir do momento em que as Constituições passam a contemplar direitos e programas sociais, 

muda profundamente aquela visão de que o Judiciário é mero “legislador negativo”, já que o 

Estado, para implementar os novos objetivos sociais,  tem que agir, ou seja, tem que deixar de 

lado a doutrina do laissez-faire e passar a prestar serviços e fornecer bens, visando cumprir tais 

objetivos146. 

                                                           
143 KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional . São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 151-152. 
144 O dogma da vedação da atuação do juiz como legislador positivo é freqüentemente invocado, 
sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal, como óbice de concretização de normas constitucionais 
pelo Judiciário. Eis em que consiste o dogma, nos termos do próprio Supremo Tribunal Federal: “O 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI FORMAL TRADUZ LIMITAÇÃO AO 
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO ESTADO. - A reserva de lei constitui postulado 
revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer 
intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não-legislativos. Essa cláusula 
constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o 
princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a 
necessária submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador. - Não cabe, 
ao Poder Judiciário, em tema regido pelo postulado constitucional da reserva de lei, atuar na anômala 
condição de legislador positivo (RTJ 126/48 - RTJ 143/57 - RTJ 146/461-462 - RTJ 153/765 - RTJ 
161/739-740 - RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios 
critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só 
podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário - 
que não dispõe de função legislativa - passaria a desempenhar atribuição que lhe é 
institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um 
sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente 
transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes” (RE 322348 AgR/SC). 
145 A respeito dessa dupla função (controle de constitucionalidade das leis e proteção dos direitos 
fundamentais) da Jurisdição Constitucional, ver LLORENTE, Francisco Rubio & CAMPO, Javier 
Jiménez. Estudios sobre jurisdicción constitucional . Madrid: MacGraw-Hill, 1998, p. 155-173.  
146 Um rápido comentário paralelo: se bem que, no campo da repressão, o Estado Liberal foi bastante 
ativo, extrapolando, muitas vezes, a proclamada condição de espectador, colocando-se ao lado dos 
detentores do capital na repressão aos trabalhadores. Era comum o apoio das forças policiais para 
proteger as fábricas, perseguir e prender lideranças operárias, apreender jornais, destruir gráficas 
(DE LUCA, Tânia Regina. Direitos sociais no Brasil, p. 472. In: História da cidadania . São Paulo: 
Contexto, 2003, p. 469-493), demonstrado que o discurso liberal era de mão única, protegendo 



 

 

Tendo o constituinte optado pela proteção não só das liberdades civis, mas também dos 

direitos sociais, foi necessário permitir uma atuação diferenciada do juiz responsável pela 

concretização constitucional, habilitando-o a obrigar o poder político a agir ou a, ele mesmo, 

desenvolver, em caráter substitutivo e de alguma forma, as normas constitucionais147. 

O magistrado, nesse novo contexto, deixou de ser o juiz-pacificador dos conflitos para 

se transformar em juiz-agente transformador do Direito para a realização da justiça material 

concreta148. Em outras palavras: os juízes deixaram de ser “árbitros distantes e indiferentes de 

conflitos privados, ou de litígios entre indivíduos e Estado”, para “realizarem, no seu campo de 

atividade, os grandes objetivos socioeconômicos da organização constitucional”149.   

Ao adotar uma postura mais ativa, o Judiciário passou a atuar como uma espécie de 

catalisador da vontade constitucional, antecipando-se muitas vezes ao legislador e ao 

administrador na busca da concretização máxima dos objetivos traçados na Constituição Federal. 

                                                                                                                                                                                     
apenas os interesses da burguesia. Quando a liberdade - no caso, a liberdade de reunião, de 
associação e de expressão - representava uma ameaça ao status quo, o Estado deixava de lado a 
doutrina do laissez-faire, passando a agir intensamente em nome dos interesses da burguesia. 
Qualquer semelhança com o Estado “neoliberal” não é mera coincidência. 
147 Cf. MORO, Sérgio Fernando. Jurisdição constitucional como democracia . Curitiba: Tese de 
Doutorado, 2003, p. 71. O mesmo autor explica que: ““em Constituições meramente garantistas – 
como as que predominavam no século XIX e mesmo no início do século XX, nas quais os direitos 
fundamentais destinavam-se a proteger o cidadão contra determinadas intervenções do Poder 
Público -, fazia sentido assimilar a atividade do juiz constitucional à atividade de espécie de ‘legislador 
negativo’. A partir do momento em que o texto constitucional passa a contemplar não só garantias já 
asseguradas, mas também promessas a serem implementadas, é necessário, para efetivo controle 
judicial, uma atuação diferenciada do juiz constitucional, habilitando-o a obrigar o poder político a agir 
ou a, ele mesmo, desenvolver, em caráter substitutivo e de alguma forma, as normas constitucionais. 
(...) A eficácia da jurisdição constitucional será comprometida caso seja atribuído ao juiz função 
meramente negativa. Se o juiz constitucional não tiver meio para forçar a ação dos demais poderes 
constituídos para o cumprimento da Constituição ou não tiver meio para atuar supletivamente, então 
não exercerá a guarda da Constituição relativamente às normas constitucionais cuja implementação 
demanda ação, e não omissão do Estado” (MORO, Sérgio. Jurisdição constitucional como 
democracia . Tese de Doutorado, p. 71 e 190). Mais à frente, há um argumento ainda mais 
convincente para permitir a atuação positiva do juiz: “Em toda Constituição escrita existe o princípio 
implícito de que qualquer comportamento a ela contrário reveste-se de ilicitude, o que decorre de sua 
próprio supremacia. Se se tratar de inconstitucionalidade por ação, o princípio exige a invalidação 
retroativa do ato ilícito, salvo se existirem razões superiores em sentido contrário. Se se tratar de 
inconstitucionalidade por omissão, o princípio exige o seu suprimento, nas mesmas circunstâncias. 
Como a Constituição brasileira atribui ao Judiciário o controle da atividade dos demais poderes 
constituídos, o princípio exige que, em um e outro caso, a referida instituição tome as providências 
cabíveis para preservar a força normativa da ordem constitucional. O juiz tem, diante de casos 
concretos, o dever geral de dizer o Direito aplicável, mesmo que para isso seja necessário invalidar 
ato legislativo inconstitucional ou suprir omissão legislativa da mesma natureza” (p. 193). 
148 Cf. ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. A atuação do judiciário no cenário sócio-político nacional. 
Série Cadernos do CEJ  – centro de estudos judiciários, v. 11: Brasília, 1996, p. 63. 
149 COMPARATTO, Fábio Konder. As novas funções judiciais do estado moderno. In: Revista da 
Ajuris .Porto Alegre: AJURIS, n. 37, 1987, p. 202.  



 

 

Esse fenômeno é o que alguns estudiosos estão chamando de judicialização da política. 

Aliás, “A judicialização da política e das relações sociais no Brasil” é o objeto de uma pesquisa 

realizada por famosos sociólogos brasileiros, onde se demonstra o novo papel do Judiciário: 

o Judiciário, antes um Poder periférico, encapsulado em uma lógica com pretensões 

autopoiéticas inacessíveis aos leigos, distante das preocupações da agenda pública e dos 

atores sociais, se mostra uma instituição central à democracia brasileira, quer no que se 

refere à sua expressão propriamente política, quer no que diz respeito à sua intervenção 

no âmbito social150. 

Oportunamente, voltarei a esse tema. O importante, neste momento, é saber que o perfil 

atual do Poder Judiciário não é mais aquele imaginado pelos pensadores liberais. Aquele modelo 

de Justiça, em que a aplicação do direito é mera subsunção formal dos fatos à lei, não se adequa 

ao Estado Democrático e Social de Direito, que exige uma postura mais ativa de todas as funções 

estatais com vistas à realização dos direitos fundamentais e dos objetivos traçados na 

Constituição. 

                                                           
150 VIANNA, Luiz Werneck e outros. A judicialização da política e das relações sociais  no Brasil . 
Rio de Janeiro: Revan, 1999, p. 9. 



 

 

7 A EFETIVAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS ECONÔMICOS, 

SOCIAIS E CULTURAIS NA DOUTRINA NACIONAL 

 

No presente capítulo, será analisado o posicionamento da doutrina nacional em matéria 

de efetivação judicial dos direitos econômicos, sociais e culturais. Para fins didáticos, os juristas 

analisados foram divididos em três categorias: os que defendem que o Judiciário não pode 

implementar direitos sociais (teoria da eficácia zero), os que defendem que o Judiciário somente 

pode agir negativamente (teoria da eficácia mínima) e os que defendem que o Judiciário pode e 

deve agir para efetivar as normas constitucionais definidoras de direitos sociais (teoria da 

efetividade máxima).  

 

7.1 A Teoria da Eficácia Zero e os Argumentos Contra a Possibilidade de Concretização 

Judicial de Direitos Sociais 

 

José Cretella Júnior, um conceituado jurista brasileiro, certa vez, em palestra proferida em 

Recife, por volta do ano de 1997, discorreu sobre os princípios constitucionais. Na ocasião, 

apresentou severas críticas ao chamado ativismo judicial. Ele dizia que os princípios 

constitucionais eram importantes, mas não tinham força suficiente para gerarem diretos 

subjetivos. Na sua ótica, era um absurdo que um juiz decidisse um caso com base apenas em 

princípios. Falando do conceito de direito líquido e certo, defendeu que somente pode ser 

considerado direito líquido e certo aquele derivado diretamente da lei. Na sua perspectiva, nunca 

uma violação a princípios constitucionais poderia ser capaz de justificar a impetração de um 

mandado de segurança, por exemplo. 

Seguindo a mesma linha, Cretella Júnior criticou o posicionamento dos juízes que fazem 

do Judiciário um instrumento ideológico: na sua ótica, o juiz deveria ser neutro e, portanto, 

deveria se curvar ao legislativo em matéria de efetivação das normas constitucionais de caráter 

social. 

No seu livro “Comentário à Constituição de 1988”, o mesmo jurista, ao discorrer sobre 

os direitos sociais, defendeu o seguinte: 

A proposição concretizada na regra ordinária civil ‘a todo direito corresponde uma ação 

que o assegura’ (C.C., art. 75), é válida apenas para a relação jurídica em que as partes 

são reciprocamente credores e devedores de direitos e obrigações. Na regra jurídica 

constitucional que dispõe que ‘todos têm direitos e o Estado tem dever’ – de educação, 

saúde -, na realidade, ‘todos não têm direito’, porque a relação jurídica entre o cidadão-



 

 

credor e o Estado-devedor não se fundamenta em vinculum iuris gerador de obrigações, 

pelo que falta ao cidadão o direito subjetivo público, oponível ao Estado, de exigir, em 

juízo, as prestações prometidas, a educacional e a da saúde, a que o Estado se obrigara, 

por proposição ineficaz dos constituintes, representantes do povo. O Estado deve, mas 

o debet tem conteúdo ético, apenas, conteúdo que o bonus administrador procurará 

proporcionar a todos, embora a tanto não seja obrigado151. 

O curioso é que esse posicionamento não é isolado. Pelo contrário. Até bem pouco 

tempo, era o entendimento dominante, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. 

Os argumentos apresentados contra a possibilidade de concretização judicial dos direitos 

sociais são, em síntese, os seguintes: a) a vagueza do conteúdo da norma; b) o dogma da vedação 

da atuação do juiz como legislador positivo; c) a necessidade de previsão orçamentária para 

realização de despesas públicas; d) a natureza meramente programática dos direitos sociais e (e) a 

impossibilidade do controle judicial das questões políticas. 

Vale analisar cada um desses argumentos, apontando as suas falhas. 

 

7.1.1. A Vagueza do Conteúdo da Norma 

 

O fato de as normas constitucionais consubstanciarem, geralmente, conceitos bastante 

vagos e princípios que, por natureza, são pouco densos, como o princípio da dignidade da pessoa 

humana, o princípio democrático, entre outros, é freqüentemente invocado para impedir a 

atuação judicial na concretização de direitos garantidos constitucionalmente. 

Sustenta-se que o Judiciário não dispõe de elementos técnicos suficientes para verificar a 

melhor forma de implementação de políticas públicas e que, por isso, é melhor deixar a 

densificação das normas constitucionais apenas para o legislador e para o administrador, cabendo 

ao Judiciário apenas fiscalizar a execução do que estiver previsto em lei. Sem lei integradora não 

haveria possibilidade de prestação da tutela jurisdicional, cabendo ao juiz simplesmente declarar 

que a norma constitucional não seria “auto-aplicável”. 

Esse entendimento, contudo, retira todo o significado da norma constitucional que atribui 

ao Poder Judiciário a responsabilidade pela “guarda da Constituição” (art. 102, da CF/88) e, 

conseqüentemente, pela preservação de sua supremacia hierárquica, bem como da norma que 

determina que as ameaças ou lesões a direitos não serão excluídas da apreciação do Poder 

Judiciário (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88). 

                                                           
151 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentário à Constituição de 1988 . Rio de Janeiro: Forense, v. 2, 
1988, p. 884. 



 

 

 Em nenhuma hipótese, o Judiciário pode ficar impotente diante de um manifesto 

desrespeito à Constituição, seja por ação ou por omissão do legislador ou administrador 

inoperantes. 

Não há qualquer sentido em se criar uma barreira instransponível para a prestação da 

tutela jurisdicional tão-somente em razão da vagueza de termos escolhidos pelo constituinte. Do 

contrário, também seria vedado ao Judiciário julgar casos em que os conceitos escolhidos pelo 

legislador também não são precisos, o que ocorre freqüentemente no direito administrativo, cujas 

normas são abundantes em pautar a conduta do administrador com base nos chamados 

“conceitos jurídicos indeterminados”152.  

Se até no direito penal, em que o princípio da legalidade exige a descrição minuciosa do 

tipo legal, existem conceitos vagos (“mulher honesta”, “motivo torpe”) que não impedem o juiz 

de aplicar a norma inclusive para incriminar, não há motivos para não aceitar a aplicação de 

dispositivos constitucionais, por mais vagos que sejam os termos escolhidos pelo constituinte. 

 

7.1.2. O Dogma da Vedação da Atuação do Juiz como Legislador Positivo 

 

O dogma da vedação da atuação do juiz como legislador positivo é freqüentemente 

invocado, sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal, como óbice de concretização de normas 

constitucionais pelo Judiciário. Eis em que consiste o dogma, nos termos do próprio Supremo 

Tribunal Federal: 

O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI FORMAL TRADUZ 

LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO 

ESTADO. - A reserva de lei constitui postulado revestido de função excludente, de 

caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções 

normativas, a título primário, de órgãos estatais não-legislativos. Essa cláusula 

constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua 

incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe, à 

administração e à jurisdição, a necessária submissão aos comandos estatais emanados, 

                                                           
152 Ressalta-se que, em relação ao controle de “conceitos jurídicos indeterminados”, o próprio Supremo Tribunal 
Federal já evoluiu a ponto de, por exemplo, admitir a fiscalização judicial dos requisitos de “relevância” e 
“urgência” para a edição de medidas provisórias pelo Presidente da República, ao reconhecer que não havia 
urgência para edição de medida provisória ampliando o prazo para a propositura de ação rescisória em favor do 
Poder Público (ADIMC-1753/DF, rel. Ministro SEPULVEDA PERTENCE, 16/04/1998 - Tribunal Pleno, DJ 
DATA-12-06-98). Mesmo antes desse leading case, o STF já havia sinalizado no sentido da possibilidade do 
controle judicial dos requisitos da medida provisória, nunca indo, porém, além da mera previsão dessa 
possibilidade, reiterada nas ADIns n.º 1.130, 1.397 e 1.647, mas até então nunca concretizada. 



 

 

exclusivamente, do legislador. - Não cabe, ao Poder Judiciário, em tema regido pelo 

postulado constitucional da reserva de lei, atuar na anômala condição de legislador 

positivo (RTJ 126/48 - RTJ 143/57 - RTJ 146/461-462 - RTJ 153/765 - RTJ 161/739-

740 - RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus 

próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema 

constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal 

fosse possível, o Poder Judiciário - que não dispõe de função legislativa - passaria a 

desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), 

usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente 

limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio 

constitucional da separação de poderes”153.  

Impede-se, com isso, que o juiz, mesmo verificando uma situação de 

inconstitucionalidade por omissão total ou parcial, em que uma determina lei confere direitos 

apenas a determinadas pessoas, excluindo outras em situação semelhante, sem um critério 

razoável para tanto, corrija a situação se para isso houver necessidade de ampliar a abrangência da 

norma. 

O dogma ora analisado (vedação da atuação do juiz como legislador positivo) tem 

estreitas ligações com o princípio da separação de poderes e, do mesmo modo, com o princípio 

da reserva legal, que lhe é decorrente, razão pela qual, em princípio, haveria uma justificativa 

plausível para impedir que o Judiciário, substituindo o legislador, desse uma maior abrangência ao 

conteúdo legal do que foi originariamente conferido pelo Congresso Nacional. 

No entanto, esse posicionamento merece ser revisto ou pelo menos atenuado, pois, como 

afirma Sérgio Fernando MORO: 

em Constituições meramente garantistas – como as que predominavam no século XIX 

e mesmo no início do século XX, nas quais os direitos fundamentais destinavam-se a 

proteger o cidadão contra determinadas intervenções do Poder Público -, fazia sentido 

assimilar a atividade do juiz constitucional à atividade de espécie de ‘legislador 

negativo’. 

A partir do momento em que o texto constitucional passa a contemplar não só 

garantias já asseguradas, mas também promessas a serem implementadas, é necessário, 

para efetivo controle judicial, uma atuação diferenciada do juiz constitucional, 

habilitando-o a obrigar o poder político a agir ou a, ele mesmo, desenvolver, em caráter 

substitutivo e de alguma forma, as normas constitucionais.  

(...) 

                                                           
153 RE 322348 AgR/SC. 



 

 

A eficácia da jurisdição constitucional será comprometida caso seja atribuído ao juiz 

função meramente negativa. 

Se o juiz constitucional não tiver meio para forçar a ação dos demais poderes 

constituídos para o cumprimento da Constituição ou não tiver meio para atuar 

supletivamente, então não exercerá a guarda da Constituição relativamente às normas 

constitucionais cuja implementação demanda ação, e não omissão do Estado154. 

Desse modo, ficando patente a violação ao princípio da isonomia, é injustificável não 

permitir que o Judiciário corrija essa situação, desde que se observem os limites da reserva de 

consistência e da reserva do possível, que adiante serão analisados.  

Nesses casos, o juiz não estará invadindo as atribuições do legislador, até porque a sua 

decisão não terá caráter abstrato e geral, mas concreto e específico àquela hipótese em que ele foi 

chamado a intervir. O que não pode é ficar de braços cruzados diante de uma 

inconstitucionalidade: ou a situação é inconstitucional, e merece correção judicial, ou não é 

inconstitucional. Além disso, o juiz, ao dar maior abrangência ao conteúdo da norma, não está 

agindo diferentemente do que quando aplica a integração analógica ou a interpretação extensiva.  

De qualquer modo, mesmo que não se admita a superação desse dogma, o certo é que ele 

somente poderia ser invocado em casos em que incide o princípio da estrita reserva legal, como o 

direito penal155, tributário ou administrativo156, pois, nesses casos, há uma exigência de lei 

decorrente da própria Constituição. 

No caso dos direito sociais, o art. 6º, e o art. 196, da CF/88, não submetem a matéria ao 

princípio da reserva legal. Pelo contrário, a Constituição informa que os direitos serão usufruídos 

“nos termos desta Constituição”. 

                                                           
154 Jurisdição Constitucional como Democracia. Tese de Doutorado, p. 71 e 190. Mais à frente, há um 
argumento ainda mais convincente para permitir a atuação positiva do juiz: “Em toda Constituição escrita existe 
o princípio implícito de que qualquer comportamento a ela contrário reveste-se de ilicitude, o que decorre de sua 
próprio supremacia. Se se tratar de inconstitucionalidade por ação, o princípio exige a invalidação retroativa do 
ato ilícito, salvo se existirem razões superiores em sentido contrário. Se se tratar de inconstitucionalidade por 
omissão, o princípio exige o seu suprimento, nas mesmas circunstâncias. Como a Constituição brasileira atribui 
ao Judiciário o controle da atividade dos demais poderes constituídos, o princípio exige que, em um e outro caso, 
a referida instituição tome as providências cabíveis para preservar a força normativa da ordem constitucional. O 
juiz tem, diante de casos concretos, o dever geral de dizer o Direito aplicável, mesmo que para isso seja 
necessário invalidar ato legislativo inconstitucional ou suprir omissão legislativa da mesma natureza” (p. 193). 
155 Mesmo em matéria penal é possível citar um caso em que o Supremo Tribunal Federal agiu como “legislador 
positivo”, embora inconscientemente. Tratava-se das hipóteses de legitimação ativa para a propositura da ação 
penal nos casos de ofensa dirigido contra funcionário público em razão de seu ofício (ofensa “propter officium”). 
O Supremo Tribunal Federal entendeu que a ação penal nesses casos poderia ser iniciada pelo próprio ofendido, 
apesar de o Código Penal a qualificar de pública condicionada (Inq. 726). 
156 Ao julgar o RMS nº 22.307/DF, o Supremo Tribunal Federal, sem levar em conta o dogma do legislador 
positivo, deferiu aos servidores públicos civis a extensão do reajuste de 28,86% previsto nas Leis nºs 8.622/93 e 
8.627/93, concedida aos militares, por força do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal. 



 

 

Desse modo, é possível que o Judiciário atue positivamente, corrigindo as situações de 

inconstitucionalidade de omissão parcial envolvendo os direitos sociais, mesmo sem base legal 

expressa, com fundamento nos princípios da máxima efetividade do direito fundamental e da 

igualdade, aqui compreendida em seu sentido formal e material.  

Como se verá, são bastante comuns os casos em que o Judiciário, inclusive o próprio 

Supremo Tribunal Federal, atua à margem da lei para conferir aplicabilidade aos direitos sócio-

econômicos. Pelo menos nesses casos, felizmente, o dogma da vedação da atuação do juiz como 

legislador positivo não tem sido óbice à efetivação de uma norma constitucional. 

 

7.1.3. A Necessidade de Previsão Orçamentária para Realização de Despesas Públicas 

 

A Constituição Federal de 1988 veda o início de programas ou projetos não incluídos na 

lei orçamentária anual (art. 167, inc. I), a realização de despesas que excedam os créditos 

orçamentários (art. 167, inc. II), bem como a transposição, o remanejamento ou a transferência 

de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 

autorização legislativa (art. 167, inc. VI). 

Percebe-se, portanto, que houve uma preocupação do constituinte em planejar todas as 

despesas realizadas pelo Poder Público. 

Levando-se ao extremo a exigência de previsão orçamentária para a realização de qualquer 

despesa, a concretização judicial de normas que implicassem gastos de verbas públicas poderia 

ficar inviabilizada diante da ausência de previsão orçamentária. Em outras palavras: se não 

houvesse previsão na lei do orçamento anual, o juiz não poderia ordenar ao Poder Público uma 

obrigação de fazer que implicasse em gasto de dinheiro público, nem mesmo poderia determinar 

a alocação de recursos financeiros para atender despesas pontuais, pois a matéria orçamentária é 

submetida à reserva legal, não possuindo o Judiciário função legislativa nessa área. 

Logicamente, esse entendimento não pode prevalecer, sob pena de tornar inútil a tutela 

jurisdicional contra o Poder Público. 

A necessidade de previsão orçamentária para realização de despesas públicas é regra 

dirigida essencialmente ao administrador, não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito 

para concretizar uma outra norma constitucional, através de uma simples ponderação de valores. 

Não fosse assim, o magistrado não poderia determinar, por exemplo, a concessão de um 



 

 

benefício previdenciário negado administrativamente a quem possuísse o direito, caso a despesa 

para a implementação do benefício não estivesse expressamente prevista no orçamento, nem 

poderia suspender a exigibilidade de um tributo inconstitucional, pois a receita estaria prevista no 

orçamento. 

É óbvio, portanto, que não há vedação para que o juiz ordene ao Poder Público a 

realização de despesas para fazer valer um dado direito constitucional, até porque as normas em 

colisão (previsão orçamentária versus direito fundamental a ser concretizado) estariam no mesmo 

plano hierárquico, cabendo ao juiz dar prevalência ao direito fundamental dada a sua 

superioridade axiológica em relação à regra orçamentária.  

Nesse sentido, o Min. Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Pet. 

1.246-SC, ponderou que  

entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito 

subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema 

- que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: 

aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana157. 

Um outro ponto que surge em razão da necessidade de previsão orçamentária para a 

realização de despesas públicas é a de saber se poderia o Poder Público negar-se a cumprir a 

ordem judicial sob o fundamento de que não há previsão orçamentária. 

A resposta é negativa, sem dúvida. 

O tema, aliás, já foi objeto de análise de juristas da lavra de Eros Roberto GRAU158 e Ives 

Gandra MARTINS159, ao responderem uma consulta formulada por Gilmar Ferreira Mendes, 

quando este ainda era Consultor-Geral da União. Ambos chegaram à conclusão de que, havendo 

                                                           
157 O Promotor de Justiça e Mestre em Direito Público pela UERJ Marcos Masseli GOUVÊA critica o 
posicionamento extremista do Ministro Celso de Mello. De acordo com seu entendimento, “atividade burocrática 
que cerca a implementação do fornecimento estatal de medicamentos (notadamente aquela ligada à previsão e ao 
controle orçamentários), de fato, pode ceder espaço a outras normas sobranceiras (prioritárias por imperativo 
constitucional ou jusfundamental) quando de sua aplicação, mas nem por isso deve ser considerado um ‘problema 
secundário’ ou burocrático.  O tom do aresto coligido, porém, parece olvidar que o orçamento público, ele também, é 
algo ‘previsto constitucionalmente’, correspondendo aos importantes imperativos de transparência e racionalização da 
gestão financeira” (GOUVÊA, Marcos Masseli. O Direito ao Fornecimento Estatal de Medicamentos. Rio de 
Janeiro: Slaib Filho. [on-line] Disponível na Internet via WWW. URL: http://www.nagib.net/texto/varied_16.doc 
(Consultado em 10.9.2002). 
158 GRAU, Eros Roberto. Despesa Pública. Conflito entre Princípios e Eficácia das Regras Jurídicas. O 
Princípio da Sujeição da Administração às Decisões do Poder Judiciário e o Princípio da Legalidade da 
Despesa Pública. In: Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, 1993. 
159 MARTINS, Ivens Gandra da Silva. Ordem Judicial de Pagamento – Ausência de Recursos Orçamentários – 
Teoria de Impossibilidade Material. In: Revisa de Direito Administrativo, São Paulo, 1992.  



 

 

conflito entre o princípio da legalidade das despesas públicas e o princípio da sujeição da 

Administração às decisões do Poder Judiciário, deve prevalecer o cumprimento da ordem judicial 

em qualquer hipótese, salvo se não houver condições materiais de obedecer a decisão, em razão 

da absoluta exaustão orçamentária, que deve ser devidamente comprovada. 

Embora a ausência de previsão orçamentária não seja limite à atuação judicial, é inegável 

que, ao decidir, o juiz não pode ficar totalmente indiferente quanto aos impactos orçamentários 

de sua decisão, já que uma ordem judicial demasiadamente onerosa poderá inviabilizar o 

funcionamento de todo o aparelho administrativo; porém, nesse ponto, não é a necessidade de 

previsão orçamentária que estará limitando a atividade judicial, mas o princípio da 

proporcionalidade, a reserva de consistência e a reserva do possível, que são os verdadeiros 

limites à atuação judicial em matéria de efetivação de normas constitucionais. 

Em síntese, pode-se concluir que a necessidade de previsão orçamentária não pode servir 

de óbice à concretização judicial dos direitos sociais, mesmo que seja necessária a realização de 

despesas públicas. 

 

7.1.4. A Discricionariedade da Administração 

 

É clássico o entendimento de que não cabe o controle judicial dos atos administrativos 

discricionários. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência tradicionais informam que esses atos 

administrativos só podem ser questionados judicialmente em seus aspectos de legalidade 

(aspectos formais de validade). Portanto, dentro da área legalmente aberta da "conveniência" e 

"oportunidade", o administrador seria livre para agir da forma como bem entendesse, desde que, 

obviamente, não ultrapassasse a barreira imposta pela lei. Haveria, com isso, uma limitação às 

possibilidades de concretização judicial de normas constitucionais, em especial as que envolvem a 

saúde, já que são amplas as medidas normativas e administrativas que podem ser adotadas, e ao 

administrador caberia escolher as medidas que bem entendesse para atingir o objetivo 

constitucional. 

O posicionamento doutrinário e jurisprudencial mais recente, no entanto, como 

decorrência da ascensão do Judiciário como verdadeiro poder constituído, alarga ainda mais o 

campo de abrangência do controle judicial dos atos administrativos, inclusive os discricionários. 

Diz-se, com isso, que o administrador não tem apenas o dever jurídico da boa administração 



 

 

(agindo em observância da legalidade), mas o da melhor administração para atingir a finalidade pública 

(dentro do critério de moralidade e eficiência). 

Ao afirmar que o administrador tem o dever de adotar a melhor solução entre as 

possíveis, não implica dizer que a discricionariedade não mais existe. Claro que não. Ainda há a 

discricionariedade, mas ela é restrita ao plano normativo, abstrato. Explica-se.  

Abstratamente, o comando da norma permite ao Administrador adotar inúmeras soluções 

a uma determinada situação fática, todas elas "legalmente" possíveis: agir ou não agir, agir de tal 

ou qual forma, agir em tal ou qual momento etc. No entanto, descendo do plano abstrato ao caso 

concreto, o administrador terá o dever jurídico de praticar "não qualquer ato dentre os comportados pela 

regra, mas única e exclusivamente aquele que atenda com absoluta perfeição à finalidade da lei"160.  

Se, no caso concreto, for possível verificar que o administrador não agiu da melhor forma 

possível, não importando que a norma haja conferido liberdade para o administrador praticar o 

ato tal ou qual, aí então o Judiciário, em razão do princípio da inafastabilidade do controle 

jurisdicional, poderia controlar a validade desde ato, inclusive no que se refere aos pressupostos 

do próprio mérito. Por outro lado, caso não se possa aferir qual é a solução ótima, em outras 

palavras, se não for possível provar ou demonstrar que o administrador não agiu da melhor forma 

possível, como, por exemplo, nos casos de elaboração de políticas públicas de certa 

complexidade, faleceria ao Poder Judiciário legitimidade para controlar a validade ou não do 

referido ato, vez que aí incidiria a “reserva de consistência”, cujo significado será visto 

oportunamente.  

Assim, a discricionariedade do administrador seria "pura e simplesmente o resultado da 

impossibilidade da mente humana poder saber sempre, em todos os casos, qual a providência que atende com 

precisão capilar a finalidade da regra de Direito"161. Em outros termos: "em quaisquer outros casos nos quais 

a mente humana possa acordar em que diante do caso concreto uma só conduta era razoavelmente admissível para 

satisfazer a finalidade legal, só ela poderia ser adotada"162. 

Essa nova mentalidade acarreta uma profunda intensificação no controle jurisdicional da 

validade dos atos discricionários. As novas funções agora atribuídas aos magistrados, com uma 

participação política ativa na solução dos problemas sociais e econômicos, fazem com que o 

controle dos atos administrativos sejam fiscalizados em todos os aspectos e não apenas quanto à 

                                                           
160 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998, p. 33. 
161 Idem, p. 43. 
162 Ibdem, p. 44. 



 

 

forma. Pode-se, inclusive, chegar ao ponto extremo de substituir o conteúdo do ato por outro 

indicado judicialmente163, proporcionando a prestação jurisdicional sempre que esteja diante de 

uma lesão ou ameaça a direito. 

Portanto, segundo o entendimento mais atual, até mesmo os atos discricionários poderão 

ser controlados pelo Judiciário, desde que se demonstre que o administrador não adotou a 

providência que atende com precisão capilar a finalidade da regra de Direito aplicável. Sempre 

que for possível comprovar que apenas uma conduta era razoavelmente admissível para satisfazer 

a finalidade legal, só ela poderá ser adotada e, não sendo adotada, cabe o controle do ato pelo 

Judiciário164.  

Assim, mesmo reconhecendo as múltiplas possibilidades de atuação legislativa e 

administrativa nessa área, é de se admitir que, em certas situações, será bastante delimitada a 

fixação da conduta a ser adotada pelo Poder Público a fim de realizar o objetivo constitucional. 

Por exemplo, se a proliferação de uma doença endêmica ou epidêmica somente pode ser 

prevenida através do fornecimento de uma dada vacina, a conduta devida será precisamente uma 

ampla campanha de vacinação, já que não haverá ações alternativas a serem tomadas165. No caso 

da dengue, outro exemplo, a melhor política será a baseada em campanhas educativas de modo a 

esclarecer as formas de eliminação de focos domiciliares do mosquito166.  

Em suma, mesmo nos casos em que há dificuldade em se estabelecer a melhor política ou 

estratégia para proteger um determinado direito social, é certo que o órgão responsável deve 

adotar um meio que torne efetivo esse direito e, no caso de existir apenas um meio, deve ser 

escolhido precisamente esse meio e, no caso de inércia, caberá ao Judiciário suprir a omissão, 

reunindo elementos consistentes que demonstrem o acerto da decisão. 

 

7.1.5. A natureza meramente programática dos direitos sociais 

 

Durante muito tempo, foi totalmente afastada a força jurídica das normas constitucionais 

garantidoras de direitos sociais. Alegava-se que tais normas seriam meramente programáticas, 

                                                           
163 Cf. MORAES, Germana de Oliveira. Controle Judicial da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 
1999, p. 176. 
164 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional . 2. ed. São 
Paulo: Malheiros, 1998. 
165 Cf. ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos 
exigibles . Madrid: Trotta, 2002, p. 126. 
166 Cf. GOUVÊA, Marcos Masseli. O direito ao fornecimento estatal de medicamentos . Rio de 
Janeiro: Slaib Filho. [on-line] Disponível em:<http://www.nagib.net/texto/varied_16.doc>. Acesso em 
10 set. 2002. 



 

 

destinadas exclusivamente ao Executivo e ao Legislativo, e somente a eles competiria a tarefa de 

dar-lhes efetividade. Assim, sem a intervenção dos órgãos políticos (Executivo e Legislativo), a 

norma puramente programática não teria efetivação no mundo real167, não podendo ser invocada 

nos Tribunais para qualquer efeito, pois delas não emanariam direitos nem pretensões jurídicas. 

Considerando o discurso que vem sendo exposto neste trabalho, é fácil perceber que essa 

tese é ultrapassada. Primeiramente, porque os direitos sociais não são normas meramente 

programáticas. Em segundo lugar, porque, mesmo que os direitos sociais fossem considerados 

normas programáticas, houve uma evolução quanto à força jurídica das normas dessa espécie, de 

tal sorte que, hoje, mesmo as normas ditas programáticas possuem força jurídica suficiente para 

permitir a atuação judicial em uma situação de violação por ação ou omissão do Legislador. 

Noberto BOBBIO, após analisar os fatores que dificultam a efetivação ou aplicação das 

normas jurídicas referentes aos direitos humanos, com um pouco de ironia e perplexidade, 

questiona: 

O campo dos direitos do homem - ou, mais precisamente, das normas que declaram, 

reconhecem, definem, atribuem direitos ao homem - aparece, certamente, como aquele 

onde é maior a defasagem entre a posição da norma e sua efetiva aplicação. E essa 

defasagem é ainda mais intensa precisamente nos direitos sociais. Tanto é assim que, na 

Constituição italiana, as normas que se referem a direitos sociais foram chamadas  

pudicamente de ‘programáticas’. Será que já nos perguntamos alguma vez que gênero 

de normas são essas que não ordenam, proíbem ou permitem hic et nunc, mas 

ordenam, proíbem e permitem num futuro indefinido e sem um prazo de carência 

claramente delimitado? E, sobretudo, já nos perguntamos alguma vez que gênero de 

direitos são esses que tais normas definem? Um direito cujo reconhecimento e cuja 

efetiva proteção são adiados sine die, além de confiados à vontade de sujeitos cuja 

obrigação de executar o ‘programa’ é apenas uma obrigação moral ou, no máximo, 

política, pode ainda ser chamado de ‘direito’?168  

Considerar que um direito fundamental social constitui mera exortação moral para o 

Poder Público, ficando ao léu das veleidades deste a efetivação desse ‘pseudo-direito’, seria o 

mesmo que dizer que a Constituição não é a Lei Fundamental do país, com hierarquia normativa 

suprema. Além disso,  

ou o direito é fundamental, e como tal deve ser protegido e efetivado, ou não o é, e 

então é aceitável que fique à disposição do legislador. É contraditório conceber direitos 

                                                           
167 Esse ponto de vista é defendido, por exemplo, por FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A Aplicabilidade 
das Normas Constitucionais, p. 224. In: SARAIVA, Paulo Lopo. Antologia Luso-Brasileira de Direito 
Constitucional. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica Ltda, 1992, p. 213/224. 
168 BOBBIO, Noberto. A Era dos Direitos. 8a ed, Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 77/78. 



 

 

fundamentais como dependentes de ação legislativa. Não se aceita aqui, jurídica ou 

politicamente, categoria de direitos fundamentais destituída de aplicabilidade169. 

Nesse sentido, sintetizando o posicionamento do Tribunal Constitucional da República 

Federal da Alemanha, em acórdão de 29 de janeiro de 1969, Eros Roberto GRAU explica que: 

a) quando a teoria sobre normas constitucionais programáticas pretende que na 

ausência de lei expressamente reguladora da norma esta não tenha eficácia, desenvolve 

uma estratégia mal expressada de não vigência (da norma constitucional), visto que, a 

fim de justificar-se uma orientação de política legislativa – que levou à omissão do 

Legislativo – vulnera-se a hierarquia máxima normativa da Constituição; 

b) o argumento de que a norma programática só opera seus efeitos quando editada a lei 

ordinária que a implemente implica, em última instância, a transferência da função 

constituinte ao Poder Legislativo, eis que a omissão deste retiraria de vigência, até a sua 

ação, o preceito constitucional; 

c) não dependendo a vigência da norma constitucional programática da ação do Poder 

Legislativo, quando – atribuível a este a edição de lei ordinária -, dentro de um prazo 

razoável, não resultar implementado o preceito, sua mora implica em violação da ordem 

constitucional; 

d) neste caso, tal mora pode ser declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário, 

competindo a este ajustar a solução do caso sub judice ao preceito constitucional não 

implementado pelo legislador, sem prejuízo de que o Legislativo, no futuro, exerça suas 

atribuições constitucionais170. 

Dessa forma, deve ser afastado o argumento de que o Judiciário não pode dar efetividade 

a um direito social se não houver legislação integradora. O juiz, ao sentenciar um caso 

envolvendo a aplicabilidade de direitos sociais, deve encontrar meios de tornar a norma 

constitucional eficaz, efetiva e exeqüível e não, comodamente, negar-se a cumprir os 

mandamentos constitucionais sob o argumento de que não existe legislação integradora dispondo 

sobre a matéria. Há bastante tempo não se admite mais a invocação do non liquet171, de tal modo 

que o juiz, desde que presentes as condições da ação, deve se pronunciar sobre o mérito da 

pretensão posta a julgamento. 

 

7.1.6. A impossibilidade do controle judicial das questões políticas 

                                                           
169 MORO, Sérgio Fernando. Jurisdição Constitucional como Democracia. Tese de Doutorado, 2002, p. 202. 
170 GRAU, Eros Roberto. Canotilho, Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador, 2ª edição: resenha de 
um prefácio. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Canotilho e a Constituição Dirigente, São Paulo: 
Renovar, 2002. 
171 O termo "non liquet" vem da expressão latina iuravi mihi non liquere, atque ita iudicatu illo solutus sum 
(jurei que o assunto não estava claro, ficando, em conseqüência, livre daquele julgamento). 



 

 

 

Também é freqüentemente invocada como limite de atuação judicial a impossibilidade do 

controle jurisdicional das chamadas “questões políticas”. Defende-se que, em nome do princípio 

da separação entre os poderes, não poderia o Judiciário fiscalizar os atos políticos praticados pelo 

Executivo e Legislativo. Assim, por exemplo, tendo em vista que a concretização do direito à 

saúde envolveria a escolha de políticas públicas de certa complexidade, não caberia ao Judiciário 

interferir na escolha dos órgãos políticos (Executivo ou Legislativo) e muito menos substituir a 

vontade política desses órgãos nessa matéria, sob pena de subverter os papéis conferidos pela 

Constituição às funções estatais, além de por abaixo todos os esforços organizacionais 

necessários a uma prestação dos serviços de saúde universal que a Constituição almejou que fosse 

baseada em um “sistema único”, ou seja, corretamente planejado, estudado e implementado172. 

O que se disse a respeito do controle judicial dos atos discricionários pode ser aplicado 

aqui, porém é necessário algum complemento a fim de precisar melhor os limites da atuação 

judicial. 

Inicialmente, embora se defenda que o campo de atuação judicial seja cada vez mais 

amplo, é inquestionável que ainda há “zonas de imunidade” impeditivas da fiscalização 

jurisdicional dos atos do poder público. Uma delas já se mencionou: não deve o Judiciário anular 

um ato administrativo “discricionário” quando não puder demonstrar o desacerto do referido 

ato. 

Além disso, ainda há determinados atos que, pela carga essencialmente política que 

contêm, não poderiam, em tese, ser submetidos ao crivo do controle judicial. Exemplo clássico 

seria a declaração de guerra pelo Presidente da República, em que seria extremamente perigosa, 

do ponto de vista da harmonia entre os poderes, uma fiscalização judicial da validade desse ato, 

até porque haveria sérios riscos de uma decisão nesse sentido não ser cumprida. 

                                                           
172 Marcos Masseli GOUVÊA alerta que os magistrados não estão se preocupando com os impactos 
administrativos de suas decisões em matéria de fornecimento de medicamentos. Exemplifica dizendo que alguns 
medicamentos apenas podem ser fornecidos caso o doente encontre-se cadastrado junto a um centro de 
referência, a fim de que esses doentes sejam incluídos em um vasto programa, que inclui a prevenção, detecção 
precoce de enfermidades, o diagnóstico e o tratamento, evitando o uso mal-orientado do medicamento, além de 
permitir um perfeito mapeamento da demanda. Assim, ao determinar o fornecimento de medicamento sem 
observância do prévio cadastramento e sem impor a reposição do seu estoque, o magistrado estará impedindo 
uma melhor organização do sistema, além de deixar sem assistência farmacêutica outro doente, que já se 
encontrava devidamente cadastrado junto ao centro de referência (GOUVÊA, Marcos Masseli. O Direito ao 
Fornecimento Estatal de Medicamentos. Rio de Janeiro: Slaib Filho. [on-line] Disponível na Internet via 
WWW. URL: http://www.nagib.net/texto/varied_16.doc (Consultado em 10.9.2002)). 



 

 

No caso dos direitos sociais, embora seja inquestionável que há aspectos políticos, muitas 

vezes a matéria envolve aspectos técnicos, diminuindo bastante o campo de atuação do 

administrador e do legislador. Nesses casos, não pode o juiz deixar de prestar a tutela jurisdicional 

sob a escusa de que é a mera vontade política que deverá dar concretização à norma 

constitucional. Do contrário, os direitos sociais não passarão de mera lírica constitucional. 

Apesar disso, é importante reconhecer que o papel do Judiciário deverá ser meramente 

subsidiário: apenas quando os demais poderes falharem na sua função (agir mal ou não agir) 

deverá o juiz tentar, consistentemente, suprir as deficiências dos poderes políticos, agindo com 

extrema cautela para não ultrapassar os limites que lhes são impostos.  

O ativismo judicial deve ser limitado apenas às hipóteses extremamente necessárias. 

Sempre que se puder resolver a questão através do diálogo com os órgãos políticos envolvidos, 

sem necessitar impor obrigações unilaterais, assim deve ser feito, no intuito de preservar a 

harmonia entre os poderes, até porque, em última análise, os encarregados naturais da formulação 

de políticas públicas são o Legislativo e o Executivo. Apenas quando esses poderes falharem em 

sua missão ou simplesmente forem inertes na adoção de medidas necessárias a cumprir as normas 

constitucionais, será justificável (legítima) uma intervenção do Judiciário, desde que seja possível 

demonstrar o desacerto do agir ou do não agir desses outros poderes. 

O magistrado não deverá agir como uma espécie de “escudeiro solitário” na busca da 

concretização constitucional a qualquer custo. Antes, deverá ser um parceiro de caminhada173 na 

busca da solução mais justa para todos os envolvidos no processo democrático constitucional. 

 

7.2 A Teoria da Eficácia Mínima 

 

Depois de analisar e rebater os principais argumentos contra a possibilidade de efetivação 

judicial dos direitos sociais, vale a pena analisar a famosa monografia desenvolvida por José 

Afonso da Silva a respeito da aplicabilidade das normas constitucionais, publicada em 1967 e que 

representou um grande avanço no direito brasileiro, pois demonstrou o equívoco da velha 

distinção entre normas constitucionais auto-aplicáveis e não-auto-aplicáveis, que dominava o 

entendimento jurisprudencial até então. 

A primeira edição da obra “Aplicabilidade das normas constitucionais”, de José Afonso 

da Silva, data de 1967. 



 

 

O período não era muito favorável ao direito constitucional. Vivia-se em um regime de 

exceção, onde uma penada poderia suspender direitos reconhecidos constitucionalmente. A 

norma constitucional valia muito pouco. A Constituição não passava de um “livrinho”, para 

utilizar uma imagem divulgada em rede nacional por um general de quatro estrelas. Censura, 

tortura, perseguições políticas, eram praticamente institucionalizados, apesar da Constituição. 

Nesse conturbado cenário, José Afonso da Silva conseguiu uma proeza: obteve 

reconhecimento por uma teoria que tratava justamente da aplicabilidade das normas 

constitucionais. 

Sua teoria atingiu tal nível de aceitação no cenário jurídico nacional que ainda hoje, 

passados mais de trinta anos, é adotada pelo Supremo Tribunal Federal em alguns casos. 

Merece ser feito um resumo bem resumido da teoria de José Afonso da Silva para que se 

possam conhecer suas qualidades e seus defeitos. 

José Afonso da Silva classificou as normas constitucionais, quanto à eficácia, em normas 

constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas 

constitucionais de eficácia limitada. 

As normas constitucionais de eficácia plena, segundo o próprio autor da tese, seriam 

aquelas que, desde a entrada em vigor da constituição, produzem, ou têm possibilidade de 

produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses, comportamentos e situações, 

que o legislador constituinte, direta e normativamente, quis regular174. 

As normas constitucionais de eficácia contida, por sua vez, seriam aquelas em que o 

legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas 

deixou margem à atuação restritiva por parte da competência discricionária do Poder Público, 

nos termos que a lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais nela enunciados175. 

Por fim, as normas constitucionais de eficácia limitada seriam aquelas através das quais o 

legislador constituinte traça esquemas gerais de estruturação e atribuições de órgãos, entidades ou 

institutos, para que o legislador ordinário os estruture em definitivo, mediante lei176. 

Com exemplos, será mais fácil compreender a classificação. 

O §1º, do art. 18, seria um típico exemplo de norma constitucional de eficácia plena: 

“Brasília é a capital federal”. A norma é, por assim dizer, auto-suficiente. Ela produz todos os 

                                                                                                                                                                                     
173 Cf. CARVALHO, Amilton Bueno. O Papel dos Juízes na Democracia, p. 370. In: Revista da Ajuris, n. 70, 
Porto Alegre: Ajuris, 1997. 
174 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais . 3. ed. São Paulo: Malheiros, 
1998, p. 101. 
175 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais . 3. ed. São Paulo: Malheiros, 
1998, p. 116. 



 

 

seus efeitos independentemente de regulamentação infraconstitucional. Brasília é a capital federal 

e ponto. 

Um exemplo de norma de eficácia contida seria a do art. 5º, inc. XIII: “é livre o exercício 

de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer”. Isso quer dizer que, em princípio, enquanto a lei não estabelecer as qualificações 

profissionais que entender devidas para o exercício de alguma profissão, será pleno o direito de 

que trata o artigo. A lei, no futuro, pode até vir a restringir esse exercício em relação a alguma 

profissão específica; mas enquanto não o fizer, será ampla a eficácia do dispositivo e, portanto, 

livre o exercício da profissão. Em regra, o que caracteriza essa espécie de norma é a existência de 

expressões como “nos termos da lei”, “conforme dispuser a lei”, “na forma da lei” etc. 

Com relação às normas de eficácia limitada, há inúmeros exemplos. Quase todos os 

artigos que começam com “a lei disporá...”, “a lei regulará...”, “a lei disciplinará...” etc. são, 

segundo a teoria de José Afonso da Silva, normas de eficácia limitada. “A lei reservará percentual 

dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência” (art. 37, inc. VIII): eis 

um clássico exemplo de norma constitucional de eficácia limitada, na lição de José Afonso da 

Silva.  

O grande “pecado” da teoria de José Afonso da Silva refere-se precisamente às normas de 

eficácia limitada, aqui incluídas as chamadas normas programáticas, que seriam aquelas que 

estabelecem programas sociais a serem implementados pelo Estado. 

Para ele, essas normas, por si sós, pouco valem. Sua eficácia, como o próprio nome 

indica, está limitada (ou condicionada, como queira) à edição da lei nela prevista. Se essa lei não 

for editada nunca, a norma constitucional nunca produzirá os efeitos previstos. A norma 

constitucional seria dirigida exclusivamente ao legislador. 

É óbvio que esse entendimento não pode prevalecer, sob pena de tornar a efetividade 

Constituição “refém” da vontade do Congresso Nacional. Ou seja: o legislador 

infraconstitucional terá mais poder do que o próprio legislador constituinte, o que é um absurdo 

do ponto de vista jurídico. 

Pela teoria de José Afonso da Silva, as normas constitucionais de eficácia limitada teriam 

apenas uma “eficácia negativa”, já que possuiriam eficácia jurídica imediata, direta e vinculante na 

medida em que: 

I – estabelecem um dever para o legislador ordinário; II – condicionam a legislação 

futura, com a conseqüência de serem inconstitucionais as leis ou atos que as ferirem; III 

– informam a concepção do Estado e da sociedade e inspira a sua ordenação jurídica, 

                                                                                                                                                                                     
176 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais . 3. ed. São Paulo: Malheiros, 



 

 

mediante a atribuição de fins sociais, proteção dos valores da justiça social e revelação 

dos componentes do bem comum; IV – constituem sentido teleológico para a 

interpretação, integração e aplicação das normas jurídicas; V – condicionam a atividade 

discricionária da Administração e do Judiciário; VI – criam situações subjetivas, de 

vantagem ou desvantagem177. 

Essa tese da eficácia negativa das normas de eficácia limitada constitui, sem dúvida, um 

considerável avanço, sobretudo porque foi desenvolvida no período de ditadura militar, em que 

foi bastante enfraquecida a força normativa da Constituição. No entanto, na medida em que 

apenas possibilita a atuação do Judiciário nos casos de ação estatal contrária à norma, sem 

possibilitar a concretização judicial nos casos de omissão dos Poderes Públicos, ela se torna 

insuficiente. É preciso superar essa concepção, sob pena de se entregar a efetividade da norma 

constitucional ao mero arbítrio dos governantes, o que, certamente, não foi o que a Constituição 

de 1988 desejou, tanto que criou o mandado de injunção especificamente para isso178. 

De qualquer modo, José Afonso da Silva conseguiu algo extraordinário: em um momento 

de descrença na força normativa da Constituição, ele foi capaz de extrair das normas 

constitucionais alguma eficácia, ainda que no campo meramente acadêmico. 

É lógico que a teoria pertence ao seu tempo. Ela não foi escrita com base na Constituição 

de 1988, que trouxe novos ares à doutrina constitucional. Portanto, não se pode querer imobilizar 

no tempo uma doutrina que foi escrita em um momento completamente diferente do que se vive 

hoje. 

A teoria teve seus méritos – e por isso deve ser aplaudida. Mas não pode ser sacralizada; 

afinal, aprisionar o pensamento é ir em sentido contrário à natureza humana, que tem na 

mutabilidade cultural uma de suas notas essenciais. 

Por isso, a teoria de José Afonso da Silva não deve ser levada tão à risca. Deve-se 

aproveitar o que ela tem de bom e adaptar o que ela tem de ultrapassada aos novos princípios do 

direito constitucional, em especial ao princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. 

 

7.3 A Teoria da Eficácia Máxima 
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São inúmeras as teorias desenvolvidas por juristas brasileiros no sentido de superar a 

teoria de José Afonso da Silva acerca das normas de eficácia limitada, procurando acentuar a 

força jurídica potencializada das normas constitucionais. 

Essa nova mentalidade vem sendo desenvolvida com maior intensidade após a 

Constituição Federal de 1988 que forneceu alicerce normativo para a construção de um novo 

direito constitucional, calcado na força normativa da Constituição, no reconhecimento da 

potencialidade jurídica dos princípios constitucionais, na defesa dos direitos fundamentais e na 

aceitação da jurisdição constitucional.  

A doutrina apenas varia quanto à possibilidade de interferência judicial, concluindo, de 

um modo geral, que, dentro da “reserva do possível” (conceito que merecerá uma atenção 

especial), o cumprimento de toda norma constitucional pode ser exigido judicialmente, cabendo 

ao Judiciário, diante da inércia governamental na realização de um dever imposto 

constitucionalmente, proporcionar as medidas necessárias ao cumprimento do direito 

constitucional em jogo, com vistas à máxima efetividade da Constituição. 

Com essa nova concepção, que busca a concretização máxima das normas 

constitucionais, as chamadas normas constitucionais de eficácia limitada, e mesmo as normas 

constitucionais “programáticas”, alcançam um novo grau de aplicabilidade: antes, elas eram 

dirigidas apenas ao legislador, que decidiria acerca da oportunidade e conveniência de fazer valer 

a norma constitucional; agora, também o Poder Judiciário pode ajudar a dar concretização a essa 

norma. 

Com essa nova concepção, baseada no princípio da máxima efetividade, o Judiciário pode 

buscar a concretização de todas as normas constitucionais, mesmo diante da omissão do 

legislador. Se o legislador ficar inerte, nada mais razoável do que permitir que o Judiciário dê a 

melhor concretização possível à norma constitucional. 

Vejam-se alguns doutrinadores brasileiros que defendem a justiciabilidade dos direitos 

sociais. Vale ressaltar, de logo, que a ordem ora estabelecida não se baseou em critérios pré-

definidos, nem mesmo pretendeu esgotar todos os estudos sobre o tema, que vêm crescendo em 

progressão geométrica. 

 

7.3.1 Paulo Bonavides 

 

O Professor Paulo Bonavides, cujas aulas tive a grata oportunidade de assistir durante o 

Curso de Mestrado, é, sem dúvida, o maior constitucionalista vivo no Brasil.  



 

 

As suas lições de direito constitucional, escritas em seu “Curso de Direito 

Constitucional”179 há mais de trinta anos, traduzem um pensamento avançado até para os dias de 

hoje. Se um determinado tema é considerado atualmente como o que há de mais moderno em 

matéria de direito constitucional, certamente o Professor Paulo Bonavides já escrevia sobre esse 

mesmo tema décadas atrás. E certamente o que ele escreve agora, será, daqui a alguns anos, a 

mentalidade dominante. 

A principal característica de seu pensamento constitucional é a defesa apaixonada que ele 

faz dos princípios constitucionais, da força normativa da Constituição, dos direitos fundamentais 

e da democracia (inclusive a direta, diga-se de passagem). 

Não é preciso muito esforço para perceber que ele conseguiu transferir esses ideais para 

seus discípulos, conforme se pode observar pela leitura deste trabalho, razão pela qual se torna 

até difícil, senão impossível, fazer uma avaliação isenta de seu pensamento em matéria de direitos 

fundamentais. 

O principal livro do Prof. Paulo Bonavides que trata da efetivação dos direitos 

econômicos, sociais e culturais é o seu já referido “Curso de Direito Constitucional”. 

Ao tratar dos “direitos fundamentais de segunda geração”, Bonavides explica que, 

inicialmente, esses direitos foram vítimas de especulações filosóficas e políticas de acentuado 

cunho ideológico, tendo passado por um ciclo de baixa normatividade, no qual sua eficácia e 

juridicidade foram questionadas em virtude de não conterem para sua concretização aquelas 

garantias processuais habitualmente reservadas aos direitos de liberdade. O Prof. Bonavides 

reconhece, porém, que atualmente há uma tendência de que esses direitos tornem-se tão 

justiciáveis quanto os direitos de primeira geração, em razão do reconhecimento constitucional de 

que os direitos fundamentais possuem aplicabilidade imediata180. 

Em seguida, Paulo Bonavides ressalta a importância do Poder Judiciário na efetivação dos 

direitos fundamentais, que, por sinal, não devem ser apenas interpretados, mas, sobretudo, 

concretizados, conforme já enfatizado anteriormente. Daí porque “o juiz constitucional, tendo 

por incumbência proteger os direitos fundamentais, faz da concretização tarefa essencial” 181. 

Para ele, o juiz deve abandonar as tradições da velha hermenêutica, de caráter individual, 

formal e privatista, para abraçar uma Nova Hermenêutica, com um profundo conteúdo material, 

baseada no valor da dignidade da pessoa humana, da democracia, dos direitos fundamentais. 

Enquanto na velha hermenêutica interpretava-se a lei, e lei era tudo, e dela tudo podia ser 

retirado que coubesse na função elucidativa do intérprete, por uma operação lógica; na Nova 
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Hermenêutica, ao contrário, concretiza-se o preceito constitucional, de tal sorte que concretizar 

é algo mais do que interpretar, é, em verdade, interpretar com acréscimo, com criatividade182.  

Alguma dúvida de que a Nova Hermenêutica é a filosofia que orienta o presente trabalho? 

 

7.3.2 Celso Antônio Bandeira de Mello 

 

Não é no direito constitucional que Celso Antônio Bandeira de Mello se destaca, mas no 

direito administrativo, disciplina em que o festejado jurista concentra a maior parte de seus 

estudos. 

No entanto, Celso Antônio Bandeira de Mello escreveu um estudo pioneiro em que 

defende a possibilidade de aplicação dos direitos sociais independentemente de regulamentação 

infraconstitucional.  

Trata-se do artigo “Eficácia das Normas Constitucionais sobre Justiça Social”, publicado 

em 1981183, portanto, ainda na vigência da Constituição de 1967/69. 

No referido artigo, o autor defende, em síntese, que “é irrecusável o direito dos cidadãos 

a postularem jurisdicionalmente os direitos que decorrem das normas constitucionais reguladoras 

da Justiça Social”184, fornecendo alguns exemplos práticos em que isso seria possível. 

O texto, apesar de ser um inegável avanço, infelizmente, não aprofunda questões 

importantes, como a questão da separação dos poderes, das regras orçamentárias, da 

discricionariedade administrativa, das dificuldades operacionais etc.  

Aliás, por falar em discricionariedade administrativa, vale mencionar um outro trabalho 

do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello intitulado “Discricionariedade e Controle 

Jurisdicional”185. Não se trata propriamente de um livro tratando da possibilidade de 

concretização dos direitos sociais pelo Poder Judiciário, mas pode ser muito útil para superar a 

problemática do controle judicial da discricionariedade administrativa na implantação de normas 

de conteúdo social, conforme já visto anteriormente. 

 

7.3.3 Eros Roberto Grau 
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No livro “A Ordem Econômica na Constituição Federal de 1988”186, escrito durante os 

anos de 1987 e 1989, Eros Roberto Grau187 faz uma análise profunda dos princípios 

constitucionais referentes à ordem econômica. Como não poderia ser diferente, o livro aborda o 

perfil do Estado que estava surgindo com a Constituição de 1988. Embora o referido jurista 

reconheça que o modelo econômico adotado pelo constituinte seja um modelo aberto, há, 

segundo ele, diversas características que autorizariam seu enquadramento no modelo do bem-

estar social. 

Eros Grau também discorre sobre os direitos econômicos e sociais e o papel do Judiciário 

na sua implementação. Para ele, ao juiz incube, sempre que isso se imponha como indispensável à 

efetivação do direito, integrar o ordenamento jurídico, até o ponto, se necessário, de inová-lo 

primariamente188. 

Ao tratar sobre a aplicabilidade direta e imediata das normas definidoras de direitos e 

garantias fundamentais (art. 5o, §1o, da CF/88), Grau defende que o dispositivo se aplica também 

aos direitos socioeconômicos. Para ele, a aplicação direta e imediata desses direitos significa que 

tais normas devem ser imediatamente cumpridas pelos particulares, independentemente da 

produção de qualquer ato legislativo ou administrativo. Significa, ainda, que o Estado também 

deve prontamente aplicá-las, decidindo pela imposição do seu cumprimento, independentemente 

da produção de qualquer ato legislativo ou administrativo, e as tornando jurídica ou formalmente 

efetivas189. 

Para Eros Grau, a não-realização, na práxis de sua aplicação, dos princípios e direitos 

econômicos e sociais, é uma das questões que mais atormenta. Para ele o “descompasso entre 

rights e remedies” e a conseqüente inefetividade material das decisões judiciais que imponham ao 

Estado a realização das políticas públicas é também “atormentador”190.  

Daí porque, conclui Grau, é de extrema importância reconhecer um papel efetivo para o 

Poder Judiciário como guardião da Constituição e dos direitos fundamentais, permitindo-o atuar 

positivamente para dar efetividade a esses direitos. 
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7.3.4 Gilmar Ferreira Mendes 

 

Gilmar Ferreira Mendes é, atualmente, Ministro do Supremo Tribunal Federal, tendo 

grande produção acadêmica no campo do direito constitucional.  

Por ter sido o Advogado-Geral da União durante o Governo Fernando Henrique 

Cardoso, defendeu inúmeras posturas consideradas neoliberais postas em prática na Era FHC, o 

que lhe valeu críticas ácidas dos juristas “de esquerda”191. Entre as teses contrárias aos valores 

sociais da Constituição, defendidas pelo AGU Gilmar Mendes, estão, por exemplo: a cobrança 

previdenciária dos servidores públicos inativos, a reforma administrativa e previdenciária, a 

restrição legal à concessão dos benefícios assistenciais, o processo de privatização de serviços 

públicos essenciais, os critérios nem sempre justos de correção monetária de benefícios 

previdenciários e de reajuste do salário do funcionalismo público federal, entre outras. 

Curiosamente (ou paradoxalmente?), no âmbito doutrinário, Gilmar Mendes possui um 

longo acervo de textos tratando dos direitos fundamentais. 

Sua obra, nesse ponto, é muito interessante, especialmente porque costuma invocar o 

pensamento da doutrina alemã, país onde fez seu doutorado, sendo certo que o direito 

constitucional alemão, desde a Segunda Grande Guerra, vem ganhando prestígio mundial, 

sobretudo em matéria de direitos fundamentais. 

Gilmar Mendes foi um dos primeiros a trazer para o cenário jurídico brasileiro princípios 

desenvolvidos no direito germânico, como o da “reserva do possível”.  

Especificamente na parte em que interessa, há uma importante defesa a respeito da 

possibilidade de o Judiciário ajudar na efetivação de direitos sociais: 

A moderna dogmática dos direitos fundamentais discute a possibilidade de o Estado vir 

a ser obrigado a criar os pressupostos fáticos necessários ao exercício efetivo dos 

direitos constitucionalmente assegurados e sobre a possibilidade de eventual titular do 

direito dispor de pretensão a prestações por parte do Estado. 

Se alguns sistemas constitucionais, como aquele fundado pela Lei Fundamental de 

Bonn, comportam discussão sobre a existência de direitos fundamentais de caráter 

social (soziale Grundrechte), é certo que tal controvérsia não assume maior relevo entre 

nós, uma vez que o constituinte, embora em capítulos destacados, houve por bem 

                                                           
191 O termo aqui é utilizado em homenagem a Bobbio, que defendia a utilidade da distinção direita-
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consagrar os direitos sociais, que também vinculam o Poder Público, por força inclusive 

da eficácia vinculante que se extrai da garantia processual-constitucional do mandado de 

injunção e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 

Não subsiste dúvida, tal como enfatizado, de que a garantia da liberdade do exercício 

profissional ou da inviolabilidade do domicílio não assegura pretensão ao trabalho ou à 

moradia. Tais pretensões exigem não só ação legislativa, como, não raras vezes, 

medidas administrativas. 

Se o Estado está constitucionalmente obrigado a prover tais demandas, cabe indagar se, 

e em que medida, as ações com o propósito de satisfazer tais pretensões podem ser 

juridicizadas, isto é, se, e em que medida, tais ações se deixam vincular juridicamente. 

Outra peculiaridade dessas pretensões a prestações de índole positiva é a de que elas 

estão voltadas mais para a conformação do futuro do que para a preservação do status 

quo. Tal como observado por Krebs, pretensões à conformação do futuro 

(Zukunftgestaltung) impõem decisões que estão submetidas a elevados riscos: o direito ao 

trabalho (Cf, art. 6º) exige uma política estatal adequada de criação de empregos. Da 

mesma forma, o direito à educação (CF, art. 205 c/c art. 6º), o direito à assistência 

social (CF, art. 203 c/c art. 6º) e à previdência social (CF, art. 201 c/c art. 6º) dependem 

da satisfação de uma série de pressupostos de índole econômica, política e jurídica.  

A submissão dessas posições a regras jurídicas opera um fenômeno de transmutação, 

convertendo situações tradicionalmente consideradas de natureza política em situações 

jurídicas. Tem-se, pois, a juridicização do processo decisório, acentuando-se a tensão 

entre direito e política.  

Observe-se que, embora tais decisões estejam vinculadas juridicamente, é certo que a 

sua efetivação está submetida, dentre outras condicionantes, à reserva do financeiramente 

possível (“Vorbehalt des finanziell Möglichen”). Nesse sentido, reconheceu a Corte 

Constitucional alemã, na famosa decisão sobre "numerus clausus" de vagas nas 

Universidades (“numerus-clausus Entscheidung”), que pretensões destinadas a criar os 

pressupostos fáticos necessários para o exercício de determinado direito estão 

submetidas à "reserva do possível" (“Vorbehalt des Möglichen”)192.  

Trata-se, sem dúvida, de uma relevante defesa à teoria da efetivação judicial dos direitos 

sociais, sobretudo porque foi escrita por alguém que atualmente está ocupando uma cadeira no 

Supremo Tribunal Federal e é tido por muitos como um jurista conservador. 

 

7.3.5 Luís Roberto Barroso 

 

                                                                                                                                                                                     
políticas que objetivam tornar mais iguais os desiguais” (BOBBIO, Noberto. Direita e esquerda – 
razões significativas para uma distinção prática. 2. ed. São Paulo: UNESP, 1999, p. 125). 
192 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionali dade . 2. ed. São 
Paulo: Celso Bastos Editor, 1999, p. 46-48. 



 

 

O jurista Luís Roberto Barroso vem se destacando no cenário jurídico, principalmente em 

razão de seus estudos que enfatizam a força normativa da Constituição Federal de 1988.  

Com uma linguagem agradável e didática, Barroso consegue guiar o leitor pelo 

maravilhoso mundo do direito constitucional.  

No que se refere aos objetivos do presente trabalho, o livro “O Direito Constitucional e a 

Efetividade de suas Normas: limites e possibilidades da Constituição brasileira”193 é um marco no 

direito constitucional brasileiro. Até então, praticamente não havia estudos aprofundados 

tratando da possibilidade de efetivação de normas garantidoras de direitos sociais pelo Poder 

Judiciário. 

No referido livro, depois de discorrer sobre o sentimento de “frustração constitucional” 

que tradicionalmente fez parte do direito brasileiro, decorrente da falta de sinceridade das normas 

constitucionais que “invocam o que não está presente, afirmam o que não é verdade e prometem 

o que não será cumprido”194, Barroso procura fornecer elementos para que o jurista brasileiro 

consiga dar mais efetividade à Constituição de 1988. Na sua opinião, “ao jurista cabe formular 

estruturas lógicas e prover mecanismos técnicos aptos a dar efetividade às normas jurídicas” 195. 

Tratando propriamente das normas constitucionais definidoras de direitos sociais, 

entende Luís Roberto Barroso que elas conferem os jurisdicionados os seguintes poderes: (a) 

geram situações prontamente desfrutáveis, dependentes apenas de uma abstenção; (b) ensejam a 

exigibilidade de prestações positivas do Estado e (c) contemplam interesses cuja realização 

depende de edição de norma infraconstitucional integradora. 

Embora reconheça as dificuldades para dar efetividade a uma norma definidora de direito 

social, Luís Roberto Barroso conclui: 

Direito é direito e, ao ângulo subjetivo, ele designa uma específica posição jurídica. Não 

pode o Poder Judiciário negar-lhe tutela, quando requerida, sob o fundamento de ser 

um direito não exigível. Juridicamente, isso não existe. Tampouco poderá invocar a 

não-imperatividade ou ausência de caráter jurídico da norma que o confere. (...) Logo, 

somente poderá o juiz negar-lhe o cumprimento coercitivo, no caso de impossibilidade 

material evidente e demonstrável, pela utilização de uma interpretação sistemática 

influenciada pela teoria geral do Direito196.  

                                                           
193 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas no rmas: limites e 
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possibilidades da Constituição brasileira. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 59. 
196 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas no rmas: limites e 
possibilidades da Constituição brasileira. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 111. 



 

 

Trata-se, portanto, de um relevante instrumento teórico em defesa da justiciabilidade dos 

direitos econômicos, sociais e culturais. 

 

7.3.6 Ricardo Lobo Torres 

 

O curso de pós-graduação em direito constitucional da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro tem sido um centro de produção acadêmica no que se refere ao desenvolvimento, no 

Brasil, da teoria jurídica dos direitos fundamentais. Em grande parte, Ricardo Lobo Torres, 

juntamente com Luís Roberto Barroso, são os “culpados” por esse fato.  

“O Mínimo Existencial e os Direitos Fundamentais”197, “A Cidadania Multimensional na 

Era dos Direitos”198 e “A Metamorfose dos Direitos Sociais em Mínimo Existencial” 199 são 

alguns dos artigos escritos por Ricardo Lobo Torres que têm importância para os fins deste 

estudo. 

Baseado em substanciosa doutrina estrangeira, Torres é um dos maiores defensores da 

teoria do “mínimo existencial”, que significa, em resumo, que apenas o conteúdo essencial dos 

direitos sociais teria um grau de fundamentalidade capaz de gerar, por si só, direitos subjetivos 

aos respectivos titulares. Eis suas palavras: 

A jusfundamentalidade dos direitos sociais se reduz ao mínimo existencial, em seu 

duplo aspecto de proteção negativa contra a incidência de tributos sobre os direitos 

sociais mínimos de todas as pessoas e de proteção positiva consubstanciada na entrega 

de prestações estatais materiais em favor dos pobres. Os direitos sociais máximos 

devem ser obtidos na via do exercício da cidadania reivindicatória e da prática 

orçamentária, a partir do processo democrático. Esse é o caminho que leva à superação 

do primado dos direitos sociais prestacionais (ou direitos a prestações positivas do 

Estado, ou direitos de crédito – droit créance – ou Teilhaberechte) sobre os direitos da 

liberdade, que inviabilizou o Estado Social de Direito, e ao desfazimento da confusão 

entre direitos fundamentais e direitos sociais, que não permite a eficácia destes últimos 

sequer na sua dimensão mínima200. 

A doutrina no “mínimo existencial” tem um lado positivo e um lado negativo.  
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Quanto ao lado positivo, é possível reconhecer uma boa intenção na teoria. Há uma 

afirmação explícita de que os direitos sociais possuem uma eficácia jurídica e, dentro dessa 

mínima dimensão, ou seja, dentro do núcleo essencial do bem jurídico protegido, pode haver a 

intervenção judicial para dar efetividade ao direito, mesmo diante da omissão das demais esferas 

de poder.  

Talvez a idéia que inspire essa tese seja o princípio popular de que “quem muito abarca 

pouco aperta”201 ou “quem tudo quer tudo perde”, de modo que seria melhor conferir alguma 

efetividade aos direitos sociais, mesmo que mínima, do que nenhuma. Ainda invocando bordões 

populares: o mínimo seria melhor do que nada. É, por isso, um considerável passo dentro da 

problemática da efetividade dos direitos sociais. 

Há, contudo, por trás da teoria, um aspecto negativo: um intérprete mais mesquinho (dito 

de outro modo: um intérprete ideologicamente contra os direitos sociais) poderá utilizar a tese 

para esvaziar ao máximo a força jurídica dos direitos sociais, diminuindo até onde pode o 

conteúdo “essencial” do direito, até porque o balizamento sobre o que será esse “conteúdo 

mínimo” ficará a cargo da doutrina e da prática judicial. O que seria, por exemplo, o mínimo 

existencial em matéria de educação? Seria apenas saber escrever o próprio nome? Ou então o 

mínimo existencial em matéria de moradia? Não dá para responder com segurança. 

Dentro desse lado ruim (e perigoso) da teoria, pode-se apontar ainda que ela não encontra 

apoio no texto constitucional brasileiro, nem no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais. 

A Constituição Federal não prevê que apenas um mínimo será protegido, nem dá 

balizamentos seguros do que seja o “núcleo essencial” do direito. Existe, pelo contrário, algumas 

diretrizes que orientam para uma proteção cada vez mais ampla, como por exemplo, no âmbito 

da saúde, que se orienta pelo princípio da universalidade do acesso e integralidade do 

atendimento, o que afasta a idéia minimalista. Da mesma forma, o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais fala em “máximo dos recursos disponíveis” para 

implementar os direitos sociais, o que também é incompatível com uma idéia minimalista. 

De qualquer modo, se for dada uma interpretação “máxima” ao conceito de “mínimo” – 

melhor explicando: se se ampliar cada vez mais o núcleo essencial do direito202 – certamente os 
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aspectos negativos poderiam ser afastados, e a teoria daria uma grande contribuição à busca da 

máxima efetividade dos direitos sociais. 

 

7.3.7 Ingo Wolfgang Sarlet 

 

Ingo Sarlet escreveu um dos livros mais completos sobre a teoria jurídica dos direitos 

fundamentais em língua portuguesa: “Eficácia dos Direitos Fundamentais”203, resultado de sua 

tese de doutorado defendida na Alemanha. 

Além dessa substanciosa obra, o referido jurista escreveu inúmeros artigos tratando da 

efetividade dos direitos fundamentais, inclusive os de cunho social, entre os quais: “Algumas 

Considerações em Torno do Conteúdo, Eficácia e Efetividade do Direito à Saúde na 

Constituição de 1988”204, “Os Direitos Sociais na Constituição de 1988”205, entre outros. 

Em todos os seus textos, Sarlet defende que os direitos sociais podem, em determinadas 

circunstâncias, gerar direitos subjetivos, mesmo na ausência de lei regulamentando o direito 

constitucional. 

Quase cem páginas do livro “Eficácia dos Direitos Fundamentais” são dedicadas ao 

problema da eficácia dos direitos sociais na sua dimensão prestacional. E são páginas muito bem 

escritas e fundamentadas. 

Sarlet adota o seguinte ponto de partida: 

Mesmo os direitos fundamentais a prestações são inequivocamente autênticos direitos 

fundamentais, constituindo (justamente em razão disso) direito imediatamente aplicável, 

nos termos do disposto no art. 5o, §1o, de nossa Constituição. A exemplo das demais 

normas constitucionais e independentemente de sua forma de positivação, os direitos 

fundamentais prestacionais, por menor que seja sua densidade normativa ao nível da 

Constituição, sempre estarão aptos a gerar um mínimo de efeitos jurídicos, sendo, na 

medida desta aptidão, diretamente aplicáveis, aplicando-se-lhes (com muito mais razão) 

a regra geral, já referida, no sentido de que inexiste norma constitucional destituída de 

eficácia. O quanto de eficácia que cada direito fundamental a prestações poderá 
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desencadear dependerá, por outro lado, sempre de sua forma de positivação no texto 

constitucional e das peculiaridades de seu objeto206. 

Após citar inúmeros exemplos de casos em que foram efetivados direitos prestacionais 

pelo Poder Judiciário, não apenas no Brasil, Ingo Sarlet conclui que é possível que sejam 

reconhecidos, sob determinadas condições “verdadeiros subjetivos a prestações, mesmo 

independentemente ou para além da concretização pelo legislador”207.  

Dando um passo mais à frente, Sarlet defende que, na esfera dos direitos a prestações, 

impõe-se uma relativização da noção de direito subjetivo208, relativização essa que, por sinal, 

também é imposta em relação aos demais direitos fundamentais, na medida em que não há 

direitos absolutos. 

O certo é que Ingo Sarlet fornece um dos mais substanciosos estudos em língua 

portuguesa sobre a possibilidade de concretização dos direitos econômicos, sociais e culturais, 

que tem sido freqüentemente citado por juristas estrangeiros. É, sem dúvida, uma fonte valiosa 

de pesquisa.  

 

7.3.8 Andreas Krell 

 

O Professor da Universidade Federal de Alagoas Andreas J. Krell não é propriamente 

brasileiro, mas alemão. Nem por isso pode deixar de ser considerado “doutrina nacional” da 

melhor espécie (talvez até mais nacional, no bom sentido, do que a de muitos constitucionalistas 

brasileiros). 

Estudioso do direito brasileiro, Krell tem-se preocupado com a problemática da 

efetivação judicial dos direitos sociais em face da Constituição Federal de 1988. Publicou, por 

exemplo, o artigo “Controle Judicial dos Serviços Públicos Básicos na Base dos Direitos 

Fundamentais Sociais”, na obra coletiva “A Constituição Concretizada”, organizada por Ingo 

Sarlet209. 
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Posteriormente, publicou o livro “Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na 

Alemanha – os (des)caminhos de um direito constitucional ‘comparado’” 210, que é, de certo 

modo, um aprofundamento do artigo antes citado. 

No referido livro, Krell procura criticar a postura dos constitucionalistas brasileiros que 

costumam simplesmente importar os posicionamentos da doutrina germânica e da Corte 

Constitucional alemã sem a necessária ponderação e análise das diferenças fundamentais entre o 

ordenamento jurídico e o ambiente socioeconômico de cada país. Quando for tratado dos 

direitos econômicos, sociais e culturais na Europa serão apresentadas essas diferenças. Por 

enquanto, é suficiente saber que Krell considera que os direitos sociais são, em face da 

Constituição de 1988, verdadeiros direitos fundamentais e, por isso, podem ser fonte de direitos e 

obrigações, admitindo a intervenção do Judiciário em caso de omissões inconstitucionais.  

O grande diferencial em relação a outros constitucionalistas que pensam do mesmo modo 

é que Krell vai mais além do que qualquer um. Para ele, os juízes devem ser co-responsáveis pelas 

políticas dos outros poderes estatais, tendo que orientar a sua atuação para possibilitar a 

realização de projetos de mudança social, sendo assim: 

Exige-se um Judiciário intervencionista que realmente ousa controlar a falta de 

qualidade das prestações dos serviços básicos e exigir implementação de políticas 

sociais eficientes (...). Onde o processo político (Legislativo, Executivo) falha ou se 

omite na implementação de políticas públicas e dos objetivos sociais nelas implicados, 

cabe ao Poder Judiciário tomar uma atitude ativa na realização desses fins sociais 

através da correição da prestação dos serviços básicos211. 

Em sua ótica, nem as regras orçamentárias, nem a “falácia da ‘reserva do possível’”, nem a 

ausência de recursos, devem servir como empecilhos para a impedir a concretização judicial dos 

direitos econômicos, sociais e culturais: 

O condicionamento da realização de direitos econômicos, sociais e culturais à existência 

de ‘caixas cheios’ do Estado significa reduzir a sua eficácia a zero; a subordinação aos 

‘condicionantes econômicos’ relativiza sua universalidade, condenando-os a serem 

considerados ‘direitos de segunda categoria’. Num país com um dos piores quadros de 

distribuição de renda do mundo, o conceito de ‘redistribuição’ (Umverteilung) de 

recursos ganha uma dimensão completamente diferente212. 
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Krell também defende que o controle judicial do orçamento público; afinal, um 

orçamento público, quando não atende aos preceitos da Constituição, pode e deve ser corrigido 

mediante alteração do orçamento consecutivo, logicamente com a devida cautela. 

Certamente, alguns pontos não são abordados pelo autor, como por exemplo, a questão 

da escassez de recurso (em sentido amplo) e das chamadas “escolhas dramáticas”. Por exemplo, 

diante de uma quantidade limitada de rins para transplante, como concretizar o direito à saúde 

daquele paciente que está no final da fila e já no estágio final da doença? Ou então o clássico 

exemplo de dois homens baleados que chegam ao mesmo tempo na emergência hospitalar, com 

risco de vida, e há apenas um leito ou um médico para atendê-los? O estudo não abordou essas 

questões. 

No entanto, o mais importante no texto de Krell não é apenas a sua lógica constitucional 

e o seu poder de convencimento, mas muito mais a ideologia por trás de seus posicionamentos. 

Utilizando suas próprias palavras, sua teoria, ao lado da função jurídico-normativa, tem “uma 

função sugestiva, apelativa, educativa e, acima de tudo, conscientizadora”213. 

 

7.3.9 Sérgio Fernando Moro 

 

O Juiz Federal Sérgio Fernando Moro tem uma fecunda produção acadêmica em matéria 

constitucional. Suas idéias são bem ponderadas e, por isso, merecem reflexão. Uma característica 

do autor é que ele busca o fundamento de suas teses no direito norte-americano – 

particularmente, na ala mais progressista –, dando um toque diferencial em relação a outros 

estudos semelhantes que geralmente somente se preocupam com o direito constitucional 

europeu.  

São três os livros escritos por Sérgio Moro já publicados: “Legislação Suspeita?”214, 

“Efetividade e Desenvolvimento das Normas Constitucionais”215 e “Jurisdição Constitucional 

como Democracia”216. Todos eles são extremamente úteis para os fins do presente trabalho, 

razão pela qual passam a ser analisados, ainda que sinteticamente. 
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215 MORO, Sérgio Fernando. Desenvolvimento e efetivação judicial das normas co nstitucionais . 
São Paulo: Max Limonad, 2001. 
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versão utilizada neste texto foi fornecida pelo autor por e-mail. No entanto, a obra já foi publicada, em 
2004, pela Editora Revista dos Tribunais. 



 

 

No livro “Legislação Suspeita? – Afastamento de Presunção de Constitucionalidade da 

Lei”, Sérgio Moro invoca a teoria da posição preferencial desenvolvida no direito norte-

americano, pela qual as leis restritivas de liberdades passam a ser consideradas suspeitas. Com 

base nessa teoria, Moro defende um exame constitucional mais rigoroso (maior ativismo judicial) 

nas seguintes hipóteses: a) tratamento desfavorável a minorias; b) tratamento privilegiado a 

grupos de acentuada influência política; c) restrições a direitos fundamentais; d) legislação 

restritiva da liberdade de expressão e do acesso à informação. 

Nessas hipóteses, em que provavelmente o processo político-democrático, em virtude de 

suas deficiências, não impedirá a tomada de decisões indesejáveis ou injustas pelo órgão 

legislativo, o julgador deverá exigir a demonstração por parte do Estado de que o ato legislativo 

se justifica frente a imperioso interesse público. 

No que se refere especificamente ao objeto deste trabalho, as conclusões do autor são 

bastante úteis: 

As parcelas mais carentes, dada sua hipossuficiência e, ainda, a enorme concentração de 

riqueza no país, têm reduzida participação no processo político-democrático. Como são 

elas que mais dependem da implementação dos direitos sociais, então qualquer restrição 

legislativa a estes deve ser colocada sob suspeita e submetida a rigoroso exame 

judicial217. 

No livro “Desenvolvimento e Efetivação Judicial das Normas Constitucionais”, o autor 

faz uma defesa bem elaborada do princípio da máxima efetividade da Constituição. Nele, Sérgio 

Moro critica a doutrina constitucional que considera que as normas “de eficácia limitada” teriam 

apenas uma eficácia negativa. Na sua ótica, mesmo as normas que, em princípio, seriam dirigidas 

apenas ao legislador poderiam ser efetivadas na via judicial: 

Que existam normas dirigidas especificamente a um dos poderes públicos não se põe 

em dúvida; que, em caso de inércia, os outros não possam agir, no âmbito de suas 

atribuições, é coisa bem diferente. (...)  

O princípio da supremacia da Constituição exige o comprometimento de todos os 

poderes públicos com as normas constitucionais. Isso significa que, caso um deles não 

cumpra suas tarefas e deveres constitucionais, os demais podem e devem agir, sob pena 

de deixar a Constituição, que, ressalte-se, corporifica a vontade constituinte, à 

disposição do poder omisso218.  

Até aí não há nada de muito original, pois outros juristas defendiam essa mesma tese 

antes dele. O grande mérito do autor foi conseguir desenvolver alguns critérios interessantes de 
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218 MORO, Sérgio Fernando. Desenvolvimento e efetivação judicial das normas co nstitucionais . 
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limitação ao Judiciário, sempre visando evitar que os juízes caiam na tentação de pretenderem 

substituir o legislador no papel de principal agente de efetivação das normas constitucionais. Vale 

destacar, nesse ponto, o postulado da “reserva de consistência”, assim explicado pelo autor: 

Não podem ser desenvolvidas e efetivadas normas constitucionais sem que o Judiciário 

reúna argumentos e elementos suficientes para demonstrar o acerto do resultado que 

pretende alcançar. (...) 

A reserva de consistência exige aqui que o juiz demonstre o desacerto do ato legislativo 

que pretendeu desenvolver e efetivar a Constituição, apontando solução que seja mais 

adequada. (...) 

O julgador teria que munir-se de amplos dados empíricos, a fim de proferir a decisão 

adequada, conferindo a devida abertura à instrução processual, eventualmente com a 

requisição de informações de diversas entidades públicas e privadas. Não obstante, 

apesar das dificuldades, não se trata de tarefa impossível de realizar. Ademais, a mesma 

questão seria levada a diversos juízes e, em seguida, às instâncias recursais, cada qual 

podendo oferecer sua contribuição para o enriquecimento do debate. (...) 

O acerto das decisões judicias a respeito de temas constitucionais relevantes não pode, 

porém, prescindir das mais amplas informações, vindas, se necessário, de ciências não-

jurídicas. (...) 

Portanto, em resumo, o julgador, no exercício do controle de constitucionalidade, 

poderá ver-se obrigado a ampliar a instrução probatória, recorrendo a dados extraídos 

de ciências não-jurídicas, para superar a barreira da ‘reserva de consistência’. Somente 

com a superação desta, estará autorizado a invalidar ato legislativo ou suprir vazio da 

mesma espécie, desenvolvendo e efetivando normas constitucionais. 

Cabe destacar, por último, que o limite da reserva de consistência impedirá o juiz de 

desenvolver e efetivar normas constitucionais que demandem a elaboração de políticas 

públicas de cerca complexidade219. 

Como exemplo de decisão que bem representa a aplicação da “reserva de consistência”, 

Moro cita o Caso “Brown vs. Board of Education”, de 1954, em que a Suprema Corte norte-

americana invalidou a política de segregação racial nas escolas valendo-se de inúmeros estudos 

“não-jurídicos”. Tendo em vista a importância do citado caso, que pode ser o maior exemplo 

mundial de concretização de direitos sociais pelo Poder Judiciário, voltarei a ele posteriormente 

quando for analisado o direito norte-americano. 

Por fim, o livro “Jurisdição como Democracia”, fruto de sua pesquisa de doutorado. A 

obra trata de uma intricada questão travada em âmbito mundial: é a jurisdição constitucional 

compatível com a democracia? 
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A resposta dele, embora seja aberta, parece correta. Diz ele: na verdade, não há como 

responder, de forma segura, se a jurisdição constitucional – na qual um corpo de magistrados, 

não-eleitos pelo povo, controla a atividade dos demais poderes – é ou não é compatível com a 

democracia; o certo é que ela pode vir a ser compatível com a democracia, desde que reunidas 

algumas condições que ele desenvolve ao longo da tese, como por exemplo, a reserva de 

consistência. 

No que se refere aos objetivos do presente texto, sua proposta cai como luva aos 

propósitos ora defendidos. Sérgio Moro, mais uma vez, defende um maior ativismo judicial na 

concretização de direitos sociais titularizados pelos pobres, que, para o autor, seriam direitos com 

posição preferencial. Eis suas palavras: 

Nessa perspectiva e considerando a importância política de tal questão, há justificativas 

suficientes para que o juiz constitucional adote postura mais ativa na proteção judicial 

dos pobres, como grupo social e politicamente vulnerável no processo político 

democrático, quer através da implementação de direitos que os beneficiem, quer através 

de crivo judicial mais rigoroso sobre a legislação reguladora ou restritiva desses direitos. 

Tal estratégia de proteção judicial especial para os pobres não compromete a proteção 

judicial, talvez com menor intensidade, de outros direitos sociais ou mesmo do 

princípio da igualdade, pois este vai além do imperativo da erradicação da pobreza220. 

 

7.3.10 Gustavo Amaral 

 

Desde que comecei a conhecer mais profundamente a teoria dos direitos fundamentais e 

passei a perceber que o Judiciário pode ser um poderoso instrumento de concretização desses 

direitos, imaginei um mundo maravilhoso à minha frente. Era um mundo em que o Judiciário 

conseguia forçar o cumprimento da Constituição e, por isso mesmo, todos viviam dignamente, 

não havia pobreza, as escolas e os hospitais públicos funcionavam bem, ninguém passava fome. 

Foi Gustavo Amaral quem me fez acordar do sonho e cair na realidade. E o pior é que as 

suas conclusões são tão óbvias que me fez refletir: por que não pensei nisso antes? 

O que ele diz, em síntese, é o seguinte: (a) implementar um direito a prestação exige a 

alocação de recursos, em maior ou menor quantidade, conforme o caso concreto, e, vale ressaltar, 

não apenas recursos financeiros, mas também recursos não-monetários, como pessoal 

especializado e equipamentos; (b) no entanto, há menos recursos do que o necessário para o 

atendimento de todas as demandas; (c) as decisões que visam concretizar um dado direito, 
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podem, muitas vezes, gerar novas formas de ameaças, privando outros potenciais beneficiários da 

fruição dos bens ou serviços a que também teriam direito; (d) logo, o Judiciário, quando for julgar 

demandas que importem em alocação de recursos, deverá levar em conta que sua decisão poderá 

interferir na realização de outros direitos, de modo que somente deve agir se estiver seguro que 

não causará um mal maior. 

Essas idéias estão no livro “Direito, Escassez & Escolha: em busca de critérios jurídicos 

para lidar com a escassez de recursos e as decisões trágicas”221, e, realmente, causam um certo 

embaraço em quem defende uma atuação judicial sem limites em favor dos direitos econômicos, 

sociais e culturais. 

O problema da escassez de recursos merece mesmo uma reflexão especial. “Levar os 

direitos a sério significa levar a escassez a sério”222, conforme disse Cass Sunstein, na frase que 

inicia o livro de Gustavo Amaral. 

O ideal seria que houvesse disponibilidade financeira para cumprir todos os objetivos da 

Constituição. Como essa situação é uma utopia, o Judiciário, a partir do momento em que 

também resolve tomar para si a responsabilidade de implementar direitos sociais, deve se 

preocupar com a questão da falta de recursos e, ao decidir, deve eleger prioridades. Gustavo 

Amaral sugere que o critério seja a essencialidade da medida, de modo que “quanto mais essencial 

for a prestação, mais excepcional deverá ser a razão para que ela não seja atendida”223. É 

justamente por isso que, neste trabalho, optei por tratar apenas dos direitos titularizados por 

pessoas efetivamente necessitadas. Fazendo um paralelo: quanto mais necessitado for o titular do 

direito, mais excepcional deverá ser a razão para que o direito fundamental social não seja 

atendido. 

 

7.4 Conclusão a Respeito da Doutrina Nacional 

 

Apesar de ainda ser possível encontrar um ou outro posicionamento mais conservador, 

não há como negar que a doutrina nacional, em matéria de direitos fundamentais, deu um grande 

salto de qualidade nos último anos. Os ares democratizantes da Constituição Federal de 1988 fez 

muito bem ao direito constitucional brasileiro. É cada vez mais presente, nos textos acadêmicos, 

a menção ao princípio da máxima efetividade das normas constitucionais e a preocupação de 

construção de uma Constituição “pra valer”. Também já é praticamente pacífico que o Poder 
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Judiciário é importante instrumento de concretização dos direitos previstos na Constituição, 

podendo inclusive agir contra a lei (desde que pró-Constituição) ou na ausência da lei. 

No que se refere à efetivação judicial dos direitos econômicos, sociais e culturais é difícil 

encontrar um constitucionalista da “nova safra” que questione essa possibilidade. No entanto, 

ainda assim, levando em conta os textos favoráveis à atuação do Judiciário em prol da efetivação 

de direitos sociais, é possível formular algumas críticas: 

(a) sente-se uma certa idolatria ao direito constitucional germânico que nem sempre traz 

efeitos positivos, como bem anotou Andreas Krell; 

(b) dentro mesmo contexto, não há uma preocupação em conhecer o posicionamento do 

direito constitucional dos países em desenvolvimento, cuja realidade sócio-cultural mais se 

assemelha à brasileira. Conforme se verá, em matéria de efetivação judicial de direitos 

econômicos, sociais e culturais, países como a África do Sul e a Índia têm muito a ensinar; 

(c) falta, muitas vezes, definir com maior precisão os limites à atuação jurisdicional, 

merecendo destaque, nesse ponto, o desenvolvimento do postulado da reserva de consistência, 

por parte de Sérgio Moro; 

(d) não se buscam elementos concretos para tentar superar a barreira da reserva do 

possível, que tem sido sistematicamente utilizada na prática para impedir a efetivação judicial de 

direitos econômicos, sociais e culturais; 

(e) não se buscam mecanismos de superar os entraves processuais, estruturais e 

burocráticos que dificultam o cumprimento da ordem judicial, o que acaba resultando em círculo 

vicioso, no qual o Poder Público nem cumpre a Constituição nem as ordens judiciais; 

(f) com exceção do estudo de Gustavo Amaral, não se enfrenta com maior detalhe a 

intricada questão das escolhas dramáticas. 

Tirando essas poucas críticas, de certo modo justificadas pelo fato de se tratar de uma 

discussão recente entre nós, os constitucionalistas brasileiros merecem elogios pela evolução que 

estão proporcionando em matéria de efetivação das normas constitucionais. Resta saber se a 

jurisprudência nacional tem acompanhado essa evolução.  



 

 

8 OS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS NA 

JURISPRUDÊNCIA NACIONAL 

 

A Jurisprudência Nacional é uma grande interrogação. Existe uma incoerência tão grande 

nas decisões que torna impossível a elaboração de um quadro bem definido do que pensam os 

Tribunais brasileiros a respeito da efetivação judicial dos direitos econômicos, sociais e culturais. 

Há, em alguns pontos, soluções extremamente progressistas, capazes de impressionar até 

mesmo os observadores internacionais. Por outro lado, muitas vezes, as decisões são pautadas 

por um conservadorismo tão reacionário que fica até difícil de imaginar que foram proferidas no 

mesmo país de constitucionalistas do porte de Rui Barbosa e Paulo Bonavides.  

Por que será que ocorre isso? 

É possível imaginar uma resposta: boa parte dos magistrados hoje na ativa teve sua 

formação constitucional sob a égide do regime ditatorial, período em que a Constituição valia 

muito pouco, de modo que, talvez até inconscientemente, essa mentalidade acaba sendo 

transferida para os julgados, dificultando a consolidação da democracia e a concretização dos 

direitos socioeconômicos, que ainda são considerados por muitos desses magistrados como 

meras normas programáticas224.  

No meio desse turbilhão de incoerência, contudo, é possível encontrar inúmeros julgados 

dignos de elogios. 

Neste capítulo, será feito um apanhado geral das decisões mais relevantes em matéria de 

direitos socioeconômicos, em especial em relação à saúde, à educação, à moradia e à assistência 

social. Depois, será comentada uma importante decisão do STF, a saber: a ADPF 45/2004. Após, 

serão apresentadas algumas impressões a respeito dos julgados selecionados. 

 

8.1 Direito à Saúde 

 

O programa brasileiro de combate e prevenção à AIDS foi reconhecido e premiado por 

diversas entidades internacionais como um dos mais humanitários e eficientes do mundo, graças 

à distribuição gratuita de medicamentos. Poucos, porém, sabem que o Judiciário é, em grande 

parte, responsável pelo sucesso desse programa. 
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No início dos anos 90, vários juízes de primeiro grau concederam liminares em favor de 

pacientes com AIDS, obrigando o poder público a fornecer o “coquetel” de medicamentos 

inibidores da protease, capazes de impedir o HIV de se reproduzir. O fundamento das decisões 

era exclusivamente o direito à vida e à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal: 

a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Quando a matéria já estava praticamente pacificada nos Tribunais, havendo inúmeras 

decisões em favor dos pacientes, o Governo Federal finalmente reconheceu seu dever de 

fornecer medicamentos a pessoas carentes portadores do HIV e, em 1996, foi sancionada a Lei 

9.313/96, que expressamente obriga o poder público, em suas três esferas de atuação (municipal, 

estadual e federal), a prestar a assistência farmacêutica e médico-hospitalar aos portadores desse 

vírus. 

O Supremo Tribunal Federal também proferiu uma memorável decisão reconhecendo 

que o artigo 196 da Constituição Federal gera direitos subjetivos. A ementa, apesar de longa, 

merece ser citada: 

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 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 STF225. 

Esse julgado, embora não tenha sido o pioneiro226, merece destaque pela extensão e 

eficácia que atribuiu ao direito fundamental à saúde. Constitui um grande passo em prol da plena 

justiciabilidade dos direitos sociais e, certamente, tem influenciado as decisões nesse tema, tanto 

que, depois dela, o mesmo fundamento tem sido utilizado para obrigar o Poder Público a 

fornecer medicamentos diversos a pessoas carentes e a custear tratamentos e exames específicos, 

como por exemplo, exame de ressonância magnética227, eletroencefalograma228, fornecimento de 

aparelhos auditivos229, implante de prótese230, internação em UTI neo-natal em hospital 

particular231, tratamento psiquiátrico ou psicológico a menor carente232, internação médica em 
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4/9/2000, p. 121, obrigou-se o Estado do Paraná a fornecer o medicamento Riuzol (Rilutek) a uma 
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tratamento de retardo mental, heiatropia, epilepsia, tricolomania e transtorno orgânico da 
personalidade. No RESP 430526/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJU 28/10/2002, p. 245, foi garantido o 
custeio pelo Estado dos medicamentos necessários ao tratamento de hepatite “C”, que teria sido 
contraído por delegado de polícia ao socorrer um preso que tentara suicídio. No ROMS 11129/PR, 
Rel. Min. Peçanha Martins, obrigou-se o Estado a fornecer medicação (Interferon Beta) a portadores 
de esclerose múltipla. Em todos esses casos, o direito à saúde, decorrente do art. 196, da CF/88, foi 
considerado um verdadeiro direito subjetivo, passível de ser exigido judicialmente, 
independentemente de legislação integradora.  
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228 TJRS, AI 70004239695, j. 12/6/2002. 
229 TJRS, AC 70002532877, j. 2/8/2002. 
230 TJRS, AC 70002508679, j. 30/5/2001. 
231 TJMA, AC 24192002, DJ 28/11/02; TJES, MS nº 100990006817, j.. 21/09/00. 
232 STJ, MC 2540/RS, DJ 8/10/2001, p. 162. 



 

 

hospital particular, diante da ausência de vaga em hospital conveniado com o SUS233, custeio de 

transporte para tratamento médico em outra localidade234, transplante de medula óssea235, 

implantação de aparelho cardioversos-desfibrilador ventricular236 etc. 

Todos esses exemplos, além de inúmeros outros, estão citados na monografia a 

“Efetivação do Direito Fundamental à Saúde pelo Poder Judiciário”, que desenvolvi, em 2003, 

por ocasião do Curso de Especialização em Direito Sanitário, razão pela qual, para não ser 

repetitivo, evito de transcrever todas as idéias lá defendidas. 

É preciso apenas fazer alguns comentários a respeito de decisões proferidas 

posteriormente à referida monografia. 

Já naquele momento, embora tenha elogiado a essência dos julgamentos, alertei pela baixa 

carga de consistência das fundamentações, na medida em que deixavam de enfrentar aspectos 

operacionais importantes, como os empecilhos orçamentários e a necessidade de licitação para 

aquisição de bens ou serviços, o que poderia acarretar problemas para o planejamento e execução 

do Sistema Único de Saúde, inclusive o super-faturamento de medicamentos.  

Citei, na ocasião, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada em 

18/8/2002, sob o título “Justiça Faz Política de Medicamentos em SP”, que informava o impacto 

orçamentário das decisões que condenavam o Estado a fornecer remédios a pacientes que 

ingressam na Justiça. Segundo a reportagem, 80% da verba prevista para compra de 

medicamentos seriam dirigidos a cumprir ordens judiciais.  

Hoje, cerca de apenas dois anos depois, já é possível perceber um movimento de 

“contrição” por parte do Judiciário, o que é, em alguns aspectos, positivo (para evitar eventuais 

abusos), mas, em muitos outros, constitui um risco à possibilidade de efetivação judicial do 

direito à saúde e talvez possa resultar em um retrocesso irreversível. 

Especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, já existe uma nítida tendência 

de se limitar a abrangência do direito fundamental à saúde. 

O começo desse movimento pôde ser observado em relação ao tratamento da retinose 

pigmentar, realizada em Cuba. Muitos juízes e tribunais concediam a pacientes específicos o 

direito de realizarem o tratamento às custas do Poder Público, o que resultava em grande prejuízo 

econômico ao SUS. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça começou a revogar as 

liminares concedidas, alegando que (a) a eficácia do tratamento em Cuba (através da estimulação 

elétrica da retina, ozonização do sangue e cirurgia de revascularização retiniana), após período de 

                                                           
233 Entre outros: TJMG, AC 000.273.982-9/00, DJ 6/9/2002; AC 000.294.055-9/00, DJ 13/11/2002. 
234 TJMG, AC 000.262.332-0/00, DJ 14/11/2002. 
235 TRF 4ª Região, AG 45090/PR, DJ 23/08/2000, p. 272. 
236 TRF 4ª Região, AMS 199804010717940/RS, DJ 3/11/1999, p. 52. 



 

 

observação, não foi reconhecida pelo Ministério da Saúde, cuidando-se de técnica meramente 

experimental, havendo estudos demonstrando que esse tratamento, além de não trazer qualquer 

melhora à visão e ao campo visual, pode atuar desfavoravelmente, agravando o curso da doença e 

trazendo sérias complicações para o olho e (b) o mesmo tratamento pode ser feito no Brasil, com 

médicos brasileiros treinados no exterior. 

Na monografia do curso de especialização, defendi, com base no princípio da 

proporcionalidade, o ponto de vista contrário ao direito ao tratamento, reconhecendo que, se não 

há comprovação da eficácia da cirurgia, não seria razoável condenar o SUS a arcar com o 

tratamento de todos os portadores da doença enquanto não houvesse pelo menos indícios 

científicos de que há alguma melhora no quadro clínico. Além disso, como existiam médicos no 

Brasil que faziam a mesma cirurgia, não seria proporcional realizar a cirurgia em Cuba, já que se 

deve optar pelo tratamento menos oneroso entre os existentes e adequados. 

Depois daí, o STJ tem tido uma postura restritiva em relação a tratamentos muito caros 

de caráter experimental, ainda não reconhecidos oficialmente pelo Ministério da Saúde237. 

Por exemplo, na STA 59/2004, o STJ decidiu que o Poder Público não pode ser obrigado 

a distribuir medicamentos que não constam na lista oficial do Ministério da Saúde (Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename). 

Em outro caso (Suspensão de Segurança 1.467/2005), o STJ estava diante dos seguintes 

fatos: uma garota precisava realizar uma cirurgia de transplante de intestino, tendo obtido liminar 

junto à Justiça Federal de Primeiro Grau, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4a 

Região, que obrigou o SUS a pagar as despesas da operação, que deveria ser realizada nos 

Estados Unidos, pois, no Brasil, a cirurgia era feita em caráter experimental com 100% de mortes. 

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, confirmando decisão proferida pelo 

Ministro Edison Vidigal, revogou a liminar, argumentando que competiria à Administração 

Pública, por meio da aplicação de critérios médico-científicos, fixar e autorizar os tratamentos e 

remédios que devem ser fornecidos para a população, visando obter uma maior racionalização 

entre o custo e o benefício dos tratamentos que devem ser fornecidos gratuitamente. 

                                                           
237 Em sentido contrário, merece destaque e elogio o seguinte julgado do STJ: “1. O direito à saúde, 
expressamente tutelado pela Carta de 1988, veio se integrar ao conjunto de normas e prerrogativas 
constitucionais que, com o status de direitos e garantias fundamentais, tem por fim assegurar o pleno 
funcionamento do estado democrático de direito, pautado na mais moderna concepção de cidadania. 
2. Não se pode generalizar a aplicação da norma que veda ao Estado a concessão de auxílio 
financeiro para tratamento fora do País, a ponto de abandonar, à sua própria sorte, aqueles que, 
comprovadamente, não podem obter, dentro de nossas fronteiras, tratamento que garanta condições 
mínimas de sobrevivência digna. 3. Não havendo no País equipamento terapêutico apropriado ao 
tratamento da enfermidade, justifica-se que o Estado disponibilize recursos para a sua aquisição no 
exterior, não podendo servir de óbice às pretensões do doente, necessitado, argumentos fundados 
em questões burocráticas, de cunho orçamentário” (STJ, MS 8740/DF, DJ 9/2/2004, p. 127). 



 

 

Mesmo que se repute correta a decisão do STJ (não estou tão certo disso, mas, de 

qualquer modo, o caso é bastante peculiar), não há como negar que o fundamento utilizado para 

justificar a revogação da liminar não convence. 

Não se questiona que cabe à Administração Pública, prioritariamente, escolher quais os 

tratamentos e medicamentos são os mais adequados, já que ela possui quadro técnico próprio 

para fazer tais definições. No entanto, também não se pode perder de vista que o Judiciário deve, 

desde que reunidos argumentos consistentes, exercer o controle das escolhas do administrador. 

Exemplo positivo dessa possibilidade de atuação do Judiciário no controle das escolhas 

feitas pelo Ministério da Saúde ocorreu, mais uma vez, no campo da AIDS, em que vários 

medicamentos experimentais foram impostos judicialmente antes de serem incorporados à lista 

oficial, como por exemplo o Kaletra.  

Nesse sentido, vale reproduzir as palavras de Jorge Beloqui e Márcio Scheffer, que 

constituem um estimulante elogio à atuação do Poder Judiciário em matéria de direito à saúde: 

As decisões da Justiça para garantia de medicamentos fora do consenso terapêutico 

realmente não podem ser validadas para todos os pacientes. Mas não podemos admitir 

que as ações sejam genericamente desqualificadas e taxadas de irresponsáveis, como 

pretende a Coordenação Nacional de DST/Aids. 

Foram estas ações judiciais individuais, movidas pelas ONGs em nome dos pacientes, 

que garantiram ou pelo menos ‘apressaram’ a chegada de diversos medicamentos. São 

Paulo foi o primeiro estado a introduzir o coquetel na rede pública, antes mesmo do 

governo federal. Foram decisivas para o início dessa política cerca de 2500 ações 

impetradas no estado, apenas em julho e agosto de 1996. 

Infelizmente, a falência terapêutica de parte dos pacientes e a velocidade das novas 

descobertas que poderiam beneficiá-los são mais rápidas que a convocação periódica do 

Consenso Terapêutico do Ministério da Saúde. O medicamento Kaletra é o exemplo 

mais recente: antes de estar disponível no SUS foi objeto de ações judiciais que se 

multiplicaram no país. Possivelmente, será o mesmo caminho dos novos anti-

retrovirais. 

Jamais abriremos mão de recorrer ao Ministério Público e à Justiça. As ações judiciais 

são instrumentos de ativismo e de exercício de cidadania; ao lado da garantia de 

legislações específicas; dos espaços de controle social; da defesa da produção de 

genéricos e da quebra das patentes; das manifestações públicas e outras formas 

legítimas de pressão. 

O acesso gratuito e universal ao coquetel anti-Aids, é sempre bom que se diga, não é 

uma dádiva do governo. É uma conquista árdua do movimento organizado de luta 

contra a Aids. 

Vale também esclarecer o óbvio. A origem de toda ação por medicamento novo é uma 

prescrição médica, que não é feita apenas por desinformados, como faz divulgar a 



 

 

Coordenação Nacional de DST/Aids. A responsabilidade pela receita é exclusiva do 

médico, geralmente infectologista, que tem autonomia profissional para tanto238. 

 

8.2 Direito à Educação 

 

O texto da Constituição Federal de 1988, no que se refere à educação, é extremamente 

avançado. Além de determinar genericamente que a educação é direito de todos e dever do 

Estado e da Família (art. 205), a Constituição detalha quais são os deveres do Estado (art. 208), 

obrigando a garantir: (I) ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua 

oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria239; (II) progressiva 

universalização do ensino médio gratuito; (III) atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; (IV) atendimento em 

creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; (V) acesso aos níveis mais elevados 

do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; (VI) oferta de 

ensino noturno regular, adequado às condições do educando; (VII) atendimento ao educando, no 

ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde. 

E o mais interessante: expressamente determina que o acesso ao ensino obrigatório e 

gratuito é direito público subjetivo (art. 208, §1o), não dando margem à discussão acadêmica de 

saber se se trata de mera norma programática. 

Se ainda assim restasse dúvida quanto à real força jurídica da norma constitucional que 

garante o direito à educação, bastaria invocar o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de 

Diretrizes e Base da Educação, que também conferem claramente direitos aos seus beneficiários. 

Mesmo com tudo isso, o Judiciário, em um primeiro momento, não conseguiu extrair da 

norma constitucional a sua máxima efetividade. 

Toda vez que se invocava o direito à educação para obrigar o Poder Público a agir de 

alguma forma, seja construindo uma escola ou uma creche, seja pagando a matrícula e 

mensalidade de alunos pobres em escolas particulares, seja fornecendo merenda escolar etc, a 

primeira tendência dos tribunais foi dizer que a norma seria meramente programática ou que 

caberia exclusivamente ao Executivo a conveniência e a oportunidade de realizar atos concretos 

de administração, não podendo o Judiciário ordenar que tais realizações fossem consumadas. Em 

                                                           
238 BELOQUI, Jorge & SCHEFFER, Mário. Proteção à vida ou transtorno econômico? . Disponível 
em: <http://www.giv.org.br/noticias2003/artigo01.htm>. Acesso em: 30 mar. 2003. 
239 O inciso I e II foram determinados pela Emenda Constitucional n.º 14, de 12 de setembro de 1996, 
entrando em vigor no dia 1º de janeiro de 1997. 



 

 

outras palavras: fazia-se de tudo para “varrer para debaixo do tapete”240 a discussão, 

“empurrando” o problema para o governo, como se a responsabilidade pela efetivação das 

normas constitucionais também não fosse do Judiciário. 

São vários os julgados nesse sentido, bastando citar, por todos, o RESP 631128/96, em 

que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Constituição brasileira e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, no que se refere ao direito à educação, conteriam normas meramente 

programáticas e dirigentes, não estabelecendo, de modo concreto, a obrigação do Executivo de 

construir um centro de recuperação e triagem para menores, sob pena de intromissão indébita do 

Judiciário no Executivo, “único em condições de escolher o momento oportuno e conveniente 

para execução da obra reclamada”241. 

Definitivamente, não é possível concordar com esses argumentos. Eventualmente, um 

pedido para a construção de uma escola ou um hospital em um município pobre pode até mesmo 

ser indeferido pelo Judiciário, mas nunca sob o argumento de que não cabe ao Judiciário impor 

obrigações ao Executivo ou de que as normas constitucionais são meramente programáticas. 

Nesses casos, o que é preciso verificar é: (a) se o Executivo tem bons argumentos para não 

construir a escola, como por exemplo, a absoluta falta de recursos e (b) se o Executivo tem 

alguma solução viável para resolver o problema e implementar o direito social. Oportunamente, 

serão desenvolvidos critérios para melhor explicar as possibilidades e limites de uma atuação 

judicial nessa matéria. 

Mais recentemente, porém, os tribunais já têm reconhecido a real força jurídica da norma 

constitucional que garante o direito à educação. 

No âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, há inúmeros 

julgados no sentido de que “constitui direito da criança e dever do município assegurar o acesso à 

educação, cabendo ao ente público assegurar vaga seja na rede pública, seja na privada, às suas 

expensas”242. Há, ainda, diversos julgados obrigando o Poder Público a assegurar às crianças e 

adolescentes atendimento em creche e pré-escola243, bem como a fornecer transporte escolar 

                                                                                                                                                                                     
 
240 A expressão é de Earl WARREN, conforme MORO, Sérgio Fernando. Jurisdição Constitucional 
como Democracia . Tese de Doutorado, p. 40. 
241 STJ, Resp 631128/GO, rel. Min. Adhemar Maciel, DJ 20/5/1996. 
242 TJRS, Reexame Necessário 70 010 983 187, rel. Des. Sérgio Fernandes de Vasconcelos Chaves, 
j. 11/5/2005. 
243 TJRS, AI 70006193684, rel. Des. Luiz Ari Azambuja Ramos, j. 26/6/2003, entre outros. 



 

 

gratuito para alunos da rede estadual de ensino244. Há decisões semelhantes em diversos outros 

tribunais pelo país afora. 

Até mesmo no STJ, é possível ver uma luz no fim do túnel. E essa luz é o RESP 

575280/SP245. 

Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça estava analisando a eficácia jurídica da norma 

constitucional que prevê o dever do Município em garantir atendimento em creche e pré-escola 

às crianças de zero a seis anos de idade, norma essa reproduzida no artigo 54s, inc. IV, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Tratava-se, especificamente, de uma ação civil pública, em 

que o Ministério Público de São Paulo pretendia obrigar o Município a criar e manter vagas em 

creches municipais para crianças menores de seis anos. Por maioria, o Superior Tribunal de 

Justiça confirmou a sentença de procedência, decidindo que: 

uma Constituição Federal é fruto da vontade política nacional, erigida mediante 

consulta das expectativas e das possibilidades do que se vai consagrar, por isso que 

cogentes e eficazes suas promessas, sob pena de restarem  vãs e frias enquanto letras 

mortas no papel. Ressoa inconcebível que direitos consagrados em normas menores 

como Circulares, Portarias, Medidas Provisórias, Leis Ordinárias tenham eficácia 

imediata e os direitos consagrados constitucionalmente, inspirados nos mais altos 

valores éticos e morais da nação sejam relegados a segundo plano. Prometendo o 

Estado o direito à creche, cumpre adimpli-lo, porquanto a vontade política e 

constitucional, para utilizarmos a expressão de Konrad Hesse, foi no sentido da 

erradicação da miséria intelectual que assola o país. O direito à creche é consagrado em 

regra com normatividade mais do que suficiente, porquanto se define pelo dever, 

indicando o sujeito passivo, in casu, o Estado. 

Consagrado por um lado o dever do Estado, revela-se,  pelo outro ângulo, o direito 

subjetivo da criança. Consectariamente, em função do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição consagrado constitucionalmente, a todo direito corresponde uma ação que o 

assegura, sendo certo que todas as crianças nas condições estipuladas pela lei encartam-

se na esfera desse direito e podem exigi-lo em juízo. A  homogeneidade e 

transindividualidade do direito em foco enseja a propositura da ação civil pública. 

A determinação judicial desse dever pelo Estado, não encerra suposta ingerência do 

judiciário na esfera da administração. Deveras, não há discricionariedade do 

administrador frente aos direitos consagrados, quiçá constitucionalmente. Nesse campo 

a atividade é vinculada sem admissão de qualquer exegese que vise afastar a garantia 

pétrea. (...)  

                                                           
244 TJRS, AC 70006966782, rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 19/2/2004; TJRS, AI 70006693089, rel. 
Nelson Antônio Monteiro Pacheco, j. 16/10/2003; TJRS, AC 70004121380, rel. Luiz Ari Azambuja 
Ramos, j. 8/8/2002. 
245 STJ, RESP 575280/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 2/9/2004. 



 

 

Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica em 

dispêndio e atuar,  sem que isso infrinja  a harmonia dos poderes, porquanto no regime 

democrático e no estado de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que 

instituiu. Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o judiciário, alegado o 

malferimento da lei, nada mais fez do que cumpri-la ao determinar a realização prática 

da promessa constitucional. 

O direito do menor à  freqüência em creche, insta o Estado a desincumbir-se do 

mesmo  através da sua rede própria. Deveras, colocar um menor na fila de espera e 

atender a outros, é o mesmo que tentar legalizar a mais violenta afronta ao princípio da 

isonomia, pilar não só da sociedade democrática anunciada pela Carta Magna, mercê de 

ferir de morte a cláusula de defesa da  dignidade humana. (...) 

 

8.3 Direito à Moradia 

 

O direito constitucional à moradia ainda é tratado com certa desconfiança por parte dos 

tribunais, especialmente quando se trata de obrigar o Poder Público a agir de alguma forma para 

solucionar o problema da habitação. Quase sempre a moradia é vista sob a ótica privatista – 

direito à posse e à propriedade -, faltando ainda uma consciência nítida a respeito de quais são as 

obrigações do Poder Público nessa seara. 

Ainda assim, é possível encontrar alguns julgados que conseguiram extrair do direito à 

moradia algum significado. 

Os exemplos mais freqüentes ocorrem nas ações de revisão de contratos de 

financiamento habitacional, em que tem sido reconhecido o direito do mutuário inadimplente à 

posse no imóvel, enquanto se discute o valor da dívida246. 

Além desses casos, a Jurisprudência tem sido particularmente favorável ao mutuário na 

anulação das cláusulas contratuais abusivas, declarando, por exemplo, a ilegalidade de índices 

excessivos de reajuste da prestação ou do saldo devedor. Logicamente, nesses casos, basta 

invocar as regras do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessário 

partir para a teoria dos direitos fundamentais.  

Além disso, muito antes de o Governo Federal cogitar a hipótese de liberação de verbas 

do FGTS para cobrir despesas decorrentes de enchentes247, a Justiça Federal já havia reconhecido 

essa possibilidade, com base na dimensão social do Fundo de Garantia, no direito fundamental à 

                                                           
246 STJ, RESP 212641-SP, j. 19/09/2000; STJ, RESP   255903 SE, j. 31/08/2000; STJ, RESP   
228790 SP, j. 29/06/2000; STJ, RESP   163187 RO, j. 24/10/2000, entre inúmeros outros. 
247 O Governo Federal editou medida provisória prevendo a possibilidade de liberação dos valores 
depositados no FGTS para minimizar os danos causados pelas chuvas. 



 

 

moradia e no princípio da dignidade da pessoa humana248. Também tem se aceitado o 

levantamento do FGTS para aquisição de moradia própria ainda que o contrato de compra e 

venda esteja à margem do Sistema Financeiro da Habitação249. 

Os exemplos acima citados, contudo, não representam grandes avanços em matéria de 

direitos socioeconômicos, já que a perspectiva ainda é muito privatista e, de certo modo, elitista, 

pois a camada mais carente da população não possui, em regra, acesso ao Sistema Financeiro da 

Habitação, nem a verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

Como exemplos mais interessantes em matéria de efetivação judicial do direito à moradia, 

é possível citar vários casos em que é negada a reintegração de posse de áreas invadidas quando 

não são apresentadas soluções para minorar o problema da moradia das pessoas que deverão 

deixar o imóvel objeto do litígio. 

Nesse sentido, pode-se citar uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

que negou a reintegração de posse de um bem público, sob o argumento de que “no caso, 

embora a área invadida seja bem público, necessário observar questões de maior relevância, de 

cunho constitucional, como a dignidade da pessoa humana, o direito à moradia, entre outros. 

Não pode o município pretender simplesmente expulsar os agravantes da área, sem que estes 

tenham para onde ir”250. 

 

8.4 Direito à Assistência Social 

 

O direito à assistência social é, certamente, o direito socioeconômico que provoca mais 

polêmica e rejeição entre os adeptos do liberalismo econômico. A saúde e a educação públicas 

não são tão combatidas pelos que defendem um Estado mínimo, pois esses serviços são 

pressupostos do crescimento econômico. Do mesmo modo, os liberais mais ortodoxos 

conseguem enxergar no direito à moradia um lado positivo, na medida em que o incentivo à 

construção de casas populares ou de obras de saneamento básico movimenta o mercado da 

construção civil e pode impulsar a economia e gerar empregos. 

Já a assistência social propriamente dita é vista com desconfiança. Virou lugar-comum 

entre os economistas mais liberais aquela tão repetida frase de que o governo deveria ensinar a 

                                                           
248 TRF 4ª Região, AC 570401-SC, rel. Juiz Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, j. 30/3/2000; TRF 
4ª Região, AC 257202-SC, rel. Juiz Paulo Afonso Brum Vaz, j. 3/5/2000. 
249 STJ, RESP 318483/CE, rel. Min. José Delgado, DJ 3/9/2001, p. 156. 
250 TJRS, AI 70008228561, rel. Des. José Francisco Pellegrini, j. 8/6/2004. 



 

 

pescar e não simplesmente fornecer o peixe, como se uma pessoa faminta e sem renda pudesse 

ter a força física e psicológica necessária para aprender alguma coisa251. 

Ao que parece, o ponto de vista liberal, ainda que inconscientemente, incorporou-se na 

mentalidade dos juristas brasileiros, especialmente nos membros do Supremo Tribunal Federal. 

 Embora a Constituição Federal de 1988 seja bastante clara quanto à abrangência da 

assistência social (art. 203252), o Supremo Tribunal Federal tem sido bastante restritivo ao 

interpretar os dispositivos constitucionais que tratam desse tema. 

Veja-se, por exemplo, o que ocorreu com o chamado amparo assistencial, previsto no 

artigo 203, inc. V, da CF/88, que garante um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

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

manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

Apesar de o texto constitucional ser auto-evidente quanto ao valor do benefício (um 

salário mínimo) e quanto aos seus beneficiários (a pessoa portadora de deficiência e o idoso que 

comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família), o Supremo Tribunal Federal entendeu que o referido dispositivo não seria auto-aplicável 

(ou seja, seria de eficácia limitada, na classificação de José Afonso da Silva), na medida em que o 

texto constitucional determinava que o direito seria garantido “conforme dispuser a lei” e, 

portanto, os potenciais beneficiários não poderiam requerer, na via judicial, a implementação do 

direito constitucional253.  

Em 1993, cinco anos após a promulgação da Constituição Federal, foi finalmente 

aprovada a lei regulamentando o dispositivo (Lei 8.743/93 – Lei Orgânica da Assistência Social). 

Nesse período, os beneficiários da norma constitucional sobreviveram em condições desumanas 

                                                           
251 Não há como negar, porém, que nem todos os benefícios assistenciais trazem resultados positivos 
a longo prazo, já que geram uma situação indesejável de dependência entre os seus beneficiários em 
relação ao Estado. Os programas de assistência social, embora devam ser permanentes e 
duradouros, devem ter sempre em mira a obtenção de resultados concretos e positivos. O 
assistencialismo paternalista não é a melhor solução. 
252 “Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 
que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família, conforme dispuser a lei”. 
253 O mesmo raciocínio foi adotado para reconhecer a não-auto-aplicabilidade do dispositivo 
constitucional que previa o direito de recebimento de benefícios previdenciários dos trabalhadores 
rurais, que, embora não sejam propriamente benefícios assistenciais, também não necessitam de 
contribuição para serem concedidos, tendo, por isso, um impacto positivo na distribuição de renda. 



 

 

sem que o Judiciário pudesse fazer nada, pois o STF esvaziou por completo o sentido da norma 

constitucional. A força do legislador valeu mais do que a força do constituinte. 

A má-vontade do STF para com os benefícios assistenciais não parou por aí.  

O art. 20, § 3º, da referida Lei 8.743/93, estabeleceu uma limitação financeira bastante 

rígida para a concessão do benefício, pois exigiu que a família do beneficiário comprovasse ter 

uma renda per capita inferior a um quarto do salário-mínimo. Ou seja, se em uma família com 

três pessoas, sendo uma ou duas delas portadoras de deficiência, a renda total fosse de um 

salário-mínimo, não haveria o direito ao benefício assistencial por mais que o salário-mínimo não 

fosse capaz de prover a manutenção dessa família. 

O STF, ao analisar a constitucionalidade da referida restrição, não levou em conta que, 

em casos concretos, ela pode levar a injustiças flagrantes, na medida em não permite, através de 

uma análise tópica, uma ponderação acerca da real situação pecuniária da família. Em uma família 

com uma pessoa doente, que precisa de medicação e cuidados especiais, uma renda familiar per 

capita de um quarto do salário-mínimo é irrisória. Mesmo assim, o STF decidiu, em caráter 

abstrato e com efeito vinculante, que não havia inconstitucionalidade254.  

O curioso é que o próprio STF já reconheceu a inconstitucionalidade por omissão do 

valor da salário-mínimo, por não ser capaz de cumprir as necessidades vitais básicas com 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, transporte e previdência social, tal como 

determinado no artigo 7o, inc. IV, da CF/88255. Portanto, é até de certo modo contraditório que 

esse mesmo salário-mínimo, cujo valor já foi reconhecido como incapaz de atender às 

necessidades vitais básicas pelo STF, seja também utilizado para regulamentar um dispositivo 

constitucional que fala em “meios de prover a própria manutenção” (art. 203, inc. V). 

Apesar da decisão do STF, os juízes de primeiro grau e os próprios tribunais, inclusive o 

Superior Tribunal de Justiça, têm praticado uma espécie de desobediência generalizada ao 

entendimento do STF, decidindo que a impossibilidade da própria manutenção, por parte dos 

portadores de deficiência e dos idosos, que autoriza e determina o benefício assistencial de 

prestação continuada, não se restringe à hipótese da renda familiar per capita mensal inferior a 

1/4 do salário mínimo, podendo caracterizar-se por concretas circunstâncias outras, que devem 

ser demonstradas ao longo do processo256.  

Ainda não houve, por parte do STF, uma resposta rígida contra a atitude dos juízes e 

tribunais que estão decidindo de modo contrário ao entendimento vinculante do STF. As 

inúmeras reclamações propostas pelo INSS contra as decisões judicias contrárias à ADIN 

                                                           
254 STF, ADIN 1.232/DF, rel. Min. Nelson Jobim, j. 27/8/1998. 
255 ADI 1458/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 20/9/1996. 



 

 

1.232/DF têm tido tratamento diverso: ora o STF cassa as decisões, mandando observar o que 

foi decidido no controle concentrado de constitucionalidade257, ora o STF mantém as decisões, 

dizendo não ser o caso de reclamação258. 

Além disso, alguns juízes de primeiro grau (entre os quais me incluo) estão reconhecendo 

que a Lei 8.743/93, nesse ponto da comprovação da situação de necessidade, foi revogada pelas 

recentes leis tratando da concessão de outros benefícios assistenciais (como o programa bolsa-

família, entre outros), que prevêem requisitos menos rígidos para a configuração do estado de 

pobreza (renda familiar per capita de metade do salário-mínimo). O objetivo, com isso, é afastar a 

questão constitucional (ou seja, a discussão em torno da constitucionalidade ou não da medida 

restritiva ao direito social) e, conseqüentemente, afastar a competência do Supremo Tribunal 

Federal para apreciar, em nível recursal, a decisão. Embora não seja a solução ideal, não deixa de 

ser uma interessante forma de concretizar o direito fundamental em jogo, independentemente do 

entendimento do STF. 

Apesar de tudo, pode-se dizer que o Judiciário, em alguns casos, tem conseguido ajudar a 

dar alguma efetividade ao direito à assistência social.  

No âmbito da Justiça Federal, especialmente dos Juizados Especiais Federais, é comum 

ver ações versando sobre a concessão de benefícios assistenciais, tendo os juízes tido uma 

postura bastante favorável aos portadores de deficiência e aos idosos.  

Do mesmo modo, inúmeros são os exemplos em que a Justiça Federal anulou atos do 

INSS que suspenderam ou cancelaram benefícios  assistenciais sem o devido processo legal259. 

Aliás, durante muito tempo, foi uma prática comum na Previdência suspender benefícios quando 

havia mero indício de fraude na sua concessão, sem dar ao beneficiário a chance de se defender e 

sem o comunicar previamente do cancelamento. Atualmente, graças às censuras judiciais, o INSS 

tem sido mais cauteloso na suspensão e cancelamento de benefícios, embora ainda seja possível 

verificar abusos pontuais, como ocorreu, por exemplo, com o recente e lamentável episódio em 

                                                                                                                                                                                     
256 Entre outros: STJ, AGA 521467, rel. Min. Paulo Medina, j. 18.11.2003. 
257 Entre outras: Rcl nº 2.303, de minha relatoria, Plenário, maioria, DJ de 01/04/2005; Rcl nº 2.733, 
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 07/12/2004; Rcl nº 2.298, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 
04/06/2004. 3.  
258 Entre outros: Rcl 3129/SP, rel. Min. Carlos Veloso, j. 13/4/2005; Rcl 2377/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, j. 24/10/2003. 
259 STJ, RESP 279.369/SP, rel. Ministro Felix Fischer, DJ 29/04/2002; STJ, RESP 172.869/SP, rel. 
Ministro Jorge Scartezzini, DJ 20/08/2001; STJ, RESP 210.464/SP, rel. Ministro Edson Vidigal, DJ 
18/10/1999; TRF1, AC 95.01.23853-9/MG, rel. Juiz João Carlos Mayer, entre inúmeros outros. A 
propósito, esse entendimento já era dominante no tempo do extinto Tribunal Federal de Recursos que 
havia sumulado a orientação na súmula 160: “a suspeita de fraude na concessão de benefício 
previdenciário não enseja, de plano, a sua suspensão ou cancelamento, mas dependerá de apuração 
em procedimento administrativo”. 
Soares, DJ 12/12/2002 



 

 

que o INSS suspendeu o benefício de todos os segurados com mais de 90 anos até que eles 

provassem que estavam vivos, numa odiosa afronta ao devido processo. Felizmente, em razão da 

divulgação dos constrangimentos sofridos pelos idosos nas filas do INSS, a autarquia 

previdenciária voltou atrás e revogou a medida. 

Mais recentemente, em meados de 2004, houve outro lamentável episódio de idosos 

formando filas quilométricas nas portas dos Juizados Especiais Federais de todo o país, em busca 

de um direito (revisão de benefícios previdenciários com base no IRSM260) já reconhecido pelas 

instâncias superiores, mas sistematicamente negado pelo INSS. 

O episódio demonstra que a Justiça Federal ainda é um dos últimos redutos de defesa dos 

cidadãos e, ao mesmo tempo, provoca uma reflexão sobre a ausência de lógica do modelo 

processual atual, que dificulta uma solução coletiva para problemas da espécie, forçando os 

interessados a ingressarem, individualmente, na Justiça. Com uma infinidade de processos 

individuais, fica praticamente impossível conseguir obter uma prestação jurisdicional célere e de 

qualidade, sobretudo quando a estruturação do Judiciário, tanto de material quanto de pessoal, 

não acompanha o aumento da demanda. 

 

8.5 ADPF 45/2004: o STF e o Controle Judicial das Políticas Públicas 

 

Em abril de 2004, o Informativo 345 do STF publicou na íntegra a decisão do Ministro 

Celso de Mello na Argüição de Descumprimento a Preceito Fundamental 45, tratando da 

possibilidade do controle judicial de políticas públicas, cuja ementa é a seguinte: 

Ementa: Argüição de descumprimento de preceito fundamental. A questão da 

legitimidade constitucional do controle e da intervenção do poder judiciário em tema 

de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de abusividade 

governamental. Dimensão política da jurisdição constitucional atribuída ao Supremo 

Tribunal Federal. Inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos 

econômicos, sociais e culturais. Caráter relativo da liberdade de conformação do 

legislador. Considerações em torno da cláusula da “reserva do possível”. 

Necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e 

da   intangibilidade do núcleo consubstanciador do “mínimo existencial”. 

Viabilidade instrumental da argüição de descumprimento no processo de 

concretização das liberdades positivas (direitos constitucionais de segunda geração). 

                                                           
260 Entre outros: STJ, RESP 411.345/SC, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 15.09.2003. 



 

 

Pela leitura da ementa, dá-se a impressão de que o STF, definitivamente, acolheu a tese de 

que é possível o controle judicial de políticas públicas para a concretização de direitos 

econômicos, sociais e culturais.  

Infelizmente, o quadro ainda não está tão nítido assim. 

O posicionamento do Ministro Celso de Mello, sim, ficou bastante claro, em favor da tese 

da efetivação judicial dos direitos fundamentais sociais. O teor da decisão não deixa a menor 

dúvida de que o Ministro estudou profundamente o tema e aceitou os argumentos em favor da 

plena justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais. Porém, o mérito da questão não 

chegou a ser discutido pelo plenário da Corte, em razão da perda do objeto da ação. Explica-se. 

A Argüição de Descumprimento a Preceito Fundamental ora em análise questionava um 

veto presidencial a um dispositivo da lei que, segundo o autor da ação, violaria o dispositivo 

constitucional que garante um financiamento mínimo para a saúde. Ocorre que, no decorrer da 

ação, foi editada uma lei que corrigia a situação, fazendo com que a ADPF perdesse seu objeto.  

Eis a explicação do Ministro: 

Trata-se de argüição de descumprimento de preceito fundamental promovida contra 

veto, que, emanado do Senhor Presidente da República, incidiu sobre o § 2º do art. 55 

(posteriormente renumerado para art. 59), de proposição legislativa que se converteu 

na Lei nº 10.707/2003 (LDO), destinada a fixar as diretrizes pertinentes à elaboração da 

lei orçamentária anual de 2004. 

O dispositivo vetado possui o seguinte conteúdo material: (...) 

O autor da presente ação constitucional sustenta que o veto presidencial importou 

em desrespeito a preceito fundamental decorrente da EC 29/2000, que foi 

promulgada para garantir recursos financeiros mínimos a serem aplicados nas ações e 

serviços públicos de saúde. (...) o Senhor Presidente da República, logo após o veto 

parcial ora questionado nesta sede processual, veio a remeter, ao Congresso Nacional, 

projeto de lei, que, transformado na Lei nº 10.777/2003, restaurou, em sua 

integralidade, o § 2º do art. 59 da Lei nº 10.707/2003 (LDO), dele fazendo constar a 

mesma norma sobre a qual incidira o veto executivo. (...) 

Conclui-se, desse modo, que o objetivo perseguido na presente sede processual foi 

inteiramente alcançado com a edição da Lei nº 10.777, de 24/11/2003, promulgada 

com a finalidade específica de conferir efetividade à EC 29/2000, concebida para 

garantir, em bases adequadas – e sempre em benefício da população deste País – 

recursos financeiros mínimos a serem necessariamente aplicados nas ações e serviços 

públicos de saúde. 

Após esse relatório, apesar da perda do objeto da ação, o Ministro optou por enfrentar o 

mérito da questão no único intuito de adiantar seu ponto de vista para casos futuros, que faço 

questão de citar, já pedindo perdão pelo tamanho: 



 

 

Não obstante a superveniência desse fato juridicamente relevante, capaz de fazer 

instaurar situação de prejudicialidade da presente argüição de descumprimento de 

preceito fundamental, não posso deixar de reconhecer que a ação constitucional em 

referência, considerado o contexto em exame, qualifica-se como instrumento idôneo 

e apto a viabilizar a concretização de políticas públicas, quando, previstas no texto da 

Carta Política, tal como sucede no caso (EC 29/2000), venham a ser descumpridas, 

total ou parcialmente, pelas instâncias governamentais destinatárias do comando 

inscrito na própria Constituição da República. 

Essa eminente atribuição conferida ao Supremo Tribunal Federal põe em 

evidência, de modo particularmente expressivo, a dimensão política da jurisdição 

constitucional conferida a esta Corte, que não pode demitir-se do gravíssimo encargo 

de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais – que se identificam, 

enquanto direitos de segunda geração, com as liberdades positivas, reais ou concretas 

(RTJ 164/158-161, Rel. Min. CELSO DE MELLO) -, sob pena de o Poder Público, 

por violação positiva ou negativa da Constituição, comprometer, de modo inaceitável, 

a integridade da própria ordem constitucional (...). É certo que não se inclui, 

ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário - e nas desta 

Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas 

públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, “Os Direitos Fundamentais na 

Constituição Portuguesa de 1976”, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), 

pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e 

Executivo. 

Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao 

Poder Judiciário, se e quando os  órgãos estatais competentes, por descumprirem 

os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com 

tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos 

impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas 

de conteúdo programático. (...) 

Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao 

tema pertinente à “reserva do possível” (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, 

“The Cost of Rights”, 1999, Norton, New York), notadamente em sede de efetivação e 

implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos 

econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, 

deste, prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas individuais 

e/ou coletivas. 

É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais – além de caracterizar-se 

pela gradualidade de seu processo de concretização – depende, em grande medida, de 

um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do 

Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-

financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a 



 

 

limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da 

Carta Política. (...) 

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a 

ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo 

Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 

constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder 

resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais 

impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (...) 

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

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

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

um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder 

Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para 

tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. 

Desnecessário acentuar-se, considerado o encargo governamental de tornar efetiva 

a aplicação dos direitos econômicos, sociais e culturais, que os elementos 

componentes do mencionado binômio (razoabilidade da pretensão + 

disponibilidade financeira do Estado) devem configurar-se de modo afirmativo e em 

situação de cumulativa ocorrência, pois, ausente qualquer desses elementos, 

descaracterizar-se-á a possibilidade estatal de realização prática de tais direitos. 

Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de opções 

políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam investidura em 

mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, a 

liberdade de conformação do legislador, nem a de atuação do Poder Executivo. 

É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a 

clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos econômicos, 

sociais e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia 

estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível 

consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a 

uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, 

justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões 

fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder 

Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido 

injustamente recusada pelo Estado. 

No final, porém, o Ministro Celso de Mello, monocraticamente, julgou prejudicada a ação 

pela perda superveniente de seu objeto. Em outras palavras: a discussão sequer foi submetida ao 

plenário do Supremo Tribunal Federal. 

O curioso é que o Ministro Celso de Mello poderia muito bem ter manifestado sua 

opinião através de um artigo jurídico, mas preferiu substanciar seu voto, mesmo 



 

 

desnecessariamente. Ou melhor: nem tão desnecessariamente assim, pois, embora a questão não 

tenha sido submetida ao plenário, não deixa de ter enorme relevância, por diversas razões. 

Primeiro: sinaliza de modo indiscutível o pensamento do Ministro Celso de Mello em 

favor de uma maior participação do Poder Judiciário no processo de implementação dos 

objetivos constitucionais. 

Segundo: o Ministrou buscou o fundamento de sua decisão nos doutrinadores – nacionais 

e estrangeiros – mais progressistas, o que não é muito comum de se ver nos votos da Suprema 

Corte brasileira, cujos membros, tradicionalmente, adotam posturas conservadoras. 

Terceiro: o julgado chamou a atenção da doutrina e, por isso, está fomentando o debate 

em torno do assunto, enriquecendo a defesa em favor da possibilidade de controle das políticas 

públicas pelo Poder Judiciário. 

Quarto: a decisão criou uma atmosfera favorável à tese que adota, de modo que, no 

futuro, quando o tema estiver sendo discutido para valer no plenário, as idéias já estarão melhor 

amadurecidas no âmbito acadêmico, tornando mais fácil o convencimento dos demais Ministros.  

Quinto: o julgamento não deixou de ser uma técnica interessante, pois se a matéria tivesse 

que ser discutida agora pelo STF talvez os outros Ministros não conseguissem dar um passo tão 

largo. 

Sexto: a decisão representou um importante avanço no que se refere ao controle das 

omissões constitucionais. Veja-se, porém, que o Min. Celso de Mello já tinha adotado um 

posicionamento semelhante na ADIn por Omissão do salário-mínimo261, que, por sinal, foi 

                                                           
261 A ementa da ADIN por Omissão do salário-mínimo, apesar de longa, merece ser citada: 
“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 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 em 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. 7º, 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. 7º, 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 



 

 

mencionada na ADPF. No entanto, a ADIN por Omissão e nada é quase a mesma coisa, tendo 

em vista a interpretação adotada pelo STF no sentido de que sua função é apenas a de declarar a 

mora legislativa sem que se possam tomar medidas concretas para solucionar o problema. O 

grande diferencial da ADPF é que essa ação pode se tornar um super-instrumento de proteção 

aos direitos fundamentais, conforme foi bem sinalizado no voto do Ministro. 

Por tudo isso, a ADPF 45/2004 representa um grande avanço na jurisprudência 

constitucional brasileira. 

 

8.6 A Teoria da Eficácia “menos um”: O Risco de o Judiciário “desconcretizar” Direitos 

Sociais 

 

Embora o presente trabalho tenha como objetivo analisar as possibilidades de efetivação 

judicial dos direitos econômicos, sociais e culturais, é preciso alertar para o risco de o Judiciário 

poder se tornar um dos piores inimigos dos direitos sociais. Não são poucos os casos em que o 

                                                                                                                                                                                     
jurídico-social e de caráter econômico-financeiro (CF, art. 7º, 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. 7º, 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 decisão final emanada 
do STF. - A procedência da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, importando em 
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, § 2º), a prerrogativa de expedir provimentos normativos com o objetivo de 
suprir a inatividade do órgão legislativo inadimplente” (ADI 1458/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 
20/9/1996). 



 

 

legislador cria direitos extremamente avançados, e o Judiciário, com uma simples canetada, 

declara a inconstitucionalidade desses direitos, baseado em argumentos totalmente 

descompassados com o espírito social da Constituição. 

Os exemplos são muitos. Mas basta citar um que é, por assim dizer, a melhor 

representação de “desconcretização” dos direitos sociais pelo Judiciário. 

O caso é bastante simples. O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) previu reserva de 

vagas em transportes coletivos para idosos carentes. Em vista disso, a Associação Brasileira das 

Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros - ABRATI ingressou com uma ação cautelar 

objetivando suspender a obrigatoriedade de suas associadas, empresas permissionárias da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, realizarem o transporte de passageiros idosos, sob 

alegativa de que o dispositivo legal ainda não havia sido regulamentado, entre outros argumentos 

baseados na livre iniciativa, direito de propriedade, pacta sunt servanda etc. 

Para resumir, basta dizer que o caso foi submetido à apreciação do Ministro Edson 

Vidigal, que decidiu em favor da ABRATI, concedendo a medida judicial de modo a impedir a 

ANTT de multar as empresas de transporte coletivo que não cumprissem a determinação legal. 

Até aí, nada de causar espanto. O que mais impressiona é a linguagem utilizada pelo 

Ministro, claramente preconceituosa em relação aos direitos sociais e aos próprios idosos: 

Dinheiro não dá em árvores. Por mais verdes que sejam, as folhas não se transmudam 

em Dólares. Nem nos Reais da nossa atual unidade monetária, que exibe uma mulher 

cega, ar desolado de quem ganhou e logo perdeu a última olimpíada. (...) 

Nossas relações econômicas se regem pelas regras do sistema capitalista, da economia 

de mercado, não sendo lícito ao Estado, em nome de uma obrigação que é sua, 

confiscar vagas em ônibus ou qualquer outro meio de transporte, sem a correspondente 

contrapartida indenizatória. 

Se isso não tem previsão contratual, não está em vigor, não foi pactuado entre a 

empresa e o Estado; ainda que essa ordem decorra de uma Lei, não está a empresa 

autorizada, concessionária ou permissionária, obrigada a transportar de graça o 

matusalém, por mais carcomido que apareça. 

Um País com tantos problemas como os da sonegação fiscal, da corrupção com o 

dinheiro público, o das evasões inconfessáveis de bilhões de dólares para os escaninhos 

ilícitos dos paraísos fiscais; um País precisado de tantos investimentos externos 

indispensáveis ao enfrentamento do desemprego e precisado de desenvolvimento 

econômico, não pode cochilar especialmente nesse tema de respeito aos contratos. 



 

 

O que se trata aqui com essa lei generosa, misericordiosa, bem intencionada, em favor 

dos velhinhos humilhados porque não podem andar de ônibus, tem a ver com o 

respeito ou desrespeito aos contratos262.  

Sem comentar os termos utilizados pelo Ministro – que dispensam quaisquer críticas -, é 

de lamentar também o conteúdo ideológico do julgado. Ora, ninguém nega que a “livre 

iniciativa” é um importante valor constitucional, é uma norma constitucional como qualquer 

outra, com a mesma dignidade jurídica e, por isso, também protegida pelo princípio da máxima 

efetividade. Mas, como qualquer outra norma, também não é absoluta, sagrada, intocável. Por 

isso, não pode ser invocada para impedir a efetivação de direitos sociais, ainda que criados pelo 

legislador infraconstitucional, tendo em vista que, ao lado da livre iniciativa, o constituinte 

também se comprometeu com o princípio da dignidade humana e com os valores de 

solidariedade e de igualdade. 

 

8.7 Conclusão a Respeito da Jurisprudência Nacional 

 

Em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, não há um pensamento 

consolidado na jurisprudência nacional. Há muitos posicionamentos conservadores, que se 

utilizam de argumentos ultrapassados para não aplicar a Constituição, e alguns que representam 

até um retrocesso, na medida em que neutralizam avanços importantes conferidos pelo legislador 

em matéria social. 

Apesar disso, é possível perceber uma certa tendência no sentido de permitir um mais 

amplo controle por parte do Judiciário em favor das políticas sociais. Os juízes estão cada vez 

mais receptivos a chamarem para si a responsabilidade, ainda que subsidiária, de fazer valer a 

vontade constitucional. Os avanços são nítidos, apesar de ainda existirem vários posicionamentos 

judiciais que preferem “varrer para debaixo do tapete” os problemas para os quais a sociedade 

clama por uma resposta jurisdicional. 

Levando em conta essa tendência, a grande crítica que pode ser feita refere-se ao déficit 

de consistência de algumas decisões, mesmo que favoráveis aos direitos econômicos, sociais e 

culturais, o que pode ser explicado em parte pela falta de estrutura da máquina judiciária. O 

postulado da reserva de consistência merece ser desenvolvido com maior profundidade na 

prática, inclusive quanto ao seu aspecto de democratização do processo (maior participação da 

sociedade na jurisdição constitucional), a fim de que o Judiciário possa avançar ao máximo na 

proteção da supremacia constitucional sem ultrapassar as barreiras que a própria Constituição lhe 
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impõe. Essa maior participação é particularmente necessária no momento da execução do 

julgado, em que haverá necessidade de um monitoramento eficiente do cumprimento da decisão. 

Tudo isso será explicado com mais detalhes logo à frente. 

Falta, ainda, por parte do Judiciário, uma consciência de que, por trás de toda ordem 

judicial obrigando o Estado a arcar com determinados custos, há uma série de implicações 

administrativas que geralmente passam despercebidas, como a necessidade de licitação ou mesmo 

o procedimento de dispensa ou inexigibilidade de licitação, e o necessário planejamento que deve 

existir em qualquer política pública. Esses fatores devem ser levados em conta, mas não devem se 

transformar em obstáculos intransponíveis. As dificuldades são muitas, mas nada que não possa 

ser consistentemente ultrapassado com criatividade, razoabilidade e diálogo. 

Além disso, ainda é possível notar um certo vacilo da doutrina e da jurisprudência em 

aceitar a efetivação de direitos a prestações, como à educação e à moradia, pelo Judiciário, sem 

que exista uma regulamentação infraconstitucional conferindo expressamente direitos aos seus 

respectivos titulares. O direito à saúde parece ficar fora dessa ressalva. 

Quando esses direitos exigem obrigações negativas (como por exemplo, não retirar um 

morador da posse de seu imóvel sem justa causa), o direito é aplicado sem muito 

questionamento. Já quando a efetivação do direito implica em prestações materiais (obrigações 

positivas), aí sim se constroem barreiras para não efetivar a Constituição, como a separação dos 

poderes, a discricionariedade administrativa, o princípio da legalidade e, de modo mais refinado, a 

reserva do possível. 

O mais curioso é que, nesses casos em que há dever de agir por parte do Estado, o que se 

alega é que a implementação do direito custará muito dinheiro e, portanto, é o Executivo quem 

deve decidir sobre a oportunidade e conveniência de implementá-lo, sempre com base na lei. 

No entanto, ninguém questiona que um juiz possa – e pode mesmo – declarar a 

inconstitucionalidade de uma lei tributária, eximindo uma grande empresa de pagar contribuições 

sociais ou impostos, cujas receitas já estavam previstas no orçamento público, gerando um 

enorme “prejuízo” ao Erário. Também não é estranho que um juiz conceda a um grupo de 

servidores públicos o direito a uma gratificação ou a um grupo de segurados o direito a um 

benefício previdenciário, buscando na própria Constituição o fundamento de decidir, mesmo não 

havendo previsão orçamentária ou legal. 

Por outro lado, muitos juristas considerariam um “absurdo” se um juiz determinasse que 

um grupo de estudantes pobres fosse matriculado em uma escola particular, às custas do Poder 

Público, em caso de greve no ensino público fundamental ou de suspensão do serviço por 

qualquer outra razão. 



 

 

Qual a diferença substancial entre um caso e outro? Em princípio, nenhuma: em todos os 

casos o que se está fazendo é buscar na Constituição os argumentos para realizar direitos 

subjetivos assegurados pelo sistema constitucional. 

Uma decisão que libera uma empresa de pagar um determinado tributo pode causar 

impactos orçamentários muito maiores do que uma decisão que obrigue, por exemplo, o Estado 

a comprar medicamentos para um grupo de doentes ou a matricular um grupo de estudantes 

carentes em uma escola particular quando a escola pública não está funcionando. Não há 

diferença substancial entre uma decisão e outra. Ambas geram gastos públicos. E ambas 

concretizam direitos constitucionais. É hipocrisia, portanto, dizer que o juiz não pode atuar na 

defesa de direitos prestacionais por razões orçamentárias. 

É possível perceber, com certa freqüência, uma má-vontade em relação aos direitos 

sociais titularizados pelos realmente necessitados. Há, ao que parece, um certo preconceito em 

relação aos direitos “de pobre”, resultado da formação elitista dos bacharéis em direito: quando o 

direito social é “de pobre”, não cabe ao Judiciário intervir, já que o Executivo tem plena 

discricionariedade; já quando o direito é de gente rica ou esclarecida, aí sim o Judiciário é o 

guardião da Constituição. 

Uma última crítica à jurisprudência nacional. Mesmo quando se reconhece que os direitos 

econômicos, sociais e culturais são efetivamente direitos e que a Constituição, nesse ponto, deve 

ser cumprida, falta uma maior preocupação em torno da efetividade propriamente dita da 

decisão. Os julgados, quase sempre, apenas repetem o que está na Constituição sem criar 

mecanismos capazes de fiscalizar o cumprimento da sentença. Conforme se verá mais à frente, é 

importante que o Judiciário crie mecanismos de monitoramento do cumprimento de suas ordens, 

pois, do contrário, as decisões judiciais não passarão de mera retórica vazia de significado prático.  



 

 

9 A EFETIVAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS ECONÔMICOS, 

SOCIAIS E CULTURAIS EM OUTROS PAÍSES  

 

As premissas da chamada teoria dos direitos fundamentais estão sendo desenvolvidas por 

juristas em todos os cantos do planeta. Isso é bom, porque demonstra uma corrente humanitária 

universal em favor dos valores ligados à dignidade da pessoa humana. Por outro lado, essa 

concepção globalizante dos direitos fundamentais exige uma visão crítica e atenta, já que a teoria 

está impregnada de valores, e os valores não são uniformes em todas as sociedades. Os direitos 

fundamentais na Suíça, por exemplo, não são os mesmos direitos fundamentais no Chile ou no 

Brasil. 

Desse modo, o estudo da doutrina estrangeira, apesar de ser bastante importante para 

compreender a teoria dos direitos fundamentais, requer cuidados especiais e uma constante visão 

crítica. 

Neste capítulo, tentarei apresentar o avanço do tema no direito comparado e 

internacional, sempre tendo em mira essa necessária visão crítica. Dois são os objetivos básicos 

dessa viagem: (a) demonstrar que nem sempre é possível aproveitar, incondicionalmente, teorias 

desenvolvidas por juristas estrangeiros, especialmente dos países desenvolvidos, e (b) demonstrar 

como pode ser útil o estudo da efetivação judicial dos direitos econômicos, sociais e culturais em 

países em desenvolvimento, perspectiva que tem sido negligenciada pelos constitucionalistas 

brasileiros. 

Por limitações intelectuais, lingüísticas e temporais, não pude fazer uma análise tão 

completa e tão detalhada quanto gostaria. Tive, justamente por isso, que restringir o foco do 

estudo, escolhendo, ao acaso, alguns sistemas jurídicos que podem ser úteis aos objetivos ora 

propostos. 

 

9.1 Os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais na Europa 

 

A Europa, pelo menos em sua parte ocidental, é composta por países com características 

constitucionais bem semelhantes, cujas bases são, em síntese, as seguintes: (a) compromisso com 

os direitos fundamentais, com o princípio da dignidade humana e com a democracia; (b) 

aceitação da Jurisdição Constitucional, especialmente a concentrada, realizada pelas Cortes 



 

 

Constitucionais; (c) inserção em uma economia de mercado; (d) incorporação das regras do 

direito comunitário da União Européia; (e), por fim, adoção do modelo do bem-estar social263. 

As Constituições dos países da Europa Ocidental costumam contemplar normas de 

proteção social, reafirmando o compromisso com o Estado de Bem-Estar, que também inspira 

inúmeras normas comunitárias. 

No entanto, não é consensual a aceitação do caráter fundamental dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, já que quase todas as Constituições fazem uma distinção entre o 

regime jurídico-processual dos direitos civis e políticos e dos direitos socioeconômicos. Portugal 

e Espanha são exemplos disso. Confira-se. 

 

9.1.1 Portugal 

 

A Constituição de Portugal, promulgada em 1976, é bastante avançada em matéria de 

direitos sociais. A esse propósito, dois juristas de Israel – Avi Ben-Bassat e Momi Dahan -, após 

estudarem a Constituição de 68 países para analisar como é a disciplina constitucional dos direitos 

econômicos, sociais e culturais nesses países, fizeram uma espécie de ranking visando indicar 

quais as constituições que mais previam direitos sociais. Portugal ficou em primeiro lugar, seguido 

pelo Brasil264.  

Apesar de ser uma das constituições mais avançadas em matéria de direitos sociais, a 

Constituição portuguesa optou por separar os direitos de liberdade dos direitos de igualdade, 

colocando-os em títulos diversos (os direitos de liberdade estão no Título II; os direitos 

econômicos, sociais e culturais, no Título III). Por essa razão, a doutrina constitucional, que 

exerce grande influência aqui no Brasil, não coloca os direitos econômicos, sociais e culturais no 

mesmo patamar dos direitos de liberdade.  

José Carlos Vieira de Andrade, por exemplo, possui uma visão bastante cética em torno 

da possibilidade de efetivação judicial dos direitos sociais. Muito influenciado pela doutrina 

germânica, ele vê com pessimismo a possibilidade de o Judiciário vir a efetivar direitos a 

prestações materiais. Na sua ótica, a escassez dos recursos necessários à concretização de direitos 

sociais (à habitação, saúde, assistência, educação, cultura etc) demandaria escolhas políticas 

(opções), que deveriam ser tomadas por órgãos politicamente responsáveis (legislador e 

                                                           
263 Cf. HÄBERLE, Peter. El estado constitucional europeo. In: Cuestiones constitucionales – revista 
mexicana de derecho constitucionale. México: UNAM, n. 2, 2002. 
264 BEN-BASSAT, Avi & DAHAN, Momi. Social rights in the Constitution and in pratice. In: School of 
public policy working paper . n. 05-03. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=407260>. Acesso 
em: 17 maio 2005. 



 

 

administrador) e não pelos juízes. Assim, as diretrizes constitucionais referentes aos direitos 

sociais a prestações positivas, segundo seu ponto de vista, seriam destinadas ao legislador, a quem 

competiria fixar o conteúdo dos referidos direitos265. 

Eis suas palavras: 

Na Constituição portuguesa, as normas que prevêem os direitos (sociais) a prestações 

contêm directivas para o legislador ou, talvez melhor, são normas impositivas de 

legislação, não conferindo aos seus titulares verdadeiros poderes de exigir, porque 

visam, em primeira linha, indicar ou impor ao Estado que tome medidas para uma 

maior satisfação ou realização concreta dos bens protegidos. 

Não significa isso, porém, que se trate de normas meramente programáticas, no sentido 

de simplesmente proclamatórias, visto que têm força jurídica e vinculam efectivamente 

os poderes públicos, impondo-lhes autênticos deveres de legislação266. 

Vieira de Andrade, partindo dessa premissa, defende que os preceitos constitucionais de 

caráter social “não são, por isso, directamente aplicáveis sem intervenção legislativa, muito menos 

constituem preceitos exeqüíveis por si mesmos”267. E mais:  

Só uma vez emitida a legislação destinada a executar os preceitos constitucionais em 

causa é que os direitos sociais se consolidarão como direitos subjectivos plenos, mas, 

então, não valem, nessa medida conformada, como direitos fundamentais 

constitucionais, senão enquanto direitos criados por lei268. 

De acordo com ele, “só o conteúdo mínimo dos direitos sociais fundamentais pode 

considerar-se, em regra, constitucionalmente determinado, em termos de judicialmente 

exigível”269. 

J. J. Gomes Canotilho também pensa de forma semelhante. Na sua famosa tese de 

doutorado “Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador: Contributo para a Compreensão 

das Normas Constitucionais Programáticas”, escrita no longínquo ano de 1982, Canotilho 

introduz o conceito de Constituição dirigente, que seria aquele modelo de constituição cujas 

normas impõem tarefas e programas que o Estado deve seguir e defende a possibilidade do 

controle constitucional da atividade do Legislador, inclusive das omissões legislativas. Na parte 

em que trata dos direitos econômicos, sociais e culturais, Canotilho não é muito claro. Confira-se: 
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O catálogo dos direitos económicos, sociais e culturais da Constituição de 1976 bem 

como o “caderno de encargos” do Estado (imposições legiferantes) que o acompanha 

originam que, entre nós, o problema da dependência legal dos direitos fundamentais – os direitos 

fundamentais sob reserva de medida legal – adquira uma dimensão constitucional mais 

profunda do que aquela que deriva das constituições onde não existe consagração 

expressa de direitos a prestações ou estes são derivados de simples cláusulas de 

sociabilidade. Consagrando a lei fundamental portuguesa os direitos económicos, 

sociais e culturais como verdadeiros direitos subjetivos (não obstante a necessidade da 

interpositio legislatoris), pode concluir-se, em primeiro lugar, que eles existem para além da 

lei por força da constituição. Fundamentando originariamente direitos a prestações, não 

é legítimo dizer-se que as normas consagradoras destes direitos são leges imperfectae, sem 

qualquer conteúdo jurídico-constitucional antes de sua concretização legislativa270. 

Ao que parece, Canotilho defende que os direitos econômicos, sociais e culturais somente 

geram direitos subjetivos após a regulamentação legislativa. Se for mesmo isso, então não é a 

Constituição, mas a lei, quem está concedendo direitos.  

No livro “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, que é mais recente, 

Canotilho, ao tratar dos direitos econômicos, sociais e culturais na Constituição portuguesa, 

explica que eles não se contrapõem aos direitos de liberdade. “São apenas direitos diferentes 

destes, sujeitos ao regime geral dos direitos fundamentais, mas não beneficiando do regime especial 

dos direitos, liberdades e garantias (a não ser que constituam direitos de natureza análoga aos 

direitos, liberdades e garantias)”271. A aplicabilidade imediata estaria no regime especial dos 

direitos de liberdade e, portanto, não se aplicaria aos direitos socioeconômicos. Assim, para ele, 

alguns direitos sociais seriam self-executing; enquanto outros seriam direitos a prestações 

dependentes da atividade mediadora dos poderes públicos (p. ex.: direito à saúde, direito ao 

ensino), sendo que, no último caso, a efetivação estaria submetida à “reserva do possível”272. 

Apesar da grande influência que os constitucionalistas portugueses exercem no Brasil, não 

há como aceitar a transposição das idéias dos citados autores em matéria de efetivação judicial 

dos direitos socioeconômicos.  

Aqui, a Constituição não fez, de forma tão rígida, uma distinção entre direitos civis e 

políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. Logo, é inviável falar em regime geral e regime 

                                                           
270 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador – 
contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra Editora, 
1994 (reimpressão), p. 379. 
271 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição . 5. ed. 
Coimbra: Almedina, 2002, p. 400-401. 
272 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição . 5. ed. 
Coimbra: Almedina, 2002, p. 473-474. 



 

 

especial dos direitos fundamentais, pois todos eles foram tratados em pé de igualdade pela 

Constituição brasileira. 

 

9.1.2 Espanha 

 

Assim como em Portugal, nem todos os direitos previstos na Constituição espanhola são 

considerados pela doutrina como direitos fundamentais. É que, na Espanha, apenas os direitos 

especificados nos artigos 14 a 29 da Constituição espanhola (quase todos direitos de liberdade) 

possuem um tratamento normativo e processual privilegiado, já que a própria Constituição, no 

artigo 53.2, previu a sua proteção através do recurso de amparo (que não é o mesmo juicio de 

amparo previsto no direito mexicano e que influenciou o nosso mandado de segurança), recurso 

julgado diretamente pelo Tribunal Constitucional. E como os direitos socioeconômicos estão 

fora do catálogo previsto na Constituição, não são considerados pela doutrina como direitos 

fundamentais, embora não lhes seja negada uma proteção jurídica. 

Essa é a opinião, por exemplo, de Gregorio Robles, para quem os direitos econômicos, 

sociais e culturais não seriam verdadeiros direitos fundamentais, por lhes faltar uma característica 

básica, qual seja, o tratamento normativo e processual privilegiado. Em sua em sua ótica, os 

direitos socioeconômicos não gerariam direitos subjetivos, sendo tão somente “princípios de 

política legislativa”273. 

Em princípio, a visão de Robles, jurista bastante respeitado, especialmente em matéria de 

direitos fundamentais, seria como um banho de água fria na tese que se pretende defender neste 

trabalho. Mas não é bem assim. Na verdade, é preciso compreender que ele está tratando dos 

direitos fundamentais na Espanha, cuja Constituição fez uma distinção bem nítida entre os 

direitos de liberdade e os direitos de igualdade, dando àqueles um tratamento processual 

privilegiado. 

Por esse motivo, a visão de Robles – bem como da grande maioria de constitucionalistas 

espanhóis – não se aplica ao modelo brasileiro, uma vez que, como já se afirmou, a Constituição 

brasileira não fez distinção, quanto ao regime de proteção jurídica, entre os direitos de liberdade e 
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de los Poderes Públicos o uma garantía colocada bajo la tutela de éstos” (LLORENTE, Francisco 



 

 

de igualdade. No Brasil, tanto um quanto o outro pode ser considerado direitos fundamentais e, 

em razão disso, todos os meios processuais disponíveis (mandado de segurança, ação civil 

pública, ação popular, mandado de injunção, argüição de descumprimento a preceito 

fundamental etc.) podem ser utilizados para protegê-los indistintamente. 

 

9.1.3 Alemanha 

 

Já se falou anteriormente que o direito constitucional alemão é a nova febre dos 

constitucionalistas brasileiros. Corrigindo: nem tão nova assim, pois o Prof. Paulo Bonavides, lá 

pelos idos dos anos 50, já havia descoberto as maravilhas da doutrina germânica, especialmente 

em matéria de direitos fundamentais. 

Depois do Professor Paulo Bonavides, inúmeros juristas da nova geração foram estudar 

na Alemanha. Não apenas os juristas brasileiros, mas também os portugueses e os espanhóis 

foram buscar inspiração no direito germânico e, em razão da afinidade cultural e lingüística, 

exerceram forte influência nas ciências jurídicas brasileiras.  

Todos trouxeram ao direito brasileiro contribuições importantes para a teoria dos direitos 

fundamentais, como o princípio da proporcionalidade, o princípio da máxima efetividade e o 

postulado da reserva do possível, que já se incorporaram na prática constitucional brasileira. 

Essa influência germânica tem seu lado bom e seu lado ruim. Conforme explica Andreas 

Krell, a dogmática constitucional alemã é, em muitos aspectos, adaptável para o Brasil, já que 

muitos dispositivos da Constituição brasileira se inspiraram na Constituição alemã de 1949. No 

entanto, em matéria de direitos sociais, a incorporação de construções doutrinárias ou 

jurisprudenciais germânicas ao direito brasileiro deve ser vista com cautela, uma vez que, por 

razões históricas, existe um certo ceticismo por parte dos juristas alemães quanto à incorporação 

de direitos sociais no texto da Constituição. Tanto é assim que a Lei fundamental de 1949 não 

incluiu direitos econômicos, sociais e culturais em seu texto, muito embora tenha incorporado 

conceitos como “Estado Social” e “dignidade da pessoa humana”, que são freqüentemente 

invocados para obrigar o Estado a cumprir tarefas específicas, ainda que não gerem direitos 

subjetivos para sua realização. Segundo Krell, a doutrina alemã se refere às normas sociais da Lei 

Fundamental de 1949 como “mandados” e não propriamente “direitos”274. 
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A Constituição brasileira, contudo, “não permite tal interpretação”, já que as normas 

constitucionais são, por expressa disposição constitucional, considerados como direitos 

fundamentais, “com todas as conseqüências dessa natureza”275. 

Vale ressaltar que, apesar de não haver propriamente direitos sociais na Lei 

Fundamental de 1949, desde os anos 50, juristas alemães como Otto Bachof já defendiam o 

direito ao mínimo existencial. E a Corte Constitucional alemã, no primeiro ano de sua existência, 

reconheceu que o direito à renda mínima para os necessitados é decorrência do princípio da 

dignidade da pessoa humana previsto na Constituição, antes mesmo de ter sido editada a lei 

regulamentando a assistência social naquele país276. 

Em diversas outras decisões proferidas ao longo da década de 70 e 80, o Tribunal Federal 

Constitucional alemão também consagrou o reconhecimento à garantia das condições mínimas 

para uma existência digna, reconhecendo o status constitucional da garantia do mínimo 

existencial, sob o fundamento de que: 

a assistência aos necessitados integra as obrigações essenciais de um Estado Social. (...) 

Isso inclui, necessariamente, a assistência social aos concidadãos, que, em virtude de sua 

precária condição física e mental, se encontram limitados nas suas atividades sociais, 

não apresentando condições de prover a sua própria subsistência. A comunidade estatal 

deve assegurar-lhes pelo menos as condições mínimas para uma existência digna e 

envidar os esforços necessários para integrar estas pessoas na comunidade, fomentando 

seu acompanhamento e apoio na família ou por terceiros, bem como criando as 

indispensáveis instituições assistenciais277. 

Também se deve à Corte Constitucional alemã o desenvolvimento do princípio da reserva 

do possível (“Vorbehalt des Möglichen”). Isso ocorreu no célebre Caso “Numerus Clausus 

das Vagas em Universidades”. 

O caso, em síntese, era o seguinte: várias universidades alemãs estabeleciam um número 

limitado de vagas de admissão, como, aliás, é em qualquer lugar do mundo. Um grupo de 

estudantes que não conseguiu ingressar na faculdade de medicina acionou a Justiça alegando que 

o critério de seleção dos alunos seria arbitrário e que estaria havendo violação ao direito de 

educação e de escolha da profissão. 

A Corte, embora tenha negado o pedido, decidiu que o Estado, além de ter o dever de 

utilizar critérios razoáveis para a seleção dos alunos, estaria obrigado a demonstrar que o número 
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de vagas disponíveis era mesmo o máximo possível. Foi nesse contexto que desenvolveu o 

princípio da reserva do possível, dizendo que o Estado não estaria obrigado a prover educação 

superior para todos os estudantes, pois os direitos a prestações estariam submetidos à capacidade 

financeira do Estado278. 

O importante nesse caso é que houve a inversão do ônus da prova: quem teria a 

obrigação de provar que não tinha recursos para efetivar o direito social seria o Poder Público. 

Curiosamente, esse aspecto não é abordado pelos juristas brasileiros que discorrem sobre o 

princípio da reserva do possível. 

 

9.2 Os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais nos Estados Unidos 

 

O Brasil e os Estados Unidos possuem muitas características constitucionais em comum, 

já que o modelo republicano brasileiro inspirou-se no modelo norte-americano. Há, contudo, 

diferenças marcantes.  

Primeiro, a Constituição norte-americana é sintética, enquanto a brasileira é analítica e 

minuciosa. Segundo, a Constituição norte-americana já está democraticamente amadurecida há 

bastante tempo, enquanto a brasileira ainda não conseguiu se estabilizar. Terceiro, a Constituição 

norte-americana é eminentemente liberal, não contendo qualquer alusão a valores sociais, a não 

ser uma cláusula genérica a respeito do direito de igualdade (emenda 14), ao contrário da 

brasileira que traz em seu texto um rol extenso e detalhado de direitos sociais; ou seja, “os 

Estados Unidos não são um Estado Social por imposição constitucional”279, tal como ocorre com 

o Brasil.  

A respeito desse último ponto, Cass Sunstein, em 2004, escreveu um interessante livro 

tratando dos direitos sociais nos Estados Unidos280. Sunstein, chama os direitos sociais de 

“second bill of rights”, ou seja, a segunda declaração de direitos, em contraposição à primeira 

declaração de direitos, que contemplaria apenas os direitos civis e políticos. A Segunda 

Declaração de Direitos, inspirada em um discurso de Roosevelt, seria uma declaração econômica 
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de direitos, com o propósito de reconhecer a cada ser humano o direito de viver 

confortavelmente281. 

No livro, Sunstein procura explicar as razões pelas quais a Constituição norte-americana 

não conteria garantias sociais e econômicas282. Segundo ele, existiriam os seguintes motivos que 

poderiam, em tese, justificar a ausência de direitos socioeconômicos na Constituição norte-

americana: 

(a) justificativa cronológica: a constitucionalização dos direitos econômicos, sociais e 

culturais era um conceito totalmente estranho no final do século XVIII, período em que foi 

promulgada a Constituição americana. Segundo Sunstein, essa justificativa não seria totalmente 

correta, porque a Constituição poderia ter sido emendada ou então ter sido interpretada no 

sentido de contemplar os direitos socioeconômicos, mas nunca foram feitos esforços mais 

intensos nesse sentido; 

(b) justificativa pragmática: nos EUA, os juristas norte-americanos têm uma visão 

bastante pragmática a respeito das garantias constitucionais. Logo, somente deveria ser 

considerado um direito constitucional aquilo que pode ser judicialmente exigível. Como os 

direitos sociais teriam um cunho meramente programático, os norte-americanos preferiram não 

os reconhecer como normas constitucionais. Segundo Sunstein, essa justificativa também não 

seria totalmente certa, já que os direitos socioeconômicos poderiam, em algumas ocasiões, ser 

judicialmente exigidos; 

(c) justificativa cultural: o movimento socialista nunca foi muito forte nos Estados 

Unidos. Logo, nunca houve uma mobilização social mais intensa em favor da 

constitucionalização dos direitos socioeconômicos, tidos como direitos de comunistas, cuja 

ideologia sempre foi fortemente combatida nos EUA. Do mesmo modo, segundo Sunstein, essa 

não seria uma justificativa correta, pois os direitos socioeconômicos poderiam muito bem ser 

reconhecidos em países inseridos em uma economia de mercado; 

(d) justificativa realista: durante os anos 60, a Suprema Corte esteve muito perto de 

reconhecer que os direitos econômicos e sociais seriam direitos constitucionais por força da 

décima quarta emenda. Contudo, com a eleição do Presidente Nixon em 1968, a Suprema Corte 
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norte-americana passou a ter uma feição extremamente conservadora, modificando 

completamente a tendência anterior. Segundo Sunstein, a feição conservadora da Suprema Corte 

é a justificativa realista para a não contemplação de direitos sociais no constitucionalismo norte-

americano. 

Essa justificativa realista dada por Sunstein serve também para demonstrar uma outra 

diferença entre o direito brasileiro e o norte-americano. Lá nos Estados Unidos, há uma 

alternância de poder entre democratas e republicanos, de modo que o comportamento dos 

membros do Poder Judiciário ora é mais conservador ora é mais progressista. Aqui no Brasil, 

tradicionalmente prevaleceu uma mentalidade mais conservadora, especialmente na cúpula dos 

Tribunais, tendo em vista que, historicamente, a “direita” sempre esteve no poder. 

Em razão dessa alternância de poder entre conservadores e progressistas, os juristas 

norte-americanos têm alguns posicionamentos que, para nós, podem parecer estranhos ou, no 

mínimo, curiosos. 

Enquanto aqui o ativismo judicial é tido como um pensamento da “esquerda”, bastando 

lembrar o Movimento Direito Alternativo, lá no Estados Unidos é a própria ala mais 

conservadora do Judiciário quem costuma utilizar o ativismo judicial para barrar os avanços 

sociais. 

Exemplo desse ativismo judicial conservador ocorreu no Caso “Dred Scott”, uma 

mancha negra na história da Suprema Corte norte-americana. 

Para entender o caso, é preciso voltar no tempo. Lá pelos idos de 1853. A escravidão era 

o assunto da moda. Os Estados do Norte, cuja economia era essencialmente baseada na indústria 

e no comércio, eram favoráveis à abolição da escravatura, até porque isso iria ampliar o mercado 

consumidor. Os Estados do Sul, essencialmente agrários, eram intransigentemente contra a 

abolição, já que dependiam da mão de obra barata dos escravos para que seus produtos pudessem 

competir no mercado internacional. 

Em 1820, foi assinado o “Missouri Compromise”, que proibia a escravidão em novos 

territórios existentes acima de determinada latitude nos Estados Unidos. 

Dentro desse contexto, um escravo de nome Dred Scott283 ingressou com uma ação na 

Justiça alegando que, por ter estado em território onde era proibida a escravidão, tinha adquirido 

o direito à liberdade. 

 O caso foi levado à Suprema Corte norte-americana que não aceitou os argumentos de 

Dred Scott. Na decisão, ficou decidido que os negros, mesmo os livres ou libertos, não eram e 
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não podiam tornar-se cidadãos dos Estados Unidos segundo a Constituição, fato que os 

impediria de serem partes em processos judiciais.  

No mesmo julgado, foi invocada, pela primeira vez na história da Suprema Corte, a 

cláusula do devido processo legal, a fim de conferir-lhe caráter substantivo, para declarar a 

inconstitucionalidade do “Missouri Compromise”, uma vez que “um ato do Congresso que 

priva um cidadão dos Estados Unidos de sua liberdade ou propriedade meramente porque ele foi 

ou levou sua propriedade para um território específico dos Estados Unidos, e que não cometeu 

nenhuma ofensa contra as leis, dificilmente poderia ser dignificado como devido processo 

legal”284.  

Ficou decidido também que a Constituição, originariamente, não teria pretendido conferir 

cidadania aos negros e que “toda pessoa e toda classe e descrição de pessoas que, ao tempo da 

adoção da Constituição, eram consideradas como cidadãs nos diversos estados tornaram-se 

também cidadãs do novo corpo político; mas não outras além destes”.  

A decisão no Caso Dred Scott, obviamente, não foi aceita pelos abolicionistas, o que veio 

a precipitar a própria Guerra Civil norte-americana.  

Além disso, como explica Sérgio Moro, 

“Dred Scott” permanece como um fantasma para os defensores da jurisdição 

constitucional e também especificamente da doutrina do devido processo legal em 

sentido substantivo, sendo comumente invocado pelos defensores da postura de 

autocontenção judicial. 

Outro caso de ativismo judicial conservador ocorreu durante a chamada “Era Lochner”, 

nas primeiras décadas do século XX. 

Após o crash da bolsa de valores de Nova Iorque, os Estados Unidos viveram um 

período de miséria e desemprego. O presidente Roosevelt, inspirado nas idéias do economista 

Keynes, desenvolveu um amplo programa de recuperação da economia norte-americana, 

incluindo a adoção de um conjunto de medidas de caráter social, que ficou conhecido como New 

Deal. 

As medidas sociais previstas no New Deal incluíam o reconhecimento de direitos sociais 

mínimos aos trabalhadores, como a limitação da jornada de trabalho e pisos salariais.  

A Suprema Corte norte-americana, em diversos casos, declarou a inconstitucionalidade 

dessas medidas de caráter social. No Caso “Adkins vs. Children’s Hospital”, por exemplo, 
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julgado em 1923, a Suprema Corte invalidou uma lei que reconhecia pisos salariais mínimos para 

mulheres e crianças285. 

As decisões baseavam-se na idéia de que a “livre iniciativa” ou a “liberdade contratual” 

era um direito assegurado constitucionalmente, e que o legislador não poderia interferir nessa 

liberdade, sob pena de violar o “due process of law”, em seu sentido material286. Para a Corte, a 

adoção de leis que protegiam os trabalhadores representava uma interferência indesejada na 

vontade livre das partes contratantes. 

Nesse período, a Suprema Corte norte-americana ficou conhecida como o Tribunal do 

“Laissez-Faire”, pois os valores do liberalismo econômico foram alçados à categoria de dogma 

constitucional. 

Essa postura conservadora da Suprema Corte norte-americana foi sendo modificada aos 

poucos, sobretudo em razão de forte pressão política exercida pelo Presidente Roosevelt, que 

chegou a propor a ampliação do número de membros da Suprema Corte para conseguir maioria.  

Esses dois exemplos (“Dred Scott” e Era Lochner) demonstram que nem sempre o 

ativismo judicial gera resultados sociais positivos. Conforme já se afirmou, muitas vezes, o Poder 

Judiciário pode ser o pior inimigo dos direitos sociais, funcionando como um instrumento de 

“desconcretização” de direitos conquistados democraticamente.  

É certo que os juízes norte-americanos menos conservadores também já praticaram e 

praticam o ativismo judicial quando estão em maioria. Graças ao ativismo judicial dos juízes mais 

progressistas, a Suprema Corte norte-americana contribuiu para a implementação de políticas 

públicas, efetivando direitos sociais, mesmo sem haver garantias sociais expressas na Constituição 

norte-americana. Vejam-se alguns casos.  

 

9.2.1 A judicialização da política nos Estados Unidos 

 

Desde o paradigmático Caso “Marbury vs. Madison”, de 1803, o Judiciário norte-

americano passou a ocupar um papel de destaque no cenário político daquele país. No entanto, 

conforme visto, as decisões mais polêmicas quase sempre tinham como objetivo a manutenção 

do status quo. Foi somente em meados do século passado que a Suprema Corte passou a 

acolher entendimentos em favor dos valores sociais. 
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O primeiro movimento em favor de direitos de caráter social ocorreu por pressão de 

Roosevelt, que estava encontrando barreiras na implementação do New Deal em razão das 

decisões da Suprema Corte contrárias à proteção dos trabalhadores. 

No caso “West Coast Hotel v. Parrish”, de 1937, a Suprema Corte deu o primeiro 

passo para reconhecer a constitucionalidade de leis trabalhistas. Modificando completamente o 

entendimento firmado no Caso “Adkins vs. Children’s Hospital”, passou-se a entender que 

são válidas as leis que criam pisos salariais. Entendeu-se que é ilusória a liberdade contratual dos 

trabalhadores que, em regra, estão em posição mais frágil e, por falta de opção, sempre irão 

aceitar as imposições dos empregadores. Assim, seria possível que o Estado editasse leis visando 

compensar a fragilidade dos trabalhadores287. 

A partir daí, o dogma do laissez-faire começou a ser superado, passando-se a ser aceita a 

intervenção estatal para compensar as desigualdades sociais existentes no seio da sociedade. 

Exemplo marcante dessa nova mentalidade pode ser visto nos casos envolvendo o direito 

das pessoas pobres nos processos criminais. Em várias situações, a Suprema Corte exigiu que o 

Poder Público agisse positivamente para garantir um julgamento justo para os acusados de 

praticarem crimes, que não tinham condições financeiras de patrocinarem suas próprias defesas. 

Assim, no Caso “Griffin vs. Illinois”, de 1956, a Suprema Corte entendeu que a cláusula da 

igualdade (“equal protection clause”) exige que o Poder Público providencie a transcrição do 

julgamento criminal, sem qualquer custo financeiro, para as pessoas pobres poderem apelar das 

sentenças condenatórias. Do mesmo modo, no Caso “Gideon v. Wainwright”, de 1963, que é 

um dos mais famosos julgamentos da Suprema Corte, entendeu-se que a Constituição exige que o 

Estado pague a defesa jurídica para as pessoas carentes nos casos criminais. No Caso “Boddie 

vs. Connecticut”, o entendimento sobre a necessidade de o Estado providenciar a defesa 

jurídica, livre de taxas e de custas, também deveria ser estendida a casos cíveis, especificamente 

em caso de divórcio. A filosofia por trás desses julgados é a de que, para compensar as 

desigualdades sociais, o Estado precisa agir positivamente em favor dos pobres.  

Partindo para os direitos sociais propriamente ditos, merece destaque a decisão proferida 

no Caso “Shapiro vs. Thompson”, de 1969. Nele, a Suprema Corte chegou muito perto de 

                                                           
287 Eis o argumento no original: “the liberty protected by the Constitution, wrote Chief Justice Charles 
Evans Hughes for the marjority, ‘is liberty in a social organization which requires the protection of law 
against the evils which manace the health, safety, morals and welfare for the people’. Hughes 
suggested that liberty could even argue on behalf of that protection: ‘the proprietors lay down the rules 
and the laborers are pratically constrained to obey them’ (SUNSTEIN, Cass R. The second bill of 
rights: FDR’s revolution and why we need it more than ever. New York: Basic Books, 2004, p. 28). 



 

 

reconhecer que a Constituição norte-americana confere direitos a benefícios sociais288. Foram 

invalidadas algumas leis estaduais que negavam direitos sociais àqueles que não comprovassem 

que residiam nos territórios dos respectivos Estados por pelo menos um ano, sob o argumento 

de que violariam os direitos das pessoas de parcos recursos econômicos, que mais dependiam dos 

benefícios sociais289. Nesse caso, embora o fundamento explícito do julgado tenha sido o direito à 

locomoção (estranho, não?), no fundo, o que se reconheceu foi que existiria um direito à 

assistência social e que a lei não poderia limitar esse direito apenas para prevenir eventuais 

fraudes290. 

No Caso “Memorial Hospital vs. Maricopa County”, julgado alguns anos depois do 

Caso “Shapiro”, a Suprema Corte invalidou uma lei do Arizona que exigia um ano de residência 

no condado como condição para receber tratamento médico não-emergencial às custas do Poder 

Público. Entendeu-se que o tratamento médico é uma necessidade básica da vida e que o Estado 

deve proporcionar às pessoas pobres a referida assistência291.  

Em 1970, no Caso “Goldberg v. Kelly”, a Suprema Corte reconheceu que os benefícios 

assistenciais podem ser incluídos no conceito de propriedade, para fins de aplicação da cláusula 

do devido processo. Com isso, determinou que o benefício somente pode ser suspenso após a 

observância do princípio do contraditório (hearing), sendo inválida a suspensão prévia sem 

seguir o devido processo. 

Os casos acima citados representam uma época em que a Suprema Corte “quase” 

reconheceu que a Constituição norte-americana protege os direitos econômicos, sociais e 

culturais292. De acordo com Sunstein, faltou muito pouco para que a Suprema Corte, nos anos 60, 

                                                           
288 Cf. SUNSTEIN, Cass R. The second bill of rights: FDR’s revolution and why we need it more 
than ever. New York: Basic Books, 2004, p. 159. 
289 MORO, Sérgio Fernando. Legislação suspeita? Afastamento da presunção de 
constitucionalidade da lei . Curitiba: Juruá, 2000, p. 57. 
290 Fazendo um paralelo do entendimento firmado no Caso Shapiro com a postura adotada pelo 
Judiciário brasileiro em matéria de assistência social, percebe-se que a Justiça brasileira, 
especialmente o STF e o STJ, ainda não percebeu o caráter “preferencial” dos direitos assistenciais, 
bastando lembrar dois entendimentos dos citados tribunais: a) o STJ tem entendido que a prova 
exclusivamente testemunhal não pode servir para a concessão de benefícios previdenciários e b) o 
STF tem entendido que a restrição legal que obriga que o portador de deficiência comprove que 
possui renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo (art. 20, §3º, da Lei 8742/93) para 
que possa obter o benefício assistencial. 
291 Eis as palavras de Sunstein sobre o caso: “a state must afford a poor person ‘welfare assistence to 
keep him from the discomfort os inadequate housing or the pangs of hunger but could deny him the 
medical care necessary to relieve him from the wheezing and gasping for breath that attend his 
illness” (SUNSTEIN, Cass R. The second bill of rights: FDR’s revolution and why we need it more 
than ever. New York: Basic Books, 2004, p. 166). 
292 Cf. SUNSTEIN, Cass R. The second bill of rights: FDR’s revolution and why we need it more 
than ever. New York: Basic Books, 2004, p. 149. Há dois famosos artigos, escritos por Frank 
Michelman, que reforçam essa idéia: MICHELMAN, Frank I. Foreword: On protectiong the poor 
through the fourteenth amendment. In: Havard law review . n. 1, v. 83, nov. 1969, p. 7-59; 



 

 

expressamente adotasse esse entendimento. Na sua ótica, tudo caminhava nesse sentido, mas, 

com a eleição do Presidente Nixon, em 1968, e com a indicação de quatro ministros 

conservadores para a Suprema Corte (Warren Burger, Harry Blackmun, Lewis Powell e Willian 

Rehnquist), as coisas começaram a mudar. 

 E essa mudança pôde ser percebida no Caso “Dandridge vs. Willians”, decidido em 

1970, no qual a Suprema Corte reconheceu a validade de uma lei de Maryland que estipulava um 

piso de no máximo U$ 250,00 por mês para benefícios sociais para famílias pobres, não levando 

em conta a quantidade de pessoas de cada família. 

Mas o exemplo mais marcante da “contra-revolução” ocorreu no Caso “San Antonio 

School District vs. Rodriguez”, que, segundo Sunstein, foi a morte da idéia de que a 

Constituição protege os direitos socioeconômicos293. 

O que estava em jogo, no referido caso, era o sistema de financiamento das escolas 

públicas adotado no Texas, que aparentemente discriminava as pessoas pobres. Lá, as crianças 

que moravam em áreas mais ricas recebiam mais investimento público do que as crianças que 

moravam em áreas mais pobres. De cada mil dólares gastos por criança nas áreas mais ricas, 

apenas trezentos e setenta eram gastos com as crianças que moravam em áreas mais pobres. As 

Cortes inferiores reconheceram a discriminação e determinaram que o Estado fizesse uma 

distribuição eqüitativa dos gastos públicos com educação, sem discriminar entre áreas ricas e 

pobres. A Suprema Corte, porém, decidiu de forma contrária. Por 5 votos a 4, a Suprema Corte 

entendeu que a discriminação praticada no Texas não era inconstitucional, sepultando os direitos 

econômicos, sociais e culturais nos Estados Unidos.  

O curioso é que, no Caso “Papasan vs. Allain”, de 1986, a Corte entendeu como 

discriminatória uma política pública do Mississipi, em matéria de educação, que destinava apenas 

uma pequena parcela do orçamento da educação para os nativos norte-americanos ($ 0,63 por 

criança) enquanto que os demais cidadãos norte-americanos recebiam uma quantia muito maior 

($ 73,34). A Corte, no caso, determinou que o Estado, ao financiar a educação, deveria observar a 

cláusula da igualdade. 

                                                                                                                                                                                     
MICHELMAN, Frank I. Welfare Rights in a Constitucional Democracy. In: Law quartely  n. 3, v. 1979, 
p. 659-693. Michelman, no texto, defende que, nos Estados Unidos, existe um direito constitucional, e 
não meramente moral, à prestação de certos ingredientes básicos do bem-estar, como comida, 
moradia, saúde e educação: “persons in our country might have no only moral but constitucional rights 
to provision for certain basic ingredients of individual welfare, such as food, shelter, health care, and 
education” (MICHELMAN, Frank I. Welfare Rights in a Constitucional Democracy. In: Law Quartely  n. 
3, v. 1979, p. 659). 
293 Cf. SUNSTEIN, Cass R. The second bill of rights: FDR’s revolution and why we need it more 
than ever. New York: Basic Books, 2004, p. 165. 



 

 

Apesar disso, há diversos outros casos em que o Judiciário norte-americano ajudou a 

efetivar direitos econômicos, sociais e culturais. Confiram-se alguns. 

Com base na Constituição do Estado de Nova Iorque, que prevê inúmeros direitos 

sociais, foi proposta uma class action (ação coletiva) por inúmeros habitantes “sem-teto” de 

Manhattan, em que eles pretendiam obrigar que o Município providenciasse moradia para todos.  

O caso, que ficou conhecido como “Callahan v. Carey”, chegou até a Suprema Corte de 

Nova Iorque. Em 1979, a Corte conseguiu convencer as partes a realizarem um acordo, no qual o 

Poder Público ficaria a obrigar a alojar todos os pleiteantes294. 

Vale ainda mencionar os vários casos em que a Suprema Corte norte-americana estendeu 

aos estrangeiros, inclusive os ilegais, os direitos sociais conferidos aos cidadãos norte-americanos. 

Nesse sentido, vale mencionar o Caso “Plyler vs. Doe”, em que a Suprema Corte 

reconheceu a inconstitucionalidade de uma lei do Texas que negava educação pública às crianças 

que não haviam ingressado legalmente no país. A Corte, acolhendo a alegação de um grupo de 

crianças do México, reconheceu que a lei texana era inconstitucional, por violar a cláusula da 

igualdade295. 

Afora isso, apesar das idas e vindas da jurisprudência norte-americana, não se pode deixar 

de mencionar o caso mais importante de efetivação de direitos sociais pela Suprema Corte norte-

americana. Trata-se do o Caso “Brown vs. Board of Education”. 

 

9.2.2 “Brown vs. Board of Education”: a redenção da Suprema Corte 

 

Para entender o caso, é preciso fazer uma rápida recapitulação histórica. 

Em 1868, com o fim da Guerra Civil, foi inserido na Constituição norte-americana, 

através da Décima Quarta Emenda, o princípio da igualdade (“equal protection of the law”). 

No entanto, curiosamente, os mesmos membros do Congresso que editaram a 14a Emenda, 

legislaram, no mesmo ano, em favor do regime de escolas segregadas. Portanto, de acordo com a 

concepção dos autores da emenda da igualdade, a segregação não seria inconstitucional. Vale 

lembrar que os norte-americanos têm uma preocupação muito intensa em procurar saber o que 

os constituintes tinham em mente quando elaboraram a norma, tentando sempre respeitar a 

vontade originária do legislador (é o que eles chamam de originalismo). 

                                                           
294 Cf. LANGFORD, Malcom & NOLAN, Aoife. 50 Leading cases on economic, social and cultural 
rights: summaries. Suíça: COHRE – Center on Housing Rights and Evictions, 2003, p. 29. 
295 Cf. SUNSTEIN, Cass R. The second bill of rights: FDR’s revolution and why we need it more 
than ever. New York: Basic Books, 2004, p. 150. 



 

 

Por essa razão, em 1896, no Caso “Plessy vs. Ferguson”, a Suprema Corte decidiu que a 

segregação nos transportes ferroviários era compatível com o princípio da igualdade, utilizando o 

lema “iguais, mas separados” (“equal but separate”), já que essa teria sido a intenção do 

constituinte. 

No “Brown vs. Board of Education”, a Suprema Corte teve que decidir sobre a 

constitucionalidade da segregação racial nas escolas. 

Os fatos eram estes: na pequena cidade de Topeka, no Estado do Kansas, Oliver Brown e 

vários outros negros tentaram matricular seus filhos em uma escola pública primária exclusiva 

para brancos e, logicamente, o pedido foi negado. 

Em razão disso, eles entraram na Justiça alegando que tinham o direito à matrícula, já que 

o sistema de segregação em escola pública seria inconstitucional por ferir a 14a Emenda. A ação 

foi patrocinada pela Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor [“National 

Association for the Advancement of Colored People”] (NAACP), a organização de direitos 

civis mais antiga do país.  

Com base no precedente “Plessy vs. Ferguson”, as Cortes inferiores indeferiram o 

pedido dos autores, embora tivessem reconhecido que o sistema de segregação era prejudicial às 

crianças negras.  

Em 1954, o processo chegou à Suprema Corte, que decidiu que a política de segregação 

racional nas escolas comprometia o desenvolvimento educacional do grupo segregado: 

Separá-las [as crianças negras] de outras de idade e qualificações similares só em virtude 

da raça negra gera um sentimento de inferioridade de seu “status” na comunidade, que 

deve afetar seus corações e mentes de um modo que provavelmente não possa ser 

desfeito. (...) Qualquer que fosse a extensão dos conhecimentos psicológicos na época 

de “Plessy”, essa observação é amplamente amparada pelas autoridades modernas296. 

 

A implantação da decisão não foi fácil. Várias escolas continuaram praticando a política 

de segregação racial, mesmo após o caso “Brown”. 

Por isso, em 1955, a Suprema Corte emitiu uma nova ordem judicial, determinando “um 

início imediato e razoável das providências para a total conformidade” e a implementação da 

integração das escolas “com a devida rapidez” (“with all deliberate speed”). 

O Caso “Brown” possui alguns aspectos dignos de nota: 

                                                           
296 Trecho do voto de Earl Warren, o Presidente da Suprema Corte na época, que foi o grande artífice 
da unanimidade do Caso Brown, sendo considerado, ao lado de Marshall (o do Marbury vs. Madison), 
um dos maiores líderes do Judiciário norte-americano. Cf. MORO, Sérgio Fernando. Jurisdição 
como democracia . Curitiba: Tese de Doutorado, 2003. 



 

 

(a) reconheceu que o Judiciário deve a agir ativamente para proteger os grupos 

vulneráveis; 

(b) conferiu uma interpretação evolutiva da Constituição, colocando em dificuldades 

doutrinas como o “originalismo”, então com algum prestígio nos Estados Unidos e segundo a 

qual a interpretação da Constituição deve ser orientada pela intenção de seus autores;  

(c) utilizou recursos fornecidos por ciências não-jurídicas, conforme estudos psicológicos 

mencionados na decisão, os quais comprovaram cientificamente que o regime de segregação 

prejudicava a educação das crianças negras; 

(d) emitiu ordens de postura ativa por parte do Estado para o cumprimento da 

Constituição, praticamente comandando o processo de implantação da política de integração297; 

(e) teve uma intensa participação da sociedade civil tanto em sua fase decisória quanto em 

sua fase executória, o que demonstra que o Judiciário, ao invés de substituir as reivindicações 

populares pelos direitos fundamentais, pode se tornar um importante espaço de luta; 

(f) permitiu, efetivamente, uma progressiva eliminação das políticas segregacionistas que 

eram praticadas em larga escala nos Estados Unidos. 

Assim, praticamente duzentos anos depois do “Dred Scott”, a Suprema Corte norte-

americana veio selar as pazes com a comunidade negra. Por tudo isso, o Caso “Brown” pode ser 

considerado o maior exemplo de efetivação judicial dos direitos econômicos, sociais e culturais 

no mundo. 

 

9.3 Os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais no Canadá 

 

O Canadá, país desenvolvido e democrático, também tem um importante exemplo em 

matéria de justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais: o Caso “Eldridge”.  

No Caso “Eldridge”, que é bastante citado na literatura internacional sobre a efetivação 

judicial dos “ESC Rights”, a Suprema Corte do Canadá decidiu, com base no direito 

constitucional à saúde e à igualdade, que o Poder Público, ao fornecer os serviços de saúde, 

deveria providenciar intérpretes para os pacientes, de forma que sempre tenha alguém no posto 

de saúde que fale tanto o inglês quanto o francês. Vale ressaltar, para melhor entender o assunto, 

que o Canadá é um país bilíngüe, sendo o francês e o inglês as línguas oficiais. Assim, de acordo 

com a decisão judicial, nos lugares em que se fala francês, deve haver um intérprete que fale 

inglês e vice-versa. Na decisão, a Corte entendeu que o Judiciário pode, excepcionalmente, 
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interferir no orçamento estatal, podendo impor ordens ao Poder Público para dar efetividade a 

direitos assegurados constitucionalmente, ainda que isso implique em gastos públicos. 

O caso merece destaque por três motivos: (a) admite expressamente a possibilidade de 

efetivação judicial dos direitos socioeconômicos, o que não é muito comum nos países 

desenvolvidos; (b) aceita o controle judicial do orçamento público, ainda que em caráter 

excepcional; (c) demonstra como é diferente a realidade entre um país desenvolvido e um país 

pobre: enquanto lá, a ordem judicial é para que se tenham intérpretes nos postos de saúde, nos 

países pobres a luta é para que, pelo menos, sejam fornecidos medicamentos e para que os postos 

de saúde funcionem minimamente bem.  

 

9.4 Os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais nos Países em Desenvolvimento 

 

9.4.1 Países da América Latina 

 

No âmbito dos países latino-americanos, foi firmada, no dia 24 de julho de 1998, em 

Quito, uma declaração “acerca da exigibilidade e realização dos direitos econômicos, sociais e 

culturais na América Latina e no Caribe”298. 

A Declaração de Quito, assinada por dezenas de entidades que atuam em defesa dos 

direitos humanos, embora não seja um documento oficial, representa um instrumento importante 

de consolidação das idéias em torno dos direitos econômicos, sociais e culturais, especialmente 

voltada para os interesses dos países latino-americanos. 

Na parte da declaração que trata especificamente da exigibilidade judicial dos direitos 

socioeconômicos, vale transcrever o seguinte trecho: 

A exigibilidade é um processo social, político e jurídico. A forma e medida em que um 

Estado cumpra com suas obrigações relativas aos direitos econômicos, sociais e 

culturais não somente há de ser matéria reservada aos órgãos de cumprimento das 

normas que os consagram e garantem, mas também deve abarcar a participação ativa da 

sociedade civil nesta tarefa como uma condição substancial do exercício de sua 

cidadania. Os direitos econômicos, sociais e culturais são direitos subjetivos cuja 

exigibilidade pode exercer-se individual ou coletivamente299. 

                                                           
298 Referida declaração pode ser lida em http://www.pidhdd.org/quito.htm. 
299 No original: “La exigibilidad es un proceso social, político y legal. La forma y medida en que un 
Estado cumpla con sus obligaciones respecto de los DESC no solamente ha de ser materia del 
escrutinio de los órganos de verificación del cumplimiento de las normas que los consagran y 
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condición sustancial del ejercicio de su ciudadanía. Los DESC son derechos subjetivos cuya 
exigibilidad puede ejercerse individual o colectivamente”. 



 

 

Ainda no que se refere à exigibilidade judicial dos DESCs na América Latina, vale a pena 

mencionar o livro de Victor Abramovich e Christian Courtis, intitulado “Los Derechos Sociales 

como Derechos Exigibles”300.  

Além de ser um dos livros mais completos sobre o tema, o mais interessante é que a 

mentalidade é toda voltada para o direito constitucional dos países latino-americanos, o que é 

raro entre os constitucionalistas “da moda” que geralmente só se preocupam com o 

posicionamento das Cortes alemã, espanhola e norte-americana. 

Praticamente todas as teses defendidas pelos autores foram adotadas nesta dissertação e 

estão servindo para reforçar ainda mais a idéia da plena justiciabilidade dos direitos econômicos, 

sociais e culturais. 

A idéia da afinidade estrutural entre todos os direitos fundamentais, tal como foi exposto 

no capítulo 5 desta dissertação, teve origem na leitura do referido livro.  

Os juristas argentinos reconhecem que existem obstáculos capazes de dificultar a 

exigibilidade judicial dos direitos sociais, como por exemplo: (a) a dificuldade em determinar qual 

a conduta devida; (b) a auto-restrição do Judiciário frente a questões políticas e técnicas; (c) a 

inadequação dos mecanismos processuais tradicionais para a tutela dos direitos sociais; (d) por 

fim, a escassa tradição do controle judicial nessa seara301. 

Apesar disso, entendem que o Judiciário deve extrair das normas que consagram direitos 

sociais, inclusive das normas internacionais, um significado prático imediato, independente do 

significado futuro que for dado pelo legislador. 

Citam diversos casos em que tanto as Cortes Constitucionais dos países latino-americanos 

quanto as Cortes Internacionais de Direitos Humanos agiram positivamente para efetivar direitos 

sociais a prestações.  

Embora sem seguir os exemplos mencionados pelos autores, já que optei por fazer uma 

pesquisa paralela, vale conferir alguns casos em que o Poder Judiciário de países latino-

americanos agiram para implementar direitos econômicos, sociais e culturais.  

 

9.4.1.1 Argentina 
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O Judiciário argentino possui algumas decisões dignas de nota em matéria de 

concretização de direitos socioeconômicos. Confiram-se duas. 

O primeiro caso que merece ser citado (“Defensoria de Menores nro. 3 vs. Poder 

Ejecutivo Municipal”) teve origem na poluição da reserva de água potável da colônia rural de 

Valentina do Norte, que, após ter sido contaminada por hidrocarboneto, tornou-se imprópria 

para consumo humano. 

Em março de 1999, o Tribunal Superior de Justiça da Argentina confirmou uma decisão 

da Corte de Apelação da Província de Neuquen, que ordenava que o governo fornecesse cem 

litros de água potável por dia para cada indivíduo da referida comunidade. A corte decidiu que a 

água deveria ser fornecida dentro de um prazo de 48 horas, bem como que o fornecimento 

permanecesse enquanto não fosse solucionado o problema da contaminação da reserva aqüífera. 

O fundamento para a decisão foi o direito à vida, previsto na Constituição e nos tratados 

internacionais que a Argentina se comprometeu a cumprir. 

O segundo caso envolve o direito à saúde (“Vicenconti vs. Ministro de la Salud e 

Seguridad Social”). Mais especificamente, pretendia-se proteger as pessoas afetadas pela febre 

hemorrágica, obrigando o governo a adotar medidas preventivas para impedir um surto da 

doença, através do fornecimento de vacina e melhora do sistema ecológico. 

A Corte Federal de Apelação invocou a Constituição argentina, inclusive o preâmbulo, 

bem como diversos tratados internacionais, para concluir que o governo estava juridicamente 

obrigado a intervir para proteger a saúde daqueles que necessitassem. Foi então determinado que 

o Poder Público providenciasse a vacina e tomasse as providências necessárias e sem demora para 

solucionar o problema, tendo ainda emitido ordens de execução do julgamento302. 

 

9.4.1.2 Colômbia 

 

A Suprema Corte da Colômbia proferiu várias decisões memoráveis em favor da 

efetivação judicial de direitos econômicos, sociais e culturais. 

Na Sentencia SU 225/98, a referida Corte decidiu que o Poder Público é obrigado a 

fornecer vacina para a meningite a todas as crianças carentes, alegando que: 

Os direitos fundamentais são aqueles que se encontram reconhecidos – direta ou 

indiretamente – no texto constitucional como direitos subjetivos de aplicação imediata. 

Em outras palavras, trata-se de direitos de tal magnitude para a ordem constitucional 
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que sua vigência não pode depender de decisões políticas dos representantes das 

maiorias. Usualmente, os direitos fundamentais são direitos de liberdade. Não obstante, 

em alguns casos, existem direitos prestacionais fundamentais, como o direito à defesa 

técnica, à educação básica e ao mínimo vital303. 

No mesmo caso, a Corte colombiana faz uma interessante construção acerca do duplo 

conteúdo dos direitos fundamentais de natureza prestacional. Esses direitos teriam, em primeiro 

lugar, um núcleo essencial mínimo, não negociável no debate democrático, que outorga direitos 

subjetivos diretamente exigíveis judicialmente; ao mesmo tempo, teriam os direitos prestacionais 

um outro conteúdo, situados em uma zona complementar, que seria definida pelos órgãos 

políticos atendendo à disponibilidade de recursos e as prioridades políticas conjunturais. Essa 

dupla concepção dos direitos econômicos, sociais e culturais, de acordo com o entendimento 

adotado pela Corte colombiana, seria a melhor forma de conciliar o princípio da aplicabilidade 

imediata dos direitos fundamentais com os princípios democráticos304. 

Ainda no mesmo julgado, a Corte invocou também como razão de decidir o princípio de 

proteção aos grupos discriminados ou marginalizados também chamado de cláusula de 

erradicação das injustiças presentes, constante expressamente na Constituição da Colômbia, de 

modo equivalente ao artigo 3o, da Constituição brasileira. 

Em seguida, a Corte forneceu as diretrizes que devem ser adotadas pelo juiz na 

concretização de direitos econômicos, sociais e culturais: 

Deve o juiz adotar seqüencialmente as seguintes etapas: (1) identificação de um grupo 

de pessoas discriminadas ou marginalizadas; (2) demonstração da existência de uma 

necessidade básica e de sua falta de atenção; (3) exame dos fatos e razões relativos a 

resposta dada pelo Estado à situação específica de marginalização ou discriminação; (4) 

                                                           
303 No original: “Los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran reconocidos - directa o 
indirectamente - en el texto constitucional como derechos subjetivos de aplicación inmediata. En otras 
palabras, se trata de derechos de tal magnitud para el orden constitucional, que su vigencia no puede 
depender de decisiones políticas de los representantes de las mayorías. Usualmente, los derechos 
fundamentales son derechos de libertad. No obstante, en algunos casos, existen derechos 
prestacionales fundamentales, como el derecho a la defensa técnica, a la educación básica primaria o 
al mínimo vital”. 
304 No original: “La alternativa de realizar una interpretación armónica del artículo 44 en relación con 
las restantes normas constitucionales y, en especial, con aquellas que consagran el principio 
democrático, más cercana a los presupuestos del Estado Social y Democrático de Derecho, supone 
que los derechos fundamentales de carácter prestacional tienen un doble contenido. En primer lugar, 
se componen de un núcleo esencial mínimo, no negociable en el debate democrático, que otorga 
derechos subjetivos directamente exigibles mediante la acción de tutela. En segundo término, se 
integran de una zona complementaria, que es definida por los órganos políticos atendiendo a la 
disponibilidad de recursos y a las prioridades políticas coyunturales. En criterio de la Corte, esta 
alternativa es la única que permite la aplicación simultánea de las distintas normas constitucionales 
pues, de una parte, obedece el mandato constitucional que otorga, sin excepción, el carácter de 
fundamentales a los derechos de los niños contenidos en el artículo 44 y, de otra, atiende a los 
imperativos insoslayables de todo Estado democrático de Derecho. En consecuencia, con sujeción a 



 

 

qualificação constitucional acerca do grau de cumprimento histórico que na situação 

concreta deve ser atendido o mandato de erradicação das injustiças presentes, 

observadas as possibilidades jurídicas e fáticas do momento305.  

Trata-se, sem dúvida, de um interessante critério capaz de auxiliar e muito à concretização 

judicial de direitos socioeconômicos.  

Outro ponto que merece ser destacado no julgado foi a busca de elementos extra-

jurídicos capazes de fortalecer a autoridade da decisão. Tanto nas cortes inferiores quanto na 

Corte Constitucional, foram ouvidos, entre outros, o representante da Unicef, a Associação 

Colombiana de Pediatria, professores universitários de vários cursos de medicina, órgãos do 

governo, em seus diversos níveis, visando responder a questionamentos de índole técnica, 

especialmente a respeito da efetividade da vacina para o combate à meningite. 

Merece ser informado que a ação foi patrocinada por uma associação civil (“Fundación 

para la Defensa del Interés Público – FUNDEPUBLICO”), que representou mais de 

quatrocentos pais de crianças carentes, demonstrando mais uma vez a importância da 

mobilização da sociedade para a implementação de direitos socioeconômicos através do Poder 

Judiciário306. 

 

9.4.1.3 Venezuela 

 

A Venezuela também tem um importante exemplo de efetivação judicial de direitos 

econômicos, sociais e culturais. Trata-se do Caso “Cruz Bermudez vs. Ministerio de Sanidad 

y Assistencia Social”. 

No referido caso, quase duzentas pessoas portadoras do HIV alegaram que o Ministro da 

Saúde não estava fornecendo os medicamentos prescritos pelos médicos, em particular os 

antiretrovirais. Alegou-se que isso violaria inúmeros direitos constitucionais. 

A Suprema Corte de Justiça da Venezuela determinou que o Ministro providenciasse os 

antiretrovirais, bem como toda a medicação necessária ao tratamento e o diagnóstico, 

                                                                                                                                                                                     
los principios de aplicación integral de la Constitución y de armonización concreta, es la doctrina que 
la Corporación debe prohijar”.   
305 No original: “Debe el juez agotar secuencialmente las siguientes etapas de análisis: (1) 
identificación de un grupo de personas discriminadas o marginadas; (2) demostración de la existencia 
de una necesidad básica y de su falta de atención; (3) examen de los hechos y razones relativos a la 
respuesta dada por el Estado a la situación específica de marginación o discriminación; (4) 
calificación constitucional acerca del grado de cumplimiento histórico que en la situación concreta ha 
debido tener el mandato de erradicación de las injusticias presentes, atendidas las posibilidades 
legales y fácticas del momento”. 
306 A íntegra da decisão pode ser obtida no portal eletrônico do Poder Judiciário colombiano: 
http://www.ramajudicial.co 



 

 

gratuitamente para todas as pessoas que residissem na Venezuela. Foi ainda determinado que o 

Ministro desenvolvesse políticas e programas necessários e assistência para os portadores do 

HIV, bem como que fizesse o necessário remanejamento orçamentário para cumprir a ordem. 

Decidiu-se ainda que a decisão favoreceria não apenas aos peticionantes, mas a todos os que 

estivessem em situação similar307. 

São, em síntese, esses os casos relevantes envolvendo a efetivação judicial de direitos 

socioeconômicos nos países da América Latina. Confira-se agora o desenvolvimento da 

jurisprudência em outros países considerados em desenvolvimento. 

 

9.4.2 África do Sul 

 

A África do Sul, assim como um Brasil, é uma democracia recente. Até bem pouco 

tempo, a segregação racial (“aparthaid”) era a política oficial do Estado. O acesso a bens e 

serviços era seletivo, de acordo com a cor da pele. 

A Constituição da África do Sul de 1996 teve como objetivo declarado em seu preâmbulo 

“cicatrizar as divisões do passado e estabelecer uma sociedade baseada nos valores democráticos, 

justiça social e direitos humanos fundamentais”308. 

De modo semelhante à Constituição brasileira, foi previsto um rol extenso de direitos 

econômicos, sociais e culturais, incluindo o direito a uma moradia adequada, direito à saúde, à 

comida, à água, à previdência social e à educação. 

A estrutura formal dos dispositivos que prevêem direitos sociais segue basicamente o 

seguinte padrão: 

1. Todos têm o direito à [moradia adequada, saúde, água, alimentação, seguridade social 

etc.]; 

2. O Estado deve promulgar leis razoáveis ou adotar outras medidas, de acordo com os 

recursos disponíveis, para obter a progressiva realização desses direitos309. 

A Suprema Corte da África do Sul tem conseguido extrair das normas constitucionais 

definidoras de direitos sociais soluções criativas para promover a implementação desses direitos, 

                                                           
307 Cf. LANGFORD, Malcom & NOLAN, Aoife. 50 Leading cases on economic, social and cultural 
rights: summaries. Suíça: COHRE – Center on Housing Rights and Evictions, 2003, p. 30. 
308 No original: “heal de divisions of the past and establish a society based on democratic values, 
social justice and fundamental human rights”. 
309 No original: “1. Everyone has the right to have acess to [adequate housing, health care, food, water 
and social security]. 2. The state must take reasonable legislative, within its available resources, to 
achieve the progressive realisation of this right”. 



 

 

a exemplo do que ocorreu no Caso “Grootboom”, que pode ser considerado um exemplo para o 

mundo, tendo merecido, inclusive, um elogio especial de um jurista do porte de Cass Sunstein310. 

No referido caso, Irene Grootboom, juntamente com cerca de novecentas pessoas, entre 

adultos e crianças, estavam vivendo em condições degradantes e buscaram na Justiça a efetivação 

do direito à moradia previsto na Constituição sul-africana. 

A situação, em síntese, era a seguinte: Grootboom e as demais famílias que faziam parte 

da ação estavam morando uma favela chamada Wallecedene, na qual não havia saneamento 

básico, serviços de limpeza pública, água potável e apenas 5% das casas tinham eletricidade. Para 

se ter uma idéia das condições de moradia, a Senhora Grootboom morava em uma casa de vinte 

metros quadrados, na qual morava, além de sua família, a família de sua irmã. 

O poder público havia prometido melhorar a situação dos moradores de Wallecedene, 

incluindo-os em um programa de fornecimento de casas a baixo custo. No entanto, passados 

mais sete anos, o programa ainda não havia sido implementado. É nesse contexto que vários 

moradores de Wallecedene, incluindo Grootboom, resolveram abandonar a favela e ocupar uma 

área particular, morando em lonas de plástico, mesmo sem o consentimento do dono do terreno. 

O proprietário, logicamente, não se conformou com a ocupação e ingressou com uma 

ordem de despejo na Justiça, que foi concedida em 8 de dezembro de 1998. Os posseiros, 

contudo, não cumpriram a ordem judicial, permanecendo no terreno mesmo após o prazo 

concedido. Em março de 1999, foi concedida nova ordem de despejo, que foi cumprida em 18 de 

maio de 1999 de maneira totalmente desumana. Os moradores foram despojados de suas tendas 

no período de frio e de chuva, sem tempo para retirarem seus pertences, os quais foram 

queimados e destruídos por escavadeiras, tudo isso comandado pela própria Prefeitura. Em 

seguida, os moradores foram alojados no campo de esportes de Wallecedene, em abrigos 

temporários, e requereram formalmente junto ao Município uma solução para o problema. O 

Município, no entanto, foi vago em sua resposta, não tendo apresentado medidas concretas para 

aliviar a situação daquelas pessoas, razão pela qual elas ingressaram na Justiça para que a 

Constituição da África do Sul fosse cumprida. 

Para resumir a história, a Suprema Corte da África do Sul julgou favoravelmente aos 

moradores, tendo afirmado o seguinte: 

Esse caso demonstra o desespero de centenas de milhares de pessoas que vivem em 

condições deploráveis pelo país afora. A Constituição obriga o Estado a agir 

                                                           
310 SUNSTEIN, Cass R. Social and economic rights? Lessons from South Africa. In: Public law and 
legal theory working paper . Chicago: University of Chicago, n. 12, 2001. O referido artigo também 
pode ser encontrado em: SUNSTEIN, Cass R. Designing Democracy: what constitutions do . New 
York: Oxford University Press, 2001. 



 

 

positivamente para amenizar essas condições. A obrigação consiste em providenciar 

acesso à moradia, saúde, comida e água suficientes e previdência social para os 

necessitados e seus dependentes. O Estado deve também promover as condições que 

permitam que os cidadãos obtenham acesso à terra de modo eqüitativo. Os que 

necessitam têm o direito correspondente de exigir judicialmente o cumprimento dessas 

obrigações. 

É inquestionável que é uma tarefa extremamente difícil para o Estado cumprir essas 

obrigações na situação que prevalece em nosso país. Aliás, isso é reconhecido pela 

Constituição a qual expressamente dispõe que o Estado não é obrigado a gastar mais do 

que tem ou implementar esses direitos imediatamente. Assinalo, contudo, que apesar 

disso, trata-se de direitos, e a Constituição obriga o Estado a dar efetividade a eles. Essa 

é uma obrigação que o Tribunal pode, nas circunstâncias apropriadas, exigir o 

cumprimento311. 

A ordem final foi no sentido de obrigar o Poder Público a criar e implementar, de acordo 

com os recursos disponíveis, um programa abrangente e coordenado para progressivamente 

efetivar o direito ao acesso a uma moradia adequada, que deveria incluir medidas razoáveis 

capazes de, além de outras coisas, providenciar socorro para as pessoas que não tinham acesso a 

terra, nem abrigo e que estariam vivendo em situação deplorável, medidas essas a serem 

monitoradas pela Comissão de Direitos Humanos que atuou no caso como amicus curiae312. 

A solução dada pela Suprema Corte sul-africana, segundo Sunstein, conseguiu unir dois 

princípios aparentemente antagônicos: os valores democráticos – que recomendam que as 

políticas públicas sejam implementadas prioritariamente pelo Legislativo e pelo Executivo – e a 

possibilidade de efetivação judicial dos direitos econômicos, sociais e culturais. A Corte, embora 

tenha deixado claro que o direito à moradia não dá aos cidadãos o poder de exigir uma casa do 

Poder Público, reconheceu que o Estado deve agir de alguma forma para concretizar esse direito, 

                                                           
311 A tradução foi livre. No original: “This case shows the desperation of hundreds of thousands of 
people living in deplorable conditions throughout the country. The Constitution obliges the state to act 
positively to ameliorate these conditions. The obligation is to provide access to housing, health-care, 
sufficient food and water, and social security to those unable to support themselves and their 
dependants. The state must also foster conditions to enable citizens to gain access to land on an 
equitable basis. Those in need have a corresponding right to demand that this be done. I am 
conscious that it is an extremely difficult task for the state to meet these obligations in the conditions 
that prevail in our country. This is recognised by the Constitution which expressly provides that the 
state is not obliged to go beyond available resources or to realise these rights immediately. I stress 
however, that despite all these qualifications, these are rights, and the Constitution obliges the state to 
give effect to them. This is an obligation that courts can, and in appropriate circumstances, must 
enforce”. 
312 O amicus curiae, que não é parte direta no processo, é uma pessoa – física ou jurídica – que tem 
interesse moral na lide e pode contribuir, com suas informações e conhecimentos, para encontrar a 
melhor solução para o caso. 



 

 

ou seja, o Judiciário, diante da omissão estatal, deve agir para forçar o cumprimento da 

Constituição313. É, realmente, uma lição a ser seguida. 

Mas esse não foi o primeiro caso em que a Suprema Corte sul-africana esteve diante da 

efetivação de um direitos socioeconômico. Antes de “Grootboom”, a Corte julgou um outro 

famoso caso: o “Soobramoney”. 

O caso, em resumo, ocorreu da seguinte forma: Thiagraj Soobramoney, um 

desempregado de 41 anos de idade, era diabético e sofria de inúmeras doenças cardíacas, tendo 

inclusive sofrido um acidente vascular cerebral em 1996, ano em que começou a ter problemas 

nos rins. Infelizmente, sua condição era irreversível e ele já estava no estágio final da doença 

renal. Sua vida poderia ser prolongada por algum tempo com o uso regular da hemodiálise, mas o 

hospital em que ele poderia realizar a hemodiálise não tinha vagas. Eram apenas vinte aparelhos 

para uma quantidade enorme de pacientes. Os aparelhos já estavam funcionando acima da 

capacidade máxima e, portanto, o hospital teve que limitar o uso, determinando que somente 

seriam realizadas hemodiálises nos pacientes que tivessem chances de cura ou que estivessem 

aguardando transplante de rins. Soobramoney não se enquadrava em nenhuma dessas regras, pois 

já estava no estágio terminal da doença e, por ter sofrido acidente vascular cerebral, não era 

potencial beneficiário de um transplante de rins. Nesse contexto, Soobramoney ingressou na 

Justiça e pediu que fosse garantido o seu direito à vida, previsto constitucionalmente. No pedido, 

ele pedia que o hospital reservasse-lhe um dos aparelhos, que ele deveria usar três vezes na 

semana. 

A Corte Constitucional da África do Sul tomou uma decisão bastante difícil: negou o 

direito de Soobramoney, alegando, em síntese, que (a) o Governo havia demonstrado que não 

havia fundos para incluir todos os pacientes que estavam na mesma situação do autor no 

programa de hemodiálise, (b) se fosse feito o tratamento no autor, outros pacientes com mais 

chances de sobrevivência teriam que ficar de fora do programa; (c) mesmo que fosse ampliado o 

número de aparelhos, de médicos e de enfermeiros, os hospitais públicos não teriam condições 

de realizar a hemodiálise em todos os pacientes na mesma situação do autor, pois a capacidade de 

atendimento na rede pública era de apenas 30% dos pacientes com problemas renais crônicos; (d) 

como o Governo não tinha condições de tratar de todos os pacientes na mesma condição do 

autor, melhor então seria não tratar de nenhum, para não ferir a isonomia; (e) as decisões 

dramáticas, em matéria de saúde, deveriam, em princípio, ser tomadas por quem está na linha de 

frente e não pelo tribunal; (f) os critérios definidos nos regulamentos do hospital público, 

                                                           
313 SUNSTEIN, Cass R. Social and economic rights? Lessons from South Africa. In: Public law and 
legal theory working paper . Chicago: University of Chicago, n. 12, 2001. 



 

 

optando por incluir no programa apenas os pacientes que teriam chance de sobrevivência, seriam 

razoáveis diante da escassez de recursos. 

Embora a decisão não seja de todo elogiável, o caso serve para demonstrar o dilema do 

juiz diante de um caso dramático, envolvendo, de um lado, a vida de um homem e, de outro, a 

inexistência de recursos. Muitas vezes, prolongar a vida de uma pessoa pode significar a privação 

de recursos para salvar a vida de muitas outras. 

Além disso, o Caso “Soobramoney” deixou também uma importante lição: na decisão, 

ficou expressamente reconhecido que os cidadãos poderiam exigir judicialmente o cumprimento 

do direito à saúde dentro de determinadas circunstâncias, cabendo o Judiciário avaliar se as 

medidas adotadas pelo governo estão sendo razoáveis para implementar o direito.  

E a Corte teve oportunidade de efetivamente fazer valer o direito à saúde no Caso 

“TAC”. Tratava-se de um caso em que uma associação civil (a TAC: “Treatment Action 

Campaign”) pedia que o Poder Público providenciasse gratuitamente o fornecimento da droga 

Nevirapina para as gestantes portadoras do HIV, bem como para seus bebês quando nascessem. 

A Nevirapina teria a função de prevenir a contaminação do bebê durante o parto. 

Assim como o Caso “Grootboom”, o Caso “TAC” é uma lição a ser seguida. Nele, ficou 

expressamente reconhecido o que o direito à saúde não significa que o Estado deve custear o 

serviço de saúde para todo mundo, mas apenas que todos têm o direito “a ter acesso” aos 

serviços de saúde, o que significa que os serviços devem ser acessíveis para todas as pessoas. 

Desse modo, apenas aquelas pessoas que não podem pagar pelos serviços de saúde poderiam, em 

dadas circunstâncias, exigir judicialmente o cumprimento da prestação dos referidos serviços314.  

Em outras palavras: 

O núcleo essencial dos serviços de saúde compreende o mínimo necessário para uma 

existência humana com dignidade. Todos têm o direito de ter acesso a esses serviços. O 

direito pode ser exigido judicialmente contra o Estado. O Estado é obrigado a 

disponibilizar esses serviços para todos aqueles que não têm acesso a eles (...) . Isso gera 

a todos os beneficiários o direito ao acesso ao núcleo mínimo das necessidades da vida 

indispensáveis para uma existência digna. Aqueles que não tem referido acesso, 

possuem o direito de exigir do Estado que providencie aquele núcleo mínimo de bens e 

serviços para garantir a realização do direito315. 

                                                           
314 Eis a passagem no original: “Economic accessibility means that the services must be affordable for 
all people.  Those who can afford them, are not entitled to more than that they must be available at 
whatever price they command in the market.  Those who cannot afford them, are entitled to have the 
services made available to them at a price they can afford.  If they cannot afford anything, they are 
entitled to the services free of charge”. 
315 No original: “A minimum core of health care services comprising the minimum necessary for 
dignified human existence.  Everyone has a right to have access to these services.  The right is 
enforceable against the state in terms of s 7(2).  It obliges the state to make these services available 



 

 

Também ficou consignado que a Constituição sul-africana colocou a questão da 

efetivação judicial dos direitos fundamentais como uma questão de maior importância, sobretudo 

no que se refere aos direitos socioeconômicos. Afinal,  

esses direitos visam especificamente proteger os interesses dos mais pobres dos pobres 

que não têm acesso às mais básicas condições de vida. Para a maioria deles, o acesso à 

Justiça é ainda um direito de papel e não uma realidade. Os vários direitos 

socioeconômicos previstos para protegê-los não devem ser interpretados de modo que 

torne a sua efetivação judicial praticamente impossível316. 

Uma outra importante lição deixada pelo julgado foi reconhecer que os tratados 

internacionais e até mesmo o direito comparado podem servir para guiar a interpretação em 

matéria de efetivação de direitos. Além de invocar inúmeros tratados internacionais de direitos 

humanos, a Suprema Corte sul-africana fundamentou seu julgado em casos julgados por tribunais 

de outros países, enriquecendo bastante a argumentação. 

 

9.4.3 Índia 

 

Com um quadro de pobreza alarmante, má-distribuição de renda, vasta extensão 

territorial, a Índia muito se assemelha ao Brasil, pelo menos nesses pontos. 

No que se refere à ordem constitucional, há sutis diferenças. Lá, também há um vasto 

elenco de programas sociais a serem implantados pelo Estado. Porém, a própria Constituição faz 

a seguinte ressalva no capítulo referente às políticas sócio-econômicas: “os preceitos incluídos 

nesta parte não são exeqüíveis através dos tribunais, mas os princípios aí previstos não são menos 

fundamentais para o governo do país e é dever do Estado aplicar estes princípios na 

legislação”317. 

Com isso, o constituinte indiano pretendeu afastar o Judiciário da definição de políticas 

públicas, mesmo correndo o risco de, nessa parte, esvaziar o sentido jurídico da Constituição, 

tornando-a uma mera carta de boas intenções sem caráter obrigatório. Como já alertava Kelsen, 

                                                                                                                                                                                     
to everyone who does not have access to them. (...)It entitles every rightholder to access to the 
minimum core of  necessities of life required for dignified human existence.  Those of them who do not 
have such access, are entitled to require of the state that it make that minimum core of goods and 
services accessible to them”. 
316 No original: “Practical  justiciability assumes particular importance in the enforcement of socio-
economic rights.  Those rights are specifically designed to protect and advance the interests of the 
poorest of the poor who do not have access to even the most basic amenities of life.  For most of 
them, the right of access to court is already a paper right and not a practical reality.  The very socio-
economic rights designed for their protection and advancement, must accordingly not be interpreted in 
a way that makes enforcement practically impossible”. 



 

 

“uma Constituição em que falte a garantia da anulabilidade dos atos inconstitucionais não é 

plenamente obrigatória, no sentido técnico”, não passa de um “anseio sem força obrigatória”318. 

No entanto, mesmo com a Constituição indiana afastando a possibilidade da jurisdição 

constitucional em matéria de políticas sociais, a Suprema Corte daquele país tem desenvolvido 

jurisprudência capaz de concretizar os direitos econômicos, sociais e culturais, invocando outros 

dispositivos, como o direito à vida e a previsão constitucional de construção de um Estado 

Social. 

O direito à vida, para aquela Corte, geraria também obrigações positivas para o Poder 

Público em relação às necessidades básicas dos indivíduos.  

No Caso “Paschim Bang Ket Maszdoor”, a Suprema Corte indiana estava diante da 

seguinte situação fática: o autor da ação havia sofrido graves lesões em decorrência de uma queda 

de um trem. Ele foi levado para vários hospitais, mas não conseguiu vagas, tendo recebido apenas 

os primeiros socorros, que eram insuficientes para resolver seus problemas. Ele foi então levado 

a um hospital privado que realizou o tratamento, às custas do próprio paciente. Com isso, 

ingressou com a ação visando obrigar o Estado a custear o tratamento, pois, ao ser negado o 

tratamento de emergência nos hospitais públicos, o seu direito à vida foi violado. A Corte, então, 

decidiu o seguinte: 

A Constituição prevê a criação de um Estado de Bem-Estar Social tanto no nível 

federal quanto no estadual. Em um Estado de Bem-Estar Social, o dever primário do 

governo é assegurar o bem-estar da população. Fornecendo o tratamento médico 

adequado para a população é uma parte essencial das obrigações impostas ao governo 

em um Estado de Bem-Estar Social. O governo cumpre essa obrigação administrando 

hospitais e fornecendo centros de saúde necessários ao tratamento daqueles que 

precisam desse serviço. O artigo 21 impõe a obrigação ao Estado de proteger o direito à 

vida de cada pessoa. A preservação da vida humana  é conseqüentemente de máxima 

importância. Os hospitais administrados pelo Governo e os médicos contratados tem o 

dever de fornecer assistência médica para preservar a vida humana. Caso o governo não 

consiga providenciar em tempo adequado o tratamento de uma pessoa que precisa 

desse tratamento, estará cometendo uma violação do direito à vida garantido no artigo 

21319.  

                                                                                                                                                                                     
317 Eis no original: “The provisions contained in this Part shall not be enforced by any court, but the 
principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall 
be the duty of the State to apply these principles in making laws”. 
318 KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional . São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 179. 
319 No original: “The Constitution envisages the establishment of a welfare State at the federal level as 
well as at the State level. In a welfare State the primary duty of the Government is to secure the 
welfare of the people. Providing adequate medical facilities for the people is na essential part of the 
obligations undertaken by the Government in a welfare State. The Government discharges this 
obligation by running hospitals and health centres which provide medical care to the person seeking to 



 

 

A Corte, nesse caso, aprovou as recomendações feitas pelo Comitê que participou do 

processo, impondo uma série de medidas que deveriam ser tomadas pelo Estado para assegurar 

que o cumprimento da norma constitucional, como aumento do número de leitos, a instalação de 

um escritório central para coordenar o atendimento nos diversos hospitais públicos e a 

obrigatoriedade de os hospitais particulares de não recusarem tratamento médico básico às 

pessoas consideradas indigentes se o caso for de emergência. 

No Caso “Olga Tellis vs. Bombay Municipality Corporation”, a Suprema Corte 

indiana, mais uma vez invocando o direito à vida, decidiu que o direito à moradia também pode 

ser extraído desse direito. Com isso, determinou várias medidas de proteção a alguns moradores 

da cidade de Bombay que haviam sido despejadas de suas casas pelo Município320. 

Em sentido semelhante, no Caso “Mohini Jain v. State of Karnatak”, a Corte decidiu 

que o direito à educação é parte fundamental do direito à vida e à liberdade garantidos pela 

Constituição indiana, pois, sem educação, a liberdade não pode ser plenamente desenvolvida, 

nem a pode a dignidade ser assegurada321. 

O caso mais importante, contudo, que teve grande repercussão internacional, envolveu o 

direito à alimentação. Trata-se do Caso União dos Povos para as Liberdades Civis (“People’s 

Union for Civil Liberties – PUCL”)322. 

A Índia, como se sabe, é um país extremamente populoso e pobre, sendo a fome um dos 

principais problemas da população, fato esse agravado em razão das constantes tragédias 

climáticas, como as secas e enchentes. É elevado o número casos de anemia e subnutrição, 

especialmente entre as mulheres e crianças. 

Apesar da fome endêmica, a Índia adota uma política de exportação de alimentos, 

incentivada por organismos internacionais como o Banco Mundial, sob a alegativa de que a 

exportação, dentro da economia de mercado global, proporciona um crescimento econômico que 

                                                                                                                                                                                     
avail those facilities. Article 21 imposes na obligation on the State to safeguard the right to life of every 
person. Preservation of human life is thus of paramount importance. The Government hospitals run by 
the State and the medical officers employed therein are duty bound to extend medical assistance for 
preserving human life. Failure on the part of a Government hospital to provide timely medical 
treatment to a person in need of such treatment results in violation of his right to life guaranteed under 
Article 21”. 
320 Cf. LANGFORD, Malcom & NOLAN, Aoife. 50 Leading cases on economic, social and cultural 
rights: summaries. Suíça: COHRE – Center on Housing Rights and Evictions, 2003, p. 24. 
321 Cf. LANGFORD, Malcom & NOLAN, Aoife. Leading cases on economic, social and cultural 
rights: summaries. Suíça: COHRE – Center on housing rights and evictions, 2003, p. 25. 
322 O caso foi narrado em MAHABAL, Kamayani Bali. Enforcing the right to food in India: impact of 
social ativism. In: ESR review – economic and social rights in South Africa. Western Cape: 
Community Law Center, n. 1, v. 5, 2004, p. 7-11. A propósito, a “ESR Review – Economic and Social 
Rights in South Africa”, da Universidade de West Cape, é um valioso instrumento de divulgação de 
idéias em torno da efetivação dos direitos sociais e, por isso, merece ser elogiada. O endereço 
eletrônico da referida publicação está disponível ao final deste trabalho. 



 

 

pode ser revertido em proveito da população. O certo é que a falta de alimento não seria a 

principal causa para o problema da fome, já que a Índia teria um considerável estoque de grãos 

armazenados. 

Nesse contexto, em maio de 2001, a União das Pessoas para as Liberdades Civis 

ingressou com uma petição de interesse público perante a Suprema Corte da Índia. Informava 

que, apesar de existir mais de 50 milhões de tonéis de grãos estocados pelo governo indiano, 

milhares de pessoas viviam uma situação desesperadora causada pela fome, especialmente em 

áreas afetadas pela seca. 

A associação civil autora da ação alegava que o Estado era negligente em providenciar a 

segurança alimentar para o povo e que, em muitas localidades, a distribuição de comida 

beneficiava apenas uma pequena parcela da população, enquanto a grande maioria vivia em 

condições consideradas abaixo do nível tolerável de pobreza sem qualquer ajuda governamental. 

A Suprema Corte aceitou os argumentos da PUCL. E, apesar de não haver qualquer 

menção ao direito à alimentação na Constituição indiana, a Corte entendeu que esse direito 

decorreria do direito à vida e à liberdade. Em razão disso, emitiu diversas ordens para que os 

Estados implementassem diferentes medidas para proporcionar a segurança alimentar, almoço e 

refeição nas escolas, devendo o Governo identificar e cadastrar a população necessitada e 

proporcionar frentes de emprego para essas pessoas. A Corte também nomeou comissários para 

monitorar o progresso do cumprimento das ordens que expediu. 

Em agosto de 2001, o Governo central percebeu a necessidade de tomar medidas 

concretas para enfrentar o problema da “fome e abundância”, anunciando um programa intenso 

de geração de emprego. No entanto, depois disso, pouco foi feito. Pelo contrário. Houve um 

retrocesso nos programas de combate à fome: os estoques de alimentos continuaram 

aumentando enquanto o sistema de distribuição de alimentos foi mais baixo em 2001 do que nos 

últimos 20 anos, apesar da decisão da Suprema Corte. 

Em função disso, em maio de 2002, outras ordens foram emitidas pela Suprema Corte no 

sentido de aumentar a distribuição de alimentos e de serem realizados programas de geração de 

empregos para as pessoas atingidas pela fome, tendo sido nomeados novos comissários para 

monitorar o cumprimento da ordem. Os novos comissários deveriam relatar à Suprema Corte as 

medidas tomadas e os resultados alcançados. 

Em 2003, os Comissários submeteram à Suprema Corte diversos relatórios que indicavam 

que vários Estados não estavam tomando as medidas necessárias para solucionar o problema da 

fome. Em relação aos casos graves de descumprimento da ordem judicial, foram sugeridas 



 

 

algumas medidas para forçar os Estados a implementarem a ordem judicial, como por exemplo, a 

proibição de exportação de grãos, caso não se cumprissem as metas estabelecidas. 

A Suprema Corte determinou ainda que os governos desenvolvessem leis de combate à 

fome, especificamente para minorar a situação das pessoas que viviam em regiões de secas. 

Paralelamente às medidas tomadas pela Suprema Corte, surgiu uma mobilização nacional 

para pressionar o Estado a resolver os problemas de subnutrição e fome. A Campanha pelo 

Direito à Alimentação (“Right to Food Campaign”), criada no âmbito da sociedade civil tendo 

como bandeira o combate à fome, é exemplo disso. Ela tem conseguido resultados 

impressionantes, forçando governos a implementarem as ordens da Suprema Corte em matéria 

de alimentação. 

Nesse caso, a Índia também tem uma lição para o mundo: a sociedade civil deve ser uma 

parceira do Judiciário na promoção dos direitos fundamentais.  

Além disso, não deixa de ser curioso o sistema processual de proteção dos direitos 

fundamentais, em que praticamente foram abolidas todas as formalidades que afastavam a 

camada mais pobre do Judiciário. Nesse ponto, é louvável a solução adotada pela Suprema Corte 

Indiana e citada por Bhagwati, magistrado daquele país: 

A Suprema Corte da Índia, no documento ‘Nomeação de Juízes e Transferência de 

Caso’, sustenta que, apesar de a regra comum da jurisprudência anglo-saxônica afirmar 

que uma ação somente pode ser trazida pela pessoa a quem o dano foi causado, esta 

regra pode e deve partir da observação da pobreza massiva e da ignorância do povo. 

Ou seja, quando o dano é causado a uma pessoa ou a uma classe de pessoas que, por 

razões de pobreza, inabilidade ou desvantajosa posição sócio-econômica, não pode 

aproximar-se dos tribunais para obter sentenças judiciais, qualquer pessoa pública ou 

representante de organização não-governamental, agindo de boa-fé, pode mover uma 

ação no tribunal procurando reparação judicial para o dano causado a essa pessoa ou 

classe de pessoas e, nesse caso, os tribunais não insistirão na petição regular a ser 

preenchida pelo indivíduo ou pela ONG que assumiu a causa. Essa ampliação da regra 

locus standi e a criação de uma nova jurisdição epistolar introduziram uma nova 

dimensão no processo judicial e abriram vistas a uma forma totalmente nova de litígios 

em defesa dos direitos das classes mais pobres da comunidade, assegurando-lhes 

dignidade humana básica. Os tribunais na Índia estão agora recebendo ações de litígios 

social iniciadas através de petições regulares ou até mesmo cartas enviadas por grupos 

de ativistas sociais, advogados, jornalistas, acadêmicos de direito e ONGs, e estão 

usando seu poder judicial ou de intervenção com vistas ao melhoramento da situação 

de miséria e sofrimento do povo, que tem origem na pobreza, repressão, falta de leis 



 

 

governamentais e desvio administrativo. O povo chegou a identificar os tribunais como 

o último reduto dos oprimidos e desnorteados323.   

 

9.5 Os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais nas Cortes Internacionais de Direitos 

Humanos 

 

Uma nova perspectiva de proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais surge com 

a criação das Cortes Internacionais de Direitos Humanos.  

O chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos tem exercido um importante 

papel na construção da rede global de proteção, respeito e promoção dos direitos previstos em 

tratados internacionais. 

Na Europa, a Corte Européia de Direitos Humanos vem cumprindo um importante 

papel na proteção dos direitos humanos há décadas, inclusive na proteção dos direitos 

econômicos, sociais e culturais. Desde 1979, a Corte Européia já havia decidido, no célebre Caso 

“Airey”324, que os direitos econômicos, sociais e culturais seriam tão importantes quanto os 

direitos civis e políticos.  

Depois daí, há inúmeras decisões reconhecendo que os direitos humanos previstos em 

tratados internacionais geram deveres positivos que os Estados estão obrigados a implementar, 

sob pena de serem internacionalmente responsabilizados (p. ex., “Belgian Linguistic Case”, 

“Botta vs. Italy”, entre outros)325. 

No âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, há uma forte crença de que ela 

pode servir como poderoso instrumento de implementação dos direitos econômicos, sociais e 

culturais, conforme já vem demonstrando em alguns casos envolvendo direitos civis e políticos. 

Embora ainda não tenha tido a oportunidade de condenar nenhum país por violação às 

normas internacionais que protegem diretamente os direitos econômicos, sociais e culturais, já 

                                                           
323 BHAGWATI, P. N, p. 45. Democratização de soluções e acesso à justiça . Revista cidadania e 
justiça, 2º Semestre de 2002. 
324 No Caso “Airey ”, a Senhora Airey pretendia obter uma ordem judicial de separação contra seu 
marido. No entanto, não conseguiu obter ingressar na Justiça por não ter condições financeiras de 
arcar com os custos do processo e denunciou a Irlanda perante a Corte Européia de Direitos 
Humanos. A Corte decidiu que teria havido uma violação aos direitos humanos ao não se garantir o 
acesso à Justiça àquela senhora. A Corte entendeu que os direitos civis e políticos tinham 
implicações sociais e econômicas, obrigando o Estado a fornecer assistência jurídica para os 
necessitados (Cf. LANGFORD, Malcom & NOLAN, Aoife. 50 Leading cases on economic, social 
and cultural rights: summaries. Suíça: COHRE – Center on Housing Rights and Evictions, 2003). 
325 Para uma visão geral desses casos, confira-se: LANGFORD, Malcom & NOLAN, Aoife. 50 
Leading Leading cases on economic, social and cultu ral rights: summaries. Suíça: COHRE – 
Center on Housing Rights and Evictions, 2003. Para se obter a íntegra dos julgados, basta visitar o 
portal eletrônico: http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/default.asp. 



 

 

houve alguns casos que merecem reflexão por terem ajudado a melhor compreender a 

importância dos direitos socioeconômicos. 

No Caso “Villagrán Morales”, a Corte entendeu que o direito à vida não compreende 

apenas, como é evidente, a obrigação estatal de abster-se de privar a vida de uma pessoa (dever de 

abstenção ou respeito), mas também possui uma obrigação de caráter prestacional, de modo o 

Estado deve proporcionar os meios para que os indivíduos (no caso em questão, eram crianças) 

possam viver dignamente. 

Em matéria de reparação de danos decorrentes de violações dos direitos humanos, a 

Corte também tem construído uma criativa solução que acaba beneficiando a efetivação de 

direitos econômicos, sociais e culturais. 

No Caso “Aloeboetoe e outros”, a Corte decidiu que a indenização pelas violações aos 

direitos humanos ocorridos deveria contemplar, para os herdeiros das vítimas, uma quantia para 

que os menores pudessem estudar até uma determinada idade, bem como que fosse fornecida 

uma assistência médica básica. Eis um trecho da sentença: 

A Corte considera que, como parte da indenização, Suriname está obrigado a reabrir a 

escola de Gujaba e dotá-la de professores e funcionários para que funcione 

permanentemente a partir de 1994. Igualmente, o posto médico ali existente deverá ser 

posto em condições de funcionamento e reaberto no curso deste ano326.  

De modo semelhante, no Caso “Comunidad Mayagna”, a Corte decidiu que o governo 

da Nicarágua deveria reparar os danos à comunidade indígena Awas Tingni, cuja reserva havia 

sido destruída sem a consulta prévia dos interessados, tendo ficado definido, na condenação, que: 

Levando em consideração as circunstâncias do caso e o que foi decidido em outros 

similares, a Corte estima que o Estado deve investir, a título de reparação dos danos 

não-patrimoniais, no prazo de 12 meses, a quantia de US$ 50.000 (cinqüenta mil dólares 

dos Estados Unidos) em obras e serviços de interesse coletivo em benefício da 

Comunidade Awas Tingn327. 

No âmbito da ONU, o Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

estabelecido para monitorar o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais de 1966 (PIDESC), também tem tido um papel interessante em prol desses 

direitos. 

                                                           
326 Cf. RAMÍREZ, Sergio García. Protección jurisdiccional internacional de los derechos, económicos, 
sociales e culturales. In: Cuestiones constitucionales – revista mexicana de derecho constitucional. 
Mexico: UNAM, n. 9, 2003. A tradução é livre. 
327 Cf. RAMÍREZ, Sergio García. Protección jurisdiccional internacional de los derechos, económicos, 
sociales e culturales. In: Cuestiones constitucionales – revista mexicana de derecho constitucional. 
Mexico: UNAM, n. 9, 2003. A tradução é livre. 



 

 

No que se refere especificamente aos interesses deste trabalho, vale a pena mencionar o 

Comentário Geral número 9, de 1998, que trata especificamente da justiciabilidade dos direitos 

socioeconômicos. No referido Comentário Geral, foi expressamente reconhecido que os direitos 

previstos no PIDESC são, em grande parte, diretamente aplicáveis e podem ser judicialmente 

exigidos, devendo os Estados preverem instrumentos processuais adequados para proteção 

desses direitos através do Poder Judiciário.  

Eis, na parte em que interessa, o teor do referido Comentário Geral: 

No que se refere aos direitos civis e políticos, geralmente se pressupõe que é 

fundamental a existência de recursos judiciais frente às violações desses direitos. 

Lamentavelmente, no que se refere aos direitos econômicos, sociais e culturais, com 

demasiada freqüência se pensa o contrário. Esta discrepância não é justificada pela 

natureza dos direitos nem pelas disposições pertinentes ao Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O Comitê já informou que considera que 

muitas das disposições do Pacto podem ser aplicadas imediatamente. (...) A este 

respeito, é importante distinguir entre justiciabilidade (que se refere a questões podem 

ou devem resolver os tribunais) e as normas de aplicação imediata (que permitem sua 

aplicação pelos tribunais sem maiores distinções). Ainda que seja necessário ter em 

conta as peculiaridades de cada um dos sistemas jurídicos, não há nenhum direito 

reconhecido pelo Pacto que não se possa considerar que possuam, na grande maioria 

dos sistemas, algumas dimensões significativas, pelo menos, de justiciabilidade. Às 

vezes, tem-se sugerido que as questões que exigem uma aplicação de recursos devem se 

restringir às autoridades políticas e não aos tribunais. Sem desconsiderar as 

competências respectivas de cada um dos diversos poderes, é conveniente reconhecer 

que os tribunais já intervêm geralmente em uma gama considerável de questões que têm 

conseqüências importantes para os recursos disponíveis. A adoção de uma classificação 

rígida dos direitos econômicos, sociais e culturais que estariam, por definição, fora do 

âmbito dos tribunais, seria, portanto, arbitrária e incompatível com o princípio de que 

os grupos de direitos são indivisíveis e interdependentes. Também se reduziria 

drasticamente a capacidade dos tribunais para protegerem os grupos mais vulneráveis e 

desfavorecidos da sociedade328. 

Embora os “Comentários Gerais” do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

não tenham caráter vinculante, eles são diretrizes importantes para orientar a implementação 

desses direitos no âmbito interno dos Estados. E, no caso do Comentário Geral acima citado, 

trata-se de um poderoso argumento em favor da possibilidade de efetivação judicial dos direitos 

econômicos, sociais e culturais. 

                                                           
328 A íntegra do referido Comentário Geral pode ser encontrado no portal do próprio Comitê, cujo 
endereço eletrônico se encontra no final deste trabalho. 



 

 

Além disso, vale reproduzir o artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

de 1948, que não deixa dúvida acerca da necessidade de se permitir a proteção judicial dos 

direitos fundamentais e, por conseqüência, dos direitos socioeconômicos: 

todo homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo 

para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela 

Constituição ou pela lei. 

Para finalizar a análise da proteção internacional dos direitos econômicos, sociais e 

culturais, vale enfatizar o movimento em favor da adoção do protocolo facultativo ao Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais329.  

A adoção do referido protocolo facultativo dará uma força imensa à proteção 

internacional dos direitos socioeconômicos, já que será extremamente facilitado o sistema de 

denúncia e de peticionamento em defesa dos referidos direitos. Com o Protocolo Facultativo, os 

indivíduos ou os grupos de indivíduos prejudicados com a violação dos direitos econômicos, 

sociais e culturais poderão apresentar denúncias oficiais perante os órgãos internacionais de 

defesa dos direitos humanos.  

 

9.6 Conclusão sobre a Jurisprudência Mundial dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais 

 

Os exemplos acima citados demonstram claramente que existe uma tendência global de se 

permitir a busca pela efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais também na arena 

judiciária. 

Com relação aos países cujas constituições foram promulgadas por volta dos anos 1980 e 

1990, que contemplaram um elevado número de direitos sociais, essa tendência é ainda mais 

nítida, podendo-se falar que já existe um posicionamento consolidado, pelo menos na maioria 

desses países, no sentido de que os direitos socioeconômicos são judicialmente exigíveis, 

podendo o Judiciário emitir ordens ao Poder Público para forçar o cumprimento da Constituição 

e dos tratados internacionais nessa temática. 

Conforme demonstra um interessante estudo do “COHRE – Center on Housing 

Rights and Evictions”, a jurisprudência global em torno dos direitos econômicos, sociais e 

culturais se manifesta de duas maneiras: 

                                                           
329 Sobre o assunto, ver também PIOVESAN, Flávia. Proteção internacional dos direitos econômicos, 
sociais e culturais. In: Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional 
e comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 233-262. 



 

 

(a) em primeiro lugar, através de uma visão social dos direitos civis e políticos. Esses 

direitos, tidos como tradicionais, estão sendo interpretados para englobar aspectos negativos dos 

direitos econômicos, sociais e culturais (por exemplo, impedindo o despejo de pessoas carentes 

de suas moradias) ou para estender o direito de não-discriminação ou de igualdade para arena 

sócio-econômica (p. ex., impedindo a exclusão de minorais de programas sociais). Em alguns 

casos, os direitos socioeconômicos são diretamente derivados dos direitos civis e políticos, 

gerando inclusive obrigações positivas (por exemplo, o direito à vida implica no respeito do 

direito à alimentação ou à saúde); 

(b) em segundo lugar, os próprios direitos econômicos, sociais e culturais estão sendo 

diretamente invocados para gerarem obrigações para o poder público, tendo vários tribunais 

emitido ordens, com base nesses direitos, para compelir a autoridade pública a implementá-los330.  

Vale ressaltar que esse movimento mundial em favor da plena justiciabilidade dos direitos 

econômicos, sociais e culturais pode ser percebida mais claramente nos países em 

desenvolvimento. 

A justificativa mais óbvia para que a jurisprudência em favor dos direitos sociais se 

desenvolva com maior intensidade nos países em desenvolvimento é que os governantes desses 

países, tradicionalmente, têm sido ineficientes em implementá-los voluntariamente. Nos países 

desenvolvidos, já em um estágio avançado do Estado Democrático e Social de Direito, não é tão 

necessária a intervenção judicial, pois, em regra, os mecanismos clássicos da democracia 

representativa (parlamento e governo eleitos pelo povo) conseguem fornecer para a população a 

realização dos mais básicos direitos de dignidade. 

                                                           
330 Cf. LANGFORD, Malcom & NOLAN, Aoife. 50 Leading cases on economic, social and cultural 
rights: summaries. Suíça: COHRE – Center on Housing Rights and Evictions, 2003, p. 5. Embora não 
tenha sido propriamente uma tradução, a idéia original está assim escrita: “The jurisprudence 
manifests itself in two ways. First, civil and political rights have been shown to possess socio-
economic dimensions. These more traditional rights have been employed in a surrogate fashion to 
develop mainly the ‘negative’ aspects of ESC rights (eg, prevention of forced evictions) and to extend 
the right to non-discrimination and equality into the socio-economic arena (eg, exclusion of minorities 
from social programs or education). In some cases, ‘positive’ obligations have been established (e.g., 
protection from hazardous environmental conditions). In other cases, ESC rights themselves have 
been directly derived from civil and political rights (eg, the right to life implies the right to water and 
food). This form of jurisprudence is most evident in North America, South Asia (particularly India), 
Western Europe and the decisions of international human rights bodies. Secondly, a more perceptible 
ESC rights jurisprudence is coalescing around the constitutions that emerged in the wave of 
democratisation in the 1980s and 1990s, particularly in Latin America, Eastern Europe and South 
Africa. Many of these constitutions grant ESC rights a fully justiciable status. These standards have 
been tested gradually, and a number of courts have issued compelling and authoritative 
pronouncements”. 



 

 

10 EM BUSCA DA LEGITIMIDADE PERDIDA 

 

Depois de todos esses exemplos, qualquer argumento em defesa da impossibilidade de o 

Judiciário atuar na implementação de direitos sociais cairia por terra diante da realidade: quer 

queiram quer não queiram, o Judiciário, em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, já está 

agindo para efetivar direitos socioeconômicos. Não são posicionamentos isolados. Na verdade, o 

que se observa é a construção de uma rede mundial em favor da plena justiciabilidade desses 

direitos, especialmente nos países em desenvolvimento. 

No entanto, apesar de ter ficado bastante claro que os direitos econômicos, sociais e 

culturais podem ser invocados judicialmente e, conseqüentemente, podem, em determinadas 

circunstâncias, gerar direitos subjetivos, não há como negar que o Judiciário não é (ou não deve 

ser), primordialmente, o ente político encarregado de implementar políticas públicas, inclusive em 

matéria constitucionalmente disciplinada. O ideal democrático certamente deseja que os órgãos 

do Executivo e do Legislativo sejam os encarregados dessa tarefa, e de preferência que façam 

bem feito. O papel do Judiciário seria, quando muito, subsidiário, dentro desse contexto ideal. 

Ocorre que – é preciso reafirmar – nos países com pouca maturidade democrática, como 

o Brasil, especialmente quando os agentes políticos – tanto do Executivo, quanto do Legislativo 

e, freqüentemente, do próprio Poder Judiciário – estão “capturados” pelas forças do mercado331, 

qualquer tipo de ajuda para implementar os direitos traçados constitucionalmente é bem-vinda e 

deve ser estimulada, mesmo que essa ajuda possa causar uma potencial tensão de conflito com os 

princípios democráticos. 

É dentro desse contexto, em que os poderes Legislativo e Executivo têm, historicamente, 

sido ineficientes na promoção dos direitos fundamentais, que surge a necessidade de se 

possibilitar que o Judiciário participe ativa e intensamente desse processo de implementação dos 

objetivos constitucionais, dividindo com os demais poderes esse ônus ou essa responsabilidade 

de construir uma sociedade mais igualitária e justa, tal como desejado pelo constituinte. 

Ao assumir uma tarefa que não é originariamente sua, o Judiciário corre o risco de errar. 

Daí porque, ao mesmo tempo em que se aumentam os poderes dos magistrados, devem ser 

                                                           
331 O termo “capturados pelo mercado” está sendo freqüentemente utilizado no âmbito das agências 
reguladoras. Como explicou o Desembargador Federal Francisco Cavalcanti em memorável voto: 
“ocorre a captura do ente regulador quando grandes grupos de interesse ou empresas passam a 
atender mais aos interesses das empresas (de onde vieram seus membros) do que os dos usuários 
do serviço, isto é, do que os interesses públicos. É a situação em que a agência se transforma em via 
de proteção e benefício para os setores empresariais regulados” (voto proferido em TRF 5a Região, 
AC 2002830000094570/PE, rel. Des. Federal Francisco Cavalcanti, j. 30/12/2004).  



 

 

criados mecanismos de auto-limitação. Afinal, quanto mais poder tiver o juiz, maior será a sua 

responsabilidade. 

No presente tópico, serão apresentados alguns critérios para aumentar o índice de 

legitimidade do Judiciário quando estiver concretizando direitos sociais. Mas, afinal, de onde vem 

essa legitimidade? 

 

10.1 O Déficit Democrático do Judiciário 

 

Certamente, a maior dificuldade para defender uma postura ativa do Judiciário na 

proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais é a inquestionável ausência de 

representatividade popular dos juízes. 

No Brasil, a investidura no cargo ocorre entre bacharéis em Direito após seleção em 

concurso público. Não há, portanto, qualquer participação popular na escolha dos juízes, 

diferentemente de outros sistemas em que há a eleição para ingressar na magistratura332. 

Em razão disso, argumenta-se que os juízes não teriam legitimidade para atuar à margem 

da legalidade: diante de uma omissão constitucional, nada poderia fazer o juiz senão esperar de 

braços cruzados a aprovação de lei pelo Congresso Nacional regulamentando a lacuna. Afinal, os 

parlamentares foram escolhidos pelo povo. 

Para rebater esse argumento, vale a leitura da tese de doutorado do Juiz Federal Sérgio 

Fernando Moro, recentemente publicada com o título “Jurisdição como Democracia”333, em que 

fica demonstrado que a jurisdição constitucional não é incompatível com o princípio 

democrático, já que ela deve funcionar precisamente quando os mecanismos democráticos por 

excelência (eleições, por exemplo) falham.  

E pode ter certeza: esses mecanismos freqüentemente falham, especialmente quando os 

elevados custos financeiros da campanha eleitoral elitizam a representação política e dão margem 

ao surgimento de “lobbys” e outras formas piores de corrupção dentro do processo legislativo. 

O próprio Kelsen, que pode ser considerado o “pai” da construção teórica da jurisdição 

constitucional, pelo menos do modelo concentrado de controle de constitucionalidade, defende 

que essa tarefa – a jurisdição constitucional – seja atribuída a um terceiro órgão, estranho ao 

                                                           
332 Por exemplo, há vários Estados-membros dos Estados Unidos da América que adotam o sistema 
eleitoral para provimento dos cargos de juízes. Vale ressaltar, no entanto, que, naquele país, a 
atuação judicial mais política (ativismo judicial) é mais freqüente no âmbito da Justiça Federal, onde 
os juízes não são eleitos, mas indicados pelo Presidente da República, seguida da confirmação da 
indicação pelo Senado. 
333 MORO, Sérgio Fernando. Jurisdição como Democracia . Curitiba: Tese de Doutorado, 2003. A 
referida obra também foi publicada pela Revista dos Tribunais. 



 

 

Parlamento e ao Executivo. Afinal, “uma vez que nos casos mais importantes de transgressão da 

Constituição, o parlamento e o governo passam a ser partes litigantes, recomenda-se apelar para 

uma terceira instância para decidir o conflito”334. 

De qualquer modo, a busca da legitimidade do Judiciário no âmbito da jurisdição 

constitucional não é um fenômeno simples. Pelo contrário. Ela decorre de um complexo de 

fatores, que passam a ser expostos resumidamente.  

Em primeiro lugar, a legitimidade do Judiciário decorre da Constituição, sendo, por isso, 

institucional. Em outros termos: o Judiciário tem autoridade para decidir sobre assuntos 

constitucionais porque o constituinte estabeleceu que ele será o guardião da Constituição, bem 

como porque determinou que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito pode ser excluída da 

apreciação judicial. Aqui, o modelo brasileiro difere do norte-americano, por exemplo, já que, lá, 

o judicial review é uma construção doutrinária e jurisprudencial, enquanto aqui está 

expressamente previsto na própria Constituição.  

Mas não basta dizer que o Judiciário tem legitimidade para decidir sobre direitos sociais 

ou mesmo para implementar políticas públicas tão somente porque assim determina a 

Constituição. O Judiciário também deve se legitimar pelo procedimento, ou seja, pelo complexo 

processo de formação e construção da decisão judicial, respeitando o devido processo, a ampla 

defesa, o contraditório e todas as regras previstas pelo ordenamento jurídico. É a famosa 

legitimação pelo procedimento, de que falam os filósofos contemporâneos. O respeito a essas 

regras e princípios de procedimento também é um fator que contribui para a legitimação do 

Poder Judiciário. Desde a primeira instância, a atividade jurisdicional deve estar sujeita a controles 

sociais e jurídicos que reforçariam a autoridade da decisão. Os juízes devem se aproximar e 

dialogar com a sociedade, através de uma hermenêutica democrática e aberta, tal como sugerida 

por Peter Häberle.  

Além disso, a decisão deve se legitimar pela carga argumentativa decorrente do dever 

constitucional de motivação dos atos judiciais. É o dever de ser consistente, de convencer, de 

expor as razões de decidir e de dar transparência ao processo decisório. É o que se pode chamar 

de dever ou reserva de consistência, aspecto que será desenvolvido logo à frente. 

Por fim, o Judiciário deve se legitimar pelo resultado, isto é, pelo conteúdo material da 

decisão e das vantagens sociais que ela trará. 

Não é suficiente uma decisão proferida pelo órgão competente, dentro de um 

procedimento legalmente previsto. Para ser legítima, a decisão também tem que ser 

materialmente justa. Mais especificamente, a decisão deve ser compatível com os princípios de 

                                                           
334 KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional . São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 150. 



 

 

justiça social. E ainda mais especificamente, a decisão deve refletir os valores positivados na 

Constituição Federal, sobretudo os objetivos do artigo 3o e o princípio da dignidade da pessoa, 

fundamento de todos os direitos fundamentais. E como alcançar uma decisão materialmente 

justa? Primeiro, pela observância do princípio da proporcionalidade. 

 

10.2 O Princípio da Proporcionalidade 

 

O princípio da proporcionalidade geralmente é citado como um instrumento de aferição 

da legitimidade de leis e atos administrativos que restringem direitos fundamentais. 

Alega-se que, por existirem direitos fundamentais potencialmente colidentes entre si 

(liberdade de expressão vs. intimidade, livre iniciativa vs. intervenções sociais, propriedade vs. 

função social e ambiental etc.), é necessário estabelecer critérios capazes de limitar o raio de 

abrangência de um desses direitos fundamentais, visando dar maior efetividade ao outro direito 

fundamental em jogo. O princípio da proporcionalidade seria esse instrumento capaz de limitar o 

raio de abrangência de um dado direito fundamental em um caso concreto. 

A doutrina, inspirada em decisões da Corte Constitucional Alemã, tem apontado três 

dimensões ou critérios do princípio da proporcionalidade: (a) a adequação, (b) a necessidade ou 

postulado da vedação de excesso e (c) a proporcionalidade em sentido estrito. Será possível uma 

limitação a um direito fundamental se estiverem presentes na medida limitadora todos esses 

aspectos.  

Esses critérios correspondem, respectivamente, às seguintes perguntas mentais que 

devem ser feitas para se analisar a validade de medida limitadora: (a) o meio escolhido foi 

adequado e pertinente para atingir o resultado almejado?; (b) o meio escolhido foi o ‘mais suave’ 

ou o menos oneroso entre as opções existentes? (c) o benefício alcançado com a adoção da 

medida buscou preservar direitos fundamentais mais importantes (axiologicamente) do que os 

direitos que a medida limitou? 

Sendo afirmativas todas as respostas, será legítima a limitação ao direito fundamental. 

Como explica Willis Santiago Guerra Filho, que foi o primeiro jurista brasileiro a tratar da 

tripla dimensão do princípio da proporcionalidade, uma medida será adequada, “se atinge o fim 

almejado, exigível, por causar o menor prejuízo possível e finalmente, proporcional em sentido 

estrito, se as vantagens que trará superarem as desvantagens”335. 

Apesar de ter sido criado inicialmente como critério de aferição da validade de limitações 

aos direitos fundamentais, o princípio da proporcionalidade também pode servir como 



 

 

mecanismo de balizamento da implementação de um determinado direito fundamental. E é 

justamente essa função que será útil para dar uma maior legitimidade à decisão judicial que esteja 

tentando efetivar um direito econômico, social e cultural. O juiz deve ter sempre em mente o 

princípio da proporcionalidade quando estiver decidindo um caso envolvendo a efetivação de 

direitos socioeconômicos. 

Um exemplo pode ilustrar a utilização do princípio da proporcionalidade em matéria de 

efetivação de direitos econômicos, sociais e culturais. Suponha-se que um paciente com 

problemas visuais pretenda se submeter a uma cirurgia de transplante de córneas. Como se sabe, 

existe uma lista de espera que deve ser observada para evitar favorecimentos, pois a 

disponibilidade de córneas é bastante limitada. Uma medida judicial impondo ao Poder Público a 

obrigação de proceder a imediata cirurgia de um dado paciente, sem observância da ordem 

estabelecida, seria, certamente, desproporcional, pois o benefício alcançado com a medida 

sacrificaria o direito de inúmeros outros pacientes, numa odiosa ofensa à proporcionalidade em 

sentido estrito. Uma decisão judicial dessa espécie seria materialmente injusta e ilegítima, por 

afronta ao princípio da proporcionalidade. 

A proporcionalidade também é capaz de impedir exageros na implementação de direitos 

socioeconômicos. Por exemplo, o critério da vedação de excesso, que é um dos pilares do 

princípio da proporcionalidade, desautorizaria que, com base no direito à moradia, fosse imposta 

ao Estado a obrigação de conceder a cada cidadão uma cobertura duplex com vista para o mar. O 

exemplo é meio exagerado, mas serve para ilustrar que devem existir limites na efetivação de 

direitos fundamentais, reforçando, inclusive, a idéia de que os direitos fundamentais são 

enunciados por normas-princípio, cuja implementação está condicionada ao surgimento das 

possibilidades fáticas e jurídicas, tal como já ressaltado.  

Assim, outro exemplo, aqueles pacientes que pretendem que o Poder Público arque com 

os custos de uma determinada cirurgia no melhor hospital do país ou mesmo do exterior 

poderiam ter suas pretensões indeferidas com base no princípio da proporcionalidade, caso 

ficasse comprovado que existem outros hospitais, não tão caros e igualmente eficientes, que 

realizem a mesma cirurgia. 

Além de proporcional em sentido estrito e não-excessiva, a decisão judicial deverá ser 

adequada.  

                                                                                                                                                                                     
335 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Ensaios de teoria constitucional . Fortaleza: UFC, 1989, p. 75. 



 

 

Não seria legítima, a título ilustrativo, uma ordem judicial que determinasse que o poder 

público colocasse um criança de cinco anos de idade em uma UTI neo-natal, pois as UTIs neo-

natais somente são adequadas para bebês recém-nascidos336.  

Como se pode perceber, o princípio da proporcionalidade não é útil apenas para verificar 

a validade material de atos do Poder Legislativo ou do Poder Executivo que limitem direitos 

fundamentais, mas também para, reflexivamente, verificar a própria legitimidade da decisão 

judicial, servindo, nesse ponto, como verdadeiro limite da atividade jurisdicional. O juiz, ao 

concretizar um direito fundamental, também deve estar ciente de que sua ordem deve ser 

adequada, necessária (não excessiva) e proporcional em sentido estrito. 

É, portanto, o princípio da proporcionalidade que irá fornecer os contornos materiais da 

decisão judicial concretizadora dos direitos econômicos, sociais e culturais.  

Mas não basta que o juiz observe o princípio da proporcionalidade. É necessário que ele 

exponha as razões de decidir e procure a solução mais democrática possível, tentando convencer 

o público de que sua solução é a mais correta. Ou seja, para reforçar ainda mais a autoridade da 

decisão é preciso que o juiz tenha sempre em mente o postulado da reserva de consistência. 

 

10.3 O Postulado da Reserva de Consistência 

 

Já se falou a respeito do postulado da reserva de consistência anteriormente, ao analisar os 

estudos de Sérgio Fernando Moro. Por esse postulado, o Judiciário somente poderá fiscalizar a 

atividade estatal quando reunir argumentos fortes que demonstrem que os outros poderes estão 

errados. Não sendo atingida carga de argumentação suficiente para demonstrar o desacerto da 

escolha administrativa ou legislativa, recomenda-se a auto-contenção, ou seja, deve-se reconhecer 

que, por não ter sido demonstrada a presença do vício de inconstitucionalidade do ato controlado 

(por ação ou por omissão), a demanda deverá ser julgada a favor do Poder Público, prestigiando, 

com isso, as soluções adotadas pelos demais poderes constituídos e, conseqüentemente, 

respeitando o princípio da separação e harmonia entre os poderes. 

A reserva de consistência terá algumas implicações práticas relevantes, entre as quais 

enumero: 

(a) torna necessária a explicitação de todos os motivos que levaram o magistrado a tomar 

sua decisão, inclusive os fatores emotivos por trás do caso. É a chamada justificativa racional, 

                                                           
336 Esse foi um caso concreto, citado por um dos membros da comissão de avaliação durante a 
apresentação de minha monografia do curso de especialização em direito sanitário. 



 

 

entendendo-se a palavra racional em sentido amplo, para englobar, além dos fatores objetivos, 

os critérios subjetivos e sentimentais da argumentação; 

(b) exige a ampliação da possibilidade de participação dos diversos segmentos sociais 

interessados nos resultados do julgamento (stakeholders337), a fim de legitimar e democratizar 

cada vez mais o processo de concretização constitucional; 

(c) faz com que as razões de decidir deixem de ser meramente jurídicas, cabendo ao juiz 

buscar dados empíricos em outras ciências, inclusive requisitando informações de entidades 

públicas e privadas, no intuito de decidir a matéria do modo mais correto possível, já que, no 

desenvolvimento de normas de direitos fundamentais, é insuficiente o emprego de técnicas 

jurídicas de interpretação assentadas no simples exame de texto338; 

(d) exige uma profunda ponderação das vantagens e desvantagens que a decisão trará 

(princípio da proporcionalidade), já que uma decisão precipitada, sem que sejam verificados todos 

os interesses em jogo, pode causar a ruína de outros direitos fundamentais, na medida em que os 

recursos financeiros são escassos e podem não ser suficientes para o cumprimento da decisão 

judicial, especialmente se for verificada a repercussão que teria a decisão se fosse estendida a 

casos análogos; 

(e) impõe do dever de coerência, pois, ao se exigir que o magistrado manifeste 

expressamente quais os argumentos que o convenceram a tomar uma determinada decisão, 

pressupõe-se que, diante de um caso semelhante, em que os mesmos argumentos podem ser 

adotados, a solução será semelhante. 

Entre todas essas implicações da reserva de consistência, é preciso enfatizar, sobretudo 

quando estão em jogo direitos econômicos, sociais e culturais, a necessidade de democratização, 

de modo a chamar a sociedade civil a participar do processo judicial, seja na fase decisória, seja na 

fase de implementação da ordem judicial. 

Embora tratando do controle concentrado de constitucionalidade, o Min. Celso de Mello, 

ao relatar a ADIn 2130/SC, compreendeu adequadamente a necessidade de se ampliar o rol de 

participantes do processo decisório em questões constitucionais, conforme se pode observar no 

seguinte trecho de seu voto: 

A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle 

normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da 

Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao 

                                                           
337 Os stakeholders, termo bastante utilizado pelos administradores de empresas, são todos os 
indivíduos ou grupos de indivíduos que podem afetar ou que são afetados pela tomada de uma 
determinada decisão.  
338 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional . 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 
534. 



 

 

postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de 

constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma 

perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de 

entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da 

coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou 

estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que 

contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem 

por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. 

Ao longo de seu voto, o Ministro Celso de Mello argumenta que a pluralização do debate 

constitucional permitirá ao julgador dispor de todos os elementos informativos possíveis e 

necessários à resolução da controvérsia, garantindo, assim, uma maior efetividade e legitimidade à 

decisão, que será enriquecida pelos elementos e pelo acervo de experiências que os participantes 

do processo poderão fornecer. 

A análise do direito comparado, em matéria de efetivação judicial dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, reforça a necessidade de estimular a participação popular do 

processo de implementação de políticas públicas através do Judiciário. 

Nos Estados Unidos, foi uma organização civil (NAACP) que patrocinou o Caso 

“Brown vs. Board of Education”, e a implementação do julgado somente foi possível graças à 

ampla mobilização social que houve logo após a divulgação da ordem judicial. 

Na Colômbia, no caso envolvendo o fornecimento de vacina contra meningite para 

crianças carentes (Sentencia 225/98), foi a “Fundación para la Defensa del Interés Público – 

FUNDEPUBLICO”, representando os pais de mais de quatrocentas crianças, quem buscou a 

tutela judicial. Além disso, no processo judicial, foram ouvidos diversos especialistas na matéria, 

inclusive representantes de órgãos internacionais, como a UNICEF. 

Na África do Sul, as Comissões de Direitos Humanos atuam freqüentemente como 

amicus curiae em lides envolvendo direitos econômicos, sociais e culturais, ganhando, inclusive, 

o respeito da Suprema Corte, que, em diversas ocasiões, indicou esses órgãos para monitorarem o 

cumprimento das decisões, tal como ocorreu no Caso “Grootboom” e no “TAC” (esta, por 

sinal, é uma associação civil). 

Na Índia, o Caso “PUCL” demonstrou que o cumprimento da decisão judicial no 

combate à fome somente foi possível após uma ampla mobilização da sociedade civil, inclusive 

utilizando os meios de comunicação de massa. 

E para não virar as costas para o Brasil, basta dizer que a implementação da política de 

distribuição gratuita de medicamentos para portadores do HIV somente foi possível em razão da 



 

 

atuação das ONGs que atuam em defesa dos pacientes portadores do vírus que buscaram na 

Justiça o reconhecimento do direito à saúde e à vida339. 

Conclui-se, portanto, que a participação da sociedade civil é extremamente importante 

nesse processo de efetivação dos direitos socioeconômicos. A sociedade organizada deve ajudar o 

Judiciário tanto no processo de tomada da decisão, fornecendo informações capazes de 

enriquecer a argumentação, quanto na fase de cumprimento das ordens judiciais, fiscalizando, 

monitorando, reivindicando ou até mesmo coordenando o processo de implementação das ações 

públicas determinadas pelos juízes. 

É essa aliança Judiciário-sociedade que será capaz de restaurar a legitimidade perdida do 

Judiciário. Conforme explica Francisco Gérson Marques de Lima, a aliança da Justiça com a 

sociedade “seria espetacular para o jurisdicionado, porque encontraria na magistratura, 

oportunamente, uma aliada contra o abuso do poder público central; e, no reverso da moeda, a 

magistratura encontraria no povo a legitimidade que tanto lhe tem sido doutrinária e 

politicamente discutida”340. 

                                                           
339 Dentro desse contexto, vale formular uma breve crítica à defesa judicial dos direitos coletivos no 
Brasil. O que se observa é que a sociedade civil ainda está muito longe de participar ativamente da 
proteção jurídica dos interesses difusos e coletivos. Na verdade, é o Ministério Público o grande 
defensor dos interesses coletivos no Brasil, praticamente não havendo ações relevantes de 
organizações não-governamentais. Se, por um lado, a atuação do Ministério Público merece elogios, 
pois vem conseguindo ou, pelo menos, tentando cumprir seu papel institucional, por outro lado, é 
preciso chamar a sociedade para participar mais ativamente desse processo judicial de 
implementação de políticas públicas, dando uma maior abertura democrática à atuação do Judiciário. 
340 LIMA, Francisco Gérson de. O Supremo Tribunal Federal na crise institucional b rasileira . 
Fortaleza: ABC, 2003, p. 157. 



 

 

11 SUPERANDO BARREIRAS 

 

No Brasil, qualquer dificuldade, por menor que seja, é utilizada como desculpa para não 

implementar direitos sociais. Quando não é uma desculpa bem banal, como a alegação de que os 

direitos sociais são normas meramente programáticas ou a alegação de que a Administração tem 

plena discricionariedade nessa seara ou uma suposta ilegitimidade do ministério público ou outra 

do estilo, parte-se para construções mais elaboradas, como a reserva do possível, que tem se 

tornado um verdadeiro instrumento de neutralização dos direitos socioeconômicos. Em outros 

termos: muitas vezes são os próprios membros do Judiciário que fazem interpretações 

conservadoras sobre a sua autoridade e legitimidade, com o fito de se esquivarem de cumprir seu 

papel constitucional.  

Neste capítulo, será demonstrado que a perspectiva deve ser modificada. Deve-se partir 

do seguinte pressuposto: em princípio, os direitos econômicos, sociais e culturais devem ser 

efetivados ao máximo. O agente responsável pela implementação deve utilizar todos os 

mecanismos para superar eventuais dificuldades que surjam no decorrer do processo de 

concretização. Um determinado direito social invocado perante o Judiciário somente pode deixar 

de ser concretizado depois de esgotados todos os esforços para superar as barreiras existentes. 

Inicialmente, serão demonstradas algumas técnicas para tentar superar a barreira da 

reserva do possível. 

 

11.1 A Reserva do Possível 

 

Conforme já se afirmou, o postulado da reserva do possível é fruto de uma construção 

jurisprudencial da Corte Constitucional alemã. No conhecido Caso “Numerus Clausus das 

Vagas em Universidades”, a Corte Constitucional alemã entendeu que o direito à educação não 

implicaria no dever do Estado de custear os serviços educacionais para todos os cidadãos, mas 

tão somente que o Poder Público deveria demonstrar que estaria dando a maior efetividade 

possível ao direito social, em face dos recursos financeiros disponíveis. 

Com isso, foi formulada a máxima da reserva do possível, que pode assim ser sintetizada: 

os direitos a prestações podem ser exigidos judicialmente, cabendo ao Judiciário impor ao Poder 

Público as medidas necessárias à implementação do direito, desde que a ordem judicial fique 

dentro do financeiramente possível.  



 

 

A reserva do possível é uma limitação lógica e, de certo modo, óbvia à atividade 

jurisdicional em matéria de efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais. Afinal, sem 

dinheiro não há direito.  

Imagine, por exemplo, uma ordem judicial que, com base no direito à saúde, obrigasse 

um pequeno Município a construir um amplo hospital capaz de atender toda a sua população 

com os mais avançados equipamentos médicos. Uma ordem desse tipo ou seria totalmente 

ineficaz, por absoluta falta de recursos, ou acarretaria a total exaustão orçamentária do Município, 

a não ser que fosse consistentemente baseada em dados concretos que fossem capazes de 

comprovar que existe dinheiro de sobra para a construção do hospital, o que, em última análise, 

faz retornar à reserva de consistência, conjugada com o princípio da proporcionalidade, que 

podem ser um eficiente instrumento para superar a reserva do possível. 

A escassez de recursos exige que o magistrado tenha uma preocupação constante com os 

impactos orçamentários de sua decisão, pois a ausência de meios materiais disponíveis para o 

cumprimento da ordem judicial poderá tanto gerar o desprestígio do julgado (pela frustração na 

sua execução) quanto poderá prejudicar a implementação de outros direitos igualmente 

importantes. É preciso cuidado, portanto, ao efetivar um direito fundamental que implique em 

grandes gastos financeiros ao poder público. 

No entanto, se a decisão estiver dentro da reserva do possível, o direito fundamental não 

pode deixar de ser concretizado sob a alegativa de que a realização de despesa ficaria dentro da 

esfera da estrita conveniência do administrador. Aliás, essa questão da “plena discricionariedade 

do administrador” tem sido freqüentemente invocada para impedir a implementação de direitos 

sociais. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se posicionou nesse sentido, afirmando que 

não cabe ao juiz “substituir a Administração Pública determinando que obras de infra-estrutura 

sejam realizadas”, tendo em vista que “ao Poder Executivo cabe a conveniência e a oportunidade 

de realizar atos físicos de administração”341. 

Esse entendimento, embora possa se justificar em um ambiente clássico do 

constitucionalismo liberal, não é condizente com o modelo estatal traçado na Constituição de 

1988, pois, ao fixar diretrizes aos poderes públicos, houve a intenção de que essas diretrizes 

fossem efetivamente implementadas. Se eventualmente não forem, é inquestionável que estará 

havendo uma violação à norma constitucional por omissão. Nesse caso, nada mais natural do que 

permitir que o juiz determine que o poder público efetive os comandos constitucionais, já que o 

                                                           
341 RESP 169.876/SP, DJ 12/9/1998, p. 70. No mesmo sentido, RESP 252083/RJ, DJU 23/3/2002, p. 
415: “o juiz não pode substituir a Administração Pública no exercício do poder discricionário. Assim, 
fica a cargo do Executivo a verificação da conveniência e da oportunidade de serem realizados atos 
de administração, tais como, a compra de ambulâncias e de obras de reforma de hospital público”. 



 

 

Judiciário é o guardião da Constituição, devendo zelar pela sua supremacia. Se para efetivar os 

comandos constitucionais for necessária a realização de despesas, natural também que essa seja a 

ordem do juiz, com o fim de alcançar a máxima realização dos objetivos constitucionais. 

É necessário que fique claro, no entanto, que a regra é a não-interferência do Poder 

Judiciário na zona de discricionariedade do Administrador. Apenas quando ficar demonstrado, 

com base em dados empíricos, que a atuação administrativa está aquém das expectativas 

constitucionais será legítimo o controle judicial, inclusive para impor obrigações de certa 

complexidade. Quanto maior for o diálogo e a consistência da decisão, maior será a sua 

legitimidade e, conseqüentemente, menor será a chance de o Judiciário ser acusado de estar 

interferindo indevidamente no raio de ação do administrador público342. 

Apesar de a reserva do possível ser uma limitação lógica à possibilidade de efetivação 

judicial dos direitos socioeconômicos, o que se observa é uma banalização no seu uso por parte 

do Poder Público quando se defende em juízo, sem apresentar elementos concretos a respeito da 

impossibilidade material de se cumprir a decisão judicial. 

Por isso, as alegações de negativa de efetivação de um direito econômico, social e cultural 

com base no argumento da reserva do possível devem ser sempre analisadas com desconfiança. 

Não basta simplesmente alegar que não há possibilidades financeiras de se cumprir a ordem 

judicial; é preciso demonstrá-la. O que não se pode é deixar que a evocação da reserva do 

possível converta-se “em verdadeira razão de Estado econômica, num AI-5 econômico que 

opera, na verdade, como uma anti-Constituição, contra tudo o que a Carta consagra em matéria 

de direitos sociais”343. 

Nesse sentido, vale rememorar trecho do voto do Ministro Celso de Mello na já 

mencionada ADPF 45/2004 quando decidiu que “a cláusula da ‘reserva do possível’” – ressalvada a 

ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a 

finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, em particular 

quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 

aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. 

Assim, o argumento da reserva do possível somente deve ser acolhido se o Poder Público 

demonstrar suficientemente que a decisão causará mais danos do que vantagens à efetivação de 

direitos fundamentais. Vale enfatizar: o ônus da prova de que não há recursos para implementar 

                                                           
342 Como explica Sérgio MORO, “o juiz constitucional não deve desconhecer seus limites. Quanto 
mais intensa a atividade da jurisdição constitucional, maiores serão os questionamentos acerca da 
legitimidade da interferência judicial em regime democrático” (Jurisdição constitucional como 
democracia . Tese de Doutorado, p. 40). 



 

 

os direitos sociais é do Poder Público. É o Poder Público quem deve trazer para os autos os 

elementos orçamentários e financeiros capazes de justificar, eventualmente, a não-efetivação do 

direito fundamental. 

 

11.2 A Falta de Estrutura do Judiciário 

 

Este trabalho tem como pressuposto a crença no Poder Judiciário. Não se trata, porém, 

de uma crença cega ou ingênua, mas, pelo contrário, bastante realista, pois conhece bem de perto 

a falta de estrutura e as mazelas da Justiça no Brasil.  

Há duas obras escritas por juristas cearenses que bem retratam essa deficiência do 

Judiciário brasileiro: “O Supremo Tribunal Federal na Crise Institucional Brasileira”344, de 

Francisco Gérson Marques de Lima e “Estudos sobre o Poder Judiciário”345, de José de 

Albuquerque Rocha. Além dessas, o livro “O Poder dos Juízes”346, de Dalmo Dallari, é 

fundamental para compreender o Poder Judiciário, seus defeitos e suas virtudes. 

Essas obras demonstram corajosamente os defeitos estruturais da Justiça brasileira. 

Também apontam os males éticos responsáveis pelo descrédito do Judiciário perante a 

população, entre os quais enumero: (a) a existência de fraudes nos concursos realizados pelo 

Judiciário; (b) a contratação de parentes dos membros do Judiciário para ocupar funções ou 

cargos públicos que não necessitam de concursos, muitas vezes mediante troca de favores entre 

magistrados (“contrata lá que eu contrato cá”); (c) a prática de advocacia informal de assessores 

dos Tribunais; (d) a odiosa advocacia de parentes de desembargadores e ministros nos tribunais 

em que os referidos magistrados atuam, utilizando o prestígio destes para fins não muito nobres; 

(e) o tráfico de influência nos bastidores das cortes judiciais, de certa forma estimulada pelos 

critérios subjetivos e até políticos (no sentido ruim do termo) de promoção por merecimento, 

afetando a própria atividade jurisdicional, na medida em que, para agradar uma determinada 

pessoa, os juízes julgam lides semelhantes sem qualquer coerência, decidindo de modo favorável 

a uns e desfavorável a outros; (f) a existência de alguns juízes que pouco trabalham, mesmo 

diante de um reduzido expediente forense e da quantidade excessiva de feriados e recessos 

judiciais; (g) a existência de alguns juízes que se dedicam mais a atividades externas, como o 

magistério, do que à própria atividade jurisdicional; (h) a existência de juízes que, em nome do 

                                                                                                                                                                                     
343 FARENA, Duciran Van Marsen. A saúde na Constituição federal, p. 14. In: Boletim do instituto 
brasileiro de advocacia pública . n. 4, [S.l.]: [s.n.], 1997, p. 12-14. 
344 LIMA, Francisco Gérson Marques de. O Supremo Tribunal Federal na crise institucional 
brasileira . Fortaleza: ABC, 2001. 
345 ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o poder judiciário . São Paulo: Malheiros, 1995. 



 

 

carreirismo, renunciam sua independência, seguindo docilmente a “cartilha do Tribunal”, visando 

obter uma promoção mais rápida; (i) a prática da advocacia anti-ética por alguns profissionais, 

que utilizam indevidamente o nome de autoridades para extorquir dinheiro dos clientes; (j) a 

existência de advogados que exercem os poderes especiais contidos nas procurações para 

receberem valores judiciais em nome dos clientes sem repassar-lhes ou prestar-lhes conta; (k) a 

existência de altos salários em alguns setores da magistratura estadual, incompatíveis com a 

realidade brasileira; (l) a existência de uma advocacia dócil e acomodada, que compactua com 

essas imoralidades e, muitas vezes, até contribui para solidificá-las, como ocorre com a prática de 

oferecer “agrados” (presentes, bebidas, roupas, relógios ou dinheiro mesmo) aos oficiais de 

justiça e servidores para que eles façam seu trabalho, criando até tabelas informais fixando o 

preço da prática de atos processuais; (m) a existência de juízes com riqueza incompatível com o 

salário; (n) a existência de Tribunais Arbitrais utilizando indevidamente o nome da Justiça; (o) a 

existência de juízes e promotores que praticamente não aparecem na comarca em que devem 

atuar; (p) a ocorrência de fraudes na distribuição do processo, possibilitando a escolha unilateral 

do juiz que julgará a causa e dando margem a falcatruas. 

Além desses males éticos347, podem ser apontados outros fatores de descrédito do 

Judiciário, como por exemplo: (a) a ausência de uma constante atualização dos magistrados e 

servidores; (b) a ausência na prática de cursos de formação de magistrados, inclusive com feição 

interdisciplinar; (c) a ausência de um acompanhamento psicológico dos magistrados, o que pode 

ser uma das causas para o surgimento da chamada “juizite”, que afeta principalmente os jovens 

juízes348, pouco acostumados com o repentino poder e com tamanha bajulação que o cargo 

provoca, além de se sentirem “super-seres”, por haverem logrado aprovação em tão seleto 

concurso; (d) a ausência de uma cultura conciliatória por parte dos operadores do direito; (e) 

                                                                                                                                                                                     
346 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes . São Paulo: Saraiva, 1996. 
347 A recente criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pela Emenda Constitucional 45/2004, 
surge como uma esperança concreta de que esses males éticos serão, aos poucos, eliminados. Já 
existem três decisões recentes do CNJ que indicam uma atuação positiva do referido órgão: (a) a 
decisão que reconheceu que o dispositivo constitucional que acabou com as férias coletivas nos 
tribunais é auto-aplicável, (b) a decisão que recomendou a adoção de critérios objetivos e de voto 
aberto e fundamentado na promoção por merecimento dos juízes e (c) a que determinou o fim da 
prática de nepotismo no Judiciário, fixando um prazo para que os parentes dos magistrados sejam 
exonerados dos cargos que vinham ocupando. O portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça é 
http://www.cnj.gov.br. 
348 Como juiz jovem que sou, devo dizer que, na verdade, a “juizite” ou “pedantismo crônico adquirido” 
é uma doença da magistratura como um todo. Como atualmente a média de idade nos concursos 
está diminuindo bastante, imagina-se que essa doença afeta principalmente os “menos maduros”, o 
que não é totalmente verdade, pois há muitos juízes mais idosos com o mesmo mal. Além disso, 
parece que as pessoas estão mais acostumadas com a arrogância de juízes mais velhos (figura 
tradicional que, naturalmente, impõe respeito) e somente se sentem agredidas com as atitudes 
arrogantes dos jovens juízes. De qualquer modo, seja em jovens juízes, seja em velhos magistrados, 
a “juizite” deve ser combatida. 



 

 

volume excessivo de trabalho meramente burocrático e repetitivo, fazendo com o trabalho 

judicial se torne mecânico e pouco crítico; (f) a inexistência de assessoria de imprensa eficazes 

nos tribunais, dificultando a divulgação correta de informações sobre o papel do Judiciário; (g) 

estruturação burocrática, tanto administrativa quanto jurisdicional, dos órgãos judiciais; (h) 

sistema processual antiquado, especialmente o recursal e executivo, que favorece a eternização 

dos conflitos; (i) sentimento de impunidade, gerado pela ineficiência do sistema penal-prisional. 

Apontem-se, ainda, os seguintes problemas de ordem estrutural: (a) número reduzido de 

juízes e servidores; (b) pouco investimento em tecnologia, equipamentos e treinamento, 

especialmente no primeiro grau de jurisdição; (c) aumento da litigiosidade após a CF/88 sem que 

se tenha dotado o Judiciário de uma estrutura capaz de atender satisfatoriamente a demanda; (d) 

falta de visão gerencial dos membros do Judiciário; (e) ausência de definição de metas comuns e 

uniformes para todos os órgãos jurisdicionais. 

Some-se a isso o fato de alguns membros do Judiciário não estarem abertos a demandas 

populares. Falta sensibilidade para entender, por exemplo, que nem sempre a letra fria da lei é 

capaz de fornecer a solução justa ao caso concreto, especialmente quando se está diante de 

conflitos envolvendo pessoas carentes, que costumam estar à margem da lei. Imagine-se, por 

exemplo, conflitos envolvendo terras e habitações irregulares (favelas). Recorrer ao Judiciário, 

nesses casos, além de ser caro e demorado, é perigoso, já que a situação dessas comunidades, em 

geral, não é protegida pelas leis formais349. Não é por acaso que a população de baixa renda tem 

freqüentemente optado por outros mecanismos de pacificação social, como os programas 

televisivos apelativos para solucionar seus problemas.  

Diante desse quadro assustadoramente negro, como se pode acreditar que o Judiciário 

pode ser um poderoso instrumento de implementação dos direitos sociais? 

Com relação às mazelas éticas, não há muito com o que se preocupar. Felizmente, a 

corrupção é a exceção. Quem está dentro do Judiciário, convivendo diariamente com magistrados 

e servidores, sabe que a Justiça brasileira é composta por gente honesta, trabalhadora e 

socialmente sensível. Pelo menos no âmbito da Justiça Federal, que é o lugar onde trabalho todo 

dia, sei que é assim. São pouquíssimos os juízes e servidores desidiosos e mais raros ainda os 

desonestos.  

Logicamente, é preciso combater fortemente as imoralidades pontuais que ocorrem, mas, 

certamente, o fato de existir corrupção em alguns setores do Judiciário não pode servir de motivo 

para desautorizar a grande maioria de juízes honestos e comprometidos com a Constituição e 

                                                           
349 Também nesse sentido, v. LIMA, Francisco Gérson Marque de. O Supremo Tribunal Federal na 
crise institucional brasileira , [S.n.t.], p. 138. 



 

 

com os valores nela positivados a tentarem concretizar os direitos sociais. Pelo contrário. Aceitar 

uma atuação ativa dos juízes na implementação de normas sociais é fundamental para resgatar a 

tão debilitada legitimidade do Judiciário. 

Já com relação as mazelas estruturais, o problema é mais sério e complicado. De fato, é 

difícil acreditar que o Judiciário, com sua deficiente estrutura atual, teria capacidade de cumprir a 

contento o papel de agente concretizador de direitos fundamentais de forma eficaz, 

especialmente porque conseguir implementar os direitos sociais com toda a rapidez devida e 

possível certamente não é tarefa fácil, já que os direitos constitucionais são tão mais difíceis de 

concretizar quanto mais eles prometem350. 

Com um Judiciário deficiente e abarrotado de processos, as perspectivas não são boas 

para quem acredita que os direitos sociais podem ser efetivados judicialmente.  

No entanto, também isso não pode ser utilizado para negar a possibilidade de efetivação 

judicial dos direitos econômicos, sociais e culturais. Aqui vale lembrar os ensinamentos de 

Amartya Sen, para quem a elaboração e execução de políticas públicas são, tal como a política, a 

arte do possível, devendo-se ter isso em mente ao combinarem-se insights teóricos com 

interpretações realistas sobre a exeqüibilidade prática351. 

Em outras palavras: é preciso criatividade, simplicidade, pragmatismo, inteligência e 

espírito inovador para poder alcançar a máxima efetividade do processo – e a conseqüente 

efetividade dos direitos fundamentais em jogo – com os poucos meios de que se dispõem. 

Mesmo com recursos escassos, mesmo com uma estrutura deficiente, mesmo com muitos 

processos, o juiz deve tentar superar os obstáculos estruturais e processuais através de soluções 

criativas, baratas e inovadoras. A ênfase do magistrado, enquanto condutor do processo judicial, 

deve ser nos aspectos práticos de sua atuação, isto é, nos resultados efetivos que o processo deve 

alcançar. 

Mudando um pouco de assunto, mas sem fugir do tom. 

Se “há males que vêm para o bem”, conforme ensina o dito popular, é possível extrair da 

falta de estrutura do Judiciário um aspecto positivo dentro do ponto de vista defendido neste 

trabalho. 

É que todos os argumentos apresentados contra o ativismo judicial, no sentido de que a 

judicialização da política desembocaria em uma “ditadura do Judiciário” ou em um “governo dos 

juízes”, caem por terra diante da falta de estrutura da Justiça brasileira. O quadro administrativo 

                                                           
350 Cf. ALEXY, Robert. Direitos fundamentais no estado constitucional democrático. p. 58. In: Revista 
de direito administrativo . São Paulo: Renovar, n. 217, 1999, p. 55-66. 
351 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade . São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 
157. 



 

 

dos Tribunais afasta qualquer temor de um “gigantismo do Judiciário” ou de surgimento de um 

“Leviatã de toga”.  

Os juízes no Brasil, creio eu, não desejam substituir a democracia representativa por um 

“autoritarismo judicial”, nem pretendem tomar o papel dos demais poderes. Eles – os juízes – 

pretendem apenas cooperar, compartilhando com os outros ramos do poder político a 

responsabilidade pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária, conforme 

determinado pela Constituição352. Mas mesmo que os magistrados quisessem criar um “super 

Poder”, substituindo as demais instituições na tarefa de ditar os rumos do país, não conseguiriam, 

diante da estrutura deficitária de todos os órgãos do Judiciário brasileiro, especialmente os que 

ficam na base do sistema. 

Os juízes não desejam a “morte da política”. Eles sabem que, dentro de uma sociedade 

pluralista, o Estado somente se legitima perante a sociedade aberta se observar as regras do jogo 

eleitoral. Nesse cenário complexo e conturbado do processo democrático, o Judiciário é apenas 

mais um instrumento de pressão e de barganha e que deve intervir sempre em defesa dos valores 

sociais da Constituição e  apenas nas situações excepcionais em que as regras do jogo eleitoral 

não estão funcionando a contento. 

Também não querem os juízes exercer as funções do Executivo, até porque isso seria 

impossível. Aliás, é até de certo modo impróprio falar em concretização judicial de direitos 

sociais, pois, no final das contas, quem estará praticando o ato concreto de realização da ordem 

judicial é o próprio administrador e não o juiz.  O juiz sempre dependerá, em maior ou menor 

grau, do Executivo para implementar sua ordem judicial. É por isso que não pode haver uma 

postura de confronto entre o Judiciário e o Executivo, como se fossem inimigos com interesses 

opostos. Os objetivos são os mesmo, pois é a própria Constituição quem os fixa. 

No Brasil, o Judiciário não tem nem prestígio, nem autoridade, nem condições de se 

arrogar na posição de “superego da sociedade”353. É vã ilusão pensar que os juízes conseguirão se 

transformar em guardiões “de uma suposta ordem suprapositiva de valores substanciais”. Não há 

como!  

                                                           
352 O livro “Corpo e Alma da Magistratura Brasileira”, resultado de uma pesquisa envolvendo milhares 
de juízes, realizada durante o ano de 1995, demonstra que os magistrados brasileiros estão cada vez 
mais conscientes do papel político que desempenham e do compromisso que devem ter com a 
realização da justiça social (VIANNA, Luiz Werneck; CARVALHO, Maria Alice Rezende de; MELO, 
Manuel Palacios Cunha; BURGOS, Marcelo Baumann. Corpo e alma da magistratura brasileira . 2. 
ed. Rio de Janeiro: Revan, 1997).  
353 A expressão é de MAUS, Ingeborg. Judiciário como superego da sociedade – o papel da atividade 
jurisprudencial na “sociedade órfã”. (trad. Martônio Lima e Paulo Albuquerque). In: Estudos em 
avaliação educacional . São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 1999, p. 183-202. 



 

 

Por tudo isso, não é preciso temer que os juízes exerçam uma função político-ideológica 

ativa em defesa dos programas constitucionais. Os juízes podem muito, sem dúvida; mas ainda 

assim não é o bastante. Por mais que o Judiciário tente mudar o quadro social do país, nunca terá 

força suficiente para fazê-lo sozinho, pois sempre dependerá, para desempenhar seu papel 

político de modo eficiente, não apenas dos outros poderes, mas da própria sociedade.  

Afora as dificuldades estruturais que impedem o Judiciário de cumprir seu dever 

constitucional satisfatoriamente, há ainda alguns entraves processuais, muitas vezes criados pelos 

próprios juízes, que dificultam a prestação jurisdicional eficiente. É o que se verá a seguir. 

 

11.3 Entraves Processuais 

 

Já faz muito tempo que os processualistas chegaram à conclusão de que o processo não é 

um fim em si mesmo, mas um instrumento de realização do direito material354. Mesmo assim, é 

muito freqüente encontrar decisões que se baseiam em argumentos meramente formais para não 

implementar direitos fundamentais. 

Argumenta-se, por exemplo, que o ministério público não teria legitimidade para atuar em 

defesa de direitos individuais homogêneos ou que o órgão jurisdicional não teria competência 

para processar e julgar a causa. Com isso, o Judiciário acaba se esquivando de cumprir sua missão 

constitucional em nome de um formalismo não condizente com o momento presente do direito 

processual no mundo. 

Neste tópico, serão apresentados alguns argumentos capazes de superar esses empecilhos 

processuais, bem como serão apresentados alguns elementos que poderão auxiliar na busca de 

uma maior efetividade do processo quando estiver em jogo a implementação de direitos 

econômicos, sociais e culturais. 

 

11.3.1 Questões de competência e legitimidade passiva 

 

Um fator que gera confusão no meio judicial e que, muitas vezes, transforma-se em 

empecilho para a concretização de direitos socioeconômicos diz respeito à competência para 

implementar o direito. Em outras palavras: qual o ente federativo (União, Estados ou Municípios) 

é o responsável pela execução de uma dada política pública de caráter social? Qual desses entes 

                                                           
354 Ver, por todos: DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo . 5. ed. São 
Paulo: Malheiros, 1996. 



 

 

deverá figurar no pólo passivo de uma eventual ação judicial que pretenda obrigá-lo a cumprir o 

dever imposto na Constituição, nos tratados ou na lei? 

A resposta a essas perguntas, além de permitir saber qual será o ente federativo legítimo 

para compor o pólo passivo da ação, vai ter um efeito prático na definição de qual o órgão 

judicial competente para julgar o processo, pois, se a União for parte, a discussão deverá ser 

deslocada para a Justiça Federal, por força do artigo 109, inc. I, da CF/88355. 

Para responder a essas questões não é preciso complicar, pois a resposta está claramente 

definida no artigo 23 da Constituição Federal de 1988, que prevê a competência comum da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios para “cuidar da saúde e da assistência pública, da 

proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” (inc. II), “proporcionar os meios de 

acesso à educação, à cultura, à educação e à ciência” (inc. IV), “promover programas de 

construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico” (inc. 

IX) e “combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração 

social dos setores desfavorecidos” (inc. X). 

Desse modo, sempre que estiver em jogo a promoção da saúde, da educação, da moradia 

e do combate à pobreza, todos os entes federativos poderão ser cobrados judicialmente. A 

intenção da Constituição é forçar que todos os entes federativos sejam responsáveis solidários 

pela implementação desses direitos. 

O autor da ação pode optar por demandar qualquer um desses entes individualmente ou 

todos conjuntamente. Se, em uma determinada ação, a União for também demandada, o processo 

deverá tramitar na Justiça Federal. Do contrário, deverá seguir perante a Justiça Estadual, exceto 

se a União demonstrar interesse na lide, o que acarretará a competência da Justiça Federal por 

força do já mencionado artigo 109, inc. I, da CF/88. 

Logicamente, em determinados casos, a Constituição ou a legislação infraconstitucional 

estipulam obrigações específicas para cada ente federativo.  

Assim, por exemplo, em matéria de educação, a própria Constituição estipula que os 

Municípios deverão atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil (art. 211, 

§2o, da CF/88), enquanto os Estados e o Distrito Federal deverão atuar prioritariamente no 

ensino fundamental e médio (art. 211, §3o, da CF/88).  

                                                           
355 “art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade 
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 
Justiça do Trabalho”. 



 

 

Mesmo nesses casos, porém, não se deve excluir de plano a possibilidade de a União vir a 

integrar a lide, na medida em que todos os entes federativos têm a obrigação de colaborar com o 

sistema de ensino (art. 211, da CF/88).  

O princípio que deve prevalecer é o de que todos os entes são, em regra, responsáveis. 

Somente deverá ser afastada a responsabilidade de um determinado ente da federação nos casos 

em que a própria Constituição ou a legislação infraconstitucional excluam expressamente essa 

responsabilidade. 

Veja-se, por exemplo, a jurisprudência em matéria de saúde. Já está pacificado no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “o funcionamento do Sistema Único de 

Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo 

que, qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros”356. Certamente, esse mesmo entendimento pode ser estendido para outros casos em 

que esteja em jogo direitos sociais, econômicos e culturais diversos.  

Ainda dentro desse mesmo tema, é importante analisar uma questão bastante interessante: 

é possível a federalização (deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça 

Federal) de ilícitos praticados contra os direitos humanos, tal como prevista pela Emenda 

Constitucional 45/2004, quando houver violação de direitos econômicos, sociais e culturais? 

A resposta a essa indagação demandará uma análise da EC 45/2004. 

Com as modificações introduzidas pela EC 45/2004, a Justiça Federal será competente 

para processar e julgar as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º do referido 

artigo (art. 109, inc. V-A, da CF/88), sendo que o citado §5o estipula: 

Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, 

com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados 

internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, 

perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, 

incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. 

Os argumentos em favor da federalização dos casos envolvendo graves violações de 

direitos humanos são muitos: (a) a Justiça Federal, em regra, é mais isenta, menos influenciada 

por injunções político-corporativas; (b) existe a possibilidade de condenação da União, no âmbito 

internacional, se não houver uma resposta jurisdicional eficaz às violações de direitos humanos, 

de modo que a União poderá vir a ter interesse na causa; (c) existe um interesse nacional na 

repressão a esses ilícitos; (d) há a previsão de ilícitos em inúmeros tratados internacionais, o que, 

                                                           
356 STJ, RESP 704067 / SC, rel. Ministra Eliana Calmon, j. 19/4/2005, entre inúmeros outros. 



 

 

por si só, já justificaria a competência da Justiça Federal independentemente de qualquer 

mudança na Constituição, com base no art. 109, incs. I, III e IV, da CF/88357. 

Com relação a saber se esse processo de federalização pode incluir os ilícitos praticados 

contra os direitos econômicos, sociais e culturais, a resposta é simples, já que não há como negar 

essa possibilidade. Conforme afirmado, os direitos socioeconômicos são reconhecidos como 

direitos humanos pela comunidade internacional; logo, não podem ficar de fora da norma 

constitucional. 

No âmbito penal, o processo de federalização dos graves ilícitos contra os direitos 

humanos é bastante complicado, pois deverá seguir os trâmites previstos no art. 109, §5o, da 

CF/88. Além disso, voltando os olhos aos direitos sociais, não será tão simples a ocorrência de 

um crime envolvendo tratados de direitos socioeconômicos, pois geralmente as omissões não são 

punidas no âmbito penal. 

Já no âmbito cível, o deslocamento da competência é, em tese, mais simples, pois basta 

que a União compareça aos autos e manifeste interesse na demanda. Falou-se “em tese”, já que 

dificilmente a União irá comparecer espontaneamente em um processo pedindo para ingressar 

como ré de uma ação, dizendo que é responsável pela implementação de um determinado direito 

fundamental.  

Mas e se o Ministério Público Federal, que é um órgão da União, pedir para ingressar na 

lide? Certamente, essa é uma hipótese mais factível. Resta saber se esse fato irá gerar o 

deslocamento da competência para a Justiça Federal. 

A meu ver, nessas situações em que o Ministério Público Federal participa ou pede para 

participar do processo mesmo quando não existe qualquer outro ente federal no processo, a 

competência será, em princípio, da Justiça Federal, seguindo, por analogia, o entendimento do 

STF no sentido de que “compete à Justiça Federal processar e julgar ação civil pública ajuizada 

pelo Ministério Público Federal com o fim de impedir dano ambiental (CF, art. 109, § 1º: ‘As 

causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra 

parte’)”358. Assim, por ser o Ministério Público Federal um órgão da União, a competência será 

deslocada para a Justiça Federal, por força do artigo 109, inc. I, da CF/88. 

                                                           
357 art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade 
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 
Justiça do Trabalho; (...) III – as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado 
estrangeiro ou organismo internacional; IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em 
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e Eleitoral”. 
358 STF, RE 228.955-RS, rel. Min. Ilmar Galvão, 10.2.2000. 



 

 

Apenas excepcionalmente, se for verificado que o interesse do Ministério Público Federal 

na causa poderá atrapalhar a implementação de um direito social que já esteja sendo 

implementado ou em vias de ser implementado por força de ordem judicial dada pela Justiça 

Estadual, a competência não deverá ser transferida para a Justiça Federal. Em síntese: se a 

federalização do processo dificultar ainda mais a implementação do direito fundamental em jogo, 

será melhor manter a causa na Justiça Estadual, cabendo à Justiça Federal excluir o Ministério 

Público Federal da lide e devolver os autos à Justiça Estadual sem suscitar o conflito de 

competência, por força das súmulas 150359 e 224360 do Superior Tribunal de Justiça. 

 

11.3.2 Execução das ordens judiciais em face do Poder Público 

 

A grande problemática da execução de uma ordem judicial que implique em uma 

obrigação de fazer para o Poder Público em matéria de efetivação de direitos econômicos, sociais 

e culturais é que nada garantirá que o Poder Público, que não cumpriu seu dever voluntariamente, 

passará a cumpri-lo somente porque o Judiciário emitiu uma ordem. 

Sobre esse ponto, um interessante estudo intitulado “Litiganting Economic, Social 

and Cultural Rights: Achievements, Challenges and Strategies”361 demonstra que, apesar de 

haver uma aceitação cada vez maior a respeito da possibilidade de o Judiciário obrigar o Poder 

Público a implementar um dado direito socioeconômico, as ordens judiciais, muitas vezes, são 

descumpridas ou apenas parcialmente cumpridas. 

Não pretendo aqui discorrer longamente sobre as técnicas de execução contra a Fazenda 

Pública. Dois juristas cearenses – e professores do curso de Mestrado em Direito da 

Universidade Federal do Ceará – já fizeram isso com maestria: Marcelo Lima Guerra362 e Juvêncio 

Vasconcelos Vianna363.  

                                                           
359 A súmula 150 do STJ determina que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de 
interesse jurídico que justifique, no processo, a presença da União, suas autarquias ou empresas 
públicas. No caso, este juízo está entendendo que não há interesse jurídico da Caixa Econômica 
Federal que justifique sua presença no processo. 
360 A súmula 224 estipula que, excluído o ente federal, cuja presença levara o juiz estadual a declinar 
da competência, deve o juiz federal restituir os autos e não suscitar conflito. 
361 LANGFORD, Malcom. Litigating Economic, Social and Cultural Rights: achievements, challenges 
and strategies – featuring 21 case studies. Suíça: COHRE – Center on Housing Rights and Evictions, 
2003. 
362 GUERRA, Marcelo Lima. Execução forçada . 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998; 
GUERRA, Marcelo Lima. Execução indireta . São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 
363 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Execução contra a fazenda pública . São Paulo: Dialética, 1998; 
VIANA, Juvêncio Vasconcelos. A efetividade do processo em face da fazenda públic a. São Paulo: 
Dialética, 2004. 



 

 

Aqui, pretendo apresentar apenas algumas sugestões que podem ser bastante úteis à 

efetividade das decisões judiciais em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, com 

vistas a facilitar o trabalho dos juízes e daqueles que litigam em favor dos direitos 

socioeconômicos. 

Inicialmente, é preciso ter em mira que, em regra, a ordem judicial é dirigida contra o 

Poder Público, que possui inúmeros privilégios e prerrogativas processuais, o que torna ainda 

mais difícil a busca da efetividade do processo, especialmente quando se sabe que os agentes 

públicos, em sentido amplo, são contumazes em não cumprir ordens judiciais. 

Também se deve ter em vista que, geralmente, as ordens judiciais que visam a 

concretização de direitos sociais são de difícil cumprimento, especialmente quando impõem 

obrigações de grande complexidade, como a contratação de serviços, a compra de bens ou a 

realização de obras. 

Por tudo isso, sempre há a possibilidade de desobediência à decisão judicial, ora sem 

qualquer justificativa, ora com base em alegação de índole formal (burocrática). 

Com justificativa ou sem justificativa, o certo é que a ordem judicial deve ser cumprida. 

Afinal, como afirmou o Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, o dever de 

cumprir as decisões emanadas do Poder Judiciário, notadamente nos casos em que a condenação 

judicial tem por destinatário o próprio Poder Público, muito mais do que simples incumbência de 

ordem processual, representa uma incontornável obrigação institucional a que não se pode 

subtrair o aparelho de Estado, sob pena de grave comprometimento dos princípios consagrados 

no texto da Constituição da República364.  

Infelizmente, porém, a realidade forense brasileira tem demonstrado o descaso do Poder 

Público no cumprimento das ordens judiciais contra si emanadas. Em razão disso, cabe ao juiz 

responsável pela efetividade do processo, estabelecer medidas capazes de fazer com que o Estado 

cumpra o que ficou determinado pelo Judiciário. 

Uma primeira sugestão que pode ser oferecida, quando for proferida uma decisão de 

difícil execução envolvendo a aplicação de direitos sociais, é a técnica de monitoramento do 

processo de implementação da ordem judicial, que tem sido aplicada com sucesso por diversos 

países. Com isso, o juiz, dentro do processo judicial, indica uma instituição com capacidade de 

monitorar o cumprimento da ordem. A entidade deverá relatar ao juiz tudo o que tem sido feito 

pelo Poder Público para cumprir a ordem judicial, bem como deverá apresentar sugestões 

capazes de agilizar a efetividade do processo. 

E que entidade seria a mais apropriada para cumprir este papel? 



 

 

A meu ver, o ministério público não seria uma boa instituição para exercer essa função, 

basicamente por duas razões: (a) o ministério público, em muitos casos, é parte no processo e, 

portanto, talvez não seja tão imparcial e (b) o ministério público, em regra, não possui estrutura 

para conseguir realizar o acompanhamento de forma satisfatória. Isso não significa, porém, que o 

ministério público não possa ajudar na fiscalização do cumprimento da ordem. Toda ajuda deve 

ser estimulada. 

O ideal é que seja indicada uma organização especializada e, portanto, que atue na 

proteção aos direitos humanos. Essas organizações, geralmente, possuem corpo técnico 

especializado, boa vontade e conhecem de perto os problemas discutidos no processo365. 

De qualquer modo, na escolha de melhor instituição para exercer o monitoramento do 

cumprimento da decisão, o juiz deve levar em conta o prestígio da instituição, o corpo técnico, o 

tempo disponível e o interesse pela solução do problema. 

A instituição responsável pelo monitoramento deverá relatar periodicamente o que está 

sendo feito para cumprir a ordem judicial, indicando ao juiz os progressos e retrocessos na 

implementação do direito social.  

Caso seja constado que pouco tem sido feito para cumprir a ordem judicial, cabe ao 

Judiciário tomar as medidas de punição, entre as quais podem ser exemplificadas: 

(a) pedido de intervenção política, tal como previsto nos artigos 34 a 36 da Constituição 

Federal de 1988, que prevêem a hipótese de intervenção para prover a execução de ordem 

judicial; 

(b) aplicação de multa para a autoridade que está descumprindo a ordem, com base no 

artigo 14 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 10.358/2001366;  

(c) instauração do inquérito para apuração do crime de prevaricação ou de desobediência, 

tal como previstos, respectivamente, nos artigos 319 (“retardar ou deixar de praticar, 

                                                                                                                                                                                     
364 IF nº 590-CE - QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU de 09/10/98 
365 Confesso que sinto uma certa simpatia em relação à indicação da Comissão de Direitos Humanos 
do Poder Legislativo (em seus vários níveis), pois os três poderes estariam unidos na realização dos 
objetivos constitucionais, dando uma maior legitimidade à decisão judicial. Obviamente, o juiz não 
pode impor que a Comissão aceite o encargo, devendo apenas convidá-la. 
366 “art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do 
processo: (...) V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à 
efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final. Parágrafo único. Ressalvados 
os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no 
inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo 
das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser 
fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não 
sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa 
será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado”. 



 

 

indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer 

interesse ou sentimento pessoal”) e 330 (“desobedecer a ordem legal de funcionário público”367); 

(d) instauração de procedimento administrativo junto ao Ministério Público para apuração 

da prática de improbidade administrativa, por violação ao artigo 11, inc. II, da Lei 8.429/92, que 

define como ato de improbidade administrativa retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato 

de ofício; 

(e) representação ao Tribunal de Contas, especialmente quando houver sido aplicada 

multa ao órgão público; 

(f) abertura do processo de apuração do crime de responsabilidade, junto aos órgãos 

políticos competentes, dependendo da autoridade desobediente, com base no artigo 12, inc. II, da 

Lei 1.079/50, que tipifica como crime de responsabilidade recusar o cumprimento das decisões 

do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo. 

Essas medidas são chamadas de “execução indireta”, pois, a rigor, apenas forçam, 

indiretamente, o cumprimento da ordem judicial368. Nada garantirá que mesmo depois da 

aplicação dessas medidas a ordem judicial será cumprida. 

É por isso que, esgotados todos esses meios de execução indireta e persistindo o 

descumprimento da ordem judicial sem motivo razoável, deverá o juiz partir para soluções mais 

drásticas, como por exemplo: 

(a) nomeação judicial de interventor no órgão público recalcitrante, que ficará responsável 

pela implementação da ordem, substituindo o administrador que não esteja obedecendo ao 

mandamento judicial; 

(b) fiscalização intensa da razoabilidade do orçamento do órgão recalcitrante, podendo o 

juiz, se for o caso, determinar a transferência ou remanejamento de recursos de rubricas 

orçamentárias menos importantes (propaganda institucional, contratação de shows populares 

etc.) para a realização do direito fundamental em jogo; 

(c) autorização para que particulares implementem a ordem judicial, mediante a 

compensação fiscal dos gastos efetuados com tributos devidos ao fisco recalcitrante. Assim, por 

exemplo, se o Estado não está fornecendo um remédio determinado por ordem judicial, o juiz 

poderá determinar, observando as cautelas devidas, que uma farmácia privada compre o 

                                                           
367 A jurisprudência majoritária é no sentido de que o servidor público não pode ser sujeito ativo do 
crime de desobediência previsto no artigo 330, do CP, já que o tipo está localizado no capítulo 
destinado aos “crimes praticados por particulares contra a administração em geral” e, portanto, 
apenas os particulares poderiam cometer o delito de desobediência. Há, porém, algumas decisões do 
Superior Tribunal de Justiça admitindo que os servidores públicos também podem ser sujeitos ativos 
do referido crime. 



 

 

medicamento, permitindo que essa farmácia compense os gastos necessários com tributos 

estaduais (ICMS, por exemplo)369; 

(d) substituição da obrigação de fazer (realização do direito social) por obrigação de pagar 

(indenização do beneficiário pela não-implementação do direito), utilizando-se, por analogia, a 

regra geral da responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, §6o, da CF/88370.  

Tais medidas, obviamente, não excluem outras que o juiz, diante do caso concreto, repute 

mais conveniente. 

                                                                                                                                                                                     
368 Para uma visão mais aprofundada da execução indireta, vale a leitura de GUERRA, Marcelo Lima. 
Execução indireta . São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 
369 As medidas previstas nos itens “b” e “c” foram desenvolvidas mais detalhadamente em LIMA, 
George Marmelstein. Efetivação judicial do direito à saúde . Brasília: UnB, 2003. 
370 “Art. 37. (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 



 

 

12 ESTUDO DE CASO: CONCRETIZAÇÃO JUDICIAL DO DIREITO À 

SAÚDE 

 

A fim de reforçar os argumentos em favor de uma atuação mais intensa do Judiciário na 

concretização de direitos fundamentais de cunho social, será analisada uma decisão por mim 

proferida tratando da possibilidade de concretização judicial do direito à saúde pelo Poder 

Judiciário. 

Como já afirmado no início deste trabalho, em 2002, uma oportunidade ímpar bateu-me 

às portas: a de participar de um curso de especialização em direito sanitário promovido pela 

Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a FIOCRUZ.  

O curso me possibilitou conhecer mais profundamente o Sistema Único de Saúde e fez-

me escrever uma monografia cujo tema foi precisamente “A Efetivação do Direito Fundamental 

à Saúde pelo Poder Judiciário”.  

Em abril de 2003, atuando como juiz federal, ao apreciar um pedido do Ministério 

Público Federal em uma ação civil pública, tive a oportunidade de colocar em prática várias idéias 

que desenvolvi no curso de especialização. 

Antes de comentar a decisão, é preciso situar historicamente o problema. 

 

12.1 A Falta de UTIs em Fortaleza no Início de 2003 

 

A chuva, em Fortaleza, geralmente é mais intensa no início do ano. Com a chuva, 

aumenta-se a demanda por leitos hospitalares em decorrência do incremento do número de casos 

de doenças como a dengue, que se disseminam nos períodos chuvosos. 

No início de 2003, a demanda por leitos hospitalares aumentou significativamente. A fila 

nos hospitais públicos não parava de crescer. A cada dia, aumentava-se o número de mortes pela 

falta de leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em hospitais públicos. 

Os leitos dos hospitais particulares conveniados ao SUS também esgotavam-se 

rapidamente. Houve boatos de que estava ocorrendo boicote desses hospitais no intuito de 

corrigir o valor da tabela do SUS que estava bastante defasado, mas isso não foi comprovado. 

Também havia sérios indícios de que o problema não era apenas falta de leitos, mas uma série de 

outros problemas que não convém mencionar, já que não interessa para o entendimento da 

decisão.  

 



 

 

12.2 A Ação Civil Pública 

 

O certo é que todo dia morriam mais pessoas à espera de leitos de UTI e, em razão disso, 

o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública, com pedido de liminar, 

requerendo que o Município de Fortaleza, o Estado do Ceará e a União providenciassem o 

internamento das pessoas que estavam na fila da UTI em hospitais particulares, mesmo não 

conveniados ao SUS. 

O pedido de liminar foi apreciado, em caráter de urgência, pelo Juiz Federal Plantonista, 

Dr. João Luís Nogueira Matias, que deferiu a medida, determinando que o Poder Público, em 

suas três esferas (municipal, estadual e federal), providenciasse a transferência de todos os 

pacientes que se encontrassem ou viessem a se encontrar necessitando de atendimento em 

Unidades de Tratamento Intensivo – UTI, para Hospitais públicos ou particulares detentores de 

tais unidades de tratamento que deveriam ser contratados para esse fim. Foi aplicada a multa de 

R$ 10.000,00 por dia de descumprimento da decisão. 

Dois dias depois, o Ministério Público Federal ingressou com um pedido para que o valor 

da multa fosse aumentado, pois nada estava sendo feito para que a decisão fosse cumprida. 

Foram anexadas notícias de jornais em que o Governador do Estado alegava que era impossível 

cumprir a liminar, pois não havia verba disponível. 

Naquela ocasião, eu apenas acompanhava o processo pelos jornais. Meu interesse no caso 

era meramente acadêmico e como cidadão. O processo tramitava na 3ª Vara e, portanto, 

dificilmente eu nele atuaria.  

Ocorre que a Dra. Germana de Oliveira Mores, juíza titular da 3ª Vara, estava afastada do 

serviço por motivo de saúde. O processo, conseqüentemente, passou à 4ª Vara, da qual eu era o 

Juiz Substituto. 

 

12.3. A Decisão 

 

Comecei a apreciar o pedido do Ministério Público Federal assim que o processo chegou 

às minhas mãos, ou seja, no final da tarde do dia 23 de abril (aproximadamente às 17 horas). 

Como eu já tinha feito uma monografia sobre o assunto, já estava tudo em minha cabeça, e a 

decisão ficaria pronta naquele mesmo dia (aproximadamente às 19 horas). Porém, havia um 

problema: o MPF não havia requerido expressamente nada do que eu tinha em mente. 

Lembrei do art. 461, §5º, do CPC: 



 

 

na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Para a 

efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a 

imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e 

coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com 

requisição de força policial. 

Pronto. Com amparo legal, pude colocar em prática duas idéias fundamentais que havia 

desenvolvido na especialização: a transferência de verbas de uma rubrica orçamentária menos 

importante para a saúde, e a autorização para que os hospitais particulares procedessem a 

compensação fiscal dos gastos efetuados com as internações. 

As medidas tinham funções distintas, embora o interesse principal fosse sempre proteger 

a vida e a saúde das pessoas necessitadas.  

A transferência de recursos (no caso, da propaganda institucional do governo para a 

saúde) resolveria dois problemas: (a) primeiro, o problema de dinheiro, na medida em que 

informaria de onde sairiam os recursos para o cumprimento da liminar; (b) segundo, aumentaria a 

força retórica da decisão, já que ninguém questiona que a saúde e a vida são mais importantes do 

que as propagandas institucionais do Governo, especialmente aqui no Ceará, onde era nítido que 

a propaganda estava sendo utilizada para auto-promoção dos governantes.  

Uma crítica que pode ser feita a esse ponto da decisão foi não ter sido dada uma maior 

liberdade para o administrador na escolha da rubrica orçamentária de onde sairiam as verbas para 

o cumprimento da liminar. O melhor teria sido apenas determinar que o administrador deveria 

retirar a verba de alguma rubrica, indicando apenas como opção a propaganda institucional do 

governo. 

A autorização para que os hospitais particulares procedessem a compensação fiscal dos 

gastos efetuados também tinha dupla função: (a) proporcionaria mais uma fonte de recursos para 

o cumprimento da decisão e (b) daria uma garantia aos hospitais particulares de que eles não 

teriam prejuízo e, portanto, não precisariam colocar empecilho para o cumprimento da decisão 

(veja-se que eles sequer eram partes no processo). Esse ponto era fundamental, pois era justo o 

receio dos hospitais particulares de que a conta jamais seria paga, como efetivamente não vinha 

sendo em outros casos em que o Poder Público havia sido condenado a pagar a internação de 

pacientes em hospitais particulares. 

Foi omitido, propositadamente, na decisão, qual seria o valor que os hospitais particulares 

poderiam cobrar pelos serviços. A minha intenção, naquele momento, era internar as pessoas que 



 

 

estavam precisando urgentemente de internamento em UTI. Os valores seriam discutidos 

posteriormente, com mais calma.  

Outra omissão, desta vez involuntária, foi não ter previsto a participação de entidades 

não-governamentais na busca da melhor solução para o problema. Eis o que defendi na 

monografia de especialização e esqueci de colocar em prática, até porque o tempo foi curto: 

é importante, também, permitir que entidades ligadas à saúde participem do processo 

de tomada de decisão. Os Conselhos Regionais de Medicina, os Conselhos de Saúde 

(Nacionais, Estaduais e Municipais), as Organizações Não-Governamentais, os médicos 

de um modo geral etc podem fornecer subsídios valiosos para o juiz, permitindo uma 

maior democratização na atividade jurisdicional. Quanto maior a participação de setores 

da sociedade no processo, maior será a possibilidade de acerto da decisão. 

Uma outra falha da decisão, que somente pôde ser constatada posteriormente, foi não ter 

sido determinada, oficialmente, uma prévia audiência com todos os envolvidos no processo para 

que fosse fiscalizado o cumprimento da liminar, bem como para que fossem discutidas as 

dificuldades para se colocar em prática as determinações judiciais. De qualquer modo, essa falha 

serve de lição para que, no futuro, em outra situação semelhante em que forem impostas ordens 

de difícil cumprimento, haja um maior diálogo entre os envolvidos e o Poder Judiciário. Também 

seria interessante a nomeação de um especialista para monitorar e coordenar o cumprimento da 

ordem judicial, mais ou menos como foi feito pela Suprema Corte da Índia no Caso “PUCL”. O 

ideal seria que a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa fosse convidada para 

participar da fiscalização do cumprimento da decisão, fechando assim o elo democrático entre os 

três poderes estatais. 

Por fim, é preciso informar que a liminar vigorou por cerca de dez dias. Nesse período, 

mais de vinte pessoas foram beneficiadas pela decisão judicial.  

A liminar foi suspensa pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em 

sede de suspensão de liminar, sob o argumento de que a competência seria da Justiça Estadual. 

Esse ponto (da competência) não foi discutido na minha decisão e é, realmente, controvertido. 

Em princípio, a competência é mesmo da Justiça Estadual, já que o papel da União, no âmbito do 

SUS, é de mera financiadora, fiscalizadora e expedidora de normas gerais. No presente caso, 

contudo, entendi que a competência seria da Justiça Federal, pelas seguintes razões: (a) a parte 

autora seria o Ministério Público Federal, (b) havia pedidos expressos contra a União, (c) a União 

teria manifestado interesse na causa, tanto em audiência quanto extra-autos, valendo ressaltar que 

havia uma comissão do Ministério da Saúde em Fortaleza para discutir o problema, (d) o Ministro 

da Saúde tinha vindo a Fortaleza manifestar seu interesse em resolver o problema da falta de 

leitos, (e) a decisão afetava diretamente a União, na medida em que permitia a compensação fiscal 



 

 

com tributos federais; (f) há várias decisões do STJ e do STF, conforme já visto, reconhecendo a 

solidariedade entre os três níveis federativos (União, Estados e Municípios) no que se refere à 

proteção do direito à saúde. 

Mesmo com a revogação da liminar, o Poder Público houve por bem criar novos leitos de 

UTIs nos hospitais públicos, bem como contratou novos leitos em hospitais conveniados ao 

SUS, demonstrando que, no mérito, a decisão judicial estava correta, tendo servido como fator de 

pressão.    

Apesar do pouco tempo de vigência da liminar, posso dizer que fiquei muito feliz, como 

acadêmico, como magistrado e como cidadão, de ter tido a oportunidade de prolatar a referida 

decisão. Tendo sido proferida a apenas dois dias de meu vitaliciamento, não poderia ter havido 

melhor forma de coroar a minha fase como juiz “não-vitalício”.  



 

 

13 CONCLUSÕES: A HORA E A VEZ DOS DIREITOS ECONÔMICOS, 

SOCIAIS E CULTURAIS 

 

“Get up, stand up: stand up for your rights”. Bob Marley 

 

O Brasil tem uma das mais avançadas constituições em matéria de direito sociais. O 

discurso constitucional está perfeitamente afinado com os tratados internacionais que o Brasil se 

comprometeu a cumprir. Também existem leis extremamente generosas em matéria de direitos 

socioeconômicos. No entanto, paradoxalmente, é um dos países que apresentam os piores 

Índices de Desenvolvimento Humano, medido pelo PNUD – Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento, que incluem aspectos como mortalidade infantil, concentração de renda, 

analfabetismo, pobreza, desnutrição etc., ou seja, todas as carências básicas que os direitos sociais 

se propõem a combater. 

Há, sem dúvida, um sério descompasso entre o texto normativo e a realidade sócio-

econômica. A Constituição brasileira, nesse aspecto, parece ser apenas uma miragem: ao se olhar 

para o papel, tem-se a impressão de estar em um oásis, cheio de beleza e abundância. Porém, 

quando se voltam os olhos para a realidade, o que se vê é um deserto vazio e sem vida. 

É por isso que há quem diga que os direitos sociais são como uma espécie de edifício 

com uma fachada brilhante e bela, que esconde em seu interior um prédio em ruínas371. Ou então, 

que vivemos em um perene estado de frustração constitucional, onde a democracia é apenas de 

papel, com cidadãos de papel e seus direitos de papel, e a Constituição é apenas uma ilusão, não 

passando de um grande latifúndio improdutivo. 

Os direitos sociais, no Brasil, nunca foram mesmo levados muito a sério. Vários 

governantes ainda pensam que as políticas sociais são “preocupações da primeira-dama” ou então 

que são problemas para a caridade cristã. Ou pior: que são “moedas de voto”, como um favor 

que o político concede aos seus eleitores famintos em troca de apoio eleitoral. 

Ainda não se percebeu que os direitos econômicos, sociais e culturais são necessários ao 

desenvolvimento humano e ao crescimento econômico do país. Eles não são um acessório 

supérfluo que apenas os países ricos podem se dar ao luxo de fornecer. São, pelo contrário, uma 

alavanca de desenvolvimento. Sem promover, de modo sério e profissional, as políticas sociais, o 

                                                           
371 Cf. PISARELLO, Gerardo. Del estado social legislativo al estado social constitucional: por una 
protección compleja de los derechos sociales. In: Isonomia: revista de teoría y filosofia del derecho. 
Madrid: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, n. 15, out, 2001, p. 81.  



 

 

Brasil dificilmente conseguirá superar os elevados índices de desigualdade social que o colocam 

entre os mais injustos do mundo. 

O presente trabalho teve a pretensão de ajudar a construir esse “prédio em ruínas”, 

fornecendo os alicerces teóricos para que os direitos sociais sejam concretizados pelo Poder 

Judiciário e deixem de ser direitos de mera fachada. 

Quanto maior for a distância entre o texto normativo e a realidade maior será a 

necessidade de se permitir que o Judiciário participe do processo de implementação dos direitos 

constitucionalmente garantidos, compartilhando com os demais poderes a responsabilidade pela 

realização dos objetivos socioeconômicos determinados pelo constituinte.  

Não há qualquer ilusão quanto ao papel do Judiciário. Dificilmente, os juízes conseguirão 

mudar o quadro socioeconômico brasileiro sozinhos. Como já se afirmou, os juízes não podem 

tudo, nem devem poder; mas podem muito, e devem exercer esse poder em favor da grandiosa e 

inesgotável utopia de construção da felicidade de cada um e de todos372. 

Sim, os juízes podem muito em matéria de efetivação de direitos sociais. Basta lembrar a 

revolução causada pela Suprema Corte norte-americana no Caso “Brown vs. Board of 

Education”, declarando a inconstitucionalidade da política de segregação racial nas escolas e 

determinando que o Poder Executivo adotasse medidas concretas para acabar com tal política o 

mais rápido possível. Ou, para não ir tão longe, os avanços possibilitados pelo Judiciário 

brasileiro na área da saúde, determinando o fornecimento gratuito de medicamentos para pessoas 

carentes, antecipando-se às políticas adotadas pelo Governo Federal, que foram elogiadas até por 

instituições internacionais. 

O ambiente está ficando cada vez mais favorável à aceitação da tese da efetivação judicial 

dos direitos sociais. É a hora e a vez de concretizar esses direitos. Este é o momento de 

reconhecer que os direitos sociais são mesmo direitos e não apenas sentimentos comoventes, que 

apenas dão “nós na garganta” sem resultar em ações concretas para os seus beneficiários, como 

ironizou Amartya Sen373. Os direitos econômicos, sociais e culturais são autênticos direitos 

fundamentais, acionáveis e exigíveis, devendo ser reivindicados como verdadeiros direitos e não 

como caridade, generosidade ou compaixão374. 

                                                           
372 Cf. DINO, Flávio. A função realizadora do poder judiciário e as políticas públicas no Brasil. In: 
Revista direito federal .Brasília: AJUFE, n. 78, 2004, p. 106. 
373 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade . São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 
262. 
374 Cf. PIOVESAN, Flávia. Proteção internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais. In: 
Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e comparado. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 233-262. 



 

 

Felizmente, hoje já não se questiona mais, a não ser no âmbito acadêmico, se os direitos 

econômicos, sociais e culturais são direitos humanos ou mesmo direitos fundamentais. As 

Constituições e os tratados internacionais respondem afirmativamente. Também não discute mais 

se o Judiciário pode agir para implementar direitos econômicos, sociais e culturais. Os tribunais 

no mundo inteiro têm respondido que sim. O desafio agora é definir como o Judiciário pode agir 

e o que ele pode fazer de concreto para ajudar a promover esses direitos fundamentais. 

Dentro desse contexto, e como conclusão final, apresentam-se algumas etapas, não 

necessariamente sucessivas, que poderão auxiliar o juiz dentro do processo de concretização de 

um determinado direito socioeconômico, todas elas vistas ao longo deste trabalho, e que podem 

assim ser sintetizadas: 

(a) inicialmente, o juiz deverá identificar o direito social em jogo, verificando se existe 

suporte jurídico capaz de justificar uma atuação judicial. O direito poderá estar previsto 

diretamente na Constituição, em tratados internacionais, em leis ordinárias ou mesmo pode se ser 

extraído de princípios constitucionais, como o princípio da dignidade da pessoa humana, da 

igualdade ou da solidariedade, já que os direitos previstos na Constituição não excluem outros 

decorrentes dos princípios adotados pela Constituição (art. 5o, §2o, da CF/88); 

(b) em segundo lugar, o juiz deverá identificar os possíveis beneficiários da decisão 

judicial para verificar o grau de fragilidade (econômica, social e cultural) desse grupo, devendo se 

orientar pela máxima de que quanto maior for a fragilidade, maior será a necessidade de uma 

atuação judicial mais intensa e criativa; 

(c) em terceiro lugar, o juiz deverá analisar o que o Poder Público tem feito para 

implementar o referido direito social para aqueles possíveis beneficiários; essa análise se 

desenvolverá através de um diálogo franco com os órgãos estatais envolvidos. O juiz pode, 

inclusive, requerer que um funcionário público especialista na matéria faça uma apresentação, em 

audiência pública, das medidas adotadas pelo Poder Público e dos resultados práticos alcançados; 

(d) em um quarto momento, o juiz deverá colher informações da sociedade civil 

(universidades, organizações não-governamentais, órgãos de defesa dos direitos humanos, 

instituições internacionais etc.), no intuito de verificar se as ações adotadas pelo Poder Público 

são razoáveis e estão implementando adequadamente o direito social, dentro do critério da 

máxima efetividade; 

(e) caso se demonstre, consistentemente, que a ação estatal está aquém da vontade 

constitucional ou legal, deverá o juiz, com base nas sugestões colhidas ao longo do processo 

judicial, impor medidas ao Poder Público capazes de concretizar da melhor forma possível o 

direito social. As medidas impostas, sempre observando o princípio da proporcionalidade e da 



 

 

consistência, poderão ser as mais diversas: construção da infra-estrutura adequada (escolas, 

hospitais, postos de saúde, moradias populares), fornecimento de bens (remédios, livros 

didáticos, merenda escolar, alimentação, água potável), fornecimento de serviços (tratamentos 

médicos, serviços de educação básica e fundamental, serviços de creches, transporte), entre 

outras. Nesse ponto, o juiz deve se orientar pelo princípio de que quanto maior for a 

essencialidade da medida, maior deverá a busca pela sua implementação, sempre lembrando que a 

decisão deve ser adequada, necessária (não-excessiva) e proporcional em sentido estrito; 

(f) ao impor as medidas necessárias à realização do direito social, deverá o juiz indicar um 

ou mais órgãos que ficarão responsáveis pelo monitoramento do cumprimento da ordem judicial. 

Esses órgãos relatarão ao Poder Judiciário os progressos (ou retrocessos) no processo de 

implementação do direito, sem prejuízo de que outras entidades ou pessoas, não indicadas pelo 

juiz, ajudem nessa tarefa. A participação da sociedade é imprescindível para legitimar a ação 

judicial; 

(g) caso se demonstre, durante esse processo de cumprimento/monitoramento da ordem 

judicial, que o Poder Público não está obedecendo, em toda sua extensão, o que ficou 

determinado pelo Judiciário, caberá ao juiz tomar as medidas punitivas cabíveis que poderão 

incluir: (1) a requisição de intervenção política no ente que está desobedecendo a ordem; (2) a 

abertura do procedimento criminal por crime de desobediência ou de prevaricação; (3) a abertura 

do procedimento visando apurar a prática de improbidade administrativa; (4) dependendo da 

autoridade, a abertura do procedimento para apuração da prática do crime de responsabilidade; 

(5) a representação administrativa junto ao Tribunal de Contas; (6) a multa processual ao órgão 

público e aos servidores públicos responsáveis pelo cumprimento da decisão, entre outras; 

(h) persistindo o descumprimento da ordem judicial mesmo após a aplicação desses meios 

punitivos e coercitivos de execução indireta, deverá o juiz partir para soluções mais drásticas, a 

ponto de (1) nomear interventor para substituir o(s) funcionário(s) público(s) desobediente(s), (2) 

determinar a transferência ou remanejamento de recursos de rubricas orçamentárias menos 

importantes (propaganda institucional, contratação de shows populares etc.) para a realização do 

direito fundamental em jogo; (3) autorizar que particulares implementem a ordem judicial, 

permitindo a compensação fiscal dos gastos efetuados com tributos devidos ao fisco recalcitrante 

e/ou; (4) converter a obrigação de fazer em perdas e danos em favor dos potenciais beneficiários 

da decisão judicial, invocando a teoria da responsabilidade civil do Estado. 

 São essas as conclusões. Espera-se que o presente trabalho resulte em algum efeito 

prático e possa, senão tornar a Constituição uma realidade, pelo menos conscientizar os juristas 

da importância dos direitos econômicos, sociais e culturais para o desenvolvimento humano e 



 

 

fazer com que cada um deles possa tentar, dentro de suas possibilidades e limitações, efetivar ao 

máximo as normas constitucionais definidoras de direitos econômicos, sociais e culturais. 
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ANEXO 

 

 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL NO CEARÁ 

3ª VARA 

 

Ação Civil Pública – Classe 05000 

Autos n° 2003.81.00.009206-7 

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Réu: UNIÃO, ESTADO DO CEARÁ E MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

 

DECISÃO 

 

Ementa: CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. 

DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. POSSIBILIDADE 

E DEVER DE O PODER JUDICIÁRIO CONFERIR 

MÁXIMA EFETIVIDADE À NORMA CONSTITUCIONAL. 

1. A Constituição Federal de 1988 reservou um lugar de destaque 

para a saúde, tratando-a, de modo inédito no constitucionalismo 

pátrio, como um verdadeiro direito fundamental social. 

2. O cumprimento dos direitos fundamentais sociais pelo Poder 

Público pode ser exigido judicialmente, cabendo ao Judiciário, 

diante da inércia governamental na realização de um dever imposto 

constitucionalmente, proporcionar as medidas necessárias ao 

cumprimento do direito fundamental em jogo, com vistas à 

máxima efetividade da Constituição. 

3. Feliz será o dia em que não for mais necessária a intervenção 

judicial na concretização do direito à saúde. Enquanto esse dia não 

chegar, esta decisão terá algum sentido.  

 



 

 

1. Relatório 

 

Cuida-se de ação civil pública em que o Ministério Público Federal, diante da crise por 

que passa o Sistema Único de Saúde no Município de Fortaleza, pede medida liminar para que o 

Município de Fortaleza providencie, imediatamente, a transferência de todos os pacientes que se 

encontrem ou venham a se encontrar necessitando de atendimento em Unidades de Tratamento 

Intensivo – UTI, para Hospitais públicos ou particulares detentores de tais unidades de 

tratamento que deverão ser contratados para esse fim. Pede ainda que a União e o Estado do 

Ceará adotem, conjunta ou separadamente, os meios necessários para auxiliar o Município de 

Fortaleza no cumprimento das medidas acima especificadas e que a situação de extremo risco e 

urgência está exigindo. Por fim, requer que a União, Estado do Ceará e Município de Fortaleza, 

no âmbito de respectiva competência, iniciem, no prazo de 90 dias, ações que possibilitem a 

superação do atual estado de emergência, com a implementação de novos leitos de UTIs. 

Em regime de urgência, o Juiz Federal Plantonista João Luís Nogueira Matias concedeu a 

liminar nos termos em que requerida, fixando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

multa diária em caso de descumprimento da medida. 

Através do requerimento de fls. 58/76, o Ministério Público Federal alega que a liminar 

concedida não está sendo cumprida, pois até o presente momento nenhuma providência foi 

efetivamente implementada para sanar a tragédia que vem se desenrolando nesta Capital, sendo 

que, em menos de duas semanas, já houve 16 mortes pela falta dos referidos leitos. Pede, 

assim, a elevação do valor da multa diária, bem como que seja determinada, com o fito de 

garantir a efetividade da liminar concedida, que os hospitais conveniados ao SUS, consoante 

relação que apresenta, recebam os pacientes que se encontram à espera de leitos de UTIs na rede 

de hospitais públicos, devendo correr as despesas respectivas à conta dos recursos orçamentários 

do SUS, mediante a apresentação dos respectivos comprovantes. Requer ainda, diante da situação 

extremamente dramática, que sejam os hospitais particulares de Fortaleza, mesmo não 

conveniados ao SUS, obrigados a receberem os pacientes oriundos dos hospitais públicos e para 

os quais não existam mais leitos nos hospitais conveniados aos SUS, prestando-lhes todo o 

atendimento necessário, correndo as despesas à conta dos entes públicos demandados, de acordo 

com o disposto nos arts. 632 e 633, do CPC. Pede ainda que seja determinada à Secretaria de 

Saúde do Estado do Ceará a criação de uma central de leitos, a exemplo da que funcionou no 

caso da UTI Neo-Natal da MEAC, como forma de viabilizar que os pacientes sejam 

encaminhados aos hospitais que disponham de vagas.  



 

 

É, em síntese, o relatório. Passo a decidir o pedido de fls. 58/76, em substituição à Dra. 

Germana de Oliveira Moraes, Juíza Titular da 3a Vara, que se encontra afastada do serviço por 

motivo de saúde. 

 

2. Fundamentação 

 

A Constituição Federal de 1988 reservou um lugar de destaque para a saúde, tratando-a, 

de modo inédito no constitucionalismo pátrio, como um verdadeiro direito fundamental: 

 

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

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

 

Qualificar um dado direito como fundamental não significa apenas atribuir-lhe uma 

importância meramente retórica, destituída de qualquer conseqüência jurídica. Pelo contrário, a 

constitucionalização do direito à saúde acarretou um aumento formal e material de sua força 

normativa, com inúmeras conseqüências práticas daí advindas, sobretudo no que se refere à sua 

efetividade, aqui considerada como a materialização da norma no mundo dos fatos, a realização do 

direito, o desempenho concreto de sua função social, a aproximação, tão íntima quanto possível, 

entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social (Cf. BARROSO, Luís Roberto. O Direito 

Constitucional e a Efetividade de Suas Normas: limites e possibilidades da Constituição 

Brasileira. 3ª ed. São Paulo: Renovar, 1996, p. 83). 

Atualmente, é reconhecida uma eficácia jurídica máxima a todas as normas definidoras de 

direito fundamental, inclusive aos direitos sociais, como a saúde. Desse modo, dentro da 

chamada “reserva do possível”, o cumprimento dos direitos sociais pelo Poder Público pode ser 

exigido judicialmente, cabendo ao Judiciário, diante da inércia governamental na realização de um 

dever imposto constitucionalmente, proporcionar as medidas necessárias ao cumprimento do 

direito fundamental em jogo, com vistas à máxima efetividade da Constituição. 

Tem-se entendido, de forma quase pacífica na jurisprudência, que o direito à saúde, 

consagrado no art. 196, da CF/88, confere ao seu titular (ou seja, a todos) a pretensão de exigir 

diretamente do Estado que providencie os meios materiais para o gozo desse direito, como, por 

exemplo, forneça os medicamentos necessários ao tratamento ou arque como os custos de uma 

operação cirúrgica específica. 



 

 

No que se refere ao fornecimento de remédios, mais especificamente remédios a 

portadores do HIV, a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal que tem decido da seguinte 

forma: 

 

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 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 STF375. 

 

Esse julgado, embora não tenha sido o pioneiro376, merece destaque pela extensão e 

eficácia que atribuiu ao direito fundamental à saúde e serve de fundamento à presente decisão.  

O mesmo fundamento utilizado para obrigar o Poder Público a fornecer o medicamento 

a pessoas carentes pode ser utilizado para obrigá-lo a custear tratamentos e exames específicos, 

como por exemplo, exame de ressonância magnética377, eletroencefalograma378, fornecimento de 

aparelhos auditivos379, implante de prótese380, internação em UTI neo-natal em hospital 

particular381, tratamento psiquiátrico ou psicológico a menor carente382, internação médica em 

hospital particular, diante da ausência de vaga em hospital conveniado com o SUS383, 

custeio de transporte para tratamento médico em outra localidade384, transplante de medula 

óssea385, implantação de aparelho cardioversos-desfibrilador ventricular386 etc. 

Há de se observar, contudo, que a efetivação judicial do direito à saúde esbarra muitas 

vezes na chamada “reserva do possível”, que é o postulado segundo o qual o cumprimento de 

decisões que impliquem em gastos públicos fica a depender da existência de meios materiais 

disponíveis para a sua implementação.  

                                                           
375 RE 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24/11/2000, p. 101. 
376 O Supremo Tribunal Federal, antes desse julgado, já havia reconhecido a obrigação de o Estado 
fornecer medicamentos a pessoas hipossuficientes com base no direito à saúde, por exemplo, nos 
RREE 195192/RS, 236200/RS, 247900/RS, 264269/RS, 242859/RS e 255627/RS. Além disso, o 
Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros julgamentos, tem garantido o fornecimento de remédios a 
pacientes, às expensas do Estado. Por exemplo, no ROMS 11183/PR, Rel. Min. José Delgado, DJU 
4/9/2000, p. 121, obrigou-se o Estado do Paraná a fornecer o medicamento Riuzol (Rilutek) a uma 
paciente portadora de esclerose lateral amiotrófica. No ROMS 13452/MG, Rel. Min. Garcia Vieira, 
DJU 7/10/2002, p. 172, reconheceu-se o direito de obtenção de medicamentos indispensáveis ao 
tratamento de retardo mental, heiatropia, epilepsia, tricolomania e transtorno orgânico da 
personalidade. No RESP 430526/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJU 28/10/2002, p. 245, foi garantido o 
custeio pelo Estado dos medicamentos necessários ao tratamento de hepatite “C”, que teria sido 
contraído por delegado de polícia ao socorrer um preso que tentara suicídio. No ROMS 11129/PR, 
Rel. Min. Peçanha Martins, obrigou-se o Estado a fornecer medicação (Interferon Beta) a portadores 
de esclerose múltipla. Em todos esses casos, o direito à saúde, decorrente do art. 196, da CF/88, foi 
considerado um verdadeiro direito subjetivo, passível de ser exigido judicialmente, 
independentemente de legislação integradora.  
377 TJRS, AI 70005170121, j. 23/10/2002. 
378 TJRS, AI 70004239695, j. 12/6/2002. 
379 TJRS, AC 70002532877, j. 2/8/2002. 
380 TJRS, AC 70002508679, j. 30/5/2001. 
381 TJMA, AC 24192002, DJ 28/11/02; TJES, MS nº 100990006817, j.. 21/09/00. 
382 STJ, MC 2540/RS, DJ 8/10/2001, p. 162. 
383 Entre outros: TJMG, AC 000.273.982-9/00, DJ 6/9/2002; AC 000.294.055-9/00, DJ 13/11/2002. 
384 TJMG, AC 000.262.332-0/00, DJ 14/11/2002. 
385 TRF 4ª Região, AG 45090/PR, DJ 23/08/2000, p 272. 
386 TRF 4ª Região, AMS 199804010717940/RS, DJ 3/11/1999, p. 52. 



 

 

As alegações de negativa de efetivação de um direito social com base no argumento da 

reserva do possível deve ser sempre analisada com desconfiança. Não basta simplesmente alegar 

que não há possibilidades financeiras de se cumprir a ordem judicial; é preciso demonstrá-la. O 

que não se pode é deixar que a evocação da reserva do possível converta-se “em verdadeira razão 

de Estado econômica, num AI-5 econômico que opera, na verdade, como uma anti-

Constituição, contra tudo o que a Carta consagra em matéria de direitos sociais” (FARENA, 

Duciran Van Marsen. A Saúde na Constituição Federal, p. 14. In: Boletim do Instituto 

Brasileiro de Advocacia Pública, n. 4, 1997, p. 12/14). 

No presente caso, o que se observa através das notícias de jornais apresentadas pelo 

Ministério Público Federal, é que as autoridades responsáveis estão se esquivando de cumprir a 

ordem judicial alegando que não possuem recursos para implementá-la. Chega-se a alegar, 

inclusive, que não há recursos orçamentários previstos para custear o tratamento dos pacientes 

em hospitais particulares. Essa alegativa é insustentável.  

Como já decidiu o Min. Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Pet. 

1.246-SC: 

 

entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito 

subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema 

- que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: 

aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. 

 

A postura das autoridades públicas no presente caso é, no mínimo, desumana. Em menos 

de duas semanas, já morreram 16 pessoas por falta de um tratamento médico adequado. 

É preciso, portanto, encontrar soluções criativas. Confiram-se algumas. 

Inicialmente, o Poder Judiciário, a fim de proteger o direito à saúde, pode determinar o 

remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria orçamentária de programação 

menos importante – por exemplo, os recursos destinados à propaganda institucional do governo 

– para custear o tratamento dos pacientes. Defendendo o mesmo entendimento, GOUVÊA 

explica: 

 

Afigura-se assim ilegítima a conduta administrativa que, deixando de ter em 

conta a prioridade dos direitos fundamentais (dentre os quais ora se destaca o 

direito aos medicamentos), prefira prover projetos sujeitos a exame de 



 

 

conveniência e oportunidade.  A alocação de recursos nestes projetos, inclusive, 

serve de evidência para que o magistrado possa refutar exceção, fundada no 

argumento da reserva do possível, que viesse a ser suscitada pelo Estado em 

ação envolvendo direito a medicamentos essenciais.  Não seria absurdo, 

outrossim, que o magistrado, com prudência, declarasse a nulidade dos atos 

administrativos que não houvessem observado a necessária prevalência dos 

direitos fundamentais, de modo a que os recursos recuperados pelo Erário, em 

virtude da nulificação do ato administrativo ilegítimo, pudessem ser canalizados 

para a produção da prestação amparada em imperativo jusfundamental, 

inicialmente negligenciada (GOUVÊA, Marcos Masseli. O Direito ao 

Fornecimento Estatal de Medicamentos. Rio de Janeiro: Slaib Filho. [on-

line] Disponível na Internet via WWW. URL: 

http://www.nagib.net/texto/varied_16.doc - Consultado em 10.9.2002) 

 

É óbvio que esse remanejamento, por decorrer de ordem judicial, não pode resultar em 

responsabilização do Administrador. 

Outra solução é autorizar, judicialmente, o custeio do medicamento por entidades 

particulares mediante a compensação fiscal dos gastos efetuados. Como explica o mesmo autor já 

citado: 

 

Não seria inviável – tendo em vista a essencialidade da prestação em tela [o 

direito à saúde], repita-se à exaustão – que o juiz autorizasse uma farmácia a 

fornecer determinado medicamento, deferindo-se a compensação desta despesa 

com o ICMS ou outro tributo. Compensações tributárias normalmente exigem 

lei autorizativa, mas a excepcionalidade da prestação justificaria tal aval do 

Judiciário. Possivelmente os tribunais superiores não reformariam uma decisão 

nesta trilha, diante do tanto que já permitiram em sede do direito à medicação. 

(GOUVÊA, Marcos Masseli. O Direito ao Fornecimento Estatal de 

Medicamentos. Rio de Janeiro: Slaib Filho. [on-line] Disponível na Internet via 

WWW. URL: http://www.nagib.net/texto/varied_16.doc - Consultado em 

10.9.2002). 

 

Assim, por exemplo, o magistrado pode determinar que um hospital particular execute 

um determinado tratamento cirúrgico em um paciente coberto pelo SUS, autorizando que o 

hospital faça a compensação dos gastos efetuados na operação com tributos de responsabilidade 

do ente demandado. Relembre-se que a Emenda Constitucional 29/2000 permitiu a 

destinação de receitas de impostos para as ações e serviços públicos de saúde (art. 167, 

inc. IV, da CF/88). A autorização judicial para que particulares substituam a função do Estado 



 

 

na concretização de direitos fundamentais, mediante a compensação fiscal dos custos efetuados 

pelo particular, é uma solução criativa, que pode ser bastante útil para contornar os limites 

impostos pela reserva do possível. Nesse ponto, contudo, será preciso uma atuação eficaz do 

Ministério Público Federal, dos Tribunais de Contas e do Fisco a fim de evitar eventuais abusos 

que os hospitais particulares possam vir a cometer. 

Creio que essas soluções, ao lado da aplicação da multa prevista no art. 14, do CPC, será 

suficiente para solucionar, pelo menos em parte e provisoriamente, o problema caótico da saúde 

pública no Município de Fortaleza. 

Vale ressaltar que melhor seria que os Poderes Públicos levassem a sério a concretização 

dos direitos fundamentais e, com mais “vontade de Constituição”, conseguissem oferecer um 

serviço de saúde de qualidade a toda a população, independentemente de qualquer manifestação 

do Poder Judiciário. Como atualmente essa situação ideal está longe de ser realidade, é 

imprescindível a atuação jurisdicional para que pelo menos a camada mais pobre da população 

possa usufruir, na mínima dimensão desejável, o direito conferido pela Constituição. 

 

3. Conclusão 

 

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE FLS. 58/76 e, com base no poder geral de 

cautela, bem como no art. 461, §5º, do CPC, determino o que se segue: 

a) os hospitais conveniados aos SUS – Sistema Único de Saúde, indicados às fls. 65/66, 

ficam obrigados a receber os pacientes que se encontram à espera de leitos de UTIs na rede de 

hospitais públicos, devendo correr as despesas respectivas à conta dos recursos orçamentários do 

SUS, mediante a apresentação dos respectivos comprovantes; 

b) na hipótese de inexistência de verba orçamentária do SUS ou de embaraços por parte 

das autoridades públicas para providenciar o pagamento na forma do item “a”, fica autorizado 

aos referidos hospitais efetuar a compensação fiscal dos gastos efetuados no custeio dos 

tratamentos com tributos federais, estaduais ou municipais. Determino ainda que os Órgãos de 

controle interno e externo (Tribunal de Contas, Ministério Público, Fazendas Públicas, 

Ministérios Federais, Secretarias Estaduais e Municipais etc) façam o devido controle dos gastos 

efetuados, a fim de evitar enriquecimento ilícito por parte dos hospitais particulares; 

c) caso se esgotem todos os leitos dos hospitais particulares conveniados ao SUS, os 

hospitais particulares de Fortaleza, mesmo não conveniados ao SUS, ficam obrigados a 

receberem pacientes oriundos dos hospitais públicos e para os quais não existam mais leitos nos 

hospitais conveniados ao SUS, prestando-lhes todo o atendimento necessário, correndo as 



 

 

despesas à conta dos entes públicos demandados, aplicando-se-lhes a mesma regra prevista no 

item “b”; 

d) a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará deverá criar uma central de leitos, a exemplo 

da que funcionou no caso da UTI Neo-Natal da MEAC, como forma de viabilizar que os 

pacientes sejam encaminhados aos hospitais que disponham de vagas; 

e) o Estado do Ceará e o Município de Fortaleza ficam obrigados a remanejar ou 

transferir os recursos orçamentários destinados à propaganda institucional do governo para 

solucionar o problema de saúde do Município de Fortaleza; 

f) no caso de descumprimento de qualquer das ordens acima, fica automaticamente 

aplicada a multa de R$ 10.000,00 aos responsáveis pelo descumprimento da decisão judicial, ou 

seja, ao Ministro da Saúde, ao Secretário Estadual de Saúde e ao Secretário Municipal de Saúde, 

conforme respectivas atribuições, com base no parágrafo único do art. 14, do Código de 

Processo Civil, com a redação dada pela Lei 10.358/2001. 

Intimem-se o Ministério Público Federal, a União, o Estado do Ceará, o Município de 

Fortaleza, os hospitais listados às fls. 65/66, o Ministro da Saúde, o Secretário Estadual de Saúde 

e o Secretário Municipal de Saúde do inteiro teor da presente decisão. 

Expedientes necessários com a MÁXIMA URGÊNCIA. 

Fortaleza, 23 de abril de 2003 

 

GEORGE MARMELSTEIN LIMA 

Juiz Federal Substituto da 4ª Vara, 

respondendo pela 3a Vara 


