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RESUMO 

 

O Poder Judiciário é um espaço democrático em potencial e legítimo para promover 

a fiscalização do ciclo de políticas públicas no tocante ao exercício do controle 

judicial, pautado no cumprimento de direitos fundamentais e das metas 

constitucionais. O problema reside na verificação dos limites à atuação judicial e se 

os parâmetros decisórios estão em conformidade à Constituição Federal e ao caso 

concreto. Parte-se da análise teórica sobre a justificação das decisões judiciais, 

fundada na hermenêutica, e, na sequência, enfrenta-se o tema da discricionariedade 

e sua possível sindicabilidade judicial. Para tanto, propõe-se como método de 

aferição do controle judicial a denominada ―perimetral jurídica‖, que tem por 

finalidade nortear a decisão judicial a partir da análise do caso concreto sob o filtro 

da Constituição Federal, sem transcender à discricionariedade. A título de 

investigação, foram escolhidas decisões judiciais em matéria de política pública, que 

comportam a análise do mínimo existencial e da reserva do possível. Por fim, como 

resultado da tese, a validade do controle judicial está condicionada à resposta 

fundada na interpretação conjunta da Constituição Federal e da realidade vivenciada 

pelo caso concreto, afastando o decisionismo casuísta.  

Palavras-chave: controle judicial; políticas públicas; discricionariedade; decisão 

judicial. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The Judiciary is a potential and legitimate democratic space to promote the 

monitoring of the cycle of public policies regarding the exercise of judicial control, 

based on the fulfillment of fundamental rights and constitutional goals. The problem 

is in verifying the limits to the judicial action and if the decision parameters are in 

conformity with the Federal Constitution and the concrete case. It starts from the 

theoretical analysis on the justification of judicial decisions, based on hermeneutics, 

and, as a consequence, faces the issue of discretion and its possible judicial 

syndicability. For this, it is proposed as a method of measuring judicial control the so-

called "legal perimeter", whose purpose is to guide the judicial decision from the 

analysis of the concrete case under the filter of the Federal Constitution, without 

transcending the discretion. Judicial decisions on public policy have been chosen for 

investigation, which include the analysis of the existential minimum and the reserve 

of the possible. Finally, as a result of the thesis, the validity of the judicial control is 

conditioned to the answer based on the joint interpretation of the Federal Constitution 

and the reality experienced by the concrete case, moving away casuistic 

decisionmaking. 

Keywords: judicial control; public policy; discretion; Judicial decision. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOMMARIO 
 

 

Il sistema giudiziario è uno spazio democratico potenziale e legittimo per promuovere 

il monitoraggio del ciclo delle politiche pubbliche riguardanti l'esercizio del controllo 

giudiziario, basato sul rispetto dei diritti fondamentali e degli obiettivi costituzionali. Il 

problema consiste nel verificare i limiti dell'azione giudiziaria e se i parametri 

decisionali sono conformi alla Costituzione federale e al caso concreto. Parte 

dall'analisi teorica sulla giustificazione delle decisioni giudiziarie, basata 

sull'ermeneutica e, di conseguenza, affronta la questione della discrezionalità e della 

sua possibile sindacabilità giudiziaria. Per questo, si propone come metodo di 

misurazione del controllo giudiziario il cosiddetto "perimetro legale", il cui scopo è 

quello di guidare la decisione giudiziaria dall'analisi del caso concreto sotto il filtro 

della Costituzione federale, senza trascendere la discrezionalità. Le decisioni 

giudiziarie in materia di ordine pubblico sono state scelte per le indagini, che 

comprendono l'analisi del minimo esistenziale e la riserva del possibile. Infine, come 

risultato della tesi, la validità del controllo giudiziario è condizionata alla risposta 

basata sull'interpretazione congiunta della Costituzione federale e della realtà vissuta 

dal caso concreto, che allontana il processo decisionale casuistico. 

Parole chiave: controllo giudiziario; politiche pubbliche; discrezione; decisione del 

tribunale. 
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INTRODUÇÃO 
 

O tema em estudo está inserido na linha de pesquisa A cidadania 

modelando o Estado, justamente porque visa construir o conceito de cidadania a 

partir da relação Direito e Políticas Públicas, a fim de redimensionar a atuação do 

Poder Judiciário à efetivação dos direitos sociais mediante uma prestação 

jurisdicional voltada à implementação e ao controle de políticas públicas. 

Com a democratização do país após a Constituição Federal de 1988, 

questões de relevância política e social que, até então eram debatidas apenas no 

âmbito da representatividade política, tiveram seu local de decisão transferido para o 

Poder Judiciário. Isso se deve à expansão da jurisdição constitucional e à abertura 

no processo de interpretação constitucional. 

Ao promover a pluralidade do debate e a democratização da atividade 

jurisdicional é possível falar em tutela jurisdicional dos direitos fundamentais, em 

âmbito coletivo, como instrumento de realização dos direitos sociais. 

Na medida em que as decisões judiciais assumem o compromisso com as 

consequências sociais e se preocupam em garantir coletivamente direitos sociais, 

além de proporcionarem a contenção da litigiosidade – tão custosa ao sistema 

judiciário –, delineiam a trajetória da construção da cidadania em conformidade aos 

fins do Estado Democrático de Direito. 

Partindo do pressuposto de que política pública possui natureza coletiva 

enquanto categoria jurídica, já que é sobre o direito que se estrutura o quadro 

institucional de determinado programa de ação governamental, caso seja deficitária 

quanto à concretização de direitos ou em razão de omissão legislativa, poderá ser 

submetida ao controle judicial. 

Ao avaliar o ciclo de uma política pública, considera-se não somente a fase 

de identificação de problemas, definição de prioridades, formulação de propostas, 

previsão orçamentária e do processo legislativo, mas, também, a legítima 



 

 

fiscalização pelo Poder Judiciário sobre a implementação e a execução da política, 

como etapa possível de efetivação. 

O propósito do controle judicial é justamente verificar se a tomada de 

decisão, ou mesmo a inação, dos Poderes Executivo e Legislativos estão de acordo 

com a promoção dos objetivos constitucionais e dos direitos fundamentais, no 

sentido de alcançar o cumprimento das metas estabelecidas pela Constituição. 

Não está em discussão a legitimidade do controle judicial em matéria de 

política pública. O que se pretende averiguar é se a atuação do Poder Judiciário, 

figurada pela decisão judicial, é fundada na interpretação do caso concreto sob o 

filtro da Constituição Federal, sem provocar ingerência na esfera dos demais 

Poderes com o respaldo da discricionariedade. 

Nesse cenário, reside a problemática da pesquisa: qual o papel do Poder 

Judiciário no âmbito de políticas públicas? Cabe ao Poder Judiciário determinar a 

implementação de política pública? Quais seriam os limites de sua atuação? 

Parte-se da necessária análise teórica sobre a justificação das decisões 

judiciais a partir do referencial teórico formado, em especial, por Norberto Bobbio, 

Karl Larenz, Hans Kelsen, Friedrich Müller, Robert Alexy, Ronald Dworkin, Konrad 

Hesse, Nelson Nery Junior e Lenio Streck, para, depois, enfrentar a temática da 

discricionariedade e sua possível sindicabilidade judicial, seja por meio da ação civil 

pública, seja mediante as ações de controle de constitucionalidade. 

Para tanto, propõe-se como método de aferição do controle judicial aquilo 

que denominamos de ―perimetral jurídica‖, que tem por finalidade balizar o raio de 

atuação legítimo do Poder Judiciário quando da interpretação do caso concreto 

vivenciado pela política pública em análise. O que se pretende verificar é se os 

limites ao controle judicial foram considerados e se os parâmetros decisórios estão 

em conformidade ou não à Constituição Federal. 

Com respaldo na Teoria Estruturante do Direito, de Friedrich Müller, a 

―perimetral jurídica‖ terá por pano de fundo a interpretação conjunta do binômio caso 



 

 

concreto e Constituição, na medida em que o intérprete-juiz tenha como fundamento 

os elementos conjecturais do ser e do dever-ser, compondo a decisão judicial 

enquanto programa normativo (dados linguísticos) e âmbito normativo (dados 

extralinguísticos ou reais), a fim de oferecer a resposta constitucionalmente mais 

adequada. 

Traçados os objetivos iniciais, o desenvolvimento da pesquisa é organizado 

em três capítulos. 

O primeiro capítulo comporta uma análise teórica e histórica a respeito da 

justificação das decisões judiciais, a começar pelo contexto da jurisdição no Estado 

Liberal, fundamentada no modelo do positivismo jurídico, período em que 

predominava o raciocínio da subsunção e ao juiz não cabia a interpretação do direito 

ao caso concreto. 

A partir da Teoria Estruturante do Direito, enquanto (re)estruturação da 

teoria da norma jurídica, Friedrich Müller tem por proposta a superação do silogismo 

judicial ao trabalhar o ser e o dever-ser não como um problema isolado da filosofia 

geral, mas sim como elementos conjunturais no processo de interpretação e 

aplicação prática. 

Ao adentrar no campo da hermenêutica, partindo da ideia de Estado 

Constitucional, realidade e texto normativo passam a ser considerados 

conjuntamente no processo interpretativo, sem conferir espaço para adoção de 

critérios não jurídicos sob o prima da discricionariedade. 

Na sequência, o segundo capítulo trabalha o âmbito de cognição das 

políticas públicas pelo Poder Judiciário, explorando a relação entre Direito e política 

pública, entendida como categoria jurídica, com ênfase ao controle judicial da 

discricionariedade administrativa que verse sobre questões jurídicas e se encontre 

na contramão de direitos fundamentais e da Constituição Federal. 

Por fim, o último capítulo busca enfrentar o problema central da pesquisa 

referente aos limites e aferição do controle judicial das políticas públicas. Começa-se 



 

 

pela proposta de parâmetros de atuação judicial na tomada de decisão para, então, 

aprofundar o estudo dos instrumentos processuais que legitimam o controle judicial 

e asseguram o desenvolvimento da cidadania, a exemplo da ação civil pública e das 

ações de controle de constitucionalidade. 

Como parâmetros de atuação ao controle judicial de políticas públicas, 

encontram-se a verificação das prioridades estabelecidas na Constituição Federal, o 

mínimo existencial, a razoabilidade da pretensão em face do Poder Público e a 

disponibilidade orçamentária. 

Para verificação da ―perimetral jurídica‖ foram selecionadas decisões 

judiciais do STF em matéria de política pública, provenientes de ação civil pública ou 

de controle de constitucionalidade, que comportem a abordagem sobre o mínimo 

existencial e a reserva do possível. 

Feito o levantamento das decisões a serem analisadas, será aferido se a 

fundamentação sobre a implementação de política pública está de acordo ou não 

com a proposta da ―perimetral jurídica‖, a qual não tem a pretensão de taxar se uma 

decisão seria ou não legítima, apenas delineia os parâmetros decisórios e afasta 

argumentos fundados em critérios volitivos e não jurídicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1. CONSTITUCIONALISMO E JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL: 

JUSTIFICAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS 

 

1.1 JURISDIÇÃO NO ESTADO LIBERAL: A INFLUÊNCIA DO DIREITO POSITIVO 

NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL  

 

A atuação do Poder Judiciário sofreu ao longo do tempo transformações no 

tocante à concepção da prestação jurisdicional. No Estado Liberal, cujo 

protagonismo era figurado pelo Poder Legislativo, a lei imperava mesmo que em 

detrimento de princípios de justiça e de direitos fundamentais sob o comando do 

princípio da legalidade. 

Importante se ter em mente o contexto histórico e político vivenciado pelo 

Estado Liberal. A burguesia no intuito de limitar os poderes absolutos do Rei, por 

meio da representação popular, instituiu a forma da lei reduzindo o direito à 

concepção de norma jurídica vigente. Deste modo, conferiu a criação do direito 

exclusivamente ao Poder Legislativo. 

 A respeito, Luiz Guilherme Marinoni retrata que: 

No Estado Liberal de Direito, os parlamentos da Europa continental 
reservaram a si o poder político mediante a fórmula do princípio da 
legalidade. Diante da hegemonia do parlamento, o executivo e o 
judiciário assumiram posições óbvias de subordinação; o executivo 
somente poderia atuar se autorizado pela lei e nos seus exatos 
limites, e o judiciário apenas aplicá-la, sem mesmo poder interpretá-
la; o legislativo, assim, assumia uma nítida posição de superioridade. 
Na teoria da separação dos poderes, a criação do direito era tarefa 
única e exclusiva do legislativo.1 

 

                                                             
1
 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014, p. 25. 
 



 

 

Ao juiz não cabia a interpretação do direito ao caso concreto, a sua atuação 

estava limitada a dizer o direito previsto em lei. Predominava o mero raciocínio da 

subsunção delineado pelo silogismo, por meio do qual a norma é a premissa maior, 

o fato é a premissa menor e a sentença é a conclusão. O juiz não podia emitir ordem 

às partes, era tão somente a ―boca da lei‖. 

Não é por acaso que a supremacia da lei imperava sobre o Poder Judiciário 

e sua atuação. Isso se deu em razão de abusos e de arbitrariedades cometidas 

antes da Revolução Francesa, período em que os cargos dos juízes eram 

hereditários, passíveis de compra e venda e avessos à inovação legislativa que 

fosse contrária ao Antigo Regime.2  

Tanto foi assim que a Corte de Cassação francesa, instituída em 1790 pelos 

revolucionários, tinha maior representação em relação ao Poder Legislativo do que 

ao Poder Judiciário. Dentre suas funções, estava a de observar se as decisões 

judiciais seguiam em conformidade à previsão legal, livre de qualquer juízo de valor. 

Se o caso demandasse interpretação além do previsto em lei, o juiz deveria reportar-

se ao corpo legislativo a fim de interpretar ou editar nova lei.  

Nestes termos, no sentido de se prevenir qualquer tentativa do Poder 

Judiciário seguir na contramão da vontade do legislador, a Lei de 16-24 de agosto 

de 1790 afastou o controle judicial ao dispor que: ―os tribunais judiciários não 

tomarão parte, direta ou indiretamente, no exercício do poder legislativo, nem 

impedirão ou suspenderão a execução das decisões do poder legislativo‖ (Título II, 

art. 10). Além disso, limitou a função judiciária ao prever que: ―[...] são distintas e 

sempre permanecerão separadas das funções administrativas. Sob pena de perda 

de seus cargos, os juízes de nenhuma maneira interferirão com a administração 

pública, nem convocarão os administradores à prestação de contas com respeito ao 

exercício de suas funções‖ (Título II, art. 12).3  

                                                             
2
 MARINONI, Luiz Guilherme, op. cit., p. 26. 

3
 CAPPELLETTI, Mauro. Repudiando Montesquieu? A expansão e a legitimidade da ―justiça 
constitucional‖. R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 12, n. 40, p. 30, 2001. 



 

 

Significa dizer que o Poder Legislativo estava isento e livre do controle 

externo exercido pelo Poder Judiciário. O controle interno com ênfase na revisão do 

ato do legislador existia, mas não era suficientemente efetivo. A história provou que 

o controle efetivo dos órgãos políticos precisa ser realizado de fora.4  

Funcionou um pouco diferente com o controle dos atos da Administração 

Pública em razão do Conselho de Estado Francês, sistema de jurisdição próprio e 

limitado à resolução de conflitos em matéria administrativa, conhecido como 

jurisdição do contencioso administrativo. 

A ideia de ter jurisdições apartadas em França, comum e administrativa, se 

dava justamente por conta da ausência de confiança no Poder Judiciário, sob a 

justificativa da separação dos poderes. Tanto é assim que, 

O sistema de dualidade de jurisdição foi produto do sentimento 
generalizado de desconfiança em relação ao Poder Judiciário, uma 
vez que os revolucionários não queriam que as decisões do 
Executivo pudessem ser revistas e modificadas pelo Poder 
Judiciário. Amparavam-se no argumento da necessidade de 
separação de poderes.5 

 

Em um primeiro momento, o Conselho de Estado6 apresentava um viés de 

justiça retida, ou seja, era fundado na ideia ―administração-juiz‖ em que a própria 

Administração julgava seus conflitos, mas a última palavra era dada pelo Governo, 

figurado pelo Chefe de Estado. A partir da Lei de 28 pluvioso7 do ano VIII (1800), 

instalaram-se os Tribunais Administrativos, cuja última instância era o Conselho de 

Estado e, aos poucos, ganhou força enquanto órgão jurisdicional.8 
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Somente a partir da Lei de 24 de maio de 1872 deu-se início à fase da 

justiça delegada, a qual conferiu autonomia ao Conselho de Estado, momento em 

que deixa de ser um órgão do poder real, ganhando independência e legitimidade 

diante da separação da Administração-contenciosa e da Administração-parte.9 

Feito o paralelo ao sistema de dualidade de jurisdição, o enfoque à 

legalidade vivenciado pelo ordenamento jurídico da época deve ser retomado. 

Atrelada ao princípio da legalidade, a lei trazia em si generalidade e 

abstração o que reforçava o preceito de liberdade e de que todos são iguais perante 

a lei. Tratava-se de uma igualdade meramente formal, não se atinha às 

particularidades dos sujeitos. Assim,  

A generalidade era pensada como garantia de imparcialidade do 
poder frente aos cidadãos – que, por serem ―iguais‖, deveriam ser 
tratados sem discriminação – e a abstração como garantia da 
estabilidade – de longa vida – do ordenamento jurídico.10  

 

Buscava-se, por meio da generalidade e da abstração, garantir a 

previsibilidade do direito, de modo que os juízes não precisassem interpretar e se 

verificar o contexto histórico, político, econômico, cultural e social do caso concreto. 

A finalidade era justamente alcançar a ―certeza do direito‖, mais tarde consagrada no 

princípio da segurança jurídica, sustentada pela técnica jurídica trazida pelo 

positivismo. 

Sobre a influência do positivismo jurídico, Luiz Guilherme Marinoni afirma: 

[...] o positivismo jurídico não apenas aceitou a ideia de que o direito 
deveria ser reduzido à lei, mas também foi o responsável por uma 
inconcebível simplificação das tarefas e das responsabilidades dos 
juízes, promotores, advogados, professores e juristas, limitando-as a 
uma aplicação mecânica das normas jurídicas na prática forense, na 
universidade e na elaboração doutrinária.11 
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O direito de ação e o acesso à justiça, por sua vez, referiam-se ao mero 

direito de ir a juízo na busca do ―direito a‖, não se falava em efetividade do direito de 

ação enquanto direito fundamental que é. A proteção dos direitos, fundada na 

liberdade e na propriedade, visava à solução dos conflitos interindividuais sem, 

contudo, interferir nas relações privadas. Isso quer dizer que a prestação 

jurisdicional tinha conotação apenas repressiva, já que a atuação da jurisdição se 

restringia à reparação de danos diante de direito subjetivo violado. Eventual ameaça 

a direito não recebia proteção jurisdicional. 

A partir de então se deu o movimento da codificação do direito, a exemplo 

do Código Civil francês em 1804, conferindo, sob a influência da escola exegética, 

identidade entre lei e direito, além de cercear a atividade criativa do juiz em prol da 

neutralidade e da objetividade. O reflexo do positivismo formal-legalista é ainda 

evidente no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro ao prever 

que ―Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os 

costumes e os princípios gerais de direito‖. 

Tercio Sampaio Ferraz Jr. relata os reflexos da universalidade e da 

estabilidade das leis na concepção do direito positivo. 

[...] positivação é um fenômeno que naquele século será 
representado pela crescente importância da lei votada pelos 
parlamentos como fonte do direito. O antigo regime caracterizava-se 
pelo enfraquecimento da Justiça, cuja dependência política 
projetava-se no arbítrio das decisões. A crítica dos pensadores 
iluministas e a necessidade de segurança da sociedade burguesa 
passou, então, a exigir a valorização dos preceitos legais no 
julgamento dos fatos. Daí se originou um respeito quase mítico pela 
lei, base, então, para o desenvolvimento da poderosa Escola da 
Exegese, de grande influência nos países em que dominou o espírito 
napoleônico. A redução do jurídico ao legal foi crescendo durante o 
século XIX, até culminar no chamado legalismo. Não foi apenas uma 
exigência política, mas econômica. Afinal, com a Revolução 
Industrial, a velocidade das transformações tecnológicas aumenta, 
reclamando respostas mais prontas do direito, que o direito 
costumeiro não podia fornecer.12  
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A racionalidade do positivismo jurídico traduzida na universalidade, 

abstração e generalidade de leis, fruto da vontade do legislador, supunha uma 

sociedade de homens ―livres e iguais‖. No entanto, tal modelo somente teria eficácia 

se todos os sujeitos de direito fossem assim considerados perante a lei.  

O enunciado de que ―todos são iguais perante a lei‖ vale tanto para o 

legislador, como para o aplicador do direito. Na medida em que o postulado geral da 

igualdade passa a ser limitado a uma práxis decisória universalizante, sem levar em 

conta as particularidades do caso concreto, permite-se que o legislador pratique 

qualquer discriminação sem, contudo, violá-lo.13  

Sobre o dever de igualdade formal e aplicação da lei, Robert Alexy denota 

que:  

[...] o dever de igualdade na aplicação da lei exige apenas aquilo que 
já é de qualquer forma aplicável se as normas jurídicas são válidas. 
Ele reforça a vinculação dos órgãos de aplicação do direito às 
normas criadas pelo legislador, sem estabelecer qualquer requisito 
substancial para essas normas, ou seja, sem vincular o legislador. O 
legislador pode discriminar como bem lhe aprouver; desde que suas 
normas discriminatórias sejam observadas em todos os casos, o 
dever de igualdade na aplicação da lei terá sido satisfeito.14  

 

No entanto, a leitura do enunciado geral de igualdade, presente no artigo 5º, 

caput, da Constituição Federal de 1988, se feita com base apenas no 

reconhecimento jurídico universal e em sua literalidade, oportuniza uma solução 

mecânica do conflito distante da realidade social. 

Para Luiz Guilherme Marinoni, a igualdade formal para o direito liberal, 

também chamada de igualdade estática, constituía fundamento jurídico para 

assegurar a liberdade dos indivíduos. 

[...] o Estado liberal clássico, diante de sua finalidade principal de 
garantir a liberdade dos cidadãos, foi marcado por uma rígida 
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delimitação dos seus poderes de intervenção na esfera jurídica 
privada. A lei não deveria tomar em consideração as diferentes 
posições sociais, pois o fim era dar tratamento às pessoas apenas no 
sentido formal. A lei deveria ser, ao mesmo tempo, ‗clarividente e 
cega‘. Esse tratamento igualitário é que garantiria a liberdade dos 
indivíduos […]. O direito ao Poder Judiciário era pensado – dentro da 
lógica do direito liberal – como direito que independeria da particular 
posição social ou da necessidade concreta do cidadão.15  

 

Robert Alexy, visando vincular substancialmente o legislador, propõe que a 

interpretação da fórmula ―o igual deve ser tratado igualmente; o desigual, 

―desigualmente‖ deve ser não no sentido de um dever formal, mas de um dever 

material.16 Isso significa que a postulação de tratamento uniforme a todos não se 

trata de um tratamento igual perante o direito, mas de uma igualdade real e efetiva 

perante os bens da vida. Na verdade, ―[...] a igualdade não assegura nenhuma 

situação jurídica específica, mas garante o indivíduo contra toda má utilização que 

possa ser feita da ordem jurídica‖.17 Reflete, pois, na concretização dos direitos 

sociais, ao passo que cabe ao Estado suprir as desigualdades para transformá-las 

em igualdade real.18  

Essa concepção formal já não faz mais sentido diante de uma sociedade 

plural e diversa. É o que passaremos a enfrentar. 

 

1.1.1 O positivismo jurídico exegético e normativo 
 

Para compreender a motivação das decisões judiciais é preciso antes 

analisar como o positivismo jurídico do século XX nasceu e passou a influenciar os 

diversos ordenamentos jurídicos, incluindo o brasileiro. O objeto de estudo será o 
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positivismo jurídico a partir da formação do Estado moderno, fundado no direito 

positivo, e não o positivismo no sentido filosófico. 

A ideia de que o direito é aquele posto pelo Estado, surgiu apenas com a 

formação do Estado moderno, momento em que o Estado passou a deter o 

monopólio da produção do direito, desde a sua criação até sua aplicação. Norberto 

Bobbio retrata como ―processo de monopolização da produção jurídica por parte do 

Estado‖.19 Antes disso, o direito era tido como fenômeno social e era regulado pela 

própria sociedade, o juiz não era vinculado à norma enquanto fruto da produção 

legislativa e, por sua vez, podia julgar com maior liberdade de escolha baseando-se 

em critérios de equidade ou costumes. 

Isso se deu em razão de o positivismo jurídico atribuir à ciência do direito as 

mesmas características das ciências exatas, destituindo-a de toda e qualquer carga 

valorativa. Eis a razão de o intérprete do direito dizer apenas o que ele é e não o que 

deveria ser. 

Norberto Bobbio trabalha duas concepções sobre o monopólio do direito por 

parte do Estado: a absolutista, advinda de Hobbes no combate à distinção entre 

poder da Igreja e poder do Estado, e a liberal ao embasar que os conflitos são 

resolvidos dentro do próprio ordenamento jurídico posto pelo Estado. 

O paralelo entre as concepções ilustra que ambas se integram, pois se de 

um lado elimina os poderes intermediários e concentra unicamente o poder nas 

mãos do Estado, então absolutista, do outro, vincula o juiz à aplicação da lei posta 

pelo legislador, cujo teor normativo pressupõe tratamento igualitário a todos. Acaba 

por resultar na proteção de garantias processuais ao cidadão contra eventuais 

arbitrariedades e abuso de poder do julgador.20  

No tocante à arbitrariedade do legislador, o liberalismo também desenvolveu 

arranjos para limitar o seu poder político, seja por meio da separação dos poderes 
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de Montesquieu, na qual o Poder Legislativo não é atribuído ao Príncipe (Poder 

Executivo), mas a um colegiado cuja função é a de legislar, ou pela 

representatividade política, em que o povo é o titular do poder ainda que não o 

exerça diretamente.21  

A teoria da separação dos poderes tem sua importância não só no campo 

legislativo, mas também na limitação da atuação do juiz, cuja orientação positivista 

delineava que a decisão judicial deveria ser deduzida do texto preciso da lei. Sob a 

análise de Norberto Bobbio:22  

[...] a decisão do juiz deve ser uma reprodução fiel da lei: ao juiz não 
deve ser deixada qualquer liberdade de exercer sua fantasia 
legislativa, porque se ele pudesse modificar as leis com base em 
critérios equitativos ou outros, o princípio da separação dos poderes 
seria negado pela presença de dois legisladores: o verdadeiro e 
próprio e o juiz que poria sub-repticiamente suas normas, tornando 
assim vãs as do legislador. 

 

Não é para menos que daí decorreu a aplicação do raciocínio do silogismo, 

fundado numa lógica perfeita de proposições declarativas que se cindem em 

premissa maior (texto da lei), premissa menor (fato) e delas se deduzem a 

conclusão, que é representado pela subsunção da lei ao caso concreto. Nada mais é 

do que a manifestação expressa do que já é implicitamente descrito em lei.  

Para assegurar a lei como fonte primária da aplicação do direito, advieram 

as codificações sob forte influência da Escola da Exegese, cujo início se deu com o 

Código Napoleônico de 1804, promulgado para estabelecer o novo regime civil e 

assegurar que a prática subsuntiva da lei ao caso concreto vinculasse a atuação do 

juiz. 

A partir de um corpo estável de leis era possível falar em segurança jurídica, 

já que a solução das hipóteses fáticas seria alcançada com base na certeza do 

direito, provinda do texto da lei posto pelo legislador. Pela primeira vez conferia-se a 
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autoridade do legislador ao impor sua vontade mediante a lei e vinculava a 

fundamentação das decisões judiciais ao critério legal. 

O propósito da Escola Exegética era justamente extrair a certeza do direito 

do texto codificado, já que, em razão de sua pretensa completude, vincularia o juiz a 

buscar a solução dentro do próprio ordenamento, não permitindo qualquer tipo de 

interpretação criativa. Isso porque tinha por finalidade restringir o poder de 

interpretação dos juízes, vistos à época da Revolução Francesa, como a nobreza de 

toga.23 

Nesse sentido, Norberto Bobbio:24  

A exigência da segurança jurídica faz com que o jurista deva 
renunciar a toda contribuição criativa na interpretação da lei, 
limitando-se simplesmente a tornar explícito, através de um 
procedimento lógico (silogismo), aquilo que já implicitamente 
estabelecido na lei. 

A interpretação exegética não permite qualquer espaço para parâmetros ou 

critérios valorativos daquele que irá julgar; o julgador deve pautar sua decisão tão 

somente na codificação na forma de normas gerais e abstratas, enquanto 

manifestação de vontade do Estado. Dá-se, portanto, prevalência à lei como fonte 

exclusiva do direito. Apesar de nem todos os países terem se rendido à codificação, 

em todos os países imperou a supremacia da lei sobre as demais fontes do direito.25  

Tanto era assim que para a Escola da Exegese a relação entre codificação e 

o Código Civil francês era intrinsicamente ligada. Paulo Nader expõe que: 

O interesse em preservar a inteireza do Código motivou a formação 
da Escola da Exegese, que reuniu juristas de renome: Demolombe, 
Laurent, Marcadé, Troplong, Bugnet e vários outros. Para os adeptos 
dessa Escola, o Código Napoleão era a única fonte do Direito francês 
que não apresentava falhas ou lacunas e a missão do intérprete seria 
apenas a de revelar a mens legislatoris, a vontade do legislador. 
Entre as célebres afirmações desses juristas, destacam-se as 
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seguintes: ‗Eu não conheço o Direito Civil, não ensino mais do que o 
Código Napoleão‘ (Bugnet); ‗Os textos antes de tudo‘ (Demolombe); 
‗Toda a lei, mas nada além da lei‘ (Aubry).26  

 

Em linhas gerais, as teorias do positivismo jurídico retratam o modo pelo 

qual o direito é visto, interpretado e aplicado. Tal como nas ciências naturais, em 

que não há espaço para conotação valorativa, o direito é visto como um fato e se 

abstém de juízo de valor. A partir dessa concepção, prevaleceu o formalismo jurídico 

figurado pela teoria da validade do direito, adstrita à validade da estrutura formal do 

direito.27  

Atrelada à ideia do direito como fato, a própria definição do direito traz em si 

elemento garantidor do cumprimento da lei, qual seja, a coação, fruto da teoria da 

coatividade do direito, também presente no jusnaturalismo. O fato de o direito ser 

posto pelo Estado faz da lei a principal fonte e eleva a autoridade do legislador, 

decorrendo daí a teoria da legislação como preeminente do direito, que coloca em 

dúvida a segurança das demais fontes.28  

O positivismo jurídico propõe, também, um ordenamento jurídico completo, 

de modo que o intérprete tenha como fonte não apenas uma lei isolada, mas sim 

todo o regramento jurídico vigente. Pela teoria do ordenamento, não há solução que 

não esteja pairada sob o direito, afastando a incidência de lacunas. Ainda que duas 

normas estejam em conflito, isso é possível no campo das regras, a solução se dará 

mediante a validade. 

Sobre esse ponto recai o método de interpretação positivista mecanicista, 

que sustenta a atividade científica do juiz à aplicação da lei meramente para fins 

declaratórios. Como Norberto Bobbio o define ―[...] empregando uma imagem 

moderna, poderíamos dizer que o juspositivismo considera o jurista uma espécie de 

robô ou calculadora eletrônica‖.29  
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Não seria por outra razão que o direito é todo sustentado por conceitos 

gerais, criados para orientar e limitar a aplicação do direito ao caso concreto. Basta 

visualizar a estrutura dos códigos, que, em sua maioria, detém a conceituação 

abstrata dos institutos na Parte Geral. Partindo de uma análise dedutiva, o comando 

geral aplica-se ao caso particular delineando a jurisprudência dos conceitos. 

A este respeito do formalismo conceitual Luiz Alberto Warat afirma que: 

A jurisprudência de conceitos é uma das formas mais acabadas do 
racionalismo; seu modelo é o matemático (Windscheid). Seu objetivo 
é o desenvolvimento do direito positivo até conseguir um sistema 
lógico fechado de conceitos, nos quais um conceito geral supremo 
permite, a partir dele desenvolver os demais conceitos particulares.30 

 

Significa que a partir da codificação, toda argumentação jurídica passou a 

vangloriar os textos jurídicos como se sagrados fossem, já que eram exatamente o 

dado positivo que a ciência do direito precisava para consolidar a certeza do 

direito.31 Por óbvio, a interpretação resultante na jurisprudência dos conceitos não foi 

suficiente ante as novas demandas sociais advindas com a Revolução Industrial, 

que sequer haviam sido previstas pelos legisladores. 

Em contraponto à jurisprudência dos conceitos, sob uma interpretação de 

cunho teleológico, surgiu a jurisprudência dos interesses, cujo principal expoente foi 

Philipp Heck. A obediência do juiz à lei permanece, mas não mais sob o prisma 

semântico, passa a se aproximar da realidade fática e inserir no campo valorativo ao 

buscar as intenções (fins) do legislador ao editar a norma. 

Sob a análise crítica ao formalismo da conceituação determinada e abstrata, 

a jurisprudência dos interesses veio no sentido de superar o método lógico-formal de 

subsunção da lei ao caso concreto, sem, contudo, negar o direito positivo, 
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permitindo ao juiz maior liberdade de interpretação da realidade fática e 

preenchimento de lacunas mediante juízos de valor extraídos da própria lei.32  

Segundo Karl Larenz, a jurisprudência dos interesses: 

[…] revolucionou efectivamente a aplicação do direito, pois veio a 
substituir progressivamente o método de uma subsunção lógico-
formal, nos rígidos conceitos legislativos, pelos juízos de ponderação 
de uma complexa situação de facto, bem como de uma avaliação 
dos interesses em jogo, de harmonia com os critérios de avaliação 
próprios da lei. [...] A jurisprudência veio se abrindo 
progressivamente aos eventos da vida, tornando-se metodicamente 
mais consciente, mais livre e mais diferenciada.33  

 

Entre outras escolas que contribuíram com críticas à Escola da Exegese foi 

a Escola do Direito Livre, cujo propósito era conferir plena liberdade ao julgador na 

resolução jurídica do caso concreto, podendo, inclusive, ir além ou contra a lei; seu 

lema era a justiça pelo código ou apesar do código. 

Ao contrário do método exegético-dedutivo, a proposta de interpretação da 

ponderação de interesses confere ao julgador a faculdade de não se ater à vontade 

do legislador, e, se necessário, valer-se da criação judicial e agir contra a lei. 

Sobre o movimento do Direito Livre, Lenio Luiz Streck:34  

O juiz não estaria lançando mão apenas do seu poder decisório, 
mas, mais do que isso, a sua função de legislador, seu poder 
legiferante para encontrar aquilo que ele, juiz, percebe como ―o 
justo‖. Bingo. E binguíssimo. Dizia-se da Escola do Direito Livre: 
Escola do Direito Livre...da Lei! 

 

A jurisprudência dos interesses e a Escola Livre, ao aproximarem o direito 

dos fatos sociais e na tentativa de conciliarem os interesses por meio da ponderação 
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valorativa, colocaram em dúvida o caráter de cientificidade conferido ao direito pelo 

positivismo jurídico. Frente a isso, exsurge o positivismo normativo de Kelsen 

fundado na busca pela pureza metodológica do conhecimento científico-jurídico e, 

sobretudo, pela colocação da ciência jurídica no quadro geral das ciências.35  

Hans Kelsen propõe a chamada Teoria Pura do Direito, cujo objetivo é o de 

explicar o que é e como é o direito, não como seria ou deveria ser elaborado. Avoca 

a ciência do direito e não política do direito. Ao falar sobre a pretensa pureza do 

direito, retrata que: 

Intitula-se Teoria ―Pura‖ do Direito porque se orienta apenas para o 
conhecimento do direito e porque deseja excluir deste conhecimento 
tudo o que não pertence a esse exato objeto jurídico. Isso quer dizer: 
ela expurgará a ciência do direito de todos os elementos estranhos.36  

 

Foi a partir desse propósito que Kelsen passou a encarar o direito como 

norma, e não como fato social e valor transcendente. Ao afastar da apreciação do 

direito a realidade fática e os valores a ela atrelados, reduzindo o objeto jurídico à 

norma, foi criticado e chamado de reducionista. No entanto, a preocupação de 

Kelsen recaía justamente na cientificidade do direito, daí a norma ser considerada 

no campo da validade e sujeita ao escalonamento normativo hierárquico que 

culmina na norma fundamental.37  

Na leitura da Teoria Pura do Direito, Tercio Sampaio Ferraz Jr. rebate as 

críticas a Kelsen tendo em vista que sua intenção não era a de negar os aspectos 

multifaciais de um fenômeno complexo como é o direito, mas considerava que se a 

ciência do direito abrigasse todos os elementos externos, corria o risco de se perder 

em debates improdutivos e na contramão do rigor inerente àquilo que se pretende 

ser científico.38  
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Hans Kelsen não tinha a pretensão de afastar a ideia de conceituação geral 

da jurisprudência dos conceitos, mas sim combater a ausência de rigor científico 

advindo da jurisprudência dos interesses e da Escola do Direito Livre, que, em razão 

da falta de método na interpretação do direito, contribuía para o surgimento de 

argumentos ideológicos e políticos. 

Ao propor uma teoria pura não deixa de reconhecer as múltiplas dimensões 

do fenômeno jurídico, mas seu enfoque é dado à ciência do direito enquanto norma, 

não como ciência dos fatos tal como a sociologia. Segundo Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery: ―O princípio de sua proposta está numa radical 

distinção entre duas categorias básicas de todo o conhecimento humano: ser e 

dever ser, a partir da qual se distingue o mundo da natureza e o mundo das 

normas‖.39  

O positivismo normativo de Kelsen trabalha o ordenamento jurídico como um 

sistema de normas jurídicas, de modo que ―as normas são jurídicas quando 

emanam do órgão competente para editá-las e quando se conformam aos demais 

requisitos de validade instituídos por uma norma superior‖.40  

Enquanto na primeira edição de sua obra Teoria Pura do Direito concebia 

uma identidade entre direito e norma jurídica, na segunda edição, mais de trinta 

anos depois, reelabora conceitos até então não tão precisos e complementa seus 

estudos. Trouxe a distinção entre norma jurídica, prescrição definida e posta pelo 

Estado, e a proposição jurídica, que corresponde aos enunciados que expressam o 

conteúdo normativo. ―Separou, portanto, a ‗norma jurídica em si‘, que tem sempre 

caráter imperativo, da ‗sua formulação lógica‘, que se estabelece em um juízo 

condicional‖.41 

Atrelados à ideia de norma jurídica e proposição jurídica, Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria de Andrade Nery estabelecem que a aferição da validade depende da 

adequação da norma a uma norma fundamental superior. Significa que: 
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Por se situar no campo do dever ser, a norma jurídica válida importa 
na existência de uma prescrição, determinado que uma conduta é 
exigida, proibida ou facultada. A validade da norma difere do ato de 
vontade que a colocou, e também difere dos efeitos que produzirá no 
mundo dos fatos. Por sua vez, a eficácia da norma consiste no ‗fato 
real de ela ser efetivamente aplicada e observada, da circunstância 
de uma conduta humana conforme à norma se verificar na ordem 
dos fatos‘.42 

 

A forma de revelar o direito não se dá apenas mediante a norma jurídica 

geral, mas também no momento da prestação da tutela jurisdicional por meio da 

sentença, que representa norma jurídica individual ao caso concreto. Ao contrário do 

que o positivismo exegético propunha – papel do juiz reduzido à mera declaração do 

direito – Kelsen considera que a norma jurídica geral não tem condições de prever 

todas as hipóteses fáticas, mas podem vir a ser definidas por meio da norma jurídica 

individual. Em suas palavras: ―A norma jurídica geral é sempre uma simples moldura 

dentro da qual há de ser produzida a norma jurídica individual‖.43  

Em paralelo à atuação judicial atual, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery chamam a atenção não só para a criação de norma jurídica individual 

culminada pelo caso concreto, mas conferem ao Poder Judiciário, inclusive, a 

criação de normas jurídicas gerais em face da atribuição de efeito vinculante a 

determinadas decisões judiciais do STF em sede de ação direta de 

inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, nos termos do art. 

102, § 2.º, da Constituição Federal. Além disso, a Emenda Constitucional 45/2004 

introduziu no ordenamento jurídico brasileiro as súmulas vinculantes, cujo efeito 

atinge todo o Poder Judiciário, bem como a Administração Pública direta e indireta 

nas esferas federal, estadual e municipal, conforme dispõe o artigo 103-A da 

Constituição Federal.44 

Hans Kelsen já rebatia a insuficiência da lei para conformar o conteúdo do 

direito e tão logo a decisão judicial reduzida à aplicação do texto legal. Por outro 

lado, a interpretação deveria ser desprovida de conotação valorativa. A seu ver, o 
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direito tido como elemento integrador da moral gera imprecisão e obscuridade, tanto 

que a ideia de justiça, aqui atrelada como categoria moral, era considerada um ideal 

irracional.45  

Para Hans Kelsen: ―Justiça é um ideal irracional. Seu poder é imprescindível 

para a vontade e o comportamento humano, mas não o é para o conhecimento. A 

este só se oferece o direito positivo, ou melhor, encarrega-se dele‖.46  

A validade da norma jurídica está, segundo Hans Kelsen, dentro do próprio 

sistema, que se faz completo e único. A partir do escalonamento do ordenamento 

jurídico, fundado em várias camadas de normas, a validade da norma perdura 

enquanto permanecer na conexão criadora de um ordenamento válido. Ou seja, se a 

norma fundamental for válida, significa que as normas que a fundamentaram 

também devem ser consideradas válidas.47  

Em verdade, o positivismo normativo puro de Kelsen, baseado em um 

sistema jurídico fechado, teve sua contribuição ao rigor da ciência do direito, mas 

acabou por revelar insuficiente sua metodologia lógica-formal à interpretação e 

aplicação do direito e, por sua vez, à solução do caso concreto.  

 

1.1.2 Teoria Estruturante do Direito de Friedrich Müller: superação do silogismo 

judicial 

 

Na perspectiva do silogismo, a sentença é meramente conclusão da 

premissa maior (texto legal) sob a orientação de uma lógica formal, tal como um ato 

de positivação que representa a vontade concreta da lei, melhor dizendo, do 

legislador. Algo que condiz com o que Rudolf von Jhering pronunciava: ―não é a 

vontade do juiz que obriga o devedor a pagar ou envia o delinquente à prisão; é da 
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lei. O juiz não faz mais do que preencher a ordem em branco que o legislador 

preparou; a sua ordem é concreta, não é individual.‖48  

A sentença como silogismo reproduz o texto legal e equivocadamente 

atribui-se o caráter de norma jurídica, reduzindo a atividade do juiz a uma operação 

mecânica de modo a acoplar o suporte fático ao texto normativo. O juiz ao seguir o 

raciocínio da subsunção apenas declara o direito como mero autômato da aplicação 

da lei aos diversos casos concretos.49  

Se a solução ao caso concreto é dada estritamente baseada no silogismo 

judicial, no qual o texto legal e a realidade são contrapostos, certamente não 

alcançará a efetividade da tutela dos direitos vivenciados por uma sociedade 

multifacetada e complexa, a exemplo de políticas públicas sociais e de 

desenvolvimento, já que a prestação jurisdicional estará limitada à aplicação 

dedutiva da letra fria da lei e não suprirá as omissões legislativas.  

Justamente para superar a ideia de distinção entre direito e realidade, como 

se fossem entidades independentes entre si, Friedrich Müller propõe a 

(re)estruturação da teoria da norma jurídica por meio de sua chamada Teoria 

Estruturante do Direito, cuja proposta é trabalhar o ser e o dever-ser não como um 

problema isolado da filosofia geral, mas sim como elementos conjecturais no 

processo de aplicação prática da norma jurídica. 

Atrelado à teoria concretista, defende que a norma não pode ser reduzida ao 

conteúdo do texto da lei, sem antes compreender o que está por trás da realidade 

social, para então estruturar materialmente a norma enquanto programa normativo 

(dados linguísticos) e as relações da vida como âmbito normativo (dados 

extralinguísticos ou reais). Ao invés de o juiz se valer da subsunção, deve interpretar 

a norma considerando o teor do texto normativo somado ao contexto do caso 

concreto, de modo que a solução judicial (norma jurídica aplicável) seja um 

composto de linguagem e realidade. 
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A partir da estruturação da norma sob o viés do campo normativo e do 

campo factual, a tese de que a sentença constitui ato concreto da vontade da lei (do 

legislador) se desfaz. A ideia de norma em sentido abstrato não faz sentido para a 

teoria concretista, pois somente é criada diante de uma problematização, seja real 

ou fictícia. ―Visto dessa maneira e expresso de modo convencional, não apenas a 

norma é aplicada ao caso, mas também este é aplicado à norma‖.50  

Segundo Friedrich Müller:51 

Somente o texto normativo é de fato abstrato. Ao lado dele e da 
norma de decisão concludente, a noção estruturante de norma deve 
ser tipologicamente elaborada, sendo que seu âmbito normativo 
possível no real, potencialmente, visto que estruturante engloba os 
casos que se subordinam à norma. Também na teoria da norma, o 
tipo de mostra como o ‗meio termo‘ entre o geral e o particular. O 
âmbito normativo designa como figura intermediária tipológica um 
âmbito estrutural possível no real para os casos reais, 
potencialmente reunidos e subordinados à disposição legal. A 
metódica racional, ultrapassando o estágio intermediário da tipologia 
da concretização articulada de acordo com o programa normativo, 
une o caso à norma, os quais formam os dois polos não isolados da 
concretização, sendo integralmente inseridos nela. 

 

Na mesma linha de pensamento de Friedrich Müller, José Joaquim Gomes 

Canotilho considera a teoria estruturante como decisiva para a compreensão da 

norma jurídica, ao afastar a identidade entre norma e texto normativo e ao 

contemplar a decisão judicial como a conclusão da intepretação do programa 

normativo, ou seja, teor literal da lei, e do contexto fático do caso concreto.  

Elemento decisivo para a compreensão da estrutura normativa é uma 
teoria hermenêutica da norma jurídica que arranca da não identidade 
entre norma e texto normativo; o texto de um preceito jurídico 
positivo é apenas a parte descoberta do iceberg normativo (F. 
Müller), correspondendo em geral ao programa normativo (ordem ou 
comando jurídico na doutrina tradicional); mas a norma não 
compreende apenas o texto, antes abrange um ‗domínio normativo‘, 
isto é, um ‗pedaço de realidade social‘ que o programa normativo só 
parcialmente contempla; consequentemente, a concretização 
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normativa deve considerar e trabalhar com dois tipos de elementos 
de concretização: um formado pelos elementos resultantes da 
interpretação do texto da norma (=elemento literal da doutrina 
clássica); outro, o elemento de concretização resultante da 
investigação do referente normativo (domínio ou região normativa).52 

 

A partir da metódica estruturante, Friedrich Müller contrapõe-se à ideia 

positivista-liberal de que o direito era tão somente aquele dado pronto e acabado 

posto pelo Estado, fundado na legalidade. Inova ao desmitificar que o ordenamento 

jurídico é um sistema sem lacunas, capaz de buscar sua completude dentro do 

próprio arcabouço jurídico. Passa a dar vida às hipóteses demandadas pelo caso 

concreto que não estão refletidas no texto legal, a partir da absorção do ser pelo 

dever-ser. 

Não significa, contudo, que a teoria de Müller passou a negar por completo o 

positivismo jurídico, mas surgiu no sentido de suprir suas incongruências e lacunas, 

período que cunhou como pós-positivismo. Ou seja, o que até então era considerado 

como norma, nada além de linguagem representada em textos na forma da lei ou 

mesmo súmulas vinculantes, não podia abarcar todas as possibilidades de sua 

aplicação. O ponto central de sua teoria é justamente a compreensão da decisão 

judicial enquanto norma diante de uma facticidade concreta. 

Nesse sentido, Friedrich Müller consolida o que se pretende dizer: 

Insistindo na mera positividade do direito, transfigura-se longe da 
realidade da vida, o positivismo aceitou o preço da redução ou perda 
da normatividade jurídica, cujas condições específicas bem como, 
genericamente a peculiaridade do direito saíram do campo visual à 
medida que o ideal de método de uma ciência natural que ainda não 
tinha começado a questionar-se foi transferido acriticamente a 
prescrições jurídicas. Assim o direito é compreendido 
equivocadamente como um ser que repousa em si, que só deve ser 
relacionado ex post facto com as relações da realidade histórica. A 
norma jurídica é compreendida equivocadamente como ordem, como 
juízo hipotético, como premissa maior formalizada segundo os 
princípios da lógica formal, como vontade materialmente vazia.53  

                                                             
52

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. 
Coimbra, Portugal: Livraria Almedina, 2001, p. 1.177. 
53

 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. 3. ed. rev. e ampl. Tradução: 
Peter Naumann. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 25. 



 

 

 

A proposta de interpretação integrada entre o programa normativo e o 

âmbito da norma, exige um pensar e repensar do problema real, sob o viés da 

linguagem no sentido formal e material, fazendo nascer as condições de 

possibilidade da solução jurídica como norma de Direito (Rechtsnorm). Isso se 

refletirá na fundamentação das decisões judiciais e no controle da discricionariedade 

judicial. Afinal, ―o direito não é – e não pode ser – o que os Tribunais dizem que é‖.54  

Justamente por isso a teoria estruturante de Müller não é sustentada 

unicamente em bases estáticas, mas segue, sobretudo, um modelo dinâmico de 

concretização, promovendo um novo horizonte na fundamentação do direito. 

Segundo Paulo Bonavides, 

[...] desvenda, com a combinação metodológica da realidade fática, 
do programa da norma e do círculo normativo e integrativo do Direito, 
fora do mero sincretismo e das convergências aparentes, os 
aspectos usualmente desmembrados da norma, do fato e do valor.55  

 

Eis o real sentido da norma. Não há que se confundir norma jurídica com 

textos normativos, visto que, sozinhos, não passam de mero conteúdo semântico. O 

texto da lei somente se externaliza quando entra em contato com o sujeito 

cognoscente, antes disso não há que se falar em norma, mas sim em ―[...] meros 

enunciados linguísticos esparramados pelo papel. Enunciados prostrados em 

silêncio. Em estado de dicionário. Aguardando que alguém lhes dê sentido‖.56  

Além de enfrentar a redução da norma ao texto legal e suprir a ideia de 

unidade do ordenamento jurídico, preocupa-se não só em compreender os 

elementos da norma, mas como serão construídas as possibilidades de 

concretização da norma. Registra-se, aqui, a preocupação com a qualidade da 
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fundamentação da decisão judicial e quais os limites de atuação e discricionariedade 

do intérprete juiz. 

Para Lenio Luiz Streck:57 

A afirmação de que ‗o intérprete sempre atribui sentido (Sinnebung) 
ao texto‘ nem de longe pode significar a possibilidade de este estar 
autorizado a atribuir sentidos de forma discricionária/arbitrária, como 
se texto e norma estivessem separados (e, portanto, tivessem 
‗existência‘ autônoma). 

 

Ao contrário do que era pregado pelo positivismo jurídico, a metódica 

estruturante não busca alcançar uma solução dedutiva que promova a certeza 

jurídica ao caso concreto indiferente à realidade, isso porque: 

Para a teoria da subsunção, é o conhecimento sobre um dado 
linguístico normativo que exercerá influência sobre os fatos, e como 
consequência a realidade fica subjugada a um segundo plano, 
dependente do significado que for atribuído à letra da lei.58 

 

Para Friedrich Müller, mesmo quando o sentido do texto legal é claro não 

significa que o raciocínio da subsunção deva ser aplicado sem antes verificar as 

especificidades factuais, do contrário, se fundado apenas no conteúdo em abstrato 

poderá resultar uma decisão vazia sem a devida motivação. Propõe, em sentido 

oposto, uma interpretação indutiva e que não se perfaz em linha reta; parte dos 

dados reais para os dados linguísticos.59 

Perceba-se, portanto, que Friedrich Müller não propõe o uso indiscriminado 

de sua teoria estruturante, permitindo interpretações que se estendam além da lei ou 

mesmo contra a lei, não atribui ao juiz o papel de protagonista. O que faz é 

reestruturar a construção da norma, separando-a do teor literal do texto legal, sob o 
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propósito de combater a discricionariedade e eventual ativismo judicial. É nesta 

perspectiva que o trabalho se desenvolverá.  

 

1.2 HERMENÊUTICA NO ESTADO CONSTITUCIONAL: INTERPRETAÇÃO E 

APLICAÇÃO DO DIREITO 

 

O processo de interpretação tradicional enquanto mera revelação da norma 

ao caso concreto, responsável por produzir a sentença como resultado de uma 

operação silogística, apesar de ter sua razão de ser na solução de determinados 

problemas jurídicos, não alcança efetividade quando direitos fundamentais estão em 

pauta. 

Partindo da ideia de Estado Constitucional de Direito, a hermenêutica 

contempla direito e norma como produtos da linguagem, que, a partir da 

interpretação da problematização do caso concreto, produz a sentença enquanto 

norma jurídica.60  

Significa dizer que não se pode confundir texto normativo e norma, isso 

porque a existência da norma está condicionada ao caso concreto, não está contida 

na lei. ―A interpretação é sempre aplicação e aplicação do direito é sempre uma 

atividade produtiva e criadora.‖61  

A respeito, Nelson Nery Junior:62 

O direito produz-se no processo de sua compreensão, 
concretizando-se no momento de sua aplicação ao caso particular 
(concreto) (real ou fictício). Nesse paradigma, ocorre uma importante 
viragem nas relações materiais entre a lei e a Constituição: a lei 
move-se dentro do âmbito dos direitos fundamentais e considera-se 
como exigência de realização concreta de direitos fundamentais. 

                                                             
60

 ABBOUD, Georges, op. cit., p. 65. 
61

 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal. 12. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2016, p. 35. 
62

 NERY JUNIOR, Nelson, op. cit., p. 35. 



 

 

 

O ponto de partida para análise da efetividade das decisões judiciais, 

sobretudo se referentes a direitos que demandam prestação positiva do Estado, 

deve ser estruturado na interpretação das singularidades do caso concreto em 

detrimento da via do silogismo, de modo a distinguir texto legal e norma jurídica. 

 Dentre os critérios de distinção entre regra e princípio, Robert Alexy elenca 

o da generalidade, no qual o princípio apresenta maior grau em relação à regra; 

determinabilidade da aplicação, em que o princípio é de aplicação indeterminada ao 

caso concreto, já a regra aplicação determinada; e quanto à forma de sua gênese, o 

princípio é desenvolvido pela norma, sendo a regra elaborada pela prática da técnica 

legislativa.63  

Não há que se negar que tais critérios são de ordem gradativa, mas não são 

suficientes para retratar a distinção entre regras e princípios de maneira qualitativa. 

Para tanto, Robert Alexy trabalha o princípio sob a perspectiva do mandamento de 

otimização, ou seja, enquanto normas que ordenam que algo deva ser realizado na 

maior medida do possível dentro das possibilidades fáticas e jurídicas, 

diferentemente da regra. 

Nas palavras de Robert Alexy, regras e princípios significam: 

Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que 
são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e 
pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende 
somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades 
jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos 
princípios e regras colidentes. 

Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não 
satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente 
aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, 
portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e 
juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras e 
princípios é uma distinção qualitativa, e não de grau.64 
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Frente a isso, a aplicação do direito por meio da subsunção se dá no campo 

das regras, ao passo que no âmbito dos princípios o raciocínio a ser tomado é o da 

ponderação/razoabilidade como instrumento racionalizador da decisão judicial. 

Tanto a regra, como o princípio, representa um juízo de dever-ser. Uma vez 

que ocorra o conflito entre regras ou a colisão entre princípios, a solução ora se 

baseará no campo da validade, ora na dimensão do peso. Robert Alexy, denota, 

contudo, que é o caráter prima facie que consolida a distinção da aplicação de 

regras e de princípios. 

Se os princípios concebem a realização de algo na maior medida do 

possível, dentro de suas possibilidades fáticas e jurídicas, significa que tal 

mandamento de otimização não possui natureza definitiva, mas sim prima facie. Por 

via de consequência, a regra por exigir exatamente aquilo se ordena, carrega 

consigo a ideia de mandamento definitivo.65  

Diante de conflito entre regras que gerem consequências contraditórias, a 

solução jurídica se dá por meio da aplicação de critérios de validade, fundados na 

lógica formal do emprego de alternantes, que não comportam graduação, a exemplo 

de lei posterior derrogar lei anterior, bem como lei especial derrogar lei geral. 

Nesse sentido, para Ronald Dworkin: 

As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos 
que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a 
resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste 
caso em nada contribui para a decisão.66 

  

Diferente será a solução em face de colisão de princípios, cuja decisão não 

se baseará na validade, mas sim na dimensão do peso de um princípio sobre o 

outro. Exigir-se-á do intérprete um esforço de interpretação baseado no juízo de 
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ponderação, a fim de avaliar quais interesses valorativos, até então no mesmo nível 

de graduação, apresentará maior peso naquele caso concreto.  

Desta forma, não há espaço para o raciocínio da subsunção no cenário de 

colisão de direitos fundamentais, o qual exige uma decisão judicial fundamentada no 

método da ponderação, que se dá por meio do sopesamento dos valores 

conflitantes a fim de definir qual dos interesses, que abstratamente estão no mesmo 

nível, terá maior peso no caso concreto.67  

Por esta razão, Friedrich Müller propõe a superação do silogismo como 

método de solução de conflitos jurídicos a partir da interpretação conjunta do texto 

normativo e do caso concreto, de modo que a sentença (norma jurídica aplicável) 

seja fundada nos dados linguísticos (programa da norma) e extralinguísticos (âmbito 

da norma), permitindo a soma entre linguagem e realidade.68  

A ponderação, enquanto técnica de decisão judicial nos casos difíceis, 

confere ao intérprete juiz certa dose de discricionariedade para sopesar qual ou 

quanto de cada princípio deve prevalecer na apreciação do caso concreto.69  

Por outro lado, é necessário evidenciar que a discricionariedade judicial 

atribuída pela ponderação tem levado à aplicação de princípios, por vezes 

desmedida, sobretudo com fundamento no princípio da proporcionalidade e da 

dignidade humana, sob o objetivo de alcançar a decisão almejada ao caso concreto, 

tal como se fosse uma fórmula necessária à solução do litígio. 

A propósito, sobre o excesso de aplicação de princípios, Lenio Luiz Streck 

alerta que equivocada interpretação e utilização do neokantianismo valorativo, 

fundado em uma infinidade de valores sem a devida força normativa, podem vir a 

macular a segurança jurídica.70  
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A respeito da decisão judicial, as teorias positivistas propuseram paradigmas 

de interpretação e aplicação do direito, sem, contudo, enfrentarem a racionalidade 

baseada no agir propriamente dito, aquele que envolve as escolhas e a busca de 

justificações. Partiu-se, então, da análise do direito enquanto objeto segundo 

critérios decorrentes de uma lógica formal rígida, sem perspectiva prática.71  

O problema metodológico do positivismo encontrava-se justamente na 

indevida cisão entre teoria e prática, cuja pretensão de método era desprovida de 

elementos fáticos para que a produção do conhecimento científico do direito fosse a 

mais segura e estável. Isso levou ao que Lenio Luiz Streck atribuiu o nome de 

―racionalidade teórica asfixiante‖, que afastava todo contexto prático das questões 

jurídicas que dele decorriam.72  

O fato de o positivismo jurídico não ter entre suas preocupações 

metodológicas a facticidade em si, refletiu no problema da aplicação judicial do 

direito, já que não trouxe uma solução que conciliasse teoria e prática.  

Para Lenio Luiz Streck,  

[...] a pretensão estabilizadora e cienticifizante do positivismo jurídico 
acabou por criar uma babel resultante da separação produzida entre 
questões teóricas e questões práticas, entre validade e legitimidade, 
entre teoria do direito e teoria política.73 

 

Hans Kelsen trabalha a pureza do direito voltada ao ordenamento jurídico, 

mas quanto à aplicação prática do direito não considera objeto de estudo da teoria 

do direito. Em suas palavras:  

A questão de saber qual é, de entre as possibilidades que se 
apresentam nos quadros do Direito a aplicar, a ‗correta‘, não é 
sequer – segundo o próprio pressuposto de que se parte – uma 
questão de conhecimento dirigido ao Direito positivo, não é um 
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problema de teoria do Direito, mas um problema de política do 
Direito.74  

 

Significa dizer que a justificação das decisões tinha como base o campo da 

validade normativa, e não da legitimidade. Não enfrentava a dimensão fática, 

suscetível a conotações valorativas, justamente para preservar intacta a pureza do 

direito. A partir do momento em que validade e legitimidade foram tratadas de forma 

apartada, o positivismo jurídico sustentou o relativismo das decisões e, por sua vez, 

a discricionariedade judicial.  

Não há como negar a contribuição da Teoria Pura do Direito no âmbito do 

ordenamento jurídico enquanto sistema único e completo. Hans Kelsen ao inserir a 

norma geral dentro de uma moldura possibilita ao intérprete várias significações 

verbais da mesma norma a serem aplicadas ao caso concreto, sendo todas elas 

igualmente válidas.75 Já não se pode dizer o mesmo em relação a uma teoria da 

decisão judicial, visto que, dentro da moldura, qualquer decisão é válida. 

Lenio Luiz Streck demonstra os reflexos causados: 

No fundo, operou-se uma cisão entre validade e legitimidade, sendo 
que as questões de validade seriam resolvidas por uma análise 
lógico-semântica dos enunciados jurídicos, ao passo que os 
problemas de legitimidade – que incluem uma problemática moral – 
deveriam ficar sob os cuidados de uma teoria política que poucos 
resultados poderia produzir, visto que esbarravam no problema do 
pluralismo de ideias presente num contexto democrático, o que 
levava, inexoravelmente, a um relativismo filosófico.76 

  

Isso revela que a discricionariedade estava no campo da política (judiciária, 

segundo Kelsen), que ―[...] dá poderes para que o juiz determine a ‗lei do caso‘, a 

pretexto do dever de julgamento que a própria ordem requer‖, razão pela qual dividiu 

a interpretação em ato de conhecimento, desempenhado pelo cientista do direito, e 
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em ato de vontade, atinente à ideia de poder e que resultou no decisionismo 

judicial.77  

Não é para menos que essa postura desencadeou uma multiplicidade de 

decisões com diferentes respostas para a mesma questão fática. Ou seja, ao abrir o 

campo da discricionariedade judicial, maior a probabilidade de o sistema reproduzir 

decisões inadequadas e fundadas em critérios volitivos do julgador. 

Pela teoria tradicional positivista não haveria a necessidade de se preocupar 

com a discricionariedade judicial, já que o julgador não poderia se valer de critérios 

não jurídicos; a análise da discricionariedade concentrava-se no âmbito 

administrativo, fundada na própria lei e embasada de legitimidade.  

Note-se que a discricionariedade administrativa é prevista dentro do 

ordenamento jurídico, conferindo ao administrador interpretação de acordo com seu 

juízo de conveniência e oportunidade e que, frise-se, via de regra, o conteúdo do ato 

administrativo não é alcançado pelo controle jurisdicional. Não é o que 

necessariamente acontece no campo do controle judicial das políticas públicas, 

seara em que o STF já decidiu sobre a legitimidade do Poder Judiciário adentrar em 

matéria de âmbito da Administração Pública ante a violação de direitos 

fundamentais,78 objeto de estudo dos próximos capítulos. 

Neste aspecto, o que se pretende investigar é se eventual transferência da 

discricionariedade administrativa para a judicial, quando do controle dos atos da 

Administração Pública pelo Poder Judiciário, tem conformidade ao Estado 

Democrático de Direito, ou se poderia levar ao ativismo judicial ou ao decisionismo.  

Não se pode deixar de enfrentar a teoria da separação dos poderes, não 

aquela fundada na clássica divisão de funções estatais tripartites de Montesquieu, 

mas enquanto racionalização do poder e limitações recíprocas por força da ação de 

um dos Poderes, em específico, do Poder Judiciário, cuja ingerência na esfera dos 

demais Poderes é objeto de estudo do Capítulo 2. 
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Isso porque, ―Não é possível caracterizar uma decisão judicial que utiliza 

efeito aditivo, que implementa política pública ou, ainda, que anula ato 

administrativo, como ativista, isto é, sem realizar uma análise conteudística da 

decisão em si.‖79  

A função jurisdicional deve ser exercida em observância aos limites 

constitucionais à ingerência na esfera dos demais Poderes, o que não legitima, por 

sua vez, o Poder Judiciário atuar em substituição à função legiferante do Congresso 

Nacional ou à função da Administração Pública. 

Segundo Georges Abboud: 

O que efetivamente pretendemos é evidenciar que o ativismo é, por 
excelência, o fenômeno em que se manifesta a discricionariedade 
judicial, ou seja, por meio dele, no Brasil, os pré-compromissos 
democráticos (Constituição e leis) são suspensos pelos julgados e 
substituídos por sua subjetividade/discricionariedade.80  

 

Ativismo judicial e discricionariedade judicial caminham juntos a partir da 

fundamentação de decisões judiciais sob convicções subjetivas, diferente daquelas 

que mesmo ao implementarem política pública, se fundadas na concretização de 

direito fundamental, não serão rotuladas como ativistas. O que precisa averiguar é 

se a decisão judicial foi tomada para promover a força normativa da Constituição e, 

sobretudo, qual a técnica decisória adotada. 

Georges Abboud define o ativismo judicial como: 

 [...] o pronunciamento judicial que substitui a legalidade vigente 
pelas convicções. [...] Ou seja, cuida-se de decisão prolatada às 
custas da lei, com o subterfúgio de assegurar, no caso concreto, o 
critério daquilo que pareceria mais justo ao magistrado.81  
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Eis o ponto central do problema. O ativismo ao atrelar a decisão judicial à 

vontade do julgador já representa um relativismo axiológico e iminente ruptura 

sistêmica no modelo do Estado Democrático de Direito, pois ―Se o direito for medido 

pela vontade (pessoal) do juiz, a sociedade perde controle hermenêutico sobre o 

Judiciário.‖82  

Nesse sentido, Leonard Schmitz aponta que: 

Diz-se isso, pois as questões que envolvem a escolha por uma 
postura ativista geralmente são referentes à já comentada 
―imobilidade‖ do legislador, ou a determinadas atitudes da 
Administração na implementação de suas políticas públicas. Quando 
essas questões são judicializadas, não há ganho democrático algum 
em transferir o juízo dos demais poderes à vontade do intérprete 
judicial.83  

 

No sentido de reduzir a discricionariedade e combater decisionismos, Lenio 

Luiz Streck propõe uma Teoria da Decisão Judicial, fundada em um conjunto mínimo 

de cinco princípios conformadores para o agir concretizador da Constituição. São 

eles: 1º) preservar a autonomia do direito para não depender de uma 

jurisprudencialização do direito; 2º) controle hermenêutico da interpretação 

constitucional como limite às decisões judiciais; 3º) efetivo respeito à integridade e à 

coerência do direito; 4º) dever fundamental de justificar as decisões ou de como a 

motivação não é igual à justificação; 5º) direito fundamental a uma resposta 

constitucionalmente adequada.84 

Considerando o filtro sugerido dos cinco princípios, o Poder Judiciário, 

compromissado com o comando constitucional, deve não somente motivar suas 

decisões, mas, sobretudo, justificá-las,85 de modo a assegurar que a decisão tomada 

seja a mais constitucionalmente adequada e, tão logo, a mais correta para o caso 

concreto. 
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Nessa linha é que a aferição e os limites ao controle judicial de políticas 

públicas serão propostos no Capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2. ÂMBITO DE COGNIÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PELO 
PODER JUDICIÁRIO 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS COMO CATEGORIA JURÍDICA 
 

Antes de analisar os instrumentos jurídicos processuais responsáveis pelo 

controle judicial de políticas públicas, parte-se do princípio de que política pública 

além de possuir natureza coletiva deve ser entendida como categoria jurídica. 

A começar pela definição dada por Ronald Dworkin ao conceituar a política 

pública (policies) no âmbito da Teoria do Direito, considerando-a como ―[...] aquele 

tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria 

em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade‖.86 

Já Fábio Konder Comparato considera a política pública como atividade, 

outrora advinda da teoria da empresa e hoje também empregada na esfera 

governamental. Conceitua como ―[...] um conjunto organizado de normas e atos 

tendentes à realização de um objetivo determinado. [...] A política, como conjunto de 

normas e atos, é unificada pela sua finalidade.‖87 

A respeito da natureza jurídica da política pública, outras concepções a 

definem como categoria normativa, ao lado dos princípios e das regras. Por outro 

lado, a política pública, por possuir objetivos determinados, atua de forma 

complementar no sentido de preencher os espaços normativos e concretizar as 

regras e os princípios.88 Tanto que para Ronald Dworkin, "Princípios são 

proposições que descrevem direitos; políticas (policies) são proposições que 

descrevem objetivos".89 
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Maria Paula Dallari Bucci ao trabalhar a conceituação de política pública no 

âmbito do direito e seu controle judicial, demostra a preocupação em identificar qual 

o teor da expressão jurídica a ser submetida à análise judicial. Se considerada 

atividade, composta por atos, decisões e normas de natureza heterogênea, recai na 

seara da discricionariedade administrativa; se considerada categoria normativa, 

enfrenta-se a dificuldade de exigibilidade e efetivação de direitos sociais, 

econômicos e culturais, desde seu nascimento até incorporar determinado programa 

de ação governamental.90 

Em acréscimo à definição de Maria Paula Dallari Bucci de que o programa 

da ação governamental resulta de um processo ou um conjunto de processos 

juridicamente regulados, complementa que: ―As políticas públicas devem ser vistas 

também como processo ou conjunto de processos que culmina na escolha racional e 

coletiva de prioridades, para a definição dos interesses públicos reconhecidos pelo 

direito‖.91 

Para que se delineie o alcance do controle judicial com maior precisão, não 

poderia deixar de trazer o conceito do que vem a ser política pública, pois, do 

contrário, o ponto de partida já estaria fadado a uma inadequada prestação da tutela 

jurisdicional. Com efeito, Maria Paula Dallari Bucci define juridicamente política 

pública: 

Política pública é programa de ação governamental que resulta de 
um conjunto de processos juridicamente regulados – processo 
eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo 
orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo 
judicial – visando coordenar os meios à disposição do Estado e as 
atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 
relevantes e politicamente determinados.92  
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De tal modo, política pública só deve ser entendida como pública se 

contemplar interesses de uma coletividade. Eis a explicação de Maria Paula Dallari 

Bucci:93 

Uma política é pública quando contempla os interesses públicos, isto 
é, da coletividade — não como fórmula justificadora do cuidado 
diferenciado com interesses particulares ou do descuido 
indiferenciado de interesses que merecem proteção — mas como 
realização desejada pela sociedade. Mas uma política pública 
também deve ser expressão de um processo público, no sentido de 
abertura à participação de todos os interessados, diretos e indiretos, 
para a manifestação clara e transparente das posições em jogo. 

 

As políticas públicas são instrumentos capazes de proporcionar, mediante a 

ação conjunta dos poderes públicos, a efetivação de direitos fundamentais sociais, 

conferindo aos cidadãos as condições necessárias para usufruírem a real liberdade 

e a igualdade material e, tão logo, a dignidade humana.  

Nessa linha, Gianpaolo Poggio Smanio complementa: 

 

As Políticas Públicas são instrumentos importantes para a 
concretização dos Direitos Fundamentais. Exigem atuação da 
Administração Pública, dos órgãos e Poderes do Estado na sua 
consecução. O arcabouço normativo que constitui as Políticas 
Públicas deve trazer a sua legitimação e eficiência. 
[...] as Políticas Públicas têm sua legitimidade e eficiência ao garantir 
a efetivação da cidadania no Estado Constitucional.94  

 

Para que o Estado cumpra os compromissos constitucionais e promova a 

efetividade de tais direitos, há que pautar sua atuação governamental na elaboração 

de políticas públicas sob a dimensão coletiva. É importante, contudo, compreender a 
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política pública como força originária, que se exterioriza no governo e tem sua forma 

institucionalizada por meio do direito que se reconhece no Estado.95  

Isso retrata a importância de se teorizar juridicamente o entendimento das 

políticas públicas, pois é sobre o direito que se estrutura o quadro institucional no 

qual atua uma política pública. ―Trata-se, assim, da comunicação entre o Poder 

Legislativo, o governo (direção política) e a Administração Pública (estrutura 

burocrática), delimitada pelo regramento pertinente‖.96  

Justamente por isso, se a política pública não estiver cumprindo seu 

propósito enquanto efetivação de direitos, poderá ser submetida ao controle judicial 

mediante as ações coletivas, oriundas das class actions norte-americanas, para a 

solução dos conflitos envolvendo direitos sistematizados nas políticas públicas.97  

Tanto é que a importância do tema de políticas públicas, em seu sentido 

jurídico, concentra-se não somente no direito público, que disciplina a atuação do 

Poder Público, mas, sobremaneira, no campo processual. Não é para menos. A 

partir da Lei 7.347/1985 e do Código de Defesa do Consumidor, amparados na 

Constituição Federal, a tutela de direitos passou por uma revolução paradigmática 

ao conferir proteção aos direitos tidos como difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, superando o modelo individualista.  

É certo que os direitos coletivos são amparados por instrumentos jurídicos 

específicos, a exemplo da ação civil pública, ação popular, mandado de segurança 

coletivo, mandado de injunção coletivo e ação de improbidade administrativa, mas 

não se pode perder de vista que uma demanda individual pode ter efeitos coletivos, 

beneficiando a totalidade de indivíduos que se encontram na mesma situação.98  

Se existe um controle mais efetivo por parte do Poder Judiciário sobre a 

atuação governamental ou diante de omissão legislativa, do que em outras 
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estruturas institucionais, não significa dizer que a atuação dos magistrados seja 

movida por estímulo volitivo que culmine em ativismo judicial. Pelo contrário, sua 

intermediação por meios das ações coletivas e ações constitucionais é formalizada 

pelo Poder Legislativo.99 

 

2.2 CICLO DE FORMAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: A ATUAÇÃO 

CONTINGENCIAL DO PODER JUDICIÁRIO  

 

Ao se falar de Estado Social e Democrático de Direito estamos diante do 

ambiente adequado para a consecução de objetivos coletivos, cuja atuação estatal 

passa a ser voltada à prestação de serviços públicos e de condições mínimas 

necessárias aos cidadãos. Para tanto, a ação do Estado deve ser racional e 

planejada mediante a elaboração e implementação de políticas públicas. 

Na medida em que políticas públicas representam programas de ação 

governamental fundados na concretização de direitos sociais, devem seguir um 

processo concatenado de ações desde a atividade de planejamento, a regulação de 

comportamentos, a organização da burocracia estatal, a distribuição de benefícios, a 

arrecadação de impostos, por exemplo.100 A par disso, as etapas de realização das 

políticas públicas, no formato cíclico, envolvem elaboração e planejamento, 

execução, avaliação e fiscalização. 

Antes mesmo de delinearmos cada etapa, importante compreender que a 

legitimidade da política pública está condicionada a obrigações juridicamente 

relevantes, ou seja, previstas na Constituição Federal, em tratados ou legislação 

infraconstitucional, mas a eles não se esgota. Ocorre que o ordenamento jurídico ao 

consagrá-las, vincula o Estado a agir de forma coordenada, envolvendo a 
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participação dos Poderes, entes da Federação e órgãos de governo, visando o 

atendimento prioritário de grupos marginalizados e, tão logo, da redução da 

desigualdade existente. 

Sob a perspectiva do conceito101 de política pública enquanto programa de 

ação governamental, desenvolvido pela Professora Maria Paula Dallari Bucci, 

associado à ideia de processos estatais pertinentes e interligados, demonstra-se o 

encadeamento de atos juridicamente coordenados e determinados. Com efeito, 

confere a clareza necessária: 

[...] o processo administrativo, porque é a matriz de organização do 
processo decisório no âmbito da Administração Pública, corpo 
executivo do governo; o processo legislativo, dado o interesse no 
exercício da iniciativa governamental sobre a elaboração das leis; o 
processo judicial, porque o Poder Judiciário é o foro último de 
decisão sobre conflitos relacionados à implementação dos direitos 
objeto das políticas públicas.102 

 

Acrescenta, ainda, o processo orçamentário, centrado na alocação de 

recursos, bem como o processo de planejamento, que orienta comportamentos 

futuros do Poder Público e dos agentes privados, e o processo eleitoral em função 

da eleição pelo povo de seus representantes.103  

Cada processo dentro de suas particularidades exerce importante função no 

resultado e avaliação da política pública, objetivando orientar as condutas no interior 

do Estado e fora dele. Ou seja, 

[...] no sentido de produzir um quadro de ação sustentável no tempo, 
hábil, portanto, a realizar de fato (e não apenas no plano da retórica, 
no sentido vulgar) os resultados enunciados na política, buscando a 
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qualidade e clareza da composição do arranjo institucional, com 
repercussão sobre as dimensões ética e técnica.104  

 

A par disso, há quatro elementos tidos como essenciais para a configuração 

de política pública: ação, coordenação, processo e programa, os quais nada mais 

são do que parâmetros objetivos que imprimem racionalidade à ação estatal. 

O modo pelo qual cada elemento relaciona-se ao outro depende da 

verificação de uma série de etapas e atividades distintas expressada no modelo de 

ciclo das políticas públicas. Dentre elas, Clarice Seixas Duarte destaca: 

(a) identificação dos problemas e demandas a serem atacados para 
a definição das prioridades a serem decididas junto aos formuladores 
de políticas públicas; (b) formulação de propostas concretas entre 
diferentes opções de programas a serem adotados; (c) 
implementação propriamente dita da política, com a criação da 
estrutura necessária e observância da burocracia existente, gasto de 
recursos e aprovação de leis; (d) avaliação dos resultados da política 
por meio da verificação dos resultados e aprovação das leis; (e) 
fiscalização e controle da execução da política por meio da atuação 
da sociedade civil, dos Tribunais de Contas e do Ministério 
Público.105  

 

Assim, a formulação de uma política pública, a partir de um planejamento 

racional, visa alcançar o máximo de ganho social possível, cujo delineamento pode 

se dar mediante estudos multidisciplinares e identificação dos grupos vulneráveis. 

Feito isso é possível estabelecer metas e resultados a serem atingidos em 

determinado intervalo de tempo, de modo a ampliar o alcance de um determinado 

direito.106  

Tamanha a importância das diretrizes iniciais que guiarão a fase de 

implementação ou execução da política pública e a utilização dos recursos 

disponíveis para a satisfação do fim coletivo. No entanto, nesta fase é mais comum 
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o irregular destino das verbas destinadas, razão pela qual é imprescindível a 

fiscalização e controle da política pública. 

A avaliação, segundo Clarice Seixas Duarte é: 

[...] o momento em que se verifica o impacto concreto da política, se 
os objetivos previstos estão sendo atingidos e se há algo a ser 
modificado; se existe uma relação de adequação entre os meios 
escolhidos e os fins almejados e se estes estão de acordo com 
determinados parâmetros preestabelecidos.107  

 

Trata-se, pois, da verificação da eficácia da política. 

Em decorrência das duas primeiras etapas, fundamental é a fase de 

fiscalização e controle, atividade a ser desenvolvida pelo Poder Judiciário mediante 

o controle judicial das políticas públicas, pela sociedade civil, por meio dos 

Conselhos Gestores e Auditorias Públicas, pelos Tribunais de Contas ao 

fiscalizarem os gastos públicos, e pelo Ministério Público na esfera da exigibilidade 

judicial das políticas públicas.108  

A atuação do Poder Judiciário era limitada a litígios individuais de caráter 

patrimonial, de modo que o controle judicial de políticas públicas era até então 

impensável, já que a intervenção jurisdicional era barrada pela intangibilidade da 

Administração Pública e do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da 

separação dos poderes. 

Ao se falar em limites e aferição do controle judicial das políticas públicas 

não está em questionamento a legitimidade do Poder Judiciário no exercício do 

controle judicial de políticas públicas e sua compatibilização com os objetivos 

constitucionais e direitos fundamentais, desde que observados os parâmetros do 

mínimo existencial e averiguado o alcance devido da reserva do possível, sempre 

pautados pelo filtro da Constituição Federal. 
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Não há que se levantar dúvida sobre a legitimidade do Poder Judiciário pelo 

fato de os juízes não serem eleitos democraticamente, tal como ocorre com os 

agentes políticos da Administração Pública e do Poder Legislativo. A atuação do 

magistrado ao proferir decisão judicial cujo objeto veicule política pública não é 

fundada na representatividade, mas sim no devido processo legal, na ampla defesa 

e no contraditório, fundada na argumentação racional em conformidade à 

Constituição Federal. 

Parte-se do propósito de que não há mais como sustentar o raciocínio de 

que o papel do juiz se reduz a declarar o direito e a criar a norma individual, sob a 

proteção da neutralidade e da premissa liberal de que todos são iguais perante a lei. 

No Estado Constitucional a jurisdição tem o dever de realizar os direitos 

fundamentais prometidos pela Constituição Federal, de modo a alcançar a igualdade 

material – concretizada no mundo dos fatos –, e assegurar aos indivíduos as 

mínimas condições para desfrutarem a liberdade. 

Dada a complexidade da realidade social, demanda-se do Estado a 

implementação e execução de ações governamentais, de cunho prestacional, para 

cumprir seu dever constitucional no intuito de oferecer a todos direitos 

indispensáveis à preservação da dignidade humana e, tão logo, garantir o exercício 

da cidadania.  

Apesar de a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, § 1º, conferir 

aplicação imediata às normas de direito fundamental, muitos dos direitos sociais 

necessitam da intervenção do legislador para que possam produzir seus principais 

efeitos. Isso porque as normas de direitos sociais são bem mais complexas para 

alcançar a efetividade do que as de direitos individuais e políticos, por exigirem do 

Estado prestações de ordem positiva. 

A partir da concepção de direitos prestacionais sociais é que se dará o 

enfoque aos limites ao controle judicial das políticas públicas. Para tanto, importante 

trazer a definição de Robert Alexy sobre direitos sociais tidos como direito a 

prestações materiais em sentido estrito, concretizados mediante políticas públicas. 



 

 

Direitos à prestação em sentido estrito são direitos do indivíduo, em 
face do Estado, a algo que o indivíduo, se dispusesse de meios 
financeiros suficientes e se houvesse uma oferta suficiente no 
mercado, poderia também obter de particulares. Quando se fala em 
direitos fundamentais sociais, como, por exemplo, direitos à 
assistência à saúde, ao trabalho, à moradia e à educação, quer-se 
primariamente fazer menção a direitos a prestação em sentido 
estrito.109  

 

É sabido que em se tratando de direitos à prestação cabe, primacialmente, 

ao Estado, na figura do legislador, a incumbência de definir as metas prioritárias e a 

elaboração de políticas públicas, ao Executivo a proposta, a implementação e 

execução de tais políticas e ao Judiciário, por sua vez, o controle da legalidade. 

Significa dizer que o Estado, enquanto Social e Democrático de Direito, tem 

a tarefa de promover prestações necessárias e serviços públicos adequados para o 

cumprimento dos objetivos fundamentais constitucionais e, tão logo, proporcionar o 

desenvolvimento da dignidade humana. Ou seja: ―para cumprir os ideais do Estado 

Social, a ação dos governantes deve ser racional e planejada, o que ocorre por meio 

da elaboração e implementação de políticas públicas‖.110  

A concretização das políticas públicas está condicionada a uma série de 

processos de natureza administrativa, legislativa e orçamentária, interligados à 

discricionariedade da Administração Pública e do próprio legislador, sob o escopo de 

alcançar a consecução dos direitos sociais.  

No entanto, importante ressaltar que conveniência e oportunidade jamais 

podem ser convertidas em inércia do Estado, já que a tomada de decisão deve ser 

no sentido de conceber políticas públicas para cumprir prestações positivas e 

materiais, atenuando desigualdades e promovendo a liberdade e a igualdade 

substantiva entre os indivíduos. 
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Segundo Ingo Wolfgang Sarlet:111 

O certo é que os direitos fundamentais sociais a prestações, 
diversamente dos direitos de defesa, objetivam assegurar, mediante 
a compensação das desigualdades sociais, o exercício de uma 
liberdade e igualdade real e efetiva, que pressupõem um 
comportamento ativo do Estado, já que a igualdade material não se 
oferece simplesmente por si mesma, devendo ser devidamente 
implementada. 

 

Para tanto, a proposta de uma política pública precisa ser legitimada pela 

racionalidade estatal, de modo que as diferentes atividades e etapas pertencentes 

ao ciclo das políticas públicas estejam alinhadas e devidamente articuladas entre os 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 

Isso porque o processo de definição e implementação de políticas públicas 

deve perpassar pelos três Poderes, desde a fase de identificação dos problemas e 

de prioridades, a formulação de propostas, a implementação propriamente dita em 

conformidade ao aparato administrativo, à dotação orçamentária e ao processo 

legislativo, a avaliação dos resultados e do impacto da política pública, e, por fim, a 

fiscalização e controle da execução da política pública mediante a atuação da 

sociedade (controle social), dos Tribunais de Contas e, judicialmente, pelo Poder 

Judiciário.112  

Tal concatenação de fases, abrangendo, pois, desde a definição à 

implementação de políticas públicas, traduz a racionalidade da atuação estatal e 

permite identificar prioridades, previsão de dotação orçamentária, eventuais 

problemas entre uma etapa e outra, e, tão logo, a conjectura dos resultados. 

Justamente por isso o diálogo entre os Poderes Públicos e a sociedade, se 

presente em todas as etapas, é fundamental para a viabilização plena dos direitos 

sociais e ao cumprimento dos fins constitucionais do Estado Social. No entanto, se 
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omisso o Poder Legislativo na regulamentação e definição das diretrizes, ou inerte o 

Poder Executivo na execução das políticas públicas, propicia a fiscalização e o 

controle judicial da efetivação dos direitos sociais, cujos limites de sua atuação serão 

avaliados na sequência. 

A respeito da judicialização dos direitos sociais, Maria Paula Dallari Bucci 

esclarece: 

A própria existência da chamada ‗judicialização da política‘ é um fator 
que por si demonstra a processualidade das políticas públicas, na 
medida em que maior número de conflitos sociais passa a ser 
submetido à lógica processual, submetendo ao Poder Judiciário, uma 
vez que o modelo jurídico da Constituição favorece a admissão do 
conflito, e não sua rejeição. O processo judicial vem-se 
modernizando e atualizando, não apenas no Brasil, de modo a 
buscar corresponder ao anseio social. São exemplos disso os 
processos coletivos, a abertura ao tratamento dos interesses difusos 
e coletivos, a adoção das tecnologias de informação e comunicação, 
e uma série de inovações processuais e procedimentais que 
decorrem da litigiosidade de massa, isto é, a ampliação das formas 
de acesso à justiça e, ligado a isso, o aumento da importância social 
dessas formas de solução de controvérsias, em busca de maior 
amplitude e eficácia.113 

 

Tamanha a repetição de ações ao atendimento de direitos individuais – em 

detrimento do interesse da coletividade – que refletiu na seara das políticas públicas. 

É o que tem ocorrido, notadamente, com os direitos prestacionais à saúde, a 

exemplo da grande quantidade de demandas judiciais individuais visando o 

fornecimento de remédio ou tratamento médico a quem dele necessite.114 

Considerando que as políticas públicas constituem direitos de ordem coletiva 

há que se buscar, assim, meios processuais que objetivem a prestação coletiva da 

tutela jurisdicional, sem, contudo, ferir o compromisso democrático e exceder os 

limites da discricionariedade judicial. 
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Não se pretende avocar o controle judicial como mártir da efetivação das 

políticas públicas, mas viabilizar a democratização do acesso à justiça na busca da 

concretização dos direitos sociais e, por sua vez, da cidadania. Para tanto, o 

trabalho desloca-se para a análise da ação civil pública e das ações de controle de 

constitucionalidade enquanto limites ao controle judicial. 

Aliado ao ciclo das políticas públicas faz-se necessário um sistema de 

indicadores técnico-científicos para mensurar os avanços e retrocessos na aplicação 

dos direitos sociais, bem como manter viva a rede de articulação, coordenação e 

participação de todos os envolvidos. 

 

2.3 CONTROLE JUDICIAL DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA EM 

MATÉRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS: SUPERAÇÃO DA DOGMÁTICA 

POSITIVISTA 

 

2.3.1 Compreendendo a discricionariedade 

 

O questionamento que se propõe sobre a compreensão do conceito de 

discricionariedade e sua relação com o direito tem por propósito avaliar se a noção 

de competência discricionária atribuída ao administrador público, no âmbito das 

escolhas de políticas públicas, é condizente com o regime democrático de direito. 

O desafio está em delimitar o limite do significado de discricionariedade, 

principalmente ao evocar o uso da conveniência e oportunidade na tomada de 

decisão relativa à questão jurídica, por parte da Administração Pública, para 

alcançar uma finalidade.  

Isso implica em enfrentar o eixo metodológico do Direito Administrativo em 

torno da ideia de ―poder‖, quando, na verdade, como bem explicita Celso Antônio 

Bandeira de Melo, é o ―dever‖ que determina a lógica do Direito Público. Desse 



 

 

modo: ―[...] o dever assinalado pela lei, a finalidade nela estampada, propõe-se, para 

qualquer agente público, como um imã, como uma força atrativa inexorável do ponto 

de vista jurídico.‖115 

A respeito das causas normativas que ensejam a discricionariedade, Celso 

Antônio Bandeira de Melo considera três premissas autorizativas: a) hipótese da 

norma; b) comando da norma; c) finalidade da norma.116 

A primeira delas, hipótese da norma, refere-se à imprecisão de conteúdo 

legal ao descrever a situação fática, envolto de conceitos fluidos e vagos. Já o 

comando da norma propõe alternativas de conduta, conferindo ao agente uma 

margem de liberdade para apreciação da oportunidade e da conveniência. E, por 

fim, a finalidade da norma é baseada em valor, também fundado em conceitos 

indeterminados.117 

No entanto, há a ressalva de que a discricionariedade não se expressa nas 

causas determinantes, mas sim no conteúdo do ato, já que ―[...] é na ocasião em que 

se pratica o ato, elegendo o ato tal ou o ato qual, uma vez decidido o instante de 

praticá-lo (quando há discrição também quanto a isto), é na providência adotada que 

realmente se traduz a discrição‖.118  

Esse é o ponto essencial da análise de Celso Antônio Bandeira de Melo: ao 

evocar a discricionariedade não se espera outra conduta do administrador que não 

seja aquela capaz de satisfazer a finalidade legal com excelência, cumprindo o 

comando da norma. Em suas palavras, 

O administrador está, então, nos casos de discricionariedade, 
perante 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.119 
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Sob essa análise, ainda que a tomada de decisão seja pautada na 

apreciação subjetiva do administrador, não há que se considerar a 

discricionariedade como um poder autônomo, já que a liberdade de atuação não 

está blindada aos limites da lei. 

Irene Patrícia Nohara retrata que: 

A discricionariedade não é um poder autônomo, porque ela implica 
na liberdade de atuação dentro da lei ou da moldura normativa (que 
abrange regras e princípios) fornecida pelo ordenamento jurídico, ou 
seja, a Administração, ao praticar um ato discricionário, deve 
respeitar os limites da lei em que se fundamenta.120

 

 

Por outro lado, reside, aqui, o problema em identificar o momento em que 

existirá a discricionariedade no caso concreto e o modo pelo qual será averiguada, 

cujo ponto de análise recai na interpretação de conceitos jurídicos indeterminados. 

Veja-se: 

Para averiguar a presença ou não de discricionariedade no caso 
concreto é importante refletir acerca da estruturação dos conceitos 
jurídicos indeterminados em zonas de certeza negativa e positiva, 
distintas da zona de indeterminação. Se a interpretação do caso 
concreto recair na zona indeterminada, existirá discricionariedade.121  

 

Por conceito jurídico indeterminado encontra-se aquele conteúdo estruturado 

sob o formato de textura linguística aberta e fluida, que, em razão de sua baixa 

densidade normativa, comporta certo grau de imprecisão quanto à aplicação ao caso 

concreto. 

A experiência física sobre a propagação retilínea da luz, fundada na 

formação da sombra e da penumbra, exemplifica a estrutura do conceito 
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indeterminado, coberta por uma zona de certeza e de incerteza, bem como, ainda, 

por uma zona de certeza negativa (aquilo que não é).  

Desta forma, o texto linguístico que compõe o conceito jurídico 

indeterminado, a exemplo do interesse público, da boa-fé, do justo motivo, entre 

tantos outros, é formado por um núcleo duro capaz de clarificar a interpretação e de 

uma faixa de penumbra, em que reside a zona de incerteza. Em contraponto, extrai-

se, também, a chamada zona de certeza negativa, excluindo da interpretação aquilo 

que não se aplica ao caso concreto. 

Para ilustrar, basta visualizar o experimento de uma vela acesa, 

representada como ponto de luz e núcleo essencial de certeza conceitual, quando 

direcionada ao objeto projetará uma sombra, tomada de ausência total de luz (zona 

de certeza negativa). Em contrapartida, ao afastar o ponto de luz do objeto, a 

projeção representará uma penumbra, ou seja, uma zona cinzenta com luz 

intermediária, similar ao momento do crepúsculo em que prepondera uma coloração 

gradiente entre a claridade do dia e a escuridão da noite. 

Justamente em razão dessa linha de penumbra é que Karl Engisch distingue 

o que pode ser considerado um conceito claro e exato daquele que margeia a 

dúvida, tido como conceito jurídico indeterminado. 

Podemos distinguir nos conceitos jurídicos indeterminados um núcleo 
conceitual e um halo conceitual. Sempre que temos uma noção clara 
do conteúdo e da extensão dum conceito, estamos no domínio do 
núcleo conceitual. Onde as dúvidas começam, começa o halo do 
conceito.122 

 

Dessa forma, a estrutura do conceito jurídico indeterminado é composta por 

um núcleo fixo (Begriffkern), também chamado de zona de certeza, uma zona 

intermediária ou halo do conceito (Begriffhof) e, por fim, pela zona de certeza 

negativa, cujos dados são certos quanto à exclusão do conceito.123 
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Importante salientar que o conceito jurídico indeterminado lançado pelo 

legislador no texto normativo não deve servir de combustível à outorga de 

discricionariedade na tomada de decisão do administrador público na escolha da 

política pública. 

Não há espaço para o agir livre da Administração Pública baseado na 

discricionariedade, sem que se atenha aos limites legais e aos critérios estritamente 

jurídicos, valendo-se o administrador de uma multiplicidade de opções igualmente 

válidas. 

Isso porque, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro:124 

[...] o emprego de conceitos imprecisos pelo legislador não significa 
outorga de discricionariedade à Administração, pois somente o juiz, 
com sua imparcialidade e seus conhecimentos técnicos, tem 
condições de encontrar a solução mais adequada a cada caso 
concreto. As autoridades incumbidas de aplicar a lei não têm 
liberdade de escolher, segundo seus próprios critérios, a solução que 
lhes pareça mais conveniente; elas têm de observar os limites legais 
e obedecer ao fim de interesse público expresso em lei, segundo as 
regras da mais racional administração. 

 

É descabido atrelar a interpretação dos conceitos jurídicos indeterminados à 

discricionariedade, pois, por mais incerto e fluido que seja o conceito contido no 

texto normativo, a vagueza não autoriza a Administração Pública atuar livremente, 

sob o resguardo da oportunidade e da conveniência, e não a isenta de controle 

jurisdicional.125 A contrário senso, significaria autorizar a Administração Pública atuar 

no espaço livre da lei (gesetzesfrei Raum).126 

Na visão deste trabalho, o administrador ao valer-se da discricionariedade, 

segundo critérios subjetivos de oportunidade e de conveniência, sem, contudo, 
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motivar sua escolha em conformidade à Constituição Federal e à lei, age na 

contramão do Estado Democrático de Direito.  

Daí a preocupação científica em não vincular toda e qualquer abertura e 

fluidez do texto normativo à discricionariedade do intérprete ao escolher a via 

considerada mais adequada pautada na apreciação subjetiva, sob juízo de 

oportunidade e de conveniência, uma vez que ao fazê-lo estaria legitimando a 

tomada de decisão fora dos parâmetros constitucionais de racionalidade. O 

problema é que o uso incorreto da discricionariedade, na linha tênue da 

arbitrariedade, ocasiona risco às premissas democráticas, seja no âmbito de 

atuação do administrador público, seja do julgador.  

Tanto que em alemão discricionariedade consiste em livre apreciação, 

chamada de freie Ermessen, razão pela qual Eduardo García de Enterría e Tomás-

Ramón Fernández, apoiados em A. Hauriou e Meyer-Anschütz, aduzem que: 

A discricionariedade seria assim a expressão de uma liberdade 
absoluta de determinação, localizada no próprio centro da 
personalidade administrativa, em sua autonomia pessoal (A. 
Hauriou); caracterização na qual desaparece o aspecto originário de 
uma atividade administrativa limitada à mera execução legal. Fato 
que, bem entendido, não seria uma simples tomada de partido no 
plano teórico, mas uma concepção que fundamenta as mais graves 
consequências práticas. A Administração poderia fazer ―não apenas 
aquilo que a Lei expressamente lhe autoriza, senão tudo aquilo que a 
Lei não veda‖ (Meyer-Anschütz). De forma mais específica: seria 
preciso entender que a Administração pode usar de sua 
discricionariedade, isto é, de sua livre autonomia, em todos aqueles 
extremos não disciplinados pela Lei.127  

 

Não por acaso o espaço de livre entendimento fundado na 

discricionariedade é considerado por Hans Huber como o ―cavalo de Troia‖128 dentro 

do Estado de Direito, que, aparentemente sem caráter nocivo e legítimo, pode ser 

                                                             
127

 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, op. cit., p. 447. 
128

 Entendimento reafirmado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery; Eduardo García 
de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, em JUNIOR NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. 
Constituição Federal comentada e legislação constitucional. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 490; ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, op. cit., p. 
464. 



 

 

transformado em arbitrariedade, tal como fizeram os gregos no notório episódio em 

Troia. 

Para combater a subjetividade que circunda a discricionariedade e, por sua 

vez, não ser inimiga do Estado de Direito, a tomada de decisão sempre deve estar 

em conformidade à Constituição Federal e à lei, pautada na observância aos 

princípios da legalidade, da razoabilidade, da necessidade e sujeita à sindicabilidade 

pelo Poder Judiciário.129 

Sendo assim, a competência discricionária não pode ser exercida como se 

fosse um poder autônomo, pois o âmbito de liberdade na atuação do administrador-

intérprete não pode evadir do perímetro que delimita a lei ou a moldura normativa 

(regras e princípios), pertencente ao ordenamento jurídico.130 

Significa dizer que o administrador, seja na concretude dos conceitos 

jurídicos indeterminados, seja na escolha de políticas públicas, tem o dever jurídico 

de motivar e fundamentar o ato administrativo de acordo com os parâmetros 

constitucionais e legais, sem isenção de controle judicial e eventual invalidade do 

ato.131 

A propósito, Hely Lopes Meirelles assevera que eventuais abusos, ainda que 

frutos da competência discricionária atribuída por lei, não estão livres de controle 

judicial. Porém, de nada adianta a supressão da discricionariedade administrativa 

em prevalência da judicial, do contrário ambos os casos não passam de 

decisionismo. 

[...] erro é considerar-se o ato discricionário imune à apreciação 
judicial, pois a Justiça poderá dizer sobre sua legitimidade e aos 
limites de opção do agente administrativo, ou seja, a conformidade 
da discricionariedade com a lei e com os princípios jurídicos. O que o 
Judiciário não pode é, no ato discricionário, substituir o 
discricionarismo do administrador pelo do juiz. 
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Por discricionariedade administrativa tradicionalmente entende-se como a 

prerrogativa da Administração Pública em promover escolhas a partir de seu juízo de 

conveniência e oportunidade, a fim de melhor atender ao interesse público, tema 

concernente ao mérito do ato administrativo. 

Para Celso Antonio Bandeira de Mello,132 

Discricionariedade [...] é a margem de liberdade que remanesça ao 
administrador para eleger, segundo critérios consistentes de 
razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos cabíveis, 
perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a 
solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por 
força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no 
mandamento, dela não se possa extrair objetivamente, uma solução 
unívoca para a situação vertente. 

 

Ao considerar que a discricionariedade está diretamente atrelada ao juízo 

subjetivo do administrador, pressupõe-se que as escolhas são finitas ao intelecto 

humano, ou seja, objetivamente não é possível prever todas as soluções para 

atender às múltiplas demandas no âmbito da Administração Pública.133 

Em razão disso, tanto o conceito de interesse público, como o de mérito 

administrativo, fundado no juízo de oportunidade e conveniência, ambos são 

juridicamente indeterminados, já que ―[...] inexiste discricionariedade que possa 

fornecer uma multiplicidade de alternativas igualmente válidas para o administrador 

decidir.‖134 

Se na tomada de decisão administrativista o parâmetro da supremacia do 

interesse público sobre o particular é analisado sem levar em consideração os 

direitos fundamentais, inclusive os direitos individuais, o ato já não é capaz de 

conferir força normativa à Constituição.  
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A respeito da supremacia do interesse público em detrimento de direitos 

fundamentais, Nelson Nery Junior considera que: 

Não se legitimam restrições aos direitos fundamentais meramente 
porque existiria, prima facie, supremacia do interesse público sobre 
os direitos fundamentais porque estes vinculam a atuação estatal no 
âmbito dos três poderes e são limites, inclusive, ao Poder 
Constituinte. Com maior razão, não podem ser suprimidos por uma 
suposta primazia do interesse público, porque, no Estado 
Constitucional, a atividade da Administração Pública não se limita 
mais apenas pelo princípio da legalidade, mas sua atuação também 
encontra limites nos direitos fundamentais.135 

 

Da mesma forma no que diz respeito ao mérito administrativo. Apesar de 

parte da doutrina136 entendê-lo como resultado da discricionariedade administrativa, 

na medida em que é submetido ao juízo de oportunidade e conveniência, cuja 

revisão judicial se restringe tão somente à legalidade, por outro lado, há quem 

entenda que se o objeto do ato administrativo envolver questão jurídica não pode ser 

discricionário, sendo passível, portanto, de controle judicial.137 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery corroboram com a última 

corrente: 

No Estado Constitucional, não há mais espaço para o ato 
administrativo puramente discricionário. A discricionariedade não se 
coaduna com o Estado Democrático de Direito, uma vez que todo ato 
do Poder Público, principalmente aquele restritivo de direitos, deve 
ser amplamente fundamentado, expondo com exaustão os 
fundamentos fático-jurídicos a fim de demonstrar porque aquela 
escolha da Administração Pública é a melhor possível; (e) o ato do 
poder público que restringe direito fundamental pode ser amplamente 
revisado pelo Poder Judiciário, em razão de dois fundamentos 
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principais. Primeiro porque nessa matéria inexiste discricionariedade 
administrativa que não possa ser sindicada pelo Judiciário; segundo, 
porque, em última instância, é tarefa do próprio Judiciário examinar 
se existe ilegalidade e principalmente a (in)constitucionalidade do 
citado ato; qualquer restrição a esse direito configurará flagrante 
violação ao disposto na CF 5.º XXXV.138 

 

É certo que ao considerar o controle judicial da discricionariedade 

administrativa existe a preocupação em não transformá-la em discricionariedade 

judicial, sob pena de vivenciarmos um modelo tecnocrático da função judicial, 

transformando o juiz em administrador do Estado providência.139 

Por outro lado, há quem defenda140 a redução da discricionariedade 

administrativa a zero perante o caso concreto, no sentido de viabilizar uma única 

resposta correta. 

Em sentido divergente, Irene Patrícia Nohara aponta as implicações da ação 

da teoria reducionista: 

Reduzir a zero a discricionariedade implica assumir que o 
desempenho da função administrativa sempre poderá ser substituído 
pela função jurisdicional, mesmo que o agente público tenha tomado 
decisão dentro do ordenamento jurídico, ou seja, se não houver 
discricionariedade o Judiciário poderá invalidar toda ação do 
Executivo a partir da alegação de que aquela medida não foi a que 
atendeu com ‗justeza‘ ao interesse público concreto.141 

 

O que se pretende dizer é que os conceitos jurídicos tidos como 

indeterminados se transformam em determinados diante do caso concreto, o qual 

delimita o âmbito da realidade com maior exatidão, já que por meio da ―[...] técnica 

do conceito jurídico indeterminado, a Lei faz referência a uma esfera de realidade 
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cujos limites não aparecem bem definidos em sua redação, não obstante o qual é 

óbvio que tenta delimitar uma hipótese concreta.‖142 

Para Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández:143 

A discricionariedade é essencialmente uma liberdade de escolha 
entre alternativas igualmente justas, ou, se se preferir, entre 
indiferentes jurídicos, porque a decisão geralmente se fundamenta 
em critérios extrajurídicos (de oportunidade, econômicos etc.) não 
incluídos na Lei e remetidos ao crivo subjetivo da Administração. Ao 
contrário, a aplicação de conceitos jurídicos indeterminados é um 
caso de aplicação da Lei, já que se trata de subsumir a uma 
categoria legal (configurada, não obstante seus limites imprecisos, 
com a intenção de delimitar uma hipótese em concreto) algumas 
circunstâncias reais e determinadas; justamente por isso é um 
processo vinculado, que se esgota no processo intelectivo de 
compreensão de uma realidade, no sentido de que o conceito legal 
indeterminado pretendeu, processo no qual não interfere nenhuma 
decisão de vontade do aplicador, como é próprio daquele que exerce 
uma potestade discricionária. 

 

Isso significa que a essência da discricionariedade reside na pluralidade de 

soluções – em tese, igualmente aceitáveis – suscetíveis à liberdade de escolha pela 

Administração. No entanto, o controle da discricionariedade é legítimo justamente 

para operar a observância dos limites que a lei e o direito estabelecem em cada 

caso para emoldurar a liberdade de escolha.144 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ao disporem sobre a 

discricionariedade e a Administração Pública, alertam que: 

Para não ser inimiga do Estado de Direito, a discricionariedade 
administrativa sempre depende da lei, da conformidade a 
Constituição, da observância dos princípios da igualdade, da 
legalidade, da proporcionalidade, da necessidade, bem como de sua 
sindicabilidade pelo Poder Judiciário.145 

Acrescente-se que o controle judicial da discricionariedade deve versar 

sobre as questões jurídicas, a exemplo de ações governamentais que envolvam 
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políticas públicas, a fim de coibir eventual violação aos preceitos democráticos e aos 

direitos fundamentais.  

Isso porque, sempre que estiverem em disputa direitos fundamentais à 

margem da escolha do administrador, uma vez violados, a intervenção do Poder 

Judiciário se faz obrigatória para fornecer a resposta constitucionalmente adequada 

em substituição àquela proferida pela Administração.146-147 

Eis o propósito deste item ao balizar o que vem a ser discricionariedade, 

conceito fronteiriço que margeia o Estado de Direito e que se não exercido em 

observância aos limites da Constituição Federal e da lei, a mera substituição da 

discricionariedade administrativa pela judicial é o retrato da consagração do ―cavalo 

de Troia‖. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.3.2 Fundamento constitucional do controle judicial 
 

Para analisar o fundamento constitucional do controle judicial é importante 

trazer o panorama histórico que delineou a construção do direito e, por via de 

consequência, a atuação do Poder Judiciário, sobretudo representada pela figura do 

juiz. 

A construção dos direitos não nasceu de uma só vez, nem de uma vez por 

todas.148 O direito, por ser dinâmico e vivo, acompanha as transformações sociais, 

políticas, econômicas e culturais do período histórico que vivencia. Tanto é assim 

que a ideia de constitucionalismo, enquanto limitação de poder e supremacia da 

Constituição, foi desenhada sob uma perspectiva histórica voltada ao 

reconhecimento e proteção de direitos. Se fundado fosse no absolutismo, não 

estaria a se falar de constitucionalismo, mas sim de mera decisão política. 
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Georges Abboud retrata que: 

O Constitucionalismo surge como fenômeno histórico-político, cuja 
função consiste em limitar e racionalizar o poder político, 
estabelecendo regras normativas a partir dos quais o Estado pode 
agir. Ademais, é o constitucionalismo que impõe limites ao poder 
soberano, mediante a divisão dos poderes, estabelecendo como 
valores primordiais da sociedade a liberdade, igualdade e a 
preservação dos direitos fundamentais.149  

 

Justamente em razão disso é que a teoria da separação dos poderes de 

Montesquieu vem no sentido de limitar a liberdade política no âmbito da 

Constituição. Isso porque, ―em um Estado, isto é, numa sociedade onde existem leis, 

a liberdade só pode consistir em poder fazer o que se deve querer e em não ser 

forçado a fazer o que não se tem o direito de querer‖.150 

Para tanto, Montesquieu delimita a função judicial, legislativa e executiva sob 

o fundamento de evitar a tirania. 

Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o 
poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe 
liberdade; porque se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo 
senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente.151  

 

Foi no período do liberalismo que a teoria da separação dos poderes se 

consagrou de tal forma que passou a representar condição imprescindível para a 

validade e legitimidade do ordenamento constitucional. Tanto que o artigo 16 da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão assim previu: ―A sociedade em 

que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação 

dos poderes não tem Constituição‖.152 
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Apesar de o juiz ter sido retratado como a ―boca da lei‖, restrito a declarar a 

lei ao caso concreto e desprovido do poder de dar ordem às partes por lhe faltar o 

poder de imperium, tal concepção foi sendo alterada ao longo do tempo. Basta 

pensar na judicial review norte-americana decorrente do controle de 

constitucionalidade exercido pelo juiz John Marshall no caso Madison versus 

Marbury, em 1803. Em seu voto sustenta que qualquer lei incompatível com a 

Constituição não pode ser considerada válida, devendo prevalecer a supremacia da 

Constituição. 

Em contraponto ao constitucionalismo liberal, novas exigências sociais 

advieram do processo de industrialização no sentido de promover o bem-estar social 

e a dignidade humana e, tão logo, inseri-los no texto constitucional. No entanto, de 

nada adiantaria introduzi-los na Constituição Federal se os meios de implementá-los 

fossem desprovidos de efetividade, daí a necessidade do controle judicial. 

A partir do Estado Social, a atuação do Poder Judiciário se amplia. Para Ada 

Pellegrini Grinover:153 

A transição entre o Estado liberal e o Estado social promove 
alteração substancial na concepção do Estado e de suas finalidades. 
Nesse quadro, o Estado existe para atender ao bem comum e, 
consequentemente, satisfazer direitos fundamentais e, em última 
análise, garantir a igualdade material entre os componentes do corpo 
social. [...] Agora, ao dever de abstenção do Estado substitui-se seu 
dever a um dare, facere, praestare, por intermédio de uma atuação 
positiva, que realmente permita a fruição dos direitos de liberdade da 
primeira geração, assim como dos novos direitos. E a função de 
controle do Poder Judiciário se amplia. 

 

Desde então os textos constitucionais passaram a contemplar os direitos 

sociais e sua exequibilidade ficou a cargo da prestação jurisdicional mediante o 

controle judicial da discricionariedade administrativa.154 
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Acresce-se ao fato de que a própria Constituição Federal contemplou no 

artigo 3º dentre os objetivos fundamentais da República a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e redução das 

desigualdades sociais e regionais, bem como a promoção do bem de todos e o do 

desenvolvimento nacional.  

Apesar de lá estarem previstos, a concretização depende de uma série de 

variáveis que envolvem desde a vontade política na formulação de metas e 

execução de políticas públicas, previsão orçamentária, a devida avaliação se os 

objetivos estão sendo alcançados e a que custo até a fiscalização por meio da 

própria sociedade, do Tribunal de Contas e do Ministério Público. 

A partir do comando constitucional ou legal, cabe ao Estado promover as 

ações necessárias para a consecução dos objetivos fundamentais contidos no artigo 

3.º. 

Segundo Oswaldo Canela Junior:155 

Se a igualdade substancial, matriz do referido art. 3.º, somente puder 
ser alcançada com a satisfação dos direitos fundamentais –, 
sobretudo dos direitos sociais –, a omissão dos Poderes Legislativo e 
Executivo na promoção de políticas públicas destinadas à respectiva 
satisfação espont nea gerará dano à sociedade, reparável por meio 
da atividade jurisdicional. 

 

Para cumprir o propósito constitucional, o Poder Judiciário é legitimado a 

exercer o controle judicial de políticas públicas que, em razão de ação ou omissão 

dos demais Poderes Executivo e Legislativo, não promoveram a satisfação integral 

dos direitos fundamentais. 

Isso porque, segundo Marçal Justen Filho:156 

A transformação concreta da realidade social e sua adequação ao 
modelo constitucional dependem primordialmente do 
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desenvolvimento de atividades administrativas efetivas. [...] a 
supremacia da Constituição não pode ser mero elemento do discurso 
político. Deve constituir o núcleo concreto e real da atividade 
administrativa. Isso equivale a rejeitar o enfoque tradicional, que 
inviabiliza o controle nas atividades administrativas por meio de 
soluções opacas e destituídas de transparência, tais como 
‗discricionariedade administrativa‘, ‗conveniência e oportunidade‘ e 
‗interesse público‘. Essas fórmulas não devem ser definitivamente 
suprimidas, mas sua extensão e importância têm de ser restringidas 
à dimensão constitucional e democrática. 

 

Ao inserir os objetivos fundamentais dentre os mandamentos constitucionais, 

o Estado brasileiro assume, inclusive, um compromisso ético perante a comunidade 

internacional. Uma vez consagrado o sistema ético de referência fundado na 

garantia de direitos fundamentais, não pode o Poder Judiciário se esquivar do 

compromisso político-institucional que a Constituição lhe outorgou.157 

 

2.3.3 Releitura do princípio da legalidade 
 

O princípio da legalidade, pilar do Estado de Direito, é vinculado à 

interpretação estrita de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei, isto é, o indivíduo pode fazer tudo aquilo que 

não lhe é expressamente vedado, enquanto a Administração pode fazer apenas o 

que a lei expressamente lhe permite. 

A respeito do conteúdo estrito do princípio da legalidade e seu alcance na 

esfera de atuação da Administração Pública, Charles Eisenmann esclarece que a 

afirmação:  

‗A Administração deve atuar legalmente‘ implica, no mínimo, que ela 
só deve proceder de forma compatível com o sistema das normas 
legislativas, isto é, que não desconheça, não contradiga, não fira ou 
não infrinja dispositivo algum da lei.158 
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Para Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernandez, a definição de 

legalidade da Administração está atrelada a uma técnica de atribuição legal de 

potestades:  

O princípio da legalidade da Administração se manifesta em um 
mecanismo técnico preciso: a legalidade atribui potestades à Admi-
nistração, de forma específica. A legalidade outorga faculdades de 
atuação, definindo com cuidado seus limites, confere mandato, 
autoriza a Administração para sua ação, conferindo a esta poderes 
jurídicos para tanto. Toda ação administrativa apresenta-se assim 
como exercício de um poder atribuído previamente pela Lei e por ela 
delimitado e elaborado. Sem uma atribuição legal prévia de 
potestades, a Administração não pode atuar, pura e simplesmente.159 

 

No cenário pós-Constituição Federal de 1988, a legalidade estrita já não é o 

único ponto de partida para a atuação da Administração Pública, pois seu agir passa 

a ser orientado a partir da Constituição Federal. Desde então, a constitucionalização 

do direito administrativo delineou parâmetros de atuação, vinculando a 

Administração Pública à normatividade constitucional, com destaque para os direitos 

fundamentais.160 

Tanto é assim que, para Germana de Oliveira Moraes, o controle judicial de 

políticas públicas está além da mera verificação da legalidade do ato: 

[...] a extensão do controle jurisdicional da aplicação dos conceitos 
jurídicos verdadeiramente indeterminados ou de prognose, bem 
como dos conceitos que envolvem discricionariedade, alarga-se, 
para além do controle mínimo dos aspectos vinculados do ato 
administrativo, à luz do princípio da legalidade, ao controle, para o 
fim de invalidar o ato lesivo ou ameaçador de direito, de aspectos 
não vinculados desse ato, seja em decorrência dos demais princípios 
constitucionais da Administração Pública, de impessoalidade, 
moralidade e eficiência, seja por força do princípio constitucional da 
igualdade e ainda dos princípios gerais de Direito da 
proporcionalidade e da razoabilidade.161 
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No entanto, boa parte da doutrina ainda é refratária quanto à revisão do 

mérito administrativo pelo Poder Judiciário, o que acaba por refletir na jurisprudência 

dos Tribunais.162 Exemplo disso é o entendimento de Seabra Fagundes,163 Celso 

Antonio Bandeira de Mello164 e José dos Santos Carvalho Filho165 na medida em que 

a natureza do controle judicial deve consistir em uma revisão dos atos 

administrativos no tocante à legalidade, e não quanto ao mérito (ou seja, 

discricionariedade).  

Em um Estado Constitucional o fundamento de que o Poder Judiciário se 

restringe à análise da legalidade do ato administrativo não pode servir de blindagem 

ao controle judicial de políticas públicas, e, também, não o autoriza substituir o 

critério de conveniência e oportunidade do administrador pelo do julgador.166 Não há 

ganho democrático trocar uma discricionariedade pela outra. 
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A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery retratam a 

releitura do princípio da legalidade a partir do princípio da constitucionalidade: 

No Estado Constitucional, o princípio da legalidade sofre releitura de 
modo que a atividade da Administração Pública passa a vincular-se 
ao texto constitucional. Essa nova vinculação ocorre em virtude de 
substituição da lei pela Constituição como fundamento direto e 
imediato do agir administrativo sobre determinadas matérias. 
Portanto, no Estado Constitucional, configurou-se substituição da 
reserva vertical da lei por reserva vertical da própria Constituição. 
Essa substituição permitiu que a Constituição passasse a ser o 
fundamento direto do agir administrativo, o que lhe permite a 
realização do controle de constitucionalidade em certa medida.167 

 

Isso significa que se o poder público agir na contramão dos mandamentos 

constitucionais, causando danos aos cidadãos ou à coletividade, não impede o 

exercício do controle da discricionariedade administrativa pelo Poder Judiciário em 

virtude da incidência da garantia constitucional do direito de ação, prevista no artigo 

5.º, XXXV.168 

 

2.3.4 Separação dos Poderes: inafastabilidade do controle do Poder Judiciário 
 

O propósito da separação dos Poderes, consagrado como princípio 

constitucional fundamental e com status de cláusula pétrea, nos termos do art. 2ª e 

do art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal, revela que a pretensão do constituinte 

foi a de estabelecer a divisão entre os Poderes, que fossem independentes e 

harmônicos entre si, a fim de coibir práticas de abuso de poder. 

Não por acaso, pensando na divisão de Poderes sugerida por Montesquieu 

e em razão da então suspeição do Poder Judiciário, surgiu o contencioso 

administrativo no período posterior à Revolução Francesa para que o próprio Poder 

Executivo julgasse os conflitos de natureza administrativa.  
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O contencioso administrativo,169 estruturado a partir do Conselho de Estado 

– instância máxima da justiça administrativa – teve pouca ingerência no Brasil, uma 

vez que a Constituição Imperial de 1824 até chegou a dispor sobre a criação do 

Conselho de Estado, mas seu papel era muito consultivo, já que dependia do aval 

do Imperador, do que jurisdicional propriamente dito.170 

A partir da instauração da República e sob a influência do sistema norte-

americano, a Constituição de 1891 deu lugar ao sistema de jurisdição una, hoje 

fundamentada no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988, que configura o 

exercício da jurisdição pelo Poder Judiciário. Trata-se, pois, de direito fundamental 

de ação assegurado não só ao indivíduo, mas também à coletividade, ao garantir o 

acesso à justiça para a proteção dos interesses difusos e coletivos, seja de natureza 

preventiva ou reparatória. 

Sobre o princípio constitucional do direito de ação, Nelson Nery Junior 

pontua: 

[...] além do direito ao processo justo, todos têm o direito de obter do 
Poder Judiciário a tutela jurisdicional adequada. Não é suficiente o 
direito à tutela jurisdicional. É preciso que essa tutela seja a 
adequada, sem o que estaria vazio de sentido o princípio. Quando a 
tutela adequada para o jurisdicionado for medida urgente, o juiz, 
preenchidos os requisitos legais, tem de concedê-la, 
independentemente de haver lei autorizando ou, ainda, que haja lei 
proibindo a tutela.171  

 

O exercício do direito de ação assegurado pelo artigo 5.º, XXXV, da 

Constituição Federal, não impõe qualquer exigência de exaurimento da via 
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administrativa. Isso significa que aquele que vier a sofre lesão por ato da 

Administração Pública, não precisa submeter, primeiro, pedido administrativo e após 

o esgotamento dos recursos administrativos, acionar o Poder Judiciário. Não há 

restrição ao acesso ao Judiciário. 

Nesse sentido, Nelson Nery Junior:172 

O direito de ação pode ser exercido independentemente da 
qualificação jurídica do direito material a ser por ele protegido. Com 
isso, tanto o titular do direito individual, quanto o do direito 
metaindividual (difuso, coletivo ou individual homogêneo) têm o 
direito constitucional de pleitear ao Poder Judiciário a tutela 
jurisdicional adequada. 

 

Ao se falar em direito de ação não se resume afirmação de um direito 

material em juízo. Não se trata de um ato solitário de invocar a jurisdição ou a um 

simples direito de julgamento de mérito. Ou seja, 

A ação, diante dos seus desdobramentos concretos, constitui um 
complexo de posições jurídicas e técnicas processuais que objetivam 
a tutela jurisdicional efetiva, constituindo, em abstrato, o direito 
fundamental à tutela jurisdicional efetiva.173 

 

Isso quer dizer que o direito de ação não se esgota com a sentença de 

procedência ou do acórdão que a confirmou, tampouco com o trânsito em julgado, 

pois a ele está atrelado o direito de receber uma resposta adequada à proteção do 

direito e sujeita aos meios executivos para sua implementação.174 

Nesse contexto é que reside o controle judicial sobre política pública no 

sentido de revisar ato administrativo que esteja em desconformidade à Constituição 

Federal e à lei, invalidando-o se for o caso. Não se trata de substituir a tomada de 
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decisão do Poder Executivo pela escolha do Poder Judiciário, salvo se contrária ao 

comando constitucional e legal, ocasionando violação a direitos fundamentais.  

Partindo desta premissa não há que se falar em violação ao princípio da 

separação dos poderes. Segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery: ―O que lhe é vedado fazer é legislar abstratamente a partir de decisão 

concreta de lide, ou praticar ato administrativo de política pública como se fora o 

Poder Executivo.‖175 

Se o controle judicial é exercido na proteção de direitos fundamentais, seja 

em razão de ação ou omissão do poder público, não se pode dar interpretação que 

impeça ou obstaculize o exercício da garantia constitucional do direito de ação.  

Norberto Bobbio ao explorar a limitação do poder político afirma ser 

necessária certa independência entre os três Poderes para que a cada um seja 

garantido o controle constitucional dos demais. Eis a base da judicialização da 

política.176  

Sendo assim, não há que se falar em interferência de um Poder sobre outro 

se respeitados os limites constitucionalmente previstos. 
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CAPÍTULO 3. DEMARCAÇÃO DO CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS  

 

3.1 LIMITES AO CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 

PARÂMETROS DE ATUAÇÃO NA TOMADA DE DECISÃO 

 

Partindo do pressuposto de que os direitos sociais são de ordem prestacional, 

ou seja, contemplam prestação do Estado diretamente vinculada à destinação, 

distribuição e criação de bens materiais, cujo objeto deduz uma conduta estatal 

positiva voltada a uma prestação de natureza fática, não se pode desprezar, por 

outro lado, a dimensão econômica necessária para efetivá-los.177 Diferente dos 

direitos de defesa que, em regra, podem receber proteção como direitos subjetivos 

sem estarem condicionados à disponibilidade do orçamento.178 

Ingo Wolfgang Sarlet considera ambos os direitos complementares e de 

conciliação necessária à concretização da igualdade. Isso porque, 

[...] os direitos fundamentais sociais almejam uma igualdade real 
para todos, atingível apenas por intermédio de uma eliminação das 
desigualdades, e não por meio de uma igualdade sem liberdade, 
podendo afirmar-se, neste contexto, que, em certa medida, a 
liberdade e a igualdade são efetivadas por meio dos direitos 
fundamentais sociais.179 

 

Importante compreender que os direitos à prestação exigem, em sentido 

restrito, a atuação dos poderes públicos como expressão do Estado Social voltada 

ao fornecimento e distribuição de prestações materiais, bem como abrangem direitos 

de participação na organização e procedimento sob a ótica da liberdade e da 
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igualdade defensiva.180 Robert Alexy, amparado na Teoria dos Status de Jellinek, os 

classifica como status negativus e positivus.181  

Para a compreensão do que se pretende dizer: 

O indivíduo está inserido nesse status sempre que o Estado a ele 
‗reconhece a capacidade jurídica para recorrer ao aparato estatal e 
utilizar as instituições estatais, ou seja [quando] garante ao indivíduo 
pretensões positivas.‘ O que se quer dizer com isso não é algo muito 
claro. Fica mais claro quando Jellinek afirma que o Estado confere ao 
indivíduo o ‗status cívico‘ quando (1) lhe garante ‗pretensões à sua 
atividade‘ e (2) ‗cria meios jurídicos para a realização desse fim‘. [...] 
O fato de o indivíduo ter esse tipo de pretensão em face ao Estado 
significa, em primeiro lugar, que ele tem direitos a algo em face do 
Estado e, em segundo lugar, que tem uma competência em relação 
ao seu cumprimento.182 

 

Ponto de partida que pressupõe a previsão de direito fundamental à garantia 

do mínimo existencial necessário à dignidade humana, cuja concretização muitas 

vezes depende de implementação de políticas públicas, sujeitas, por sua vez, à 

dotação orçamentária. 

Isso reflete no momento da tomada de decisão em sede de controle judicial 

de políticas públicas. Eis os limites à atuação judicial a serem considerados: 

(1) o limite fixado pelo mínimo existencial a ser garantido ao cidadão; 
(2) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face 
do Poder Público; (3) a existência de disponibilidade financeira do 
Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele 
reclamadas.183 

 

O conteúdo do mínimo existencial está atrelado não só à promoção da 

igualdade, mas também à liberdade. O indivíduo, enquanto cidadão, somente é 
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capaz de exercer as liberdades políticas, civis, econômicas e culturais, se reunir 

condições fáticas mínimas à dignidade humana.  

Ricardo Lobo Torres, na linha da Teoria dos Status, retrata que o mínimo 

existencial é composto pelo status negativus libertatis, status positivus libertatis e 

status positivus socialis. 

O primeiro deles se afirma no campo tributário ao limitar o poder de tributação 

do Estado em razão da situação econômica do cidadão, mediante as imunidades 

fiscais. É o caso, por exemplo, da isenção de IPI e de ICMS no valor das cestas 

básicas, de IPTU nas localidades menos favorecidas e de ITR nas pequenas glebas 

rurais.184 

Ainda no patamar da liberdade como condicionante ao mínimo existencial, o 

status positivus libertatis contempla o fornecimento de serviços públicos 

gratuitamente mediante a garantia constitucional de imunidade de taxas ou tributos 

contraprestacionais, tal como a prestação jurisdicional gratuita assegurada aos 

necessitados. Porém, não se confunde com o status positivus socialis, pois a 

proteção estatal está vinculada a garantir as condições de liberdade, o mínimo 

existencial e a formação do cidadão.185 

O status positivus socialis, enquanto direitos a prestações em sentido estrito – 

direitos fundamentais sociais de natureza prestacional186 –, para Ricardo Lobo 

Torres, é ―[...] de suma importância para o aperfeiçoamento do Estado Social de 

Direito, sob a sua configuração de estado de prestações e em sua missão de 

protetor de direitos sociais e de curador da vida social‖.187 

Para Ingo Wolfgang Sarlet: 

Os direitos fundamentais, em geral, mas também os assim 
designados direitos sociais possuem em princípio uma dupla 
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dimensão negativa (defensiva) e positiva (prestacional), implicando, 
portanto, poderes (direitos) subjetivos correspondentes, de conteúdo 
negativo e positivo, o que não afasta [...] a possível e útil 
classificação (dadas as diferenças existentes entre a dimensão 
negativa e prestacional) dos direitos fundamentais em direitos de 
defesa e direitos a prestações.188 

 

Para executar as prestações positivas, a exemplo da implementação de 

políticas públicas, não se pode desprezar a previsão de disponibilidade 

orçamentária, ou seja, se os limites materiais aos recursos do Estado foram 

observados. Trata-se, aqui, do limite (relativo) da reserva do possível. 

No caso de direitos sociais a prestações, Ingo Wolfgang Sarlet dispõe sobre o 

―fator custo‖: 

Já no que diz com os direitos sociais a prestações, seu ‗custo‘ 
assume especial relevância no âmbito de sua eficácia e efetivação, 
significando, pelo menos para significativa parcela da doutrina, que a 
efetiva realização das prestações reclamadas não é possível sem 
que se despenda algum recurso, dependendo, em última análise, da 
conjuntura econômica, já que aqui está em causa a possibilidade de 
os órgãos jurisdicionais imporem ao poder público a satisfação das 
prestações reclamadas.189 

 

A respeito do controle judicial e o argumento da reserva do possível é preciso 

analisar fática e juridicamente. Sob os aspectos fáticos, o Poder Judiciário há de 

observar os limites materiais disponíveis aos recursos do Estado, seja 

financeiramente, seja estruturalmente. Quando aos aspectos jurídicos, a limitação 

encontra-se no sentido de que os gastos públicos dependem de prévia 

disponibilidade financeira.190
-
191 
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Isso significa que a prestação positiva por parte do Estado envolve a 

arrecadação de verbas sujeita à autorização orçamentária, tema este firmado no 

Tribunal Constitucional Federal alemão em que os direitos prestacionais se 

submetem à reserva do possível, na medida em que a prestação reclamada deve 

corresponder ao que o indivíduo pode racionalmente exigir da sociedade.192 

A reserva do possível é objeto da teoria dos custos dos direitos, de Stephen 

Holmes e Cass R. Sunstein,193 por meio da qual não se restringe à classificação em 

direitos de defesa e direitos prestacionais. Consideram que não apenas os direitos 

sociais acarretam encargos econômicos e financeiros substanciosos para o poder 

público, mas também os direitos negativos possuem um custo a eles atrelados.194  

Interessante análise de Holmes e Sunstein, aos considerarem não apenas os 

direitos econômicos, sociais e culturais implementáveis por política pública, mas 

também os direitos individuais, já que para assegurar a efetividade tanto de um, 

como de outro, é necessária a alocação de recursos públicos.195 

Nesse sentido, Ana Paula de Barcellos afirma: ―toda e qualquer ação estatal 

envolve gasto de dinheiro público e os recursos públicos são limitados. Essas são 

evidências fáticas e não teses jurídicas. [...] As políticas públicas, igualmente, 

envolvem gastos.‖196 
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Justamente em razão de os recursos públicos serem finitos, é preciso 

priorizar as escolhas em que o dinheiro público será investido. Isso deve ser não 

apenas por deliberação política, mas em observância aos compromissos 

constitucionais.197 

A partir desse cenário, Ana Paula de Barcellos estabelece as premissas a 

serem observadas: 

(i) a Constituição estabelece como um de seus fins essenciais a 
promoção dos direitos fundamentais; (ii) as políticas públicas 
constituem o meio pelo qual os fins constitucionais podem ser 
realizados de forma sistemática e abrangente; (iii) as políticas 
públicas envolvem gasto de dinheiro público; (iv) os recursos são 
limitados e é preciso fazer escolhas; logo (v) a Constituição vincula 
as escolhas em matéria de políticas públicas e dispêndio de recursos 
públicos.198 

 

E, ainda, faz a ressalva de que a definição dos gastos públicos deve ser dada 

primacialmente pela via da deliberação político-majoritária, mas tal 

discricionariedade não estará livre do controle judicial para o cumprimento do dever 

constitucional.199  

É inegável que ao se falar do cumprimento dos fins constitucionais, atrela-se 

à promoção do mínimo existencial e à proteção dos direitos fundamentais. A 

pergunta que se faz é: se o poder público diante das metas constitucionais, em tese, 

deve priorizar o gasto de dinheiro público disponível em políticas públicas que 

alcancem tal resultado e não o faz, qual o grau de ingerência autorizado ao Poder 

Judiciário por meio do controle judicial? 

Ana Paula de Barcellos propõe três parâmetros a serem observados. 

O primeiro é de natureza puramente objetiva relacionado à quantidade de 

recurso que deverá ser destinado à implementação de política pública para o 
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cumprimento dos fins constitucionais. A resposta vem fundamentada na própria 

Constituição Federal, a exemplo dos artigos 195, 198, § 2º e 212.200 

Apesar de ser uma equação racional e objetiva, que, em tese, bastaria apurar 

qual o percentual a ser destinado em matéria de saúde e de educação baseado na 

arrecadação dos impostos e o valor total das receitas geradas pelas contribuições e, 

por sua vez, verificar se estão sendo de fato aplicados à execução das políticas 

públicas, o resultado não é simples de se obter.201 

Esbarra-se, aqui, no obstáculo ao acesso à informação sobre os recursos 

públicos disponíveis, a previsão orçamentária e a execução orçamentária. Por 

consequência, a falta de transparência acaba por dificultar o controle judicial. 

A partir da Constituição Federal, extrai um segundo parâmetro fundado no 

resultado final esperado da atuação estatal, ou seja, diz respeito à verificação se os 

bens mínimos assegurados pelo Estado foram efetivamente implementados para a 

promoção da dignidade humana e dos direitos fundamentais.202 

Para Ana Paula de Barcellos:203 

A construção desses parâmetros envolve um trabalho hermenêutico 
que consiste em extrair das disposições constitucionais efeitos 
específicos, que possam ser descritos como metas concretas a 
serem atingidas em caráter prioritário pela ação do Poder Público. 

 

Isso significa que se a saúde é direito de todos e dever do Estado, há de ser 

garantida 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, segundo meta constitucional do artigo 

196. Diante desse compromisso, os recursos públicos disponíveis devem ser 

investidos em políticas públicas que concretizem tal meta. Enquanto não for atingida, 
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―outras políticas públicas não prioritárias do ponto de vista constitucional terão de 

aguardar.‖204 

Tanto o parâmetro objetivo concernente à destinação de recursos públicos 

disponíveis, como o parâmetro voltado ao cumprimento das metas constitucionais, 

deve ser considerado na tomada de decisão no tocante à escolha das políticas 

públicas. É certo que por meio das políticas públicas é que se busca concretizar os 

fins constitucionais, mas, para tanto, envolve gasto de dinheiro público.205 

É inegável que a previsão de despesas deve integrar o plano plurianual, as 

diretrizes orçamentárias, sendo vedado o início de programa ou projeto não 

incluídos na lei orçamentária anual, mas como afirma Luis Manuel Fonseca Pires:206 

Não há amarras à Administração Pública com rubricas detalhadas 
minimamente precisas sobre o emprego do dinheiro público, o que 
representa, inclusive, a espargida liberdade discricionária de que 
goza o Executivo na escolha das políticas públicas e respectiva 
definição dos meios. Se a Administração prefere, quanto à verba 
destinada à educação, construir mais escolas, erigir um plano de 
carreira aos professores, implementar uma política salarial 
diferenciada, investir em pesquisa, reformar a grade escolar com o 
investimento em computadores, laboratórios ou outras atividades de 
ensino, há uma expressiva liberdade. Por isso, diante da pluralidade 
de opções padece o argumento que pretende afastar o controle 
judicial com fundamento na legislação orçamentária como se à 
Administração fosse conferida apenas uma única opção de ação, 
como se fosse uma competência vinculada. 

 

No entanto, para que a escolha de políticas públicas para o cumprimento de 

meta concreta constitucional seja eficiente, Ana Paula de Barcellos propõe o terceiro 

parâmetro que envolve o controle da própria definição das políticas públicas a serem 

implementadas, atividade reservada pela Constituição aos entes majoritários.207 

Se nos dois parâmetros anteriores prezou-se pelo cumprimento de meta 

constitucional considerando o recurso público disponível, este terceiro parâmetro 
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trabalha em como atingi-lo, ou seja, o objetivo é assegurar uma eficácia mínima às 

ações estatais.208 

Isso porque, 

As políticas públicas têm de contribuir com uma eficiência mínima 
para a realização das metas estabelecidas na Constituição; caso 
contrário, não apenas se estará fraudando as disposições 
constitucionais, como também desperdiçando recursos públicos.209 

 

Eis o momento em que o controle judicial contribui para a fiscalização e 

eventual coibição da ineficiência, uma vez que as escolhas no tocante aos gastos 

públicos e às políticas públicas não se submetem apenas à deliberação política, mas 

devem observância à Constituição Federal. 

 

3.2 PROPOSTA DE MÉTODO DE AFERIÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PELA 

“PERIMETRAL JURÍDICA” 

 

É certo que o controle judicial de políticas públicas é componente legítimo do 

ciclo de determinada ação governamental, desde que atento aos limites do mínimo 

existencial, da razoabilidade da pretensão em face do Poder Público e da 

disponibilidade orçamentária.  

Isso porque, ao evocar o Poder Judiciário para fiscalizar se a tomada de 

decisão administrativa (ou mesmo legislativa) condiz com os objetivos 

constitucionais e à promoção de direitos fundamentais, busca proporcionar eficiência 

mínima à concretização das metas estabelecidas pela Constituição. 

A legitimidade da atuação do Poder Judiciário em matéria de política pública 

é incontestável, o que se pretende é aferir se o conteúdo decisório resultante do 
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controle judicial está para a Constituição Federal, assim como está para a realidade 

concreta. O controle judicial é necessário e legítimo, mas a problemática em questão 

é a que custo se realiza. 

Parte-se do pressuposto de que a validade das decisões judiciais deve ser 

condicionada à Constituição Federal e aliada à realidade histórica concreta. Todo e 

qualquer conteúdo decisório que não seja compatível ao comando constitucional, 

imbuído de subjetivismo, é por si contraditório e, por sua vez, inválido. 

Na perspectiva da Teoria Estruturante do Direito,210 de Friedrich Müller, em 

que a interpretação do juiz encontra fundamento nos elementos conjecturais do ser 

e do dever-ser, compondo a decisão judicial enquanto programa normativo (dados 

linguísticos) e âmbito normativo (dados extralinguísticos ou reais), o objeto desta 

tese consiste em aferir se a solução judicial dada ao controle de política pública está 

de acordo com o que chamaremos de ―perimetral jurídica‖. 

Assim como a noção do conceito de perímetro representa uma linha de 

contorno que circunda e delimita determinado espaço, a ―perimetral jurídica‖ delineia 

os contornos e limites válidos à decisão judicial no controle de política pública a 

partir da verificação do caso concreto sob o filtro da Constituição Federal. 

A ―perimetral jurídica‖ tem por pano de fundo a racionalidade decisória 

fundada na hermenêutica constitucional, sempre conjugada à análise concreta do 

contexto fático, histórico, político e econômico, cujo fio condutor de validade é a 

verificação de não contradição à Constituição Federal. 

Tal método de aferição, ―perimetral jurídica‖, tem por finalidade compreender 

e conferir sentido hermenêutico-constitucional à realidade, afastando o decisionismo 

casuísta fundado em discricionariedade judicial. 

A ―perimetral jurídica‖ é um conjunto que compreende uma decisão judicial 

(C) tomada em conformidade à interpretação jurídico-constitucional (B) de um 
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determinado caso concreto (A), considerando que a decisão judicial está para a 

realidade, assim como está para a Constituição Federal, sem dela se afastar. 

Uma vez presentes ambos os elementos (A + B) no processo de 

interpretação, a decisão judicial (C) corresponderá a um ato de integração coerente 

à prestação da tutela constitucionalmente mais adequada ao caso concreto.  

Na Figura 1 é representado um caso hipotético em que, integralmente, a 

interpretação ocorre dentro da ―perimetral jurídica‖, ou seja, trata-se de um caso 

julgado a partir da análise conjunta do caso concreto e do ordenamento 

constitucional, cujo indicador que vem a simbolizar o caminho que perpassa pelo 

filtro da Constituição Federal é graficamente representado pelas setas, segundo o 

Diagrama de conformidade à ―Perimetral Jurídica‖.  

Figura 1 – Diagrama de conformidade à “Perimetral Jurídica” 

 

 

Fonte: Autora. 

Significa dizer que o controle judicial, exercido nesses termos, considerará o 

objeto da política pública in analisi contemplado tanto na realidade, como no 

ordenamento constitucional, e, que aos olhos de Friedrich Müller, correspondem ao 



 

 

âmbito normativo e ao programa normativo, respectivamente. No momento da 

decisão judicial caberá ao intérprete-juiz apurar o caso concreto pelo filtro da 

Constituição Federal e, sob o auxílio da hermenêutica constitucional, oferecer a 

resposta constitucionalmente mais adequada.   

Coaduna-se com o entendimento de Konrad Hesse sobre a Constituição 

Federal ser detentora de pretensão de eficácia ao presenciar o fato social e exercer 

influência sobre ele, de tal modo que a interpretação no exercício do controle judicial 

não pode ser desvinculada da análise conjunta da Constituição e do contexto social, 

político, econômico e histórico de seu tempo.211  

Em verdade, ―A interpretação adequada é aquela que consegue concretizar, 

de forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição normativa dentro das condições 

reais dominantes numa determinada situação.‖212 

A respeito da concretização da força normativa da Constituição para que não 

se transforme em questão de poder, Konrad Hesse adverte que: 

A concretização plena da força normativa constitui meta a ser 
almejada pela Ciência do Direito Constitucional. Ela cumpre seu 
mister de forma adequada não quando procura demonstrar que as 
questões constitucionais são questões de poder, mas quando envida 
esforços para evitar que elas se convertam em questões de poder 
(Machtfragen).213 

 

Tem-se por adequada interpretação constitucional aquela que busca a ótima 

concretização da norma, distinta da aplicação da subsunção lógica, que se dá 

mediante o condicionamento recíproco entre a Constituição e a realidade fática. Isso 

reflete na eficácia do ordenamento jurídico constitucional, cujo alcance depende da 

apreciação do binômio ordenação jurídica e realidade. 
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Por esta razão é que se o controle judicial se fundar em critério que não seja 

baseado no ordenamento constitucional e nos limites do caso concreto, sobretudo 

no uso da discricionariedade ou juízo de conveniência na tomada de decisão judicial, 

o resultado – tutela jurisdicional – não terá preservado a força normativa e a 

supremacia da Constituição. 

Justamente por isso é que o intérprete-juiz ao fazer uso de critérios 

discricionários, baseados na oportunidade e conveniência da escolha, acaba por 

ultrapassar os limites do controle judicial tidos como parâmetro para a decisão, e 

opera na contramão da ―perimetral jurídica‖. 

Neste caso, conforme Figura 2 – Diagrama de não conformidade à 

―Perimetral Jurídica‖ –, o percurso da intepretação do caso concreto é percorrido à 

margem dos limites propostos, tal como representado pela seta que em seu trajeto 

se afasta da necessária filtragem constitucional.  

 

Figura 2 – Diagrama de não conformidade à “Perimetral Jurídica” 

 

 

Fonte: Autora. 



 

 

A partir do caso hipotético representado na Figura 2, nota-se que a decisão 

judicial não teve por base a interpretação do caso concreto em conformidade à 

Constituição Federal, tanto que a seta indicativa do caminho hermenêutico 

percorrido demonstra a não observância à filtragem constitucional e, por sua vez, dá 

espaço à discricionariedade.  

Pensando no desenho do Estado Constitucional de Direito que tem por 

premissa a justificação das decisões judiciais, Ronald Dworkin adverte que ―[...] 

quando o poder discricionário do juiz está em jogo, não podemos mais dizer que ele 

está vinculado a padrões, mas devemos, em vez disso, falar sobre os padrões que 

ele tipicamente emprega‖.214 

O que se pretende dizer é que a decisão judicial não pode ter como 

justificação um ato de vontade como pano de fundo, o que não significa banir as 

experiências e o sentir da pessoa do julgador, no entanto, se distinguem da 

atividade intelectual. Preza-se, no entanto, pela interpretação racional da realidade 

fática sob o filtro da Constituição Federal e de seus pressupostos. 

Tanto é que para Konrad Hesse há de se verificar os limites e as 

possibilidade da atuação constitucional naquela determinada realidade fática, uma 

vez que qualquer interpretação isolada, de um ou de outro, afeta diretamente a 

pretensão de eficácia da Constituição e, por sua vez, a sua força normativa. 

Uma análise isolada, unilateral, que leve em conta apenas um ou 
outro aspecto, não se afigura em condições de fornecer resposta 
adequada à questão. Para aquele que contempla apenas a 
ordenação jurídica, a norma ‗está em vigor‘ ou ‗está derrogada‘; Não 
há outra possibilidade. Por outro lado, quem considera, 
exclusivamente, a realidade política e social ou não consegue 
perceber o problema na sua totalidade, ou será levado a ignorar, 
simplesmente, o significado da ordenação jurídica.215 
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O problema, poderia se dizer, reside quando o objeto do controle judicial é 

envolto por direitos em colisão e que depende da razoabilidade do intérprete para a 

tomada de decisão. No entanto, mesmo nos casos em que haja colisão de direitos, o 

balizador da decisão judicial continua sendo a Constituição Federal. 

Até porque a Constituição e a realidade caminham entrelaçadas, cuja 

conexão entre ambas é condicionante para a promoção da força normativa da 

Constituição. Para Konrad Hesse:216
 

A Constituição não está desvinculada da realidade histórica concreta 
do seu tempo. Todavia, ela não está condicionada, simplesmente, 
por essa realidade. Em caso de eventual conflito, a Constituição não 
deve ser considerada, necessariamente, a parte mais fraca. Ao 
contrário, existem pressupostos realizáveis (realizierbare 
Voraussetzungen) que, mesmo em caso de confronto, permitem 
assegurar a força normativa da Constituição. 

 

Para que prevaleça a força normativa da Constituição é que a ―perimetral 

jurídica‖ consiste em avaliar se a fundamentação que circunda a decisão judicial, em 

matéria de implementação de política pública, permeia os pressupostos 

constitucionais, ou se é dotada de solipsismo baseado em escolhas individuais.217 

A propósito, a ideia do princípio do livre convencimento do juiz não parece 

merecer recepção no Estado Constitucional, uma vez que a interpretação a ele 

cabida deve ser em conformidade não somente à realidade fática, mas, sobretudo, à 

Constituição Federal. Significa dizer que a fundamentação do julgador não é livre, 

tampouco absoluta.218 
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Poderia insurgir o argumento de que ao se propor a ―perimetral jurídica‖ 

estaria a engessar o poder decisório do juiz ou mesmo reduzindo sua atuação a uma 

operação de subsunção. Ambos contrapontos não procedem. 

Primeiro porque a decisão judicial não encontra fundamento no acaso 

jurídico, lançando o jurisdicionado à própria sorte; deve prevalecer a justificação do 

controle judicial calcada na Constituição Federal. Segundo porque para aplicação da 

decisão judicial, o juiz, valendo-se da hermenêutica, figurará como intérprete da 

Constituição e do caso concreto, a fim de vislumbrar a tutela constitucionalmente 

mais adequada; a interpretação é condição sine qua non para a resolução do 

embate jurídico. 

Ao trabalhar o controle judicial de políticas públicas, hard case219 por 

excelência, em que, de um lado, há o mínimo existencial a ser considerado e, do 

outro, a reserva do possível, ou até mesmo o princípio da separação dos poderes, o 

processo interpretativo deve se pautar naquilo que se quer compreender e 

interpretar. ―Esse ‗estar diante‘ de algo (verstehen) é condição de possibilidade do 

agir dos juristas: a Constituição‖.220 

Do contrário, o poder decisório perderia sua força de legitimação. Lenio Luiz 

Streck retrata o que se pretende dizer: 

Toda decisão é um ato de poder e, se este poder não estiver 
completamente legitimado, ou melhor, fundamentado em 
pressupostos constitucionais, que são condicionantes, então, estar-
se-á diante de um poder ilegítimo. Ou seja, não há como aceitar, no 
interior de um constitucionalismo democrático, que haja uma tomada 
de decisão ‗meio fundamentada‘ ou ‗meio legitimada‘.221 

 

Irene Patrícia Nohara acresce que o alcance do poder decisório do juiz 

compreende o contexto da realidade e da norma, que, por meio da razoabilidade, 

propõe a resposta mais adequada ao caso concreto. Em suas palavras, ―[...] para 
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que se saiba até onde vai o poder de decidir do Judiciário é necessário também um 

juízo de razoabilidade, que é do caso concreto, e não só da norma abstrata.‖222 

O desenho da ―perimetral jurídica‖ considera justamente este raio de 

atuação do juiz, pautado na razão jurídico-constitucional, a fim de afastar eventuais 

arbitrariedades e decisionismo. Isso se estende também à utilização desenfreada de 

princípios, tal como se fosse uma válvula de escape para o desfecho judicial.  

Com base nisso, Georges Abboud chama atenção para o uso descomedido 

da criação de princípios: 

[...] inexiste decisão judicial sem prévia atividade hermenêutica. O 
que não significa uma autorização para a criação de um Woodstock 
hermenêutico, em que todo resultado alcançado por uma decisão 
judicial deva ser considerado correto e legítimo. Há, sim, critérios 
teóricos para se definir o acerto ou desacerto de uma decisão 
judicial, sempre em face de um caso concreto, real ou fictício.223 

 

Em se tratado de matéria de política pública, não por acaso há dois projetos 

de lei em tramitação no sentido de conter o decisionismo, sendo um deles voltado 

para a regulamentação do controle judicial de política pública, e o outro com enfoque 

na segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público. Ambos 

nascidos no âmbito da academia, o que demonstra relevância do tema e atualidade. 

O primeiro deles, PL 8.058/2014, institui processo especial para o controle e 

intervenção em políticas públicas pelo Poder Judiciário, desenvolvido a partir dos 

estudos promovidos sob a liderança da Professora Ada Pellegrini Grinover e do 

Professor Kazuo Watanabe. 

Traz como balizador do controle judicial os princípios da proporcionalidade, 

razoabilidade, garantia do mínimo existencial, justiça social, atendimento ao bem 

comum, universalidade das políticas públicas e equilíbrio orçamentário. 
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Para tanto, o processo especial para controle judicial de políticas públicas 

proposto permite que o juiz, ao receber a petição inicial, notifique a autoridade 

responsável pela efetivação da política pública, a fim de colher dados sobre o 

planejamento e a execução existentes, os recursos financeiros previstos no 

orçamento para sua implementação, a previsão de recursos necessários a sua 

implementação ou correção, a possibilidade de transposição de verbas, em caso de 

insuficiência de recursos, além do cronograma necessário ao eventual atendimento 

do pedido.224 

Daí a importância da institucionalização da política pública existente. Quanto 

melhor for seu desenho, desde a definição de metas e prioridades, previsão de 

dotação orçamentária, normatização e meios de execução e de implementação, 

mais efetivo será o controle judicial.  

O projeto vem no sentido de repensar a tutela de direitos em matéria de 

política pública, no intuito de prover ferramentas ao juiz para o exercício do controle, 

seja pelo diálogo institucional, seja pela participação da sociedade mediante 

audiências públicas, com o escopo de angariar subsídios para a tomada de decisão, 

sem intentar a substituição da figura do administrador público. 

Tal projeto confere ao julgador medidas de apoio para oferecer uma 

resposta exequível e em compasso com o Poder Executivo, podendo se socorrer de 

audiências públicas e eventual intervenção de amicus curiae, bem como promove 

meios para assegurar a efetividade do cumprimento da decisão. 

Nas palavras dos próprios idealizadores do projeto, o PL 8.058/2014 tem por 

finalidade: 

[...] procurar limitar o subjetivismo judicial na tomada de decisões que 
determinam a implementação de uma certa política pública pela 
regulamentação que estimula o diálogo e a cooperação institucional 
entre os poderes estatais ao longo de todas as fases do processo.225 
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À primeira vista, poderia se pensar se o projeto de lei não estaria conferindo 

maior liberdade ao julgador, ao invés de promover a autocontenção frente ao 

ativismo judicial. No entanto, ao que parece, a intenção genuína recai numa 

proposta de articulação entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, no sentido de 

alinhamento das limitações de implementação da política pública em análise.  

Exemplo disso seria o caso em que o Poder Judiciário determina a 

implementação de política pública, muitas vezes pelo caráter imediatista inerente à 

tutela, sem considerar a disponibilidade orçamentária para tanto.  

Apesar da louvável intenção do projeto, há pontos de alerta, como na 

ocorrência de alegação de insuficiência de recursos pelo Poder Público, em que se 

permite a transposição de verbas e, na ausência de previsão orçamentária, a 

determinação para inclusão do recurso necessário à implementação da política 

pública na proposta orçamentária do ano seguinte. Ao que parece, na prática essa 

medida não seria tão bem-sucedida, em face da complexidade estrutural de ambos 

os Poderes. 

Outro projeto em tramitação sob o propósito da autocontenção judicial, 

apesar de enfoque distinto, é o PL 349/2015, oriundo do Senado e fruto de projeto 

de pesquisa desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Direito Público e em 

conjunto à Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, sob 

liderança do Prof. Carlos Ari Sundfeld e do Prof. Floriano de Azevedo Marques Neto. 

O projeto traz alterações à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

no sentido de promover segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do 

direito público na perspectiva da consequência prática da decisão judicial. 

Considerando a conceituação indeterminada das normas de direito público, 

a instabilidade dos atos públicos, a dificuldade no cumprimento de obrigação 

determinada para implementação de política pública, além da própria formação dos 

julgadores sobre complexas questões jurídico-públicas, o projeto propõe medidas 

para conter distorções na atividade decisória e estimular o consequencialismo da 

decisão. 



 

 

A respeito da finalidade do projeto e de sua preocupação com a atividade 

interpretativa, Irene Patrícia Nohara analisa que: 

Preocupa-se em criar modificações legais para supostamente 
aumentar a segurança jurídica na interpretação. A ideia deste Projeto 
é estimular o consequencialismo da decisão judicial e supostamente 
induzir maior previsibilidade diante de um cenário variável. Intenta-
se, portanto, refrear o ativismo, com estímulo de decisões que não 
calculam os impactos negativos em termos de desorganização das 
políticas públicas.226 

 

Isso impacta tanto na esfera judicial, como na administrativa. Basta conjugar 

os dois primeiros artigos do projeto e deles se extraem que a tomada de decisão não 

terá por base valores jurídicos abstratos sem medir as consequências práticas da 

decisão. E ainda, que a intepretação das normas sobre gestão pública deverá 

considerar os obstáculos do gestor e das exigências das políticas públicas a seu 

cargo.227 

Porém, o projeto de lei não tocou no ponto da autocontenção judicial diante 

da discricionariedade administrativa, questão balizadora deste trabalho. 

Feitas tais considerações, voltamos à aplicação da ―perimetral jurídica‖ na 

fronteira entre a interpretação da decisão judicial e da discricionariedade. Para tanto, 

passaremos a aferir se as decisões em matéria de políticas públicas atuam em 

conformidade à ―perimetral jurídica‖, conforme representado no diagrama da Figura 

1, ou se caminham sem a filtragem necessária da Constituição Federal (Figura 2). 
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Para a seleção dos julgados foram consideradas tanto as decisões do 

Supremo Tribunal Federal proferidas em sede de ação civil pública, como as 

decorrentes de controle de constitucionalidade no âmbito de políticas públicas, a 

exemplo do AI 598.212 ED/PR; ADI-MC 1.439/DF; ADPF 45 MC/DF; ADI 1.439/DF; 

ADI 1.698/DF; ADO 22/DF, cujo critério norteador foi a abordagem dos parâmetros 

do mínimo existencial e da reserva do possível. 

Ao final de cada análise jurisprudencial será aferido se a fundamentação 

sobre a implementação de política pública está de acordo ou não com a proposta da 

―perimetral jurídica‖, que nada mais é do que a intepretação conjunta do caso 

concreto sob o filtro da Constituição Federal, sem invadir o campo da 

discricionariedade. 

Uma vez constatada a conformidade, a representação simbólica da decisão 

se dará por meio do Diagrama de conformidade à ―Perimetral Jurídica‖ (Figura 1), do 

contrário, figurará mediante o Diagrama de não conformidade à ―Perimetral Jurídica‖ 

(Figura 2). 

   

3.3 A AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS DIREITOS DE CIDADANIA 

 

3.3.1 Direitos de cidadania: um caminho em construção 
 

A construção dos direitos de cidadania não se deu de uma só vez e nem de 

uma vez por todas, mas sim em conformidade às demandas sociais, econômicas, 

políticas e culturais que cada momento histórico exigiu. O conceito de cidadania é 

flexível ante a dinamicidade da realidade social, trabalhado em diferentes 

dimensões. 

Para compreender a dinâmica do conceito de cidadania, importante delinear 

a trajetória histórica e dialética de suas dimensões a partir da construção do Estado 

Moderno. A começar pela nacionalidade, que, amparada pelo critério do ius 
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sanguinis e de pertencimento, atribuía ao indivíduo o status jurídico para o exercício 

de relações e direitos em relação ao soberano.228  

A nacionalidade ao mesmo tempo em que era instrumento de unificação do 

Estado Absoluto dos séculos XVI e XVII, por outro lado limitava o exercício da 

cidadania plena, já que somente o indivíduo livre e nacional era considerado 

cidadão, ao passo que estrangeiros, mulheres e crianças não se enquadravam nesta 

definição.229 

Até então o vínculo de cidadania era estabelecido verticalmente entre súdito 

e soberano fundado numa relação de obediência,230 a qual era a peça-chave para o 

regular funcionamento do contrato social. A dimensão da cidadania conferia ao 

indivíduo o status de sujeito de direitos. 

Para Thomas Hobbes, o indivíduo teria de renunciar ou transferir parte de 

seus direitos ao soberano, pois, do contrário, se detivesse direito sobre tudo incitaria 

uma ―guerra de todos contra todos‖.231 

Na obra Do cidadão, Thomas Hobbes fundamenta a necessidade do 

contrato social para preservação da sociedade civil. 

[...] o estado dos homens sem a sociedade civil (ao qual podemos 
corretamente chamar de Estado de Natureza), nada mais é que uma 
guerra de todos contra todos, e nesta guerra, todos os homens têm 
direitos iguais sobre todas as coisas; e em sequência, que todos os 
homens assim que entendem esta condição odiosa (até porque a 
natureza os compele a isto) desejam livrar-se desta miséria.232 
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Já no século XVIII, com o movimento iluminista em contraposição ao Estado 

Absolutista, os ideais clássicos de liberdade e participação política foram 

restabelecidos enquanto direitos individuais subjetivos.233 

Para Gianpaolo Poggio Smanio, a ideia de livre submissão ao Estado 

passou a ser vista como ―um consenso entre indivíduos livres e iguais sobre a 

necessidade de instituir a vida em sociedade, organizada na forma de Estado. [...] A 

cidadania adquire assim caracterização política, horizontal, abstrata e universal.‖234  

Na concepção do Contrato social de Rousseau, a organização da sociedade 

na forma de Estado visava ao mesmo tempo preservar a liberdade natural e a 

segurança dos cidadãos por meio da soberania da vontade geral. Tanto é assim que 

no momento em que o indivíduo era conduzido voluntariamente a submeter-se ao 

soberano, passava a ser reconhecido como um cidadão.  

Para Rousseau,235 

O cidadão consente todas as leis, mesmo as que são aprovadas sem 
o seu consentimento, inclusive as pelas quais o punem quando ele 
ousa infringi-las. A vontade constante de todos os membros do 
Estado constitui a vontade geral; devido a ela é que se tornam eles 
cidadãos e livres. 

 

Justamente para preservar este estado é que o contrato social tinha por 

finalidade instituir uma forma de associação que defendesse e protegesse a força 

coletiva, de modo que cada associado obedecesse somente a si mesmo, 

permanecendo tão livre como antes.236 

No contexto das revoluções liberais, Fábio Konder Comparato complementa:  
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Os revolucionários ingleses e franceses, ao mesmo tempo em que 
procuraram restabelecer a cidadania política abolida pelo 
absolutismo monárquico, reconheceram em todo indivíduo, de 
qualquer sexo ou condição social, a titularidade de direitos naturais, 
que o Estado deve respeitar, em todo tempo e lugar. A afirmação da 
naturalidade dos direitos humanos, implica, correlatamente, a de sua 
universalidade.237 

 

Tal cenário desencadeou a instituição de uma nova dimensão de cidadania: 

a cidadania liberal, baseada na valorização do indivíduo e voltada à promoção da 

liberdade,238 da propriedade e da igualdade de todos perante a lei. Ou seja, dá-se 

início ao processo de construção do homem comum como sujeito de direitos civis.239 

Ocorre que a dimensão da cidadania já não podia ficar adstrita à concessão 

de direitos civis e de participação política a apenas uma parcela da população, uma 

vez que ao prevalecer o voto censitário negava o pleno exercício da cidadania de 

mulheres, pobres e analfabetos.  

Com o advento das sociedades de massa e as disparidades econômicas e 

sociais decorrentes da Revolução Industrial, os direitos da cidadania liberal não 

alcançavam os novos atores sociais, agora trabalhadores que clamavam por 

proteção dos direitos trabalhistas e seguridade social. 

Em reação à crise da cidadania liberal, que pouco contribuía para as 

garantias sociais, resultou no surgimento de uma força opositora representada pela 

classe de trabalhadores, cuja atuação foi determinante para aflorar o Estado Social, 

conferindo caráter normativo à solidariedade.240  

                                                             
237

 COMPARATO, Fábio Konder. A nova cidadania. Lua Nova. n. 28-29, Abr. 1993. 
238

 A partir de John Locke, Norberto Bobbio considera: ―Os direitos de liberdade evoluem 
paralelamente ao princípio do tratamento igual. Com relação aos direitos de liberdade, vale o princípio 
de que os homens são iguais. No estado de natureza de Locke, que foi o grande inspirador das 
Declarações de Direitos do Homem, os homens são todos iguais, onde por ―igualdade‖ se entende 
que são iguais no gozo da liberdade, no sentido de que nenhum indivíduo pode ter mais liberdade do 
que o outro.‖ Tal ideia se reproduziu no art. 1º da Declaração Universal: ―todos os homens nascem 
iguais em liberdade e direitos‖. (BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução Carlos Nelson 
Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 70) 
239

 ODALIA, Nilo. A liberdade como meta coletiva. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Bassanezi (Orgs.). 
História da cidadania. 6. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2013, p. 159. 
240

 SMANIO, Gianpaolo Poggio, op. cit., p. 300. 



 

 

O Estado Social assumiu a missão de desenvolver, no plano nacional, o 

crescimento econômico do país e a proteção social dos indivíduos, visto como um 

instrumento de transformação e de regulações sociais. O reconhecimento dos 

direitos sociais se deu, sobretudo, a partir da Constituição mexicana, de 1917, da 

Constituição de Weimer, de 1919, e, no Brasil, da Constituição de 1934. 

Em termos de direitos de cidadania, os direitos individuais e políticos, tidos 

como primeira dimensão, foram complementados historicamente pelas 

reinvindicações dos menos favorecidos ao direito de participarem do bem-estar 

social, que representa os direitos de crédito do indivíduo perante a coletividade.241   

A mera declaração formal de que todos eram livres e iguais perante a lei, 

conforme previsão no artigo 1.º da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, em 1789, não era suficiente para promover a igualdade material que é 

concretizada faticamente. Contemplou-se apenas a liberdade jurídica, que não 

coincide com a liberdade fática, mas se complementam. 

Segundo Marshall, a liberdade perante a lei sequer existia, pois ―O direito lá 

estava, mas o remédio jurídico estava, muitas vezes, fora do alcance do 

indivíduo‖.242 Isso refletia diretamente no alcance dos direitos sociais, pois 

―compreendiam um mínimo e não faziam parte do conceito de cidadania‖.243 Assim 

como Habermas afirma que: ―A forma gramatical de mandamentos universais nada 

diz sobre a sua validade‖,244 tampouco quanto à eficácia. 

A respeito dos direitos individuais e direitos sociais, Carlos Miguel Herrera 

tematiza a distinção entre direitos individuais e direitos sociais como ―direitos de 

liberdade‖ e ―direitos de crédito‖ ou de ―direito (liberdade) de‖ e ―direito a‖, de forma 

que os primeiros implicam em uma postura de abstenção do Estado, enquanto os 

segundos conduziriam a uma prestação material. Nesse sentido: 
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Uma vez definidos como obrigações (prestações) ligadas à atribuição 
de bens, considera-se que os direitos sociais não são direitos 
fundamentais no mesmo sentido que os direitos do homem, já que 
estes, por definição, precedem à sociedade, enquanto os outros são 
obrigações que não existem até que se tenha constituído a 
sociedade, um Estado que permitirá que sejam colocados em 
funcionamento os serviços públicos destinados a satisfazer as 
necessidades locais por meio de prestações materiais.245 

 

Com efeito, os direitos sociais se colocavam fora da Constituição, para 

serem concentrados na Administração. Somente no início do século XX é que a 

ideia de constitucionalização do social ressurge com as revoluções voltadas à 

conquista da igualdade.246  

Tanto é assim que, na tentativa de remover as barreiras no campo social, 

Marshall identifica: 

[...] desenvolvimento, no final do século XIX, de um interesse 
crescente pela igualdade como um princípio de justiça social e uma 
consciência do fato de que o reconhecimento formal de uma 
capacidade igual no que diz respeito a direitos não era suficiente.247 

 

Marshall propôs um alargamento da formatação jurídico-política do conceito 

de cidadania contemplando os direitos civis, políticos e sociais, até então 

dissociados entre si ao longo da História. 

Quando os três elementos da cidadania se distanciaram uns dos 
outros, logo passaram a parecer elementos estranhos entre si. O 
divórcio entre eles era tão completo que é possível, sem distorcer os 
fatos históricos, atribuir o período de formação de vida de cada um a 
um século diferente – os direitos civis no século XVIII, os políticos ao 
XIX e os sociais ao XX.248 
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No entanto, a construção da ideia de cidadania brasileira enquanto direito 

fundamental não acompanhou, sobretudo histórica e temporalmente, as conquistas 

de direitos que sucederam na Inglaterra, objeto de estudo de Marshall.  

A sequência cronológica de conquistas de direitos faz crer que o conceito de 

cidadania não é estático e acabado, mas sim um fenômeno histórico, cujo propósito 

apesar de ser o alcance da cidadania plena, pode ser percorrido por diferentes 

caminhos. Tanto é assim que o modelo de Marshall não se aplica ao Brasil, apenas 

serve para fins de contraste.  

Nesse sentido, José Murilo de Carvalho aponta as diferenças:  

A primeira refere-se à maior ênfase em um dos direitos, o social, em 
relação aos outros. A segunda refere-se à alteração na sequência 
em que os direitos foram adquiridos: entre nós o social precedeu os 
outros. Como havia lógica na sequência inglesa, uma alteração 
dessa lógica afeta a natureza da cidadania.249 

 

Diante da complexidade da construção brasileira, faz-se necessário revisitar 

o período colonial para compreender nosso ponto de partida e quais foram as 

marcas deixadas ao conceito de cidadania. Tal fase foi marcada por uma sociedade 

escravocrata, uma economia monocultora e latifundiária, uma população analfabeta 

e por um Estado absolutista.250 

As atrocidades iam além da escravidão. Com a chegada dos portugueses às 

costas do Brasil, a população indígena que na época somava por volta de cinco 

milhões de indivíduos e dividia-se em mais de seiscentos povos com culturas e 

línguas diferentes, foi condenada à violência física e rechaço cultural.251 

Apesar de livres, os índios foram subjugados e assenhorados pelo sistema 

colonial português, sendo reduzidos e conduzidos a comporem ―[...] parte fulcral de 
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uma população politicamente submissa, socialmente inferiorizada e culturalmente 

transfigurada.‖252  

A luta pelos direitos de cidadania indígena foi e continua sendo árdua. Por 

longos séculos não recebeu nenhuma proteção constitucional, vindo a receber 

tratamento como relativamente incapaz somente com o CC/1916. Desde então, as 

Constituições sucessoras, 1934 a 1988, assegurou o reconhecimento de sua cultura 

e a demarcação de suas terras. 

Os negros, tidos até então como escravos, já não tiveram o mesmo destino. 

José Murilo de Carvalho retrata que: 

Os escravos não eram cidadãos, não tinham os direitos civis básicos 
à integridade física (podiam ser espancados), à liberdade e, em 
casos extremos, à própria vida, já que a lei os considerava 
propriedades do senhor, equiparando-os a animais.253 

 

Isso refletiu sobremaneira na composição dos direitos civis, em especial, da 

liberdade. ―Mulheres e escravos estavam sob a jurisdição privada dos senhores, não 

tinham acesso à justiça para se defenderem. Aos escravos só restava o recurso da 

fuga e da formação de quilombos‖.254 

Já no fim do período colonial não se falava em direitos civis e políticos e, tão 

pouco, decorria a ideia de identidade nacional. Mesmo com a independência e a 

outorga da Constituição de 1824 não houve qualquer menção à escravidão. ―Apesar 

de constituir um avanço no que se refere aos direitos políticos, a independência, 

feita com a manutenção da escravidão, trazia em si grandes limitações aos direitos 

civis‖.255 

Não seria por outra razão que ―Fugas, revoltas, epidemias e dizimação de 

um lado, conflitos entre autoridades, colonos e setores da Igreja de outro marcam os 
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debates sobre a escravidão dos ‗negros da terra‘‖.256 A Constituição apesar de 

ampliar o direito de voto, naturalmente excluía o escravo.  

O direito ao voto era estritamente ligado às lutas locais. Segundo José 

Murilo de Carvalho: 

O votante não agia como parte de uma sociedade política, de um 
partido político, mas como dependente de um chefe local, ao qual 
obedecia com maior ou menor fidelidade. O voto era um ato de 
obediência forçada ou, na melhor das hipóteses, um ato de lealdade 
e de gratidão. À medida que o votante se dava conta da importância 
do voto para os chefes políticos, ele começava a barganhar mais, a 
vendê-lo mais caro.257 

 

 Muito embora existissem leis que restringissem o direito de voto e as 

práticas de desvirtuamento, até 1930, a sociedade não se organizou no sentido de 

exigir maior participação eleitoral. ―A única exceção foi o movimento pelo voto 

feminino, valente mas limitado‖,258 cuja concretização se deu somente com a 

Constituição de 1946.  

Se o avanço dos direitos políticos após 1930 foi limitado, a trajetória dos 

direitos sociais na Era Vargas apresentava um terreno fértil na cultura política da 

população, sobretudo da população pobre dos centros urbanos. 

Para José Murilo de Carvalho: 

A antecipação dos direitos sociais fazia com que os direitos não 
fossem vistos, como independentes da ação do governo, mas como 
um favor em troca do qual se deviam gratidão e lealdade. A 
cidadania que daí resultava era passiva e receptora antes que ativa e 
reivindicadora.259 
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O rumo da cidadania caminhava sentido à ampliação da participação política 

até o retorno da ditadura em 1964, momento em que os direitos civis e políticos 

foram restringidos pela violência e sob a imposição de censura à imprensa, restrição 

de liberdades, controle pelo governo de partidos políticos e diversas prisões 

arbitrárias.260 Mais uma vez: negação de direitos civis e políticos, de um lado, e 

expansão dos direitos sociais, do outro. 

Importante observar que o cenário do reconhecimento dos direitos sociais e 

do desenvolvimento do Estado do Bem-Estar europeu decorreu a ideia de 

integração social, o que, no entanto, não se aplica integralmente à realidade 

brasileira em função do que Gilberto Bercovici denomina de ―diálogo entre 

ausentes‖, o diálogo entre Estado e constituição.261 

O caso brasileiro de estruturação e institucionalização de Estado 
social (aqui entendido em sentido amplo, como sinônimo de Estado 
intervencionista ou, no nosso caso específico, Estado 
desenvolvimentista) e das políticas públicas de implementação de 
direitos sociais desde a Revolução de 1930 mostra como este 
diálogo não se dá entre ausentes, mas também gera um silêncio 
ensurdecedor de nossa doutrina publicista.262 

 

Somente foi possível redefinir o conceito de cidadania com o processo de 

redemocratização a partir da Constituição Federal de 1988, que o elegeu dentre os 

princípios fundamentais da República em seu artigo 1º, II. A propósito, recebeu o 

codinome de Constituição Cidadã por trazer um grande rol de direitos fundamentais 

de cunho político, social e econômico, instituindo o Estado Social e Democrático de 

Direito. ―Não se diz mais ‗o povo quer isto ou aquilo‘, diz-se ‗a cidadania quer‘‖.263 

Aplicando-se a definição de direitos fundamentais à cidadania, Ana Maria 

D‘Ávila Lopes a assegura como: a) norma jurídica positiva de nível constitucional; b) 
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valor essencial da sociedade; c) proteção direta da dignidade humana; d) 

legitimação jurídica da atuação estatal. Ao trabalhar com o conceito de cidadania 

como direito fundamental individual, e não político, supera a ideia de concebê-la 

como mero status e a projeta como ampla participação política voltada à construção 

de uma sociedade justa, livre e solidária.264 

Isso significa que a dimensão vertical limitada à relação entre Estado e 

indivíduo, adstrita aos direitos de liberdade negativa, direitos políticos e igualdade 

perante a lei, precisa ser complementada a partir do reconhecimento da dimensão 

dos direitos fundamentais de solidariedade, para que a relação se horizontalize entre 

as relações entre os cidadãos e destes com a sociedade.265 

Justamente em razão dos novos direitos de cidadania sob a dimensão da 

solidariedade, que comporta os direitos difusos e coletivos, demanda maior 

participação da sociedade em defesa do bem coletivo. 

O indivíduo ao ser inserido como participante projeta uma nova dimensão de 

cidadania, agora inclusiva, promovendo a ideia de solidariedade e pertencimento ao 

todo. Conclui Fábio Konder Comparato que: ―enquanto a liberdade e a igualdade 

põem as pessoas umas diante das outras, a solidariedade as reúne, todas, no seio 

de uma mesma comunidade. No plano da solidariedade, todos são convocados a 

defender o que lhes é comum‖.266 

Na medida em que as relações sociais deixam de ser meramente 

interindividuais, a natureza e a proteção judicial dos conflitos delas decorrentes 

precisam ser determinadas levando em conta que se está diante de uma sociedade 

multifacetada, plural e complexa e envolver a participação social. Do contrário, a 

tutela da cidadania não alcançará sua materialidade. 
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A partir da ideia de cidadania enquanto dimensão da solidariedade, no seu 

sentido de dever jurídico, transforma a noção formal de participação política e 

sustenta materialmente a efetividade dos direitos fundamentais, que abrangem, 

também, direitos de natureza intangível como o acesso à informação.267 

Fábio Konder Comparato elenca cinco níveis a serem atingidos:  

a) distribuição dos bens, materiais e imateriais, indispensáveis a 
uma existência socialmente digna; b) na proteção dos interesses 
difusos ou transindividuais; c) no controle do poder político; d) na 
administração da coisa pública; e) na proteção dos interesses 
transnacionais.268 

 

A problemática recai, no entanto, em como efetivar tais níveis, sobretudo 

aqueles referentes ao desenvolvimento econômico e humano que demandam a 

formulação e implementação de políticas públicas, cuja concretização muitas vezes 

é obstada pela omissão dos Poderes Executivo e Legislativo, circunstância que 

avoca o controle judicial. 

 

3.3.2 A ação civil pública como proteção constitucional aos direitos de cidadania 
 

No contexto da segunda metade do século XX, notadamente a partir da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que consagrou valores 

básicos universais em respeito à dignidade humana, somado ao Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que expandiu o catálogo de direitos 

trazidos pela Declaração, implicou mudanças de orientação da proteção jurisdicional 

internacional e também no âmbito nacional. 

Até então prevalecia o direito de ação voltado à proteção dos direitos 

individuais e de propriedade do indivíduo, cujo objeto de tutela somente assumiu 

novos rumos a partir da implantação do Estado Social, ao ampliar o campo de 
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proteção aos interesses da sociedade como um todo ou aos seus grupos 

representativos.269  

Para Humberto Theodoro Júnior,270 

Naturalmente, não se desprezou nem abandonou o direito clássico 
de proteção ao indivíduo, sua pessoa, seus bens e seus direitos 
individuais. Tudo o que o homem, como pessoa central do organismo 
social, logrou conquistar no domínio do direito persiste sob amparo 
da ordem jurídica tradicional. O que se fez foi ampliar o campo de 
atuação do direito para nele incluir situações coletivas que até então 
permaneciam à margem dos mecanismos de disciplina, garantia e 
sanção do direito positivo. 

 

A complexidade das relações decorrentes de novos direitos que envolvem a 

sociedade ou determinados grupos sociais, a exemplo dos direitos difusos e 

coletivos, associada às relações econômicas, fez gerar problemas até então 

desconhecidos às lides meramente individuais e passou a demandar uma proteção 

de ordem coletiva.271 

Nesse sentido, Mauro Cappelletti assevera que: 

Daí deriva que também as situações de vida, que o Direito deve 
regular, são tornadas sempre mais complexas, enquanto, por sua 
vez, a tutela jurisdicional - a "Justiça" - será invocada não mais 
somente contra violações de caráter individual, mas sempre mais 
frequente contra violações de caráter essencialmente coletivo, 
enquanto envolvem grupos, classes e coletividades. Trata-se, em 
outras palavras, de "violações de massa".272 

 

Justamente em razão da nova dimensão do Estado Social e de suas funções 

de cunho prestacional e coletivo, os novos direitos clamavam por proteção material e 

processual. Isso porque, para Antônio Carlos Wolkmer: ―É necessário transpor, 
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portanto, o modelo jurídico individualista, formal e dogmático, adequando seus 

conceitos, institutos e instrumentos processuais no sentido de contemplar, garantir e 

materializar ‗novos‘ direitos.‖273 

Tanto é assim que: ―Os direitos e os deveres não se apresentam mais, como 

nos Códigos tradicionais, de inspiração individualística-liberal, como direitos e 

deveres essencialmente individuais, mas meta-individuais e coletivos.‖274 

Por força dessa necessidade, ainda de forma incipiente, o ordenamento 

jurídico brasileiro trouxe a ação coletiva inicialmente como faculdade às associações 

de classe de funcionários públicos para promoverem a representação coletiva 

perante as autoridades administrativas e a justiça ordinária, nos termos da Lei 

1.134/1950. Nesse sentido, o Estatuto da Ordem dos Advogados também passou a 

autorizar a representação judicial dos interesses gerais da classe dos advogados, tal 

como a Lei 6.708/1979, que facultou aos sindicatos apresentarem reclamação como 

substituto processual de seus associados para assegurar a percepção dos valores 

salariais corrigidos.275 

Em continuidade à construção normativa sob o viés coletivo, ingressa no 

ordenamento jurídico ação coletiva para proteção de patrimônio público, abrangendo 

direitos de valor econômico, artístico, estético histórico ou turístico, por meio da ação 

popular, consagrada na Lei 4.717/1965, cuja legitimidade é conferida ao cidadão. 

Posteriormente, já em sede constitucional, o objeto da ação popular ampliou no 

sentido de anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao 

meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, nos moldes do artigo 5º, LXXIII, 

da Constituição Federal de 1988. 
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A partir desse novo contexto é que a atuação do Ministério Público vai além 

da fiscalização da lei e passa a zelar pelos interesses da coletividade, com destaque 

para a proteção de interesses difusos e coletivos, a exemplo da atribuição de 

legitimidade para ajuizar ação de responsabilidade civil e criminal por danos 

causados ao meio ambiente, instituída pela Lei 6.938/1981 – Política Nacional do 

Meio Ambiente, bem como pela Lei Complementar 40/1981 ao relacionar dentre as 

suas funções institucionais a de promover a ação civil pública.276 

Mas o marco da virada da tutela de direitos difusos e coletivos adveio com a 

Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347/1985, principal responsável pela proteção 

jurisdicional dos direitos de cidadania. À época de sua promulgação, a legitimidade 

era restrita ao Ministério Público, União, Estados e Municípios, bem como por 

autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista ou por 

associação. 

Na medida em que a ação civil pública passou a receber proteção 

constitucional, integrando as funções institucionais do Ministério Público, no artigo 

129, III, da Constituição Federal, passou a ter natureza jurídica de garantia 

constitucional, extraída da cláusula constitucional aberta prevista no artigo 5.º, § 

2.º.277 

Nesse sentido, Gregório Assagra de Almeida:278  

Com base nesta cláusula aberta dos direitos e garantias 
constitucionais fundamentais, a ação civil pública possui também, 
seja pela sua relevância e dimensão social, seja por força do art. 5.º, 
XXXV, da CF, que garante o acesso amplo e irrestrito à justiça, 
natureza jurídica de garantia constitucional fundamental. 

 

E, posteriormente, ampliou o rol de legitimados, a exemplo da legitimação da 

Defensoria Pública pela Emenda Constitucional 80/2014, tornou-se instrumento 
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processual em maior potencial para alcançar a efetividade dos direitos de cidadania 

elencados no artigo 1º da Lei 7.347/1985 e salvaguardados pela cláusula aberta 

atinente a ―qualquer outro interesse difuso e coletivo‖. 

Trata-se de ação que versa sobre a proteção de interesses metaindividuais – 

difusos e coletivos em sentido estrito – ou individuais homogêneos, todos fundados 

na mesma base jurídica coletiva e cuja natureza jurídica é pública, não em razão de 

seus legitimados serem representados apenas por órgãos públicos, mas sim por que 

seu objeto material carrega em si demasiada relevância social. 

A respeito do caráter terminológico de ação civil pública, Rodolfo de 

Camargo Mancuso esclarece que: 

A ação da Lei 7.347/85 objetiva a tutela de interesses 
metaindividuais, de início compreensivos dos difusos e dos coletivos 
em sentido estrito, aos quais na sequência se agregaram os 
individuais homogêneos (Lei 8.078/90, art. 81, parágrafo único, III, 
c/c os arts. 83 e 117); de outra parte, essa ação não se diz ‗pública‘ 
por conta de o Ministério Público poder promovê-la, a par de outros 
colegitimados, mas sim porque seu objeto abrange um largo espectro 
de interesses e valores de inegável relevância social, permitindo o 
acesso à justiça de certos conflitos metaindividuais que, de outra 
forma, remanesceriam num certo ‗limbo jurídico‘.279  

 

Foi por meio do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 81, parágrafo 

único, que a tutela coletiva foi disciplinada e conceituou os bens tutelados como 

direitos ou interesses difusos e coletivos, bem como os interesses ou direitos 

individuais homogêneos, formando o chamado microssistema jurídico de proteção 

coletiva. 

Pelo teor da legislação consumerista, os interesses difusos e coletivos são 

entendidos como metaindividuais e de natureza indivisível, sendo que os primeiros 

têm como titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, e os 

segundos correspondem a um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre 
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si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Já os interesses 

individuais homogêneos são oriundos de origem comum. Aqui, apesar de o 

legislador não ter sido tão preciso, refere-se a direito coletivo divisível, ―tendo cada 

titular uma dimensão própria equivalente a seu exclusivo direito.280  

Outra concepção trazida pelo Código de Defesa do Consumidor foi a de 

atribuir a proteção dos interesses individuais homogêneos às chamadas ações 

coletivas, por meio de seu Capítulo II intitulado ‗Das ações coletivas para a defesa 

de interesses individuais homogêneos‘, que permitiu a ―[...] distinção entre (i) ação 

civil pública (tutela de interesses difusos e coletivos) e (ii) ação coletiva (tutela de 

interesses individuais homogêneos).281  

Não é o propósito deste trabalho entrar no mérito semântico se este 

desmembramento em ação civil pública e ação coletiva traz alguma distinção na 

prática, na verdade, a nosso ver, não há. O que é importante observar a partir do 

Código de Defesa do Consumidor é que os interesses individuais homogêneos, 

ainda que individualmente considerados, passaram a ser tutelados mediante ação 

coletiva. 

Com a definição substantiva dos bens tutelados pela legislação 

consumerista, acaba por clarear a natureza processual da Lei 7.347/1985, já que 

predomina em seu texto o procedimento dos meios processuais cabíveis de 

proteção aos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.  

A par disso, a ação civil pública é o principal instrumento da jurisdição 

coletiva, responsável pela resolução de macroconflitos e de amplos espectros, 

incluindo conteúdo de política pública, cuja pretensão é fundada na proteção de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

Apesar de o artigo 1º da Lei 7.347/1985 elencar um rol de hipóteses de 

cabimento para a propositura da ação civil pública, não significa que seu objeto 
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esteja taxativamente restrito a elas. Com inclusão do IV ao artigo 1º pelo Código de 

Defesa do Consumidor, o alcance do objeto da ação civil pública foi ampliado a partir 

da cláusula ―a qualquer outro interesse difuso ou coletivo‖ e, tão logo, em razão da 

interpretação conforme a Constituição em face de seu artigo 129, III. 

A ampliação do objeto da ação civil pública voltada à implementação dos 

direitos fundamentais contribuiu para o controle judicial de políticas públicas, que, 

em face de sua natureza coletiva, passa a ser o principal instrumento de acesso à 

justiça ante a violação de direitos metaindividuais ou individuais ou eventual omissão 

por parte da Administração Pública, seja mediante o cumprimento de obrigação de 

fazer ou não fazer, seja por condenação em dinheiro (artigo 3º da Lei 7.347/1985).  

Por outro lado, é importante uma análise crítica do seu objeto, já que a 

cláusula aberta do inciso IV do artigo 1º abrange desde o patrimônio público e social, 

o meio ambiente, o consumidor, a moralidade administrativa e, eventualmente, os 

direitos individuais homogêneos. Tamanha sua elasticidade que a proteção da 

língua portuguesa contra o uso de palavras estrangeiras em documentos públicos já 

foi defendida por José Carlos Barbosa Moreira como objeto de ação civil pública.282 

Não é para menos que a ação civil pública ampliou a participação da 

sociedade e democratizou o acesso à justiça, alterando o paradigma tradicional do 

processo civil em torno de ações meramente interindividuais. A partir da Lei 

7.347/1985 foi possível promover a proteção dos interesses difusos e coletivos, bem 

dos interesses individuais homogêneos, sob o respaldo constitucional e da 

legislação consumerista. 

A ação civil pública veio para consolidar e alterar o modo de prestação da 

tutela jurisdicional, agora sob o viés coletivo, principalmente no campo da 

fiscalização e efetivação de políticas públicas. Sob o olhar processual, Araken de 

Assis retrata sua importância: 
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A importância desse diploma é transcendente no cenário nacional. 
Ele democratiza o acesso à Justiça. O processo civil contemporâneo 
se caracteriza por três linhas evolutivas: (a) do abstrato ao concreto; 
(b) do individual ao social; (c) do nacional ao internacional. A Lei 
7.347/1985 rompeu, decisivamente, o esquema clássico do direito 
processual, voltado à tutela dos interesses individuais, no qual só a 
muito custo identificam-se fórmulas para proteção de bens 
coletivos. Não constitui exagero afirmar que o diploma operou 
verdadeira revolução. Completou-a decisivamente, advindo a 
CF/1988, a função institucional do Ministério Público em promover o 
inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos. Formou-se, assim, o arcabouço do processo coletivo 
comum.283  

 

Tanto é assim que antes mesmo da publicação da Lei 7.347/1985, Nelson 

Nery Junior, ao falar sobre as tendências de atuação do Ministério Público no âmbito 

civil, atribuiu a sua desenvoltura ao exercício da tutela jurisdicional dos interesses 

difusos mediante a ação civil pública, tamanha sua convicção a respeito do êxito da 

ação civil pública.284  

Se na ocasião de sua criação já havia a preocupação em tutelar os novos 

direitos de cidadania, na sociedade atual se faz ainda mais necessária a proteção 

dos interesses difusos e coletivos ante a pluralidade de interesses. Tanto é assim 

que, soma-se ao microssistema de proteção o Estatuto de Defesa do Torcedor (Lei 

10.671/2003), o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), a Lei da Biossegurança (Lei 

11.105/2005), a Lei da Violência Doméstica (Lei 11.340/2006), a Lei do Mandado de 

Segurança Individual e Coletivo (Lei 12.016/2009), o Estatuto da Igualdade Racial 

(Lei 12.288/2010), o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), Estatuto da Pessoa 

com Deficiência (Lei 13.146/2015) e a recente Lei do Mandado de Injunção (Lei 

13.300/2016).285  

Nesse sentido, Gianpaolo Poggio Smanio ressalta a importância da ação 

civil pública como instrumento de efetivação de direitos: 
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Se ainda há questões de direitos fundamentais, difusos e coletivos a 
serem resolvidos pelo nosso ordenamento jurídico, as novas 
demandas por direitos da modernidade, hoje chamada de 
hipermodernidade, transformam a sociedade e trazem ainda maior 
relevância para os instrumentos jurídicos de efetivação de direitos e 
garantias, como a ação civil pública.286 

 

Justamente em razão desse cenário é que se exige maior articulação entre 

os Poderes Públicos, as instituições públicas e privadas e a sociedade como um 

todo para a efetivação de direitos. Do contrário, a ausência de articulação 

governamental se torna um problema jurídico e o controle judicial se faz necessário. 

Eis a questão central da problemática: se para promover a eficácia de 

determinada política pública a ação civil pública é instrumento hábil para o exercício 

do controle judicial, quais os limites de atuação do Ministério Público e do alcance da 

decisão judicial na ingerência dos demais Poderes? Essa discussão é importante 

para aferir em que medida o controle judicial é compatível com a Constituição 

Federal e com os fins do Estado Democrático de Direito. 

 

3.3.3 A tutela constitucional dos interesses difusos e coletivos a partir da natureza do 

conflito 

 

A Constituição Federal ao reconhecer a proteção de interesses difusos e 

coletivos por meio do inquérito civil e pela ação civil pública, dentre as funções 

institucionais do Ministério Público, artigo 129, III, ampliou o âmbito de sua atuação e 

possibilitou maior contribuição no controle de políticas públicas. Antes disso, a 

atuação do Ministério Público era mais limitada ao âmbito penal, já que no cível 

atuava, sobretudo, como fiscal da lei em demandas individuais. 

Somado a isso, a Constituição Federal ao assegurar a inafastabilidade da 

jurisdição em face de lesão ou ameaça a direito, garantido pelo artigo 5º, XXXV, 
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conferiu legitimidade às associações para representação judicial ou extrajudicial de 

seus filiados (artigo 5º, XXI), aos sindicatos para a defesa de direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria (artigo 8º, III) e instituiu o mandado de 

segurança coletivo atribuindo legitimidade ao partido político com representação no 

Congresso Nacional e à organização sindical, entidade de classe ou associação 

constituída ou em funcionamento há pelo menos um ano, nos termos do artigo 5º, 

LXX.287 

A propósito do sistema constitucional de proteção constitucional dos 

interesses difusos e coletivos, Gianpaolo Poggio Smanio esclarece: 

Reconhece os interesses difusos e ao mesmo tempo destina a sua 
proteção ao Ministério Público, demonstrando não se tratar de norma 
meramente programática, mas sim perceptiva ou atributiva de 
direitos. A própria Constituição confere os meios de investigação, 
constantes do inquérito civil e o instrumento de proteção judicial, a 
ação civil pública. Dispõe, inclusive, sobre a titularidade da ação, ao 
conferi-la ao Ministério Público.288 

 

Ao lado da ação civil pública, destaca-se também a proteção dos interesses 

difusos e coletivos por meio da legitimação do próprio cidadão mediante a 

propositura da ação popular, cujo objetivo recai na anulação de ato lesivo ao 

patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, nos termos do artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal.  

Percebe-se que o ordenamento constitucional não somente reconheceu a 

existência dos interesses difusos e coletivos, mas também teve a preocupação em 

contemplar um sistema de garantia para promover a efetividade de tais direitos, 

definindo a titularidade e os instrumentos jurídicos de proteção, sejam eles: inquérito 

civil e ação civil pública, por intermédio do Ministério Público, e ação popular pelo 

cidadão.289  
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A respeito do novo papel do Ministério Público sob a ordem constitucional, 

Hugo Nigro Mazzilli relata os instrumentos jurídicos que a ele foi conferido: 

a) reafirmou-lhe a tradicional promoção da ação penal pública, mas 
agora com privatividade; b) incumbiu-o de zelar para que os poderes 
públicos e os serviços de relevância pública obedecessem aos 
direitos assegurados na Constituição, podendo tomar as medidas 
necessárias à sua garantia; c) atribuiu-lhe o controle externo da 
atividade policial; d) ampliou-lhe o exercício da ação civil pública.290 

 

O exercício da ação civil pública pelo Ministério Público é regido pelo 

princípio da obrigatoriedade e indisponibilidade em decorrência do tipo de direito 

indisponível que vem a ser tutela por tal instrumento. A par disso, o Ministério 

Público ora assume o papel de agente, pensando no exercício do direito de ação, 

ora como fiscal da lei.291  

Ao conferir ao Ministério Público a titularidade da ação de interesses difusos 

ou coletivos, cujos sujeitos são indeterminados ou um grupo de pessoas vinculadas 

entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base, na verdade a norma 

jurídica tem por objetivo eliminar dois obstáculos à tutela dos direitos, segundo Paulo 

Salvador Frontini, Édis Milaré e Antonio Augusto Mello de Camargo Ferraz:292  

[...] o perigo da inércia do verdadeiro titular do direito a ser deduzido 
em juízo, que não quer ou não pode propor a ação, e a inércia em 
virtude de não existir, perfeitamente identificado, um titular para 
determinados direitos chamados ―difusos‖, que, não rara as vezes, 
podem por essa razão ficar ao desabrigo da tutela jurisdicional. 

 

É justamente em razão da indisponibilidade do direito ou do interesse e da 

indeterminação da quantificação dos sujeitos que a legitimidade do Ministério 

Público se faz decisiva. O Ministério Público assume a função específica de zelar 
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perante o Poder Judiciário os interesses indisponíveis da sociedade, que 

compreendem direitos que ultrapassam a individualidade do ser humano figurados 

pelos interesses metaindividuais, difusos e individuais homogêneos.293-294  

Isso também se aplica à atuação do Ministério Público na busca da 

efetividade das políticas públicas ao fazer o papel de controle social intermediando 

as demandas da sociedade junto ao Poder Judiciário, enquanto órgão da cidadania 

que é. Vale a ressalva de que o controle pode ser exercido além dos instrumentos 

judiciais, podendo se valer de mecanismos extrajudiciais como o próprio inquérito 

civil, termo de ajustamento de conduta e audiência pública. 

Tamanha a sua importância no exercício da ação civil pública que dentre as 

milhares de ações já propostas desde o advento da lei é de iniciativa do Ministério 

Público, o que por consequência culminou na criação de promotorias especializadas 

de proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio público, à cidadania, 

aos portadores de deficiência, ao idoso, entre outras.295  

 

3.3.4 Ação civil pública como instrumento de controle judicial de políticas públicas 
 

Ainda que as políticas públicas não componham o rol de objeto de tutela da 

ação civil pública, nos moldes do artigo 1º da Lei 7.347/1985, não significa que os 

atos da Administração Pública não mereçam proteção e fiscalização por meio de 

controle judicial, já que diante da cláusula aberta do inciso IV (―a qualquer outro 

interesse difuso ou coletivo‖) não há que se limitar as hipóteses de cabimento.  
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É importante se ater que as políticas públicas propriamente ditas não serão 

o objeto da ação civil pública, mas sim os direitos por elas abrangidos, que retratam 

interesses ou direitos difusos ou coletivos. Uma vez omissa ou ineficiente a 

Administração Pública no tocante ao cumprimento dos deveres constitucionais da 

prestação positiva do direito à saúde, à educação e à segurança, por exemplo, o 

instrumento da ação civil pública vem a legitimar o controle pelo Poder Judiciário na 

adequação ou execução da política pública. 

Em verdade, se uma política pública for institucionalizada normativamente, 

trazendo o conceito do programa, as prioridades, as metas e os meios de execução, 

em tese, é provável que o controle judicial seja mais efetivo, pois os critérios para a 

fiscalização estarão delineados no ato normativo. O ponto de partida há de ser a 

verificação se a política pública já é existente. 

A título de exemplo, cabe a menção à Política Pública de Atendimento ao 

Idoso, em cumprimento ao artigo 230 da Constituição Federal e institucionalizada 

por meio do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), de modo que o atendimento é 

dado mediante um conjunto articulado de ações governamentais e não 

governamentais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Por força do Estatuto do Idoso, o Estado regulamenta o modo pelo qual 

oferecerá a prestação positiva aos idosos, de natureza fática e jurídica, e descreve o 

conteúdo do programa de ação governamental que deve ser articulado entre as 

esferas dos Poderes Públicos e os particulares, bem como fixa as ações a serem 

implementadas, define as entidades de atendimento e suas obrigações e atribui a 

fiscalização aos Conselhos do Idoso, ao Ministério Público, Vigilância Sanitária e a 

outros legitimados previstos em lei. 

Se o propósito da política pública não for devidamente atendido, garantindo 

a participação do idoso na comunidade e assegurados o seu bem-estar, a dignidade 

e o direito à vida, nos termos da norma constitucional – artigo 230 –, a fiscalização e 

o controle de sua execução podem se dar mediante a atuação da sociedade e, no 



 

 

caso em estudo, pelos instrumentos processuais adequados à proteção dos direitos 

ou interesses sociais. 

É o caso da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de São 

Paulo em face do Município de São Vicente, que, mediante lei municipal, restringiu o 

acesso ao transporte público gratuito aos idosos e impôs a obrigação de apresentar 

documento específico.  

A Lei Municipal 1.660-A, em seu artigo 22, ao prever que o acesso ao 

transporte coletivo gratuito ao idoso com mais de 60 (sessenta) anos e aos seus 

acompanhantes, se comprovada a necessidade no auxílio à locomoção, é limitado à 

quantidade de dois passageiros por veículo e exige a apresentação de documento 

específico expedido pela Secretaria de Trânsito Municipal, caminha na contramão da 

previsão constitucional do artigo 230, § 2º, e do Estatuto do Idoso, artigo 39. 

Ao mesmo tempo em que estendeu o acesso aos idosos com mais de 60 

(sessenta) anos, ao restringir o ingresso a dois idosos por veículo, violou o direito 

fundamental do idoso com mais de 65 (sessenta e cinco) anos, que possui pleno 

acesso ao transporte coletivo gratuito, além de excluir o acesso dos idosos de outros 

municípios. 

Diante do descumprimento do dever constitucional em oferecer serviço 

gratuito de transporte coletivo urbano aos idosos acima de 60 (sessenta) anos e por 

exigir documento específico, fez-se necessário o controle judicial por meio da Ação 

Civil Pública, visando à condenação do Município em obrigação de fazer e não fazer 

para garantir o transporte público aos idosos, sem qualquer restrição, sob pena de 

violação ao princípio da igualdade. 

A restrição normativa a direito social difuso, levou, também, ao 

reconhecimento da procedência do incidente de inconstitucionalidade pelo Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, declarando inconstitucional o inciso II 

do § 1º e § 2º, ambos do artigo 22 da Lei Municipal 1660-A.296 
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Tal casuística retrata claro exemplo em que o controle judicial se mostrou 

efetivo e dentro dos limites jurídicos em conformidade à ―perimetral jurídica‖, sem 

que o julgador assumisse a posição do Administrador ou do Legislador e 

contrariasse os parâmetros das políticas públicas de atendimento ao idoso já em 

curso. 

Não se trata de admitir a ingerência desmedida do Poder Judiciário na 

esfera de juízo de oportunidade e conveniência dos demais Poderes, mediante o 

ingresso de ação civil pública. Mas ao se falar em direitos sociais, viabilizados por 

políticas públicas, a finalidade do controle judicial é a verificação dos parâmetros 

racionais e objetivos para a ação do Estado quanto ao dever de implementação de 

direitos. ―É o tipo de ação do Poder Público (ou sua eventual omissão quando tem o 

dever de agir) que será objeto de averiguação‖.297  

Exatamente nesse sentido, o controle judicial concretizado na Ação Civil 

Pública em análise identificou que os objetivos delineados pelos Poderes Legislativo 

e Executivo municipal eram incompatíveis com a Constituição Federal e com o 

Estatuto do Idoso, inviabilizando a efetivação do direito social do idoso. 

Nota-se que o exercício do controle judicial por intermédio da Ação Civil 

Pública não implica atribuir ao julgador o poder de criar políticas públicas, mas sim o 

de impor a execução daquelas já estabelecidas pela Constituição Federal, pelas leis 

ou adotadas pelo próprio governo.298  

No entanto, por se tratar de direitos transindividuais a resposta judiciária não 

pode ser restrita aos ―limites da competência territorial do órgão prolator‖, para a 

definição da extensão dos efeitos da sentença coletiva, conforme disposto no artigo 

16 da Lei 7.347/1985. O problema da coisa julgada nas ações de caráter coletivo 

merece abordagem em item próprio. 
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3.3.5 Dimensão subjetiva da eficácia da coisa julgada coletiva em ação civil pública 
 

A respeito dos efeitos da decisão em sede de ação civil pública, o 

ordenamento jurídico não disciplina adequadamente o regime da coisa julgada no 

processo coletivo, seja em relação à tutela jurisdicional de diretos difusos, coletivos 

ou individuais homogêneos. 

A redação original do artigo 16 da Lei 7.347/1985, que trata dos efeitos da 

decisão judicial, foi inspirada no artigo 18 da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/1965), 

cuja previsão é no sentido de que a sentença terá eficácia de coisa julgada oponível 

erga omnes, salvo no caso de haver sido a ação julgada improcedente por 

deficiência de prova, hipótese que permite ao cidadão intentar outra ação com 

idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. 

Ocorre que em razão da Medida Provisória 1.570, convertida na Lei 

9.494/1997, restringiu a eficácia da coisa julgada aos limites da competência 

territorial do órgão prolator, impedindo que outras pessoas que não sejam partes do 

processo daquele foro deixem de se beneficiar ante decisão favorável. Com isso, 

limitou o acesso à jurisdição coletiva, já que se exige do titular do direito lesado ou 

ameaçado a propositura de tantas ações civis públicas quantos forem os foros 

territoriais. 

Isso implica dizer que a nova redação do artigo 16 confundiu a competência 

do juiz para julgar a ação com a imutabilidade da coisa julgada, que é mera 

decorrência da soberania estatal. Segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery: ―Confundiram-se os limites subjetivos da coisa julgada erga 

omnes, isto é, quem são as pessoas atingidas pela autoridade da coisa julgada, com 

jurisdição e competência, que nada têm a ver com o tema‖.299 A exemplo da 

aplicação dessa regra, Hugo Nigro Mazzilli aponta o caso de um produto nocivo à 
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saúde comercializado em todo o país, em que necessitaria propor uma ação civil 

pública em cada comarca do Brasil.300  

Ao limitar a eficácia da decisão coletiva nas ações civis públicas, 

inevitavelmente, acarreta a multiplicação de demandas, posição oposta ao propósito 

dos processos coletivos, ―destinados a resolver molecularmente conflitos de 

interesses, ao invés de atomizá-los e pulverizá-los‖.301  

O Código de Defesa do Consumidor ao disciplinar os efeitos da sentença 

nas ações coletivas, em seu artigo 103, de certa forma superou a regra da Lei 

7.347/1985, pois regulou tanto os limites objetivos, como os limites subjetivos da 

coisa julgada, fixando a extensão da eficácia de acordo com a natureza do direito 

tutelado. 

Para Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, o Código de 

Defesa do Consumidor tratou a matéria de forma completa e abrangente, já que 

definiu os efeitos da decisão coletiva em consonância aos direitos difusos, coletivos 

e individuais homogêneos e, por sua vez, revogou tacitamente o artigo 16 da Lei 

7.347/1985, por força do artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro.302  

Além disso, o artigo 16 com a redação modificada pela Medida Provisória 

1.570 é inconstitucional e ineficaz. 

Inconstitucional por ferir os princípios do direito de ação (CF 5.º 
XXXV), da razoabilidade e da proporcionalidade e porque o 
Presidente da República a editou, por meio de medida provisória, 
sem que houvesse autorização constitucional para tanto, pois não 
havia urgência (o texto anterior vigorava há doze anos, sem oposição 
ou impugnação), nem relevância, requisitos exigidos pela CF 62 
caput para que o Presidente da República possa, em 
caráter absolutamente excepcional, legislar por MedProv. Ineficaz 
porque a alteração ficou capenga, já que incide o CDC 103 nas 
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ações coletivas ajuizadas com fundamento na LACP, por força do 
LACP 21 e CDC 90. Para que tivesse eficácia, deveria ter havido 
alteração da LACP 16 e do CDC 103. De consequência, não há 
limitação territorial para a eficácia erga omnes da decisão proferida 
em ação coletiva, quer esteja fundada na LACP, quer no CDC.303  

 

A partir de uma dimensão subjetiva da eficácia da coisa julgada na ação civil 

pública, a preocupação recai justamente em atingir as pessoas que se encontrem na 

mesma situação e não façam parte do processo, de modo a se beneficiarem com os 

efeitos da procedência do pedido, desde que se enquadrem como partícipe da 

relação jurídica de direito material tutelada.304  

Significa dizer que identificada a natureza do direito a ser tutelado, seja ele 

difuso, coletivo ou individual homogêneo, o regramento da extensão dos efeitos da 

coisa julgada coletiva será estabelecido em conformidade ao artigo 103 do Código 

de Defesa do Consumidor, levando em conta os limites objetivos e subjetivos da 

coisa julgada. 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem: 

Daí a importância de classificar-se o direito metaindividual defendido 
em juízo – se difuso, coletivo ou individual homogêneo (CDC 81 
par.ún.) –, para estabelecer-se a natureza da relação jurídica 
discutida e o respectivo regime da coisa julgada (CDC 103 e 81 
par.ún.). Esse direito deve ser classificado a partir de elementos 
subjetivos (quem são as partes no litígio) e objetivos (o que foi 
pedido em juízo [petitum] e sob que fundamentos de fato e de direito 
[causae petendi].305 

 

A eficácia da coisa julgada coletiva reflete na efetividade do controle judicial 

de políticas públicas justamente quando os efeitos da decisão se estendem além 

dos limites geográficos da Comarca, exigindo que a Administração Pública cumpra 

as promessas constitucionalmente assumidas e, sobretudo, beneficie aquelas 

pessoas que se encontrem na mesma situação fática. 
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Ao se falar em controle judicial para a adequada execução de política 

pública não há que se levar em consideração meramente os limites da competência 

territorial do órgão julgador, mas sim a dimensão objetiva e subjetiva do caso 

concreto, bem como a extensão do dano e a qualidade dos direitos transindividuais 

em juízo. 

Na medida em que a eficácia da decisão se estende à coletividade, contribui 

não só para a racionalidade judicial, mas também para a contenção de demandas 

individuais. Do contrário, resulta na sobrecarga dos tribunais e, por decorrência, na 

ausência de efetividade das decisões individualizadas e nos sucessivos recursos 

ante a contradição das decisões.306  

A respeito do reconhecimento de efeitos erga omnes versus a limitação 

territorial, Ada Pellegrini Grinover traduz a importância de sua extensão para o 

cumprimento da função social da jurisdição. 

A finalidade social da função jurisdicional, que é de pacificar com 
justiça, perdia-se diante da fragmentação e pulverização dos 
conflitos, sempre tratados a título individual. A substituição de 
decisões atomizadas (na expressão de Kazuo Watanabe) pelo 
tratamento molecular das controvérsias, levando à solução do 
Judiciário, de uma só vez, conflitos que envolvem milhares ou 
milhões de pessoas, significou tomar o juiz a peça principal na 
condução de processos de massa que, por envolverem conflitos de 
massa, têm sempre relevância política e social.307  

 

Se os direitos tutelados em juízo têm potencial para atender a coletividade, 

ou seja, figurados como direitos transindividuais, a extensão dos efeitos da decisão 

procedente em ação civil pública não pode ser limitada a circunscrição territorial do 

órgão julgador. 

Tanto é assim que o STJ, no REsp 1.377.400-SC,308 instituiu precedente no 

sentido de conferir eficácia subjetiva da coisa julgada à decisão, atribuindo efeitos 

erga omnes a todas as pessoas enquadráveis na situação do substituído, 
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independentemente da competência do órgão julgador, por força do artigo 21 da 

própria Lei de Ação Civil Pública, norma que autoriza a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor. 

Apesar de se tratar de ação que tutele direito individual homogêneo no 

tocante ao fornecimento de fraldas descartáveis às pessoas enfermas e sem 

condições de custeá-las, a natureza do interesse tutelado é difusa, razão pela qual 

os efeitos da decisão favorável não devem (e não podem) limitar os benefícios 

apenas aos cidadãos do foro territorial, já que transacionam direitos transindividuais. 

A matéria de eficácia da coisa julgada coletiva não se encontra 

completamente regulamentada, até porque o novo Código de Processo Civil também 

não a enfrentou. Aliás, omitiu-se em disciplinar a tutela coletiva, trazendo apenas 

alguns dispositivos esparsos insuficientes, contudo, para a adequada e efetiva 

concretização de direitos.  

É evidente que a extensão dos efeitos da decisão coletiva além dos limites 

territoriais do órgão prolator, aqui defendida, deve antes de mais nada legitimar a 

adesão do cidadão ao processo coletivo e dele beneficiar-se, para então chegar ao 

resultado racional da contenção de número de processos. A economia processual é 

consequencial. 

 

3.3.6 A efetividade das decisões judiciais em ação civil pública: descumprimento de 

ordem judicial e possíveis sanções 

 

É certo que durante o andamento do processo de ação civil pública, que 

envolva controle judicial de política pública, inúmeras dificuldades se farão 

presentes, ora para verificar a adequação da escolha do poder público, do mínimo 

existencial, ora para enfrentar a questão da reserva do possível. Mas é no momento 

do cumprimento da sentença que reside o maior problema de efetividade da tutela 

de direitos. 



 

 

Muito embora se trate de decisão que contemple técnica de tutela específica 

de obrigação de fazer ou não fazer, com determinação de medidas de apoio e de 

coerção para a satisfação da tutela, nos termos do artigo 536 do Código de 

Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor,309 há casos em 

que o administrador não cumpre a decisão judicial.  

Se os limites à intervenção judicial na esfera da Administração Pública forem 

estritamente observados, legitimando o controle, e mesmo assim o administrador 

descumprir a ordem ou decisão judicial que determina a implementação de política 

pública, é preciso encontrar vias que levem à efetividade da tutela jurídica 

processual. 

O problema recai justamente no modo pelo qual se alcançará a efetividade 

do direito assegurado na sentença. De nada adiantará o exercício do controle 

judicial se não tiver meios que exija o cumprimento da decisão judicial. Do contrário, 

o Poder Judiciário reconhecerá o direito dos cidadãos, mas não terá autoridade para 

garantir sua concretude.310 

Não se está a defender que o Poder Judiciário deva ser soberano em 

relação aos demais Poderes, mas que, dentro de suas funções democráticas, 

exerça o controle judicial a fim de restabelecer o equilíbrio entre eles e garantir a 

supremacia da Constituição. 

Partindo do pressuposto que a intervenção judicial em política pública não foi 

discricionária, o juiz também assume a responsabilidade em assegurar a 

exequibilidade de suas decisões. Tanto é assim que Ada Pellegrini Grinover entende 

que: ―O juiz deve ser o responsável pelo controle do cumprimento de sua sentença e 
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poderá, para tanto, servir-se do poder de sub-rogação em pessoa que possam 

cuidar do cumprimento das obrigações que determinou.‖311 

Seguindo esse propósito, Ada Pellegrini Grinover elenca as possíveis 

sanções para o alcance da efetividade: 

a) a aplicação de multa diária (astreintes) ou a título de ato 
atentatório ao exercício da jurisdição; b) a responsabilização por ato 
de improbidade administrativa; c) a intervenção no Estado ou no 
Município; d) a responsabilização criminal.312 

 

A começar pela aplicação da medida de coerção patrimonial, ou seja, 

imposição de multa diária ou astreintes ao poder público para impulsioná-lo a 

cumprir a decisão judicial dentro da maior brevidade possível,313 prevista no artigo 

536, § 1º, do Código de Processo Civil, no artigo 84, § 4º, do Código de Defesa do 

Consumidor e no artigo 11 da própria Lei de Ação Civil Pública. Apesar de ser a 

mais recorrente sanção dada em face do descumprimento de decisão judicial, nem 

sempre é a mais eficaz. 

Isso porque, quando o juiz determina obrigação de fazer ou não fazer ao 

poder público, sob pena de cominação de multa diária, não a faz na figura do 

administrador, mas sim do ente público como um todo. Significa dizer que a 

penalidade recairá no patrimônio público, bem de todos,314 sendo inscrita sob regime 

de precatório. 

Na verdade, a multa diária foi criada no sentido de obrigar o devedor a 

cumprir a obrigação específica, ou seja, tem natureza apenas inibitória e instrumento 

de execução indireta. Isso porque, ―[...] o devedor deve sentir ser preferível cumprir a 

obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz‖.315 
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No entanto, diante da ineficácia de resultado prático, há entendimento por 

parte da doutrina que a aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial 

só alcançaria sua efetividade se recaísse no patrimônio particular do administrador 

público responsável pela ação ou omissão estatal, pois, do contrário, oneraria ainda 

mais o erário.316 

Na mesma linha de Eurico Ferraresi, Leonardo Carneiro da Cunha entende 

que para conferir efetividade ao cumprimento da decisão judicial, a multa deve ser 

destinada ao gestor público responsável e à própria pessoa jurídica de direito 

público, pois é ―[...] possível admitir a fixação da multa ao agente público, fazendo 

prevalecer o princípio da efetividade, erigido a uma garantia constitucional.‖317
  

Já se decidiu que a aplicação de astreintes pode ser direcionada não só à 

Fazenda Pública, mas também pessoalmente aos gestores públicos responsáveis 

pelo cumprimento das determinações judiciais.318 

Por outro lado, a extensão dos efeitos acaba por incorrer em dois problemas 

que não podem ser desprezados: o gestor público não é parte do processo e não se 

confunde com a pessoa jurídica de direito público. 

O STJ pacificou o seu entendimento jurisprudencial no sentido da admissão 

de aplicação de multa diária à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da 

obrigação determinada judicialmente, mas não sendo possível direcioná-la ao 

agente político que não é parte do processo e não teve a oportunidade de exercitar 

seu direito constitucional de ampla defesa.319 ―A extensão ao agente político de 

sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado 

escopo de dar efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de 

juridicidade.‖320
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Mesmo configurando o descumprimento de decisão judicial como ato 

atentatório à dignidade da justiça, enquanto contempt of court, contemplado no 

artigo 77 do Código de Processo Civil, quando se trata de multa à Fazenda Pública 

não se mostra eficaz.321  

Em substituição à aplicação da multa diária, o bloqueio de verbas públicas é 

medida excepcional para a efetividade de direitos tuteláveis por políticas públicas 

diante da urgência na prestação positiva estatal. No tocante ao fornecimento de 

medicamento, o STJ sedimentou entendimento no julgamento do REsp 1.069.810, 

em sede de recurso repetitivo: 

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar 
medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se 
necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do 
devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com 
adequada fundamentação.322 

 

Isso porque, diante da omissão estatal da Administração Pública no 

fornecimento de medicamento, o Poder Judiciário não pode compactuar com a 

transgressão do poder público. Inevitavelmente incorrerá uma colisão entre o direito 

fundamental à saúde e a insuficiência de recursos públicos, o qual, neste caso, o 

primeiro tende a prevalecer.323 

Pode-se propor, também, para a mobilização ao cumprimento da obrigação 

de fazer ou não fazer a responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos 

termos do artigo 11 da Lei 8.429/1992, por violação aos princípios constitucionais da 

Administração Pública. 

Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida e Gianfranco Silva Caruso ilustram 

como medida de maior efetividade o aparelhamento da ação civil pública por 

improbidade administrativa, visando a responsabilização pessoal e cominação de 
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sanções aos próprios agentes públicos, como no caso de omissão no controle de 

epidemia de dengue na cidade de Cruzeiro/SP.324 

Isso se deu em razão das omissões administrativas por parte do Município, a 

ponto de saltar a incidência de casos de dengue de 1, em 2009, para 6.579 em 

2013, segundo dados de distribuição dos casos confirmados de dengue autóctones 

fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde.325 

A partir do controle da ação governamental pela via jurisdicional da ação civil 

pública por ato de improbidade administrativa, com potencial capacidade de impor 

sanções ao administrador público, somada à participação da sociedade, 

providências políticas foram tomadas no combate e erradicação da dengue. 

Tamanha a eficácia da medida que após um ano já havia caído para 45 casos.326 

Esse é o sentido político-institucional do controle judicial de políticas públicas 

no Estado Democrático de Direito. Segundo Maria Paula Dallari Bucci, ―Não se trata 

de conceber o Poder Judiciário como mera arena de conflitos, mas respeitar que a 

exigência judicial de direitos seja uma alternativa possível‖.327 

Outras medidas podem ser tomadas se o prefeito deixar de cumprir a 

determinação judicial sem que ofereça justificativa sobre a recusa ou a 

impossibilidade de seu cumprimento, por escrito, à autoridade competente. Neste 

caso, havendo dolo do agente político,328 constituirá crime de responsabilidade, nos 

termos do artigo 1º, XIV, do Decreto-lei 201/1967. 

No âmbito penal, o STJ já afastou a incidência de crime de desobediência 

por descumprimento de ordem judicial pelo poder público, inclusive em sede de 

mandado de segurança, ao condicionar sua configuração à inexistência de previsão 
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de sanção civil, processual ou administrativa, salvo se permitida a cumulação por 

lei.329 

Sem a possibilidade da imposição de penalidades, a efetividade das 

decisões judiciais em controle judicial de políticas públicas fica comprometida.330 

Para que a tutela específica assegurada na decisão judicial seja concretizada faz-se 

necessária a adoção de medidas executivas e coercitivas, a fim de tornar o comando 

judicial potencialmente mais efetivo.331 

 

3.3.7 Determinação de implementação de política pública mediante controle judicial: 

análise do caso AI 598212 ED/PR 

 

O julgado em análise cuida de controle judicial na fase de implementação de 

política pública de assistência judiciária gratuita por intermédio da Defensoria 

Pública, de modo a concretizar as promessas constitucionais de acesso à orientação 

jurídica integral e à assistência judiciária gratuitas para as pessoas desprovidas de 

recursos financeiros, em conformidade ao artigo 5º, LXXIV e 134 da Constituição 

Federal. 
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Trata-se de Embargos de Declaração convertido em Recurso de Agravo de 

Instrumento (AI 598212 ED/PR),332 de relatoria do Ministro Celso de Mello, a qual 

deu parcial provimento.  

O processo se originou mediante ajuizamento de ação civil pública pelo 

Ministério Público do Estado do Paraná em face do Estado do Paraná, requerendo 

sua condenação em obrigação de fazer no sentido de promover a criação, 

implantação e estruturação da Defensoria Pública na comarca de Apucarana, já que, 

na ocasião, os convênios com a OAB/PR e com a Secretaria de Estado da Justiça e 

da Cidadania haviam se encerrado. 

Em primeira instância, o juízo a quo acolheu o pedido do Ministério Público e 

determinou não só a criação e a instalação da Defensoria Pública na comarca de 

Apucarana, mas estendeu a obrigação de fazer a todo o território do Estado do 

Paraná, a fim de conferir o acesso à justiça àqueles que não possuem condições 

financeiras de arcar com as despesas advocatícias. 

O Estado do Paraná recorreu da decisão favorável ao Tribunal de Justiça, 

que deu provimento ao recurso e reformou a decisão, pois considerou que não cabe 

ao Poder Judiciário a implementação de política pública por ferir o princípio da 

separação e autonomia dos poderes. Isso porque a criação de Defensoria Pública, 

como meio de assegurar o amplo acesso à justiça, decorre de norma de eficácia 

contida e, por sua vez, depende de regulamentação legal. Do contrário, a decisão 

favorável estaria a invadir a esfera de discricionariedade da Administração 

Pública.333 

Frente a isso, o Ministério Público apresentou Recurso Extraordinário, mas a 

remessa à Corte foi inadmitida pelo Tribunal de Justiça, momento em que interpôs o 

Agravo de Instrumento para apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. 

Em decisão monocrática, o Ministro Celso de Mello conheceu do Agravo de 

Instrumento e, tão logo, conheceu e conferiu provimento ao Recurso Extraordinário, 
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restabelecendo a sentença de primeiro grau que condenou o Estado do Paraná a 

cumprir obrigação de fazer para implantar e estruturar a Defensoria Pública do 

Estado do Paraná, no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00. 

Em contraponto, o Estado do Paraná interpôs Embargos de Declaração, 

recebido como Agravo de Instrumento, que foi provido em parte e reformou a 

decisão anterior ao reconhecer que o objeto da ação civil pública consiste, 

unicamente, na criação, implantação e estruturação da Defensoria Pública da 

comarca de Apucarana, e não de todo território estatal. 

É inegável que diante da omissão do Poder Público em cumprir seus 

deveres constitucionais, ao não viabilizar o direito fundamental de acesso à justiça 

que abrange a orientação jurídica integral e a assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas, legitima o controle judicial para a fiscalização da fase de 

implementação da política pública.  

A questão recai na efetividade do acesso à justiça, já que diante da ausência 

da Defensoria Pública e limitação de convênios, nega ao cidadão carente o ―direito a 

ter direitos‖, deixando-o à margem do sistema jurídico. Se a concessão de 

oportunidade de acesso ao jurisdicionado não for dada de forma igualitária, 

configura desrespeito à Constituição. 

Sobre o acesso à justiça, Nelson Nery Junior o retrata como princípio 

informativo da ação e da defesa do jurisdicionado: 

O Estado promoverá a assistência aos necessitados no que pertine a 
aspectos legais, prestando informações sobre comportamentos a 
serem seguidos diante de problemas jurídicos, e, ainda, propondo 
ações e defendendo o necessitado nas ações em face dele 
propostas.334  
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Uma vez não cumprida a determinação constitucional do artigo 134 imposta 

ao Estado, acaba por frustrar o direito dos necessitados à orientação jurídica e à 

assistência judiciária, cujo inadimplemento constitucional convertem os direitos e as 

liberdades fundamentais em meras expectativas vãs.335 

Segundo o relator Ministro Celso de Mello:336 

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 exequíveis, 
abstendo-se, em consequência, 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. 

 

Justamente em razão da omissão estatal ao deixar de adotar medidas 

positivas no sentido de concretizar os compromissos constitucionalmente 

assumidos, a exemplo da política pública de assistência judiciária gratuita (artigo 5.º, 

LXXIV, e artigo 134), o Poder Judiciário é provocado a exercer o controle judicial, 

embora excepcionalmente, para a efetivação e implementação dos direitos 

mitigados, sob a observância da supremacia da Constituição. E o faz legitimamente, 

sem contestação, mesmo porque tal entendimento já é pacificado no Supremo 

Tribunal Federal. 

É evidente que o controle judicial não pode ser exercido sem levar em 

consideração alguns parâmetros à atuação judicial para não incorrer em 

discricionariedade judicial. O caso concreto em estudo enfrentou os limites, sejam 

eles retratados pela cláusula da reserva do possível, sejam pelo mínimo existencial, 
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proibição de retrocesso social, vedação da proteção insuficiente e proibição de 

excesso. 

A respeito da reserva do possível, ou também chamada de teoria das 

restrições das restrições, não se pode simplesmente reduzi-la à falta de dotação 

orçamentária pelo Poder Público para justificar o descumprimento das obrigações 

constitucionais e, por consequência, a limitação de direitos fundamentais, sem antes 

verificar a razoabilidade da pretensão. 

Não se está a ignorar a reserva do possível e que a concretização de 

direitos culmina em custos, mas se a pretensão de direito material tiver potencial de 

beneficiar a coletividade, tal como na implantação da Defensoria Pública para 

atendimento jurídico e gratuito aos necessitados, desde que não esbarre em limites 

aferíveis, há de prevalecer. 

Tanto é assim que a decisão monocrática ao restabelecer a sentença de 

primeiro grau, que determinou a criação e a instalação de Defensoria Pública em 

todo o Estado do Paraná no prazo de 6 (seis) meses, não só à comarca de 

Apucarana como pretendido pelo pedido do Ministério Público, estendeu a obrigação 

de fazer além do pleiteado, configurando sentença ultra petita. 

Não observou, portanto, à ―perimetral jurídica‖. 

É de se reconhecer que para a extensão do alcance da decisão a todo 

Estado do Paraná, a dotação orçamentária precisaria estar prevista na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para custear as despesas no exercício financeiro seguinte. 

Houve a previsão orçamentária,337 mas não o suficiente para a instalação e 

estruturação física e organizacional da Defensoria Pública por todo território estatal. 

É certo que diante da inércia decorrente da inexecução do programa 

constitucional de acesso à justiça aos necessitados, no tocante à criação e 

instalação da Defensoria Pública – tida constitucionalmente como instituição 
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permanente e essencial à função jurisdicional do Estado –, legitima o controle 

judicial para a sua implementação em observância à vedação da proteção da 

vedação insuficiente e do mínimo existencial. 

Para Ana Paula de Barcellos, o mínimo existencial abrange tanto elementos 

materiais à dignidade humana, a exemplo de educação fundamental, saúde básica e 

assistência judiciária gratuita aos necessitados, como elemento instrumental para 

concretizá-los, que se traduz no acesso à justiça, sem o qual se tornam inócuos.338 

Justamente por isso o controle judicial exercido no caso em análise foi 

providencial para a concretização da prestação positiva do Estado, no sentido de 

efetivar o acesso à orientação jurídica e à assistência judiciária gratuita àqueles que 

são desprovidos de recursos financeiros, condição necessária para a proteção dos 

direitos fundamentais dos cidadãos.  

A partir da determinação de implementação da política pública pelo Poder 

Judiciário, o controle judicial se mostrou efetivo quando limitado à comarca em 

questão, mas não o suficiente para solucionar a problemática no âmbito macro que 

envolve o Estado do Paraná. 

 

3.4 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Diante de vazios institucionais deixados pelos Poderes representativos, seja 

pela ineficiência na execução ou na definição de política pública, seja pela omissão 

diante da inação do poder público, compete ao Poder Judiciário o controle de 

constitucionalidade de lei, ato normativo ou preceito fundamental para assegurar a 

supremacia da Constituição e a proteção de direitos.  
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Se por um lado a deliberação sobre a escolha e a definição das políticas 

públicas fica a cargo do Poder Executivo e do Poder Legislativo, por outro é 

incontroversa a possibilidade de sindicabilidade pelo Poder Judiciário, foro destinado 

ao controle judicial de hipótese de política pública não implementada, ou deficitária, 

pelos órgãos estatais. 

A inadimplência reside no descumprimento de comando constitucional 

obrigatório, seja mediante conduta comissiva ou omissiva, comprometendo a 

eficácia e a concretização de direitos fundamentais sociais. 

À essa altura da pesquisa já não há mais dúvida sobre a atividade típica do 

Poder Judiciário no exercício do controle judicial de políticas públicas, fundado na 

interpretação conforme à Constituição Federal e à legalidade, sem, contudo, ensejar 

interferência de um Poder sobre o outro. A separação dos poderes, nesses termos, 

prevalece preservada. 

A problemática, que acompanha o desenvolvimento da pesquisa, consiste 

em identificar os limites do controle judicial e dimensionar se os efeitos da decisão 

invadem o campo da discricionariedade judicial, componente adverso ao Estado 

Democrático de Direito. 

Apesar de, a priori, o poder público estar subordinado à legalidade e, 

sobretudo, aos comandos da Constituição Federal, o órgão estatal pode, por ação 

ou omissão, cometer ato ilegal ou abusivo em descompasso à diligência da 

implementação e execução da política pública. 

Nesse sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria A. Nery retratam a 

atividade típica do Poder Judiciário quando da sindicabilidade das políticas públicas: 

O fato de o poder público dever subordinar-se à legalidade não 
impede que possa cometer atos ilegais ou abusivos ou tenha 
comportamento que não se conforme à Constituição e às leis. Por 
isso é que, caso esses comportamentos ou atos possam causar 
(ação preventiva) ou já tenham causado (ação repressiva) dano a 
direito do administrado, é possível sejam sindicados pelo Poder 
Judiciário, em virtude da incidência da garantia constitucional do 
direito de ação (CF 5º XXXV). Essa possibilidade não caracteriza 



 

 

interferência de um poder em outro (CF 2º), mas de atividade típica 
do Poder Judiciário, que é a de resolver lides, aplicando o direito ao 
caso concreto que lhe é trazido pelo administrado.339 

 

Dentre as técnicas de controle de constitucionalidade de políticas públicas 

encontram-se as ações próprias para a verificação da constitucionalidade direta, 

pertencentes ao grupo de ações constitucionais do controle concentrado e abstrato, 

bem como as ações no âmbito do controle difuso e concreto, instrumentos 

processuais voltados à correção da política pública sob a via individual ou coletiva. 

É certo que, a exemplo da ação civil pública, as ações sob o viés da tutela 

coletiva e das ações abstratas de controle de constitucionalidade são capazes de 

produzir efeitos mais amplos e atingir a generalidade de pessoas no país ou em 

determinada região.340 Em contraponto, não se está a desprezar o controle judicial 

de políticas públicas no âmbito das ações individuais, apenas não faz parte do 

recorte metodológico desta pesquisa. 

Além de as ações de controle concentrado proporcionarem maior visibilidade 

do debate sobre a política pública em detrimento da particularidade da demanda 

individual, permitem análise mais apurada dos recursos disponíveis e do 

planejamento estatal e, ainda, melhor delineiam o resultado esperado e a possível 

solução geral.341 

À vista disso, uma sentença constitucional é resultado de uma atividade 

interpretativa e integradora do direito; ao mesmo tempo em que figura como ato 

jurisdicional e apresenta natureza política, em decorrência da própria jurisdição 

constitucional, também se constitui como ato hermenêutico.342 
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Segundo Georges Abboud:343 

A sentença constitucional é manifestação da atividade integradora e 
interpretativa do ordenamento em seu conjunto. As sentenças 
constitucionais são fontes do direito, conferem integralidade ao 
ordenamento, interpretando e corrigindo a atuação legislativa e 
orientando a atuação administrativa. 

 

Diferentemente de uma ação individual, o controle abstrato de 

constitucionalidade de políticas públicas, sobretudo referente àquelas enraizadas na 

própria Constituição Federal, tem, por decorrência, enfrentar não só as finalidades, 

expressas ou implícitas, de uma política pública, mas também os meios empregados 

para se atingirem os fins pretendidos.344 

Nessa linha, Fábio Konder Comparato considera que a propositura de ações 

diretas, ao invés de incidentais, seria o caminho hábil e de maior eficiência para o 

controle de constitucionalidade de política pública. Isso porque, 

A ação deveria, segundo parece mais prudente, ser exclusivamente 
direta e não incidental. Uma política pública é sempre decidida e 
executada no nível mais elevado da instância governamental. 
Ademais, é muito comum o seu espraiamento por toda a 
Administração Pública e o concurso legislativo para a consecução de 
seus objetivos.345 

 

Somado a isso, importante considerar que uma decisão fruto do controle 

abstrato, ao estabelecer a norma para o caso concreto, assume o caráter de 

enunciado normativo e fonte do direito a orientar a aplicação de casos futuros.346 

No entanto, quando se trata de políticas públicas a Constituição Federal não 

delimita de forma específica como e qual programa deva ser implementado em cada 
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caso, principalmente no tocante à destinação dos recursos públicos, que envolve o 

quanto gastar, com que finalidade gastar, em que gastar e como gastar.347 

Justamente por isso a tomada de decisão a respeito da escolha e definição 

da política pública não pode ser exercida pelos Poderes Executivo e Legislativo sem 

que as diretrizes estejam compatíveis com a Constituição Federal e passíveis de 

concretização de seus objetivos fundamentais. Daí a aferição de sua 

constitucionalidade mediante o controle judicial. 

Ainda que eventual desrespeito à Constituição Federal não seja frontal, se a 

ação estatal ou a inércia governamental comprometer a integridade e a eficácia dos 

direitos fundamentais, a evocação do Poder Judiciário se faz legítima para verificar 

se os fins do Estado Democrático de Direito foram atendidos ou violados. 

Sobre o controle de constitucionalidade das políticas públicas, Ada Pellegrini 

Grinover entende que: 

O controle da constitucionalidade das políticas públicas pelo Poder 
Judiciário, assim, não se faz apenas sob o prisma da infringência 
frontal à Constituição pelos atos do Poder Público, mas também por 
intermédio do cotejo desses atos com os fins do Estado.348 

 

Coaduna-se com tal entendimento, uma vez que o agir administrativo, muito 

além da vinculação à legalidade, deve ter por fundamento primário e principal a 

Constituição Federal, critério imediato da tomada de decisão administrativa em um 

Estado tido como constitucional.  

Nas palavras de José Joaquim Gomes Canotilho, ―a reserva vertical da lei foi 

substituída por uma reserva vertical da Constituição‖,349 o que significa dizer: o agir 

administrativo (e legislativo) deve seguir vinculado ao comando constitucional, a fim 

de assegurar a supremacia da Constituição. A atuação do Poder Público, fundada 

                                                             
347

 BARCELLOS, Ana Paula de, op. cit., p. 118. 
348

 GRINOVER, Ada Pelegrini, op. cit., p. 129. 
349

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2007, p. 832. 



 

 

em margem de livre conformação e não sujeita ao texto constitucional, é 

inconstitucional e contrária ao Estado Democrático de Direito. 

Tal agir engloba a fixação de metas e prioridades em matéria de direitos 

fundamentais, o acompanhamento e avaliação dos resultados pretendidos pela 

política pública, a destinação dos recursos públicos, incluindo a eficácia da 

implementação do programa e o êxito no cumprimento dos desígnios desenhados 

pelo Poder Público. 

Não seria por outra razão que o perímetro de atuação do Poder Público em 

matéria de concretização de direitos fundamentais deve estar submetido e em 

conformidade ao texto maior, à Constituição Federal. Do contrário, se estaria a 

permitir à Administração a atuação baseada em um poder ajurídico e livre. 

O agir administrativo, cujas ações repercutem em tomada de decisões e 

escolha de políticas públicas, não pode ser desvinculado do Direito, leia-se 

ordenamento constitucional. Em outras palavras, o direito não concebe espaço livre 

de conformação à atuação da Administração Pública, com total liberdade, sob o 

respaldo do juízo de oportunidade e de conveniência, mas sim a condiciona e a 

invalida se estiver em descompasso com o Direito. 

A respeito da vinculação da Administração Pública ao Direito, Eduardo 

García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, sob o ponto de vista do direito 

espanhol, atrelam a validade do agir administrativo à conformação ao Direito: 

Desta forma, pois, não há no Direito espanhol nenhuma ‗zona franca 
ou livre de Lei‘ na qual a Administração possa atuar com um poder 
ajurídico e livre. Os atos e as disposições da Administração, todos 
eles, deverão ‗se submeter ao Direito‘, deverão estar ‗em 
conformidade‘ com o Direito. O desajuste, a desconformidade, é 
considerado ‗infração ao Ordenamento jurídico‘ e retira desses atos 
ou disposições, agora ou eventualmente no futuro (distinção entre 
nulidade e anulabilidade), sua validade. O Direito não é, pois, para a 
Administração, um limite exterior que indica uma zona de proibição e 
dentro da qual possa ela atuar de forma livre e a seu bel-prazer. Ao 
contrário, o Direito condiciona e determina, de forma positiva, a ação 



 

 

administrativa, a qual não é válida se não estiver suportada em uma 
previsão normativa.350 

 

Por esta razão, a ideia de que discricionariedade do administrador consiste 

em espaço de livre agir e seria imune ao controle externo do Poder Judiciário já não 

encontra respaldo no Estado Constitucional. Na verdade, nesses moldes, a 

discricionariedade administrativa representa um espaço carecedor de legitimação.351 

Justamente por não ser um campo de livres escolhas subjetivas, mas sim de 

fundamentação de atos e de políticas públicas adotadas, Gustavo Binenbojm vincula 

a tomada de decisão à juridicidade administrativa, cujo parâmetro jurídico-objetivo é 

baseado na lei e na Constituição Federal.352  

Uma vez presente a vinculação direta entre a Administração Pública e a 

Constituição Federal, considerando a escolha da política pública constitucionalmente 

mais adequada, tão menor será a densidade do controle judicial. Por outro lado, o 

controle judicial será tendencialmente mais denso quanto maior for o nível de 

restrição aos direitos fundamentais, dada a atuação administrativa discricionária.353 

Isso significa que ―[...] se as ponderações feitas pelo administrador (ou 

mesmo as do legislador) na conjugação entre interesses coletivos e direitos 

fundamentais revelarem-se desproporcionais ou irrazoáveis, caberá ao Poder 

Judiciário proceder a sua invalidação‖,354 mediante o controle de constitucionalidade 

da política pública para a prevalência da supremacia da Constituição. 
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Para tanto é preciso conjugar a ideia de ordenação jurídica na realidade e 

em face dela, já que a norma constitucional, por si só, não tem existência autônoma 

diante da realidade, razão pela qual a escolha e definição da política pública deve 

ser atrelada tanto ao plano do ser (Sein), como ao do dever ser (Sollen).  

Tal vinculação reflete na pretensão de eficácia da norma constitucional, que, 

nas palavras de Konrad Hesse, uma vez alcançada passa a adquirir força normativa. 

A Constituição não configura, portanto, apenas expressão de um ser, 
mas também de um dever ser; ela significa mais do que o simples 
reflexo das condições fáticas de sua vigência, particularmente as 
forças sociais e políticas. Determinada pela realidade social e, ao 
mesmo tempo, determinante em relação a ela, não se pode definir 
como fundamental nem a pura normatividade, nem a simples eficácia 
das condições sociopolíticas e econômicas.355  

 

Mas de nada adiantaria a força normativa da Constituição se não fosse 

possível convertê-la também em força ativa. Muito embora o comando da 

Constituição seja representado textualmente e, sozinho, não tem força de ação, 

impõe tarefas e orientação de conduta segundo a ordem nela estabelecida.356 

 Tanto é assim que, a exemplo do artigo 196 da Constituição Federal, extrai-

se do comando constitucional a orientação para a tomada de decisão voltada à 

adoção de política pública capaz de assegurar a redução do risco de doença e de 

outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Da mesma forma, verifica-se no âmbito da educação quando a Constituição 

Federal, em seu artigo 205, afirma que se trata de direito de todos e dever do 

Estado, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, a 

fim de permitir o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho. 
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É evidente que tais comandos constitucionais figuram diretrizes 

programáticas e, por sua vez, retratam baixa normatividade quanto à eficácia de 

direitos. Eis o ponto: não basta a vontade de poder, é preciso que prevaleça a 

vontade de Constituição.357 

Daí a importância do controle de constitucionalidade de política pública que 

não observe as prioridades elencadas pela própria Constituição Federal, a exemplo 

do comando constitucional do art. 211, §§ 2º e 3º, que representa fator de limitação 

à discricionariedade administrativa dos Municípios quando determina que deverão 

atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, e aos Estados e 

ao Distrito Federal no tocante ao ensino fundamental e médio. 

Eventual desrespeito à Constituição Federal, seja por conduta comissiva 

(ação estatal) ou omissiva (inércia governamental), o Poder Público incorrerá em 

comportamento inconstitucional.  

A ocorrência de inconstitucionalidade pode se dar em razão de um 

comportamento ativo do Poder Público, que executa ou edita normas em desacordo 

com a Constituição Federal e, por sua vez, afronta o comando constitucional nela 

estabelecido. O controle, neste caso, verificará a inconstitucionalidade por ação. 

Já no caso em que o Estado deixa de tomar as medidas necessárias (muitas 

vezes, prioritárias) à implementação, execução e efetivação de direitos, tornando-se 

inerte ante a concretização das metas estabelecidas na Constituição Federal, passa 

a assumir uma posição inconstitucional e atônita. 

A respeito do controle de inconstitucionalidade por ação e por omissão, 

Celso de Mello, enquanto relator da Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 1.439/DF, delineia as consequências da conduta estatal de 

facere ou no facere que esteja incompatível com a Constituição Federal. E aponta 

que é na omissão do Estado que reside maior gravidade político-jurídica, pois além 

de não respeitar a Constituição, impede a aplicação de seus postulados e caminha 

na contramão da efetividade de direitos. 
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Em suas palavras, 

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 exequíveis, 
abstendo-se, em consequência, 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.  

(...) 

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.358 

 

Tal entendimento se aplica também ao controle de constitucionalidade em 

matéria de políticas públicas, atribuindo ao Poder Judiciário, ainda que 

excepcionalmente, a função de garante da eficácia e integridade de direitos, mesmo 

daqueles estabelecidos como programáticos, ante o descumprimento dos encargos 

políticos-jurídicos dos Poderes competentes.359 

Justamente em razão do desenho institucional traçado pelo Estado 

Constitucional, o controle de constitucionalidade que resulte a inconstitucionalidade 

de lei ou ato normativo não pode mais se restringir à ideia de legislador negativo, 

como fora proposto por Hans Kelsen, já que a atividade do Supremo Tribunal 

Federal está além da invalidação geral de um ato legislativo. 
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No raciocínio de Hans Kelsen, o Tribunal Constitucional ao exercer o 

controle de constitucionalidade revoga uma lei geral e abstrata, afastando a norma 

vigente, similar à função legislativa. Por esta razão, atrela a atuação do juiz 

constitucional à criação de legislação ―com sinal negativo‖, daí a denominação de 

―legislador negativo‖. 

Isso porque, para Hans Kelsen: ―A anulação de uma lei é uma função 

legislativa, um ato — por assim dizer ― de legislação negativa. Um tribunal que é 

competente para abolir leis — de modo individual ou geral — funciona como um 

legislador negativo.‖360 

Atribuir ao Supremo Tribunal Federal a função de ―legislador negativo‖ 

parece ser inapropriada em virtude da transformação que sua própria natureza 

enquanto órgão jurisdicional vem passando. Se assim posicioná-lo, retiraria da 

decisão todo sentido hermenêutico exercido nas sentenças interpretativas e 

manipulativas (modificativa ou aditiva), bem como na modulação de efeitos. 

Representaria, pois, a redução do controle de constitucionalidade apenas ao seu 

aspecto formal, sem a compreensão da dimensão material.  

Não há que se equiparar a atividade jurisdicional à legislativa. Cabe à 

jurisdição constitucional eliminar e corrigir contradições à Constituição Federal, 

provenientes dos Poderes Legislativo e Executivo. 

Nelson Nery Junior e Georges Abboud, ilustram a superação da ideia de 

legislador negativo: 

Exemplo paradigmático dessa atuação do Judiciário é o correto uso 
das decisões aditivas/manipulativas em sede de jurisdição 
constitucional para correção de deficiência e omissão da função 
legislativa a fim de preservarem-se direitos fundamentais, o que não 
quer dizer que o Judiciário está legitimado a substituir a função 
legiferante do Congresso Nacional.361 
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Em verdade, no exercício do controle de constitucionalidade não há que falar 

em função legislativa do Supremo Tribunal Federal enquanto legislador negativo, 

tampouco positivo. O fato de se rejeitar a ideia de legislador negativo não implica em 

dizer que o Supremo Tribunal Federal está autorizado a atuar como legislador 

positivo. Reforça-se que a declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato 

normativo não se trata de atividade legislativa, mas sim jurisdicional. 

No tocante ao controle de constitucionalidade de política pública, Fábio 

Konder Comparato questiona quais seriam os efeitos jurídicos decorrentes da 

decisão judicial que a declare inconstitucional. Primeiro considera que o juízo de 

inconstitucionalidade atingiria todas as leis e atos normativos abrangidos pelo 

programa de ação governamental, cujo efeito invalidante seria ex nunc. Além disso, 

entende que o juízo de inconstitucionalidade também deveria ser imbuído de 

natureza injuntiva ou mandamental.362  

Assim, Fábio Konder Comparato propõe inclusive que: 

[...] antes mesmo de se realizar em pleno um programa de atividades 
governamentais contrário à Constituição, seria de manifesta utilidade 
pública que ao Judiciário fosse reconhecida competência para 
impedir, preventivamente, a realização dessa política.363 

 

No entanto, tal proposta de Fábio Konder Comparato, publicada no artigo 

Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas, é anterior ao 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a legitimidade constitucional do 

controle e da intervenção do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, que 

se firmou a partir do julgamento da ADPF 45.364 

Com o reconhecimento do controle judicial de políticas públicas, a 

judicialização da política, ou até mesmo, como queiram, a politização da justiça, 

                                                             
362

 COMPARATO, Fabio Konder, op. cit., p. 47. 
363

 COMPARATO, Fabio Konder, op. cit., p. 47. 
364

 STF, ADPF 45 MC/DF, j. 29.04.2004, rel. Min. Celso de Mello, DJU 04.05.2004. 

http://moodle.mackenzie.br/moodle/mod/resource/view.php?id=789660
http://moodle.mackenzie.br/moodle/mod/resource/view.php?id=789660


 

 

tornou o Poder Judiciário como potencial espaço para tomada de decisões 

sensíveis, prima facie, aos Poderes Legislativo e Executivo. 

Daí a necessidade de se olhar para a decisão judicial e resgatar os 

parâmetros e pressupostos hermenêuticos pautados na Constituição Federal, 

conjugando à análise do contexto que permeia o caso concreto, a fim de que o raio 

de ação do juiz não transcenda à discricionariedade judicial. 

A respeito da linha fronteiriça que acompanha o processo interpretativo da 

judicialização de política pública, Irene Patrícia Nohara retrata que:365 

[...] com o potencial de questionamento da eficiência das políticas 
públicas, se torna cada vez mais fluida a fronteira que separa a 
interpretação jurídica da discricionariedade, sendo a primeira um 
local de responsavidade do magistrado e a segunda um espaço em 
que se recomenda a autocontenção judicial. 

 

Para que a vontade de Constituição prevaleça e, tão logo, sua força 

normativa seja preservada, o controle de constitucionalidade de política pública deve 

ser delimitado pela ―perimetral jurídica‖, proposta nesta tese como método de 

aferição de não contradição à Constituição Federal. 

O desenho da ―perimetral jurídica‖ deve considerar justamente este raio de 

atuação do juiz pautado na razão jurídica-constitucional, a fim de afastar eventuais 

arbitrariedades e decisionismo, ao passo que a justificação da decisão judicial é 

condição imprescindível para assegurar os fins inerentes ao Estado Democrático de 

Direito.  

Para tanto, é oportuno analisar as decisões judiciais provenientes de 

controle de constitucionalidade que envolvam a matéria de política pública, partindo 

da interpretação jurídica em conformidade à Constituição Federal e aos seus 

pressupostos, somado ao estudo das particularidades do caso concreto.  
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A começar pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 45 

MC/DF, que explorou a questão da limitação dos recursos e os custos dos direitos e 

se tornou paradigma no tocante ao controle judicial de políticas públicas. 

Muito embora tenha sucedido a perda superveniente do objeto e, tão logo, 

resultado na prejudicialidade da ADPF 45, o Supremo Tribunal Federal enfrentou o 

tema sobre a possibilidade do controle judicial de políticas públicas, confrontando a 

deficiência de recursos públicos (reserva do possível) versus mínimo existencial, em 

decisão paradigmática proferida pelo então relator Ministro Celso de Mello. 

A propositura da ação constitucional se deu em razão de veto presidencial 

relacionado a dispositivo366 componente da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 

10.707/2003), que dispõe sobre a proposta de lei orçamentária relativa ao ano de 

2004, voltado à dotação de recursos para aplicação em ações e serviços públicos de 

saúde. 

Sob a alegação de escassez de recursos disponíveis e consequente 

violação a interesse público foi motivada a razão do veto emanado pelo Presidente 

da República. Ao restringir a destinação de recursos mínimos ao financiamento de 

ações e serviços públicos de saúde, o autor da ADPF 45 aduziu se tratar de 

desrespeito a preceito fundamental fruto da Emenda Constitucional 29/2000, 

responsável por assegurar a vinculação mínima de recursos financeiros à área da 

saúde. 

Por se tratar de objeto que comporte ameaça ou lesão por ato do Poder 

Público a preceito fundamental, ainda que representado pelo veto presidencial, 

coaduna-se com o entendimento firmado em decisão monocrática no sentido de 

reconhecer a viabilidade instrumental da ADPF como idônea e apta à concretização 

de políticas públicas. 
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Apesar de o próprio STF já ter decidido sobre o não cabimento de ADPF 

contra veto presidencial frente a projeto de lei,367 tendo em vista constituir ato 

discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo, não afasta a lesividade do 

ato, à luz da ADPF 45, se descumprir preceito fundamental em que é destinatário do 

próprio comando instituído na Constituição Federal. 

Nesses moldes, a prejudicialidade da ADPF somente adveio em virtude da 

edição da Lei 10.777/2003, alteradora da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que 

supriu a omissão normativa ao incorporar o texto até então vetado no corpo da lei.  

O que merece destaque na decisão é justamente o contraponto demarcador 

de limites ao tema de implementação de políticas públicas, ao ponderar a 

sobreposição da concretização dos direitos sociais – núcleo consubstanciador do 
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mínimo existencial – em relação ao gasto de recursos públicos com aquilo que é 

prioritariamente estabelecido pela Constituição Federal.368 

Por mais que a formulação e a execução de políticas públicas dependam da 

tomada de decisão dos poderes investidos de mandato eletivo, não significa que 

estejam livres do controle do Poder Judiciário exercido, neste caso, 

excepcionalmente. 

Uma vez comprometida a eficácia dos direitos fundamentais, a intervenção 

do Poder Judiciário na concretização das políticas públicas é legítima, devendo-se 

se ater aos limites do mínimo existencial, à disponibilidade orçamentária vinculada à 

análise das prioridades relativas às prestações positivas estabelecidas pela 

Constituição Federal, bem como à verificação de razoabilidade da pretensão frente 

ao interesse público. 

Nas palavras do relator Ministro Celso de Mello:369 

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 VIElRA 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. Cabe assinalar, 
presente esse contexto — consoante já proclamou esta Suprema 
Corte — que o caráter programático das regras inscritas no texto da 
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Carta Política ‗não pode converter-se em promessa constitucional 
inconsequente, 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 do Estado‘. 

 

Por outro lado, faz o sopesamento sob o viés da reserva do possível e 

conclui que para superar a limitação de recursos em prol do mínimo existencial há 

de se considerar, em primeiro lugar, quais são os alvos prioritários do gasto público 

para, depois, se discutir onde os recursos remanescentes serão aplicados. Feita a 

devida apuração, em atenção ao estudo de Ana Paula de Barcellos, considera que 

―O mínimo existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades 

orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível."370 

Partindo da ideia da ―perimetral jurídica‖, proposta nesta tese, a nosso ver, a 

decisão monocrática proferida em sede da ADPF 45 observou o caso concreto – 

ações e serviços de saúde prejudicados ante a limitação da disponibilidade 

orçamentária pelo veto presidencial – e promoveu a correta interpretação em 

conformidade à Constitucional Federal ao preservar o núcleo do mínimo existencial 

por constituir comando constitucional prioritário da destinação de gasto público. 

Somado a isso, ao considerar a ADPF como instrumento processual hábil 

para atacar a constitucionalidade de veto presidencial em matéria de política pública 

não feriu a Constituição Federal, no que tange à separação dos poderes, tampouco 

o objeto disposto no art. 1º da Lei 9.882/1999, já que, em seu caput, não há qualquer 

restrição quanto à natureza do ato emanado pelo Poder Público. 

Importante observar que tal decisão judicial ao questionar o veto presidencial 

de dispositivo que subtrairia da previsão orçamentária a destinação de recursos 

mínimos às ações e aos serviços públicos de saúde, cuja obrigatoriedade foi 

estabelecida pela própria Constituição, teve como parâmetro os pressupostos 

                                                             
370

 STF, ADPF 45 MC/DF, j. 29.04.2004, rel. Min. Celso de Mello, DJU 04.05.2004. 



 

 

constitucionais alicerçados ao caso concreto e imbuída de racionalidade em torno da 

discussão entre mínimo existencial e reserva do possível. 

O diferencial desta decisão reside no fato de ter levado em consideração o 

contexto vivenciado à época da propositura da ADPF 45, retratado por um cenário 

de intensa judicialização da saúde em que carecia de limites e de entendimento 

jurisprudencial sobre a legitimidade do controle judicial na implementação de política 

pública, tendo como parâmetro a Constituição Federal. 

Ao enfrentar o caso concreto sob o olhar da Constituição Federal, a 

―perimetral jurídica‖ pode ser representada pelo diagrama abaixo: 

Diagrama de conformidade à “Perimetral Jurídica” 

 

 

Extrai-se, então, que o processo interpretativo do julgamento da ADPF 45 

considerou ambos os elementos da ―perimetral‖ (caso concreto, que envolve o 

contexto da judicialização de políticas públicas, e a Constituição Federal), de modo 

que tal integração resultou na prestação da tutela constitucionalmente adequada ao 

caso concreto. 



 

 

Já no caso de inação por parte do Poder Público em razão da omissão 

inconstitucional quanto ao cumprimento de dever de legislar ou quanto à adoção de 

providência de índole administrativa que venha a prejudicar a efetividade do texto 

constitucional, o controle de constitucionalidade virá por meio da propositura da ação 

direta de inconstitucionalidade por omissão – ADO, nos termos do art. 103, § 2º, da 

Constituição Federal, e do art. 12 e seguintes da Lei 9.869/1999. 

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, total ou parcial, tem por 

princípio assegurar a preservação do texto constitucional diante da inexistência de 

regulamentação normativa, que não se confunde com o mandado de injunção.371 

Para Georges Abboud, a validade do objeto da ADO está diretamente ligada 

à compreensão do alcance conceitual de omissão legislativa inconstitucional. Em 

suas palavras, 

Somente pode-se falar de omissão legislativa inconstitucional se 
houver determinação do nosso texto constitucional para se efetuar a 
regulamentação legislativa. Ainda que não haja um comando 
constitucional explícito, faz-se necessário evidenciar que dispositivo 
constitucional (direito subjetivo ou bem jurídico constitucional) está 
sendo prejudicado em virtude da omissão legislativa.372 

 

Significa dizer que a mera inação do poder público não é suficiente para 

configurar omissão legislativa inconstitucional e revestir de fundamento a ação direta 

de inconstitucionalidade por omissão. É necessário que o ente responsável pela 

edição normativa deixe de legislar sobre algo que estivesse constitucionalmente 

obrigado, refletindo no descumprimento da ordem constitucional de legislar.373 

                                                             
371
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Justamente por ser um instrumento processual constitucional, objetivo e 

abstrato, tem por finalidade não apenas satisfazer a controvérsia entre as partes, 

mas, sobretudo, tornar concreta as promessas constitucionais provenientes de uma 

Constituição do tipo dirigente e programática, tal como a nossa. 

Se por um lado a ação direta de inconstitucionalidade por omissão autoriza o 

Poder Judiciário impulsionar o comportamento do Poder Legislativo e Executivo, até 

então negativo em positivo, por outro, não implica dizer que diante do 

descumprimento da ordem judicial caberá ao Supremo Tribunal Federal a tarefa de 

legislar.  

Muito embora a tomada de providência em legislar determinada na decisão 

judicial em sede de ADO não seja executada, o STF não pode assumir a função de 

legislador positivo, sob pena de ferir a separação de Poderes. Eis o ponto de dor: a 

omissão inconstitucional coloca em risco a força normativa da Constituição e a 

eficácia das normas constitucionais, mas a resposta jurisdicional ainda não é 

satisfatoriamente adequada.  

Isso porque o próprio artigo 12-H da Lei 9.868/1999 se atém à declaração de 

inconstitucionalidade por omissão, apenas cientificando ao Poder Público sobre a 

necessidade de adoção de providências e, no caso de omissão proveniente de 

órgão administrativo, o cumprimento da ordem judicial no prazo de 30 dias, sem, 

contudo, oferecer medidas de apoio a sua concretização.  

Tanto é que mesmo após decisões em que a desídia do Poder Público em 

legislar foi declarada, ainda há matérias que estão pendentes de regulamentação,374 

o que demonstra pouco efeito prático ante a ausência de consequências pela não 

providência. 

Diante do problema do descumprimento de ordem judicial para suprir 

omissão legislativa inconstitucional, inerente é a colisão entre a separação de 
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poderes e a concretização do comando constitucional em legislar. Nesta hipótese, o 

STF estaria autorizado a legislar frente a inação do Poder Legislativo para resgatar a 

força normativa da Constituição? 

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, os efeitos da 

decisão em sede de ação direta de inconstitucionalidade por omissão se limitam a 

declarar a omissão inconstitucional e a dar ciência ao Poder Público para a tomada 

de providências à concretização do texto constitucional. Transfere a concretização 

ao Poder competente. 

Significa dizer que, ainda que a decisão possua natureza mandamental, a 

exemplo da fixação de prazo para cumprimento, não detém efeito concreto. 

A respeito, segue posicionamento do STF retratado na ADI 1.439/DF, sob 

relatoria do Ministro Celso de Mello: 

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.375 

 

Na verdade, nesses moldes, a decisão não passaria de mera declaração da 

omissão inconstitucional e ciência ao Poder competente, condicionando sua 

efetividade à conformação do legislador.  

Para Luiz Guilherme Marinoni, a supressão da omissão inconstitucional, 

especialmente quando prejudica a eficácia de direitos fundamentais, não pode ficar 

sujeita à opção do legislador, sob pena de elidir a força normativa da Constituição. 
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 STF, Pleno, ADI 1.439/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 30.05.2003. 



 

 

As omissões que invalidam direitos fundamentais evidentemente não 
podem ser vistas como simples opções do legislador, pois ou a 
Constituição tem força normativa ou força para impedir que o 
legislador desrespeite os direitos fundamentais, e assim confere ao 
juiz o poder de controlar a lei e as omissões do legislador, ou 
constituirá apenas proclamação retórica e demagógica.376 

 

Em se tratando de políticas públicas, em que o Estado tem o dever de tutelar 

direitos fundamentais, parece que a ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão merece ser detentora de efeitos concretos, tal como sucedeu com o 

mandado de injunção. 

A princípio, o mandado de injunção, assim como a então ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão, tinha o condão de declarar a omissão legislativa e 

constituir o Poder competente em estado de mora, a exemplo do entendimento 

extraído do Mandado de Injunção 107/DF,377 que demarca a primeira fase do 

posicionamento não concretista do STF. 

Até então os efeitos do controle eram meramente declaratórios em relação à 

mora normativa, desprovidos de medidas concretas para suprir a lacuna legislativa. 

Tal quadro somente foi revertido a partir do julgamento do Mandado de Injunção 
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708/DF,378 que consolidou um novo posicionamento do STF e trouxe inédita 

efetividade ao instrumento constitucional. 

Uma vez constatada a omissão inconstitucional sobre o direito de greve do 

servidor público, o STF passou a admitir solução normativa como alternativa à tutela 

do direito material ao fixar prazo de 60 dias para o Congresso Nacional legislar e 

determinar a aplicação por analogia da Lei 7.783/1989, que dispõe sobre o exercício 

do direito de greve na iniciativa privada até que houvesse a regulamentação. No 

entanto, perdura até hoje. 

Muito embora o cerne de tal mudança jurisprudencial não tenha por pano de 

fundo matéria de política pública, retrata a importância dos instrumentos 

constitucionais para o controle judicial e a concretização de direitos fundamentais. 

Até porque, o Estado, seja representado pelo Poder Executivo, Legislativo 

ou Judiciário, é uma realidade instrumental para concretizar direitos fundamentais. 

Nesse sentido, Clèmerson Merlin Clève atribui à atuação estatal a condição de meio 

para a proteção e promoção de direitos. 

 

Todos os poderes do Estado, ou melhor, todos os órgãos 
constitucionais, têm por finalidade buscar a plena satisfação dos 
direitos fundamentais. Quando o Estado se desvia disso está, do 
ponto de vista político, se deslegitimando, e do ponto de vista 
jurídico, se desconstitucionalizando.379 
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 ―Mandado de injunção. Garantia fundamental (CF, art. 5º, inciso LXXI). Direito de greve dos 
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Ao que tudo indica, essa mudança de paradigma também deve ocorrer em 

sede de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, uma vez que a construção 

jurisprudencial do STF já tem sinalizado a importância da adoção de medidas 

mandamentais, a exemplo da fixação de prazo para o Congresso Nacional sanar o 

estado de inconstitucionalidade proveniente da mora legislativa.380 

Não é por acaso que a propositura de ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão, em comparação aos demais instrumentos de tutela constitucional, é a 

de menor registro no STF. Apenas para fins de parâmetro, a partir do ano 2008 o 

total de processos protocolados segundo a classe ―ADO‖ corresponde à soma de 

44.381 Em contraponto, considerando a abrangência dos legitimados aliada à eficácia 

da decisão, no mesmo período o mandado de injunção alcançou o número de 5.874 

processos protocolados. 

Um ponto importante a considerar no controle judicial de política pública em 

relação à omissão é a verificação do lapso de tempo em que se perdurou a inércia, 

que envolve não somente a conformação do legislador, como também a 

discricionariedade administrativa. 

A par disso, Luis Manuel Fonseca Pires afere o grau de legitimidade de 

intervenção do Poder Judiciário: 
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 A respeito, a ADI 3.682/MT, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, mostrou-se inovadora ao 
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O que importa enfatizar quanto a este paradigma de controle judicial 
da discricionariedade administrativa, o tempo da omissão, é que há 
uma relação inversamente proporcional entre a inércia da 
Administração Pública e a possibilidade da tutela judicial: quanto 
maior o tempo de omissão da Administração Pública, mais se 
legitima a intervenção pelo Judiciário; quanto menor o tempo da 
omissão, menos o Judiciário pode intervir, pois se deve conferir a 
primazia de escolha do espaço legítimo da discricionariedade 
administrativa a quem tem a competência para o exercício da função 
administrativa.382 

 

Seguindo o propósito deste item em analisar o controle de 

constitucionalidade de políticas públicas, a ADI 1.698/DF383 retrata exatamente a 

equação que envolve a atuação do Poder Público na área da saúde versus o tempo 

de omissão, contrapondo ao limite à intervenção do Poder Judiciário. 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão em relação ao 

disposto nos artigos 6º, 23, V, 208, I, e 214, I, da Constituição Federal, fundados na 

inércia do então Presidente da República para a adoção de medidas à erradicação 

do analfabetismo e à implementação de ensino fundamental obrigatório e gratuito. 

Questionou-se a omissão do Presidente da República em não cumprir o 

texto constitucional ao deixar de oferecer educação a todos os brasileiros e, por sua 

vez, erradicar o analfabetismo. Daí o pedido de determinação da adoção de medidas 

para implementação no prazo de 30 dias, a teor do art. 103, § 2º, da Constituição 

Federal. 

Muito embora a erradicação do analfabetismo seja tema de alta acuidade e, 

por unanimidade, consente-se que deve ser um compromisso governamental a fim 

de promover o cumprimento do comando constitucional, a omissão do Presidente da 

República foi rebatida e afasta por deliberação do Pleno. 

Isso porque, o controle de constitucionalidade da política pública educacional 

foi exercido de acordo com a proposta de ―perimetral jurídica‖, ou seja, considerou-
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se o contexto do caso concreto – políticas públicas existentes, regulamentação na 

área da educação voltada a contribuir com a oferta do ensino e erradicação do 

analfabetismo, dados estatísticos e comparativos – e o texto constitucional. 

Os limites da decisão da ADI 1.698/DF384 foram demarcados pela própria 

Constituição Federal com o auxílio do estudo do caso concreto, livres do uso de 

discrionariedade judicial e teor decisionista, uma vez que o Poder Público 

competente agiu em conformidade ao comando constitucional. 

Tanto é que o dever do Estado para com a educação a partir das normas-

tarefa ou programáticas no sentido de oferecer acesso ao ensino e regulamentar 

plano nacional de educação para desenho de metas e estratégias de implementação 

à erradicação do analfabetismo, para fins de direta de inconstitucionalidade por 

omissão não se confirmou a inércia do Presidente da República. 

Importante perceber que no momento da propositura da ação a diretriz 

programática sobre educação já havia recebido regulamentação por meio da Lei 

9.394/1996, que dispõe sobre as diretrizes e as bases da educação, e da Lei 

10.172/2001, responsável pelo Plano Nacional de Educação – PNE, somado, ainda, 

à adoção de políticas públicas a exemplo da implantação do ―Programa Brasil 

Alfabetizado‖ e à criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

FUNDEB, instituído pela Emenda Constitucional 56/2006. 
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Por mais que o problema da qualidade da educação ofertada no país seja de 

tamanha gravidade, fato que não se nega na decisão, as medidas normativas e o 

elevado número de programas governamentais, com prioridade à erradicação do 

analfabetismo e ao acesso ao ensino, revelam que o Poder Executivo empreendeu 

esforços para potencializar a reversão de tal quadro. 

 Uma vez constada a tomada de providência em tempo razoável e o 

cumprimento da destinação dos percentuais mínimos previstos na Constituição 

Federal à área da educação, o pedido de declaração de inconstitucionalidade por 

omissão, por unanimidade, foi julgado improcedente. 

Até porque, nas palavras da Ministra Relatora Cármen Lúcia: ―Tem-se a 

omissão inconstitucional quando a autoridade competente para adotar determinada 

providência, que torne eficaz direito constitucionalmente assegurado, deixa de agir 

na forma prevista no sistema‖, o que demonstrou não ter ocorrido. 

Diante da interpretação dos dados linguísticos extraídos do comando 

constitucional e da regulamentação infraconstitucional, em conjunto com os dados 

extralinguísticos presentes no contexto fático, político, social e cultural do caso 

concreto, a decisão pela improcedência seguiu os limites da ―perimetral jurídica‖, 

afastando as convicções subjetivas sobre o tema. 

Segundo os termos sugeridos pela ―perimetral jurídica‖, tal como 

representado no diagrama a seguir, chegou-se à resposta constitucionalmente mais 

adequada mediante a interpretação racional do caso concreto e da norma 

constitucional, na medida em que a justificação da decisão passou pela filtragem 

jurídico-constitucional e se ateve ao levantamento e eficiência dos programas 

governamentais já existentes e ao repasse obrigatório de recursos à área de 

educação, sem transcender à esfera da discricionariedade judicial.  

 

 



 

 

Diagrama de conformidade à “Perimetral Jurídica” 

 

 

Outra ação direta de inconstitucionalidade por omissão que merece ser 

analisada pela ―perimetral jurídica‖ é a ADO 22/DF,385 sob a relatoria da Ministra 

Cármen Lúcia, na qual se trabalha matéria de política pública de saúde pública ao 

questionar omissão parcial legislativa quanto à regulamentação prevista no comando 

constitucional do art. 220, § 4º, da Constituição Federal, cujo teor expressa que a 

propaganda de bebidas alcoólicas estará sujeita a restrições legais, incluindo, 

sempre que necessários, a advertência sobre os malefícios à saúde. 386
  

Trata-se de ação de controle abstrato a fim de declarar a omissão legislativa 

inconstitucional, partindo do pressuposto de que a regulamentação somente adveio 

para dispor sobre as restrições ao uso e à propaganda de bebidas alcoólicas em 

relação àquelas com teor alcoólico superior a treze graus Gay Lussac (13º GL). 
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 ―Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Regulamentação de propaganda de bebidas de 
teor alcoólico inferior a treze graus Gay Lussac (13° GL). Ausência de omissão. Atuação do Poder 
Legislativo. Art. 2º da Constituição da República. Impossibilidade de atuar o Supremo Tribunal 
Federal como legislador positivo, substituindo-se ao poder legislativo na definição de critérios 
adotados na aprovação das normas de propaganda de bebidas alcoólicas: precedentes. Ação julgada 
improcedente. Decisão com efeitos vinculantes.‖ (STF, Pleno, ADI 22/DF, j. 22.04.2015, rel. Min. 
Cármen Lúcia, DJ 03.08.2015). 
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 Art. 220, § 4º: ―A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos 
e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, 
sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.‖ 



 

 

O fato de a regulamentação dada pela Lei 9.294/1996 não alcançar as 

bebidas com teor alcoólico inferior a treze graus Gay Lussac (13º GL), a exemplo da 

cerveja e do vinho, a Procuradoria solicitou a declaração da mora legislativa parcial 

e a extensão da norma a todas as bebidas alcoólicas, independentemente do teor 

alcoólico, enquanto a lacuna legislativa não fosse superada.  

Por mais de uma vez, a temática já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal 

Federal, tal como sucedeu na ADI 1.755/DF,387 decisão norteadora para a 

consolidação da matéria ao vedar a atuação do Tribunal como legislador positivo e 

transferir o escopo do debate político ao Congresso Nacional, em observância à 

separação dos poderes. No mesmo sentido, seguiu a ADO 22/DF.  

Por mais importante que seja o debate sobre política de saúde pública 

envolvendo o consumo de bebida alcoólica e seus malefícios, o espaço 

democraticamente constituído para deliberação sobre as opções normativas 

pertence ao Congresso Nacional, tanto que não deixou de atuar segundo o comando 

constitucional do art. 220, § 4º. 

É preciso considerar que durante a tramitação do projeto de lei que resultou 

na Lei 9.294/1996, já havia o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária 

– CONAR e as razões da opção legislativa foram debatidas entre as Casas e a 

sociedade civil, sopesando a liberdade de expressão extraída da publicidade e a 

proteção à saúde, pelas quais o legislador não abrangeu a hipótese na norma 

proibitiva.  

Por outro lado, pode haver o questionamento se a proteção à saúde não 

teria mais peso sobre a separação dos poderes e à própria liberdade de expressão. 

A olho nu, certamente há. O ponto é que não cabe ao Poder Judiciário determinar 
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 ―Constitucional. Lei federal. Restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas 
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positivo, o que lhe e vedado. Matéria para ser dirimida no âmbito do Congresso Nacional. 
Precedentes. Ação não conhecida.‖ (STF, Pleno, ADI 1.755/DF, j. 15.10.1998, rel. Min. Nelson Jobim, 
DJ 18.05.2001). 
 



 

 

que a escolha legislativa é insuficiente se embasada por políticas públicas já 

existentes, a exemplo do Política Nacional sobre o Álcool, e regulamentação 

específica. 

Trata-se de um exercício de autocontenção judicial na medida em que a 

ADO 22/DF afastou, por unanimidade, a possibilidade de o Supremo Tribunal 

Federal atuar como legislador positivo em substituição ao Poder Legislativo na 

definição de critérios e restrições às normas de propaganda de bebidas alcoólicas. 

Não se está a falar que o Poder Judiciário não teria legitimidade 

democrática388 para fiscalizar e eventualmente determinar a omissão legislativa, o 

que não viola a separação dos poderes, mas sim em interferir politicamente na 

esfera de autoridade do Poder Legislativo. Aqui, sim, reside um problema de 

ativismo judicial incompatível com o espaço legítimo da política majoritária, 

consagrado pelo Estado Democrático de Direito. 

Uma vez afastada a omissão inconstitucional e considerando a competência 

legítima e prioritária do Poder Legislativo, o julgamento da ADO 22/DF teve por pano 

de fundo a racionalidade decisória proposta pela ―perimetral jurídica‖, ao conjugar a 

análise do contexto concreto e a interpretação do texto constitucional. 

Por outro, há decisão em matéria de políticas públicas que, apesar de 

alcançar o resultado constitucionalmente esperado, sob a ótica da ―perimetral 

jurídica‖ enfrenta equívoco na justificação da fundamentação, fator de legitimidade 

imprescindível às decisões, ao transcender à esfera da discricionariedade. 

                                                             

388
 Para Bruno César Lorencini: ―[...] a questão da legitimidade democrática do Judiciário ganha 

contornos diferenciados, pois a própria ideia de democracia já não se esgota no fator eleitoral. De 
fato, no âmbito de um Estado Constitucional Democrático, que predomina no mundo ocidental pós-
guerra, deve-se superar a natural zona de tensão que há entre democracia e Constituição, buscando-
se evitar o dogma de que o elemento democrático se limita à soberania popular; quando ingressamos 
no seio de um Estado que é, concomitantemente, Constitucional e Democrático, devemos ter em 
conta que tais elementos dialogam e se alimentam reciprocamente.‖ (LORENCINI, Bruno César. 
Garantias da magistratura: vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios. Vedações dos 
magistrados. Promoção dos magistrados. Remoção, disponibilidade e aposentadoria dos 
magistrados. In: LEITE, George Salomão; STRECK, Lenio; NERY JUNIOR, Nelson; Crise dos 
Poderes da República: Judiciário, Legislativo e Executivo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2017). 



 

 

Vamos explicar. A ADI 5786 MC/SC389 é exemplo disso. 

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida 

cautelar, ajuizada pelo Governador do Estado de Santa Catarina, em face da Lei 

17.143/2017 que dispõe sobre a presença de segundo professor de turma nas salas 

de aula das escolas de educação básica que integram o sistema estadual de 

educação de Santa Catarina.  

A lei trouxe como obrigatoriedade às escolas de educação básica que 

integram o sistema estadual de Santa Catarina a presença do Segundo Professor de 

Turma nas salas de aula em que contivessem alunos com diagnóstico de deficiência 

múltipla associada à deficiência mental, deficiência mental que apresente 

dependência em atividades de vida prática, deficiência associada a transtorno 

psiquiátrico, deficiência motora ou física com sérios comprometimentos motores e 

dependência de vida prática, transtorno do Espectro do Autismo com sintomatologia 

exacerbada e transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade/impulsividade 

com sintomatologia exacerbada. 

A Lei 17.143/2017, oriunda de iniciativa parlamentar, regulamentou os 

deveres e atribuições do Segundo Professor de Turma desde o planejamento das 

atividades pedagógicas, a contratação enquanto servidor público e limitação de 

carga horária, bem como a capacitação e formação continuada e a previsão de 

despesas decorrentes da implementação à dotação orçamentária consignada no 

orçamento vigente, incluindo suplementação se necessário. 

Por se tratar de lei que vem instituir política pública de educação especial na 

esfera estadual sob a perspectiva inclusiva, o âmbito de discussão percorre a 

efetividade de direitos fundamentais, a exemplo do acesso à educação e 

atendimento àqueles que são diagnosticados portadores de deficiência, e o campo 

dos recursos financeiros disponíveis para a implementação do Segundo Professor 

de Turma, que depende de prévia disposição orçamentária. 
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 STF, ADI 5786 MC/SC, j. 02.10.2017, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 05.10.2017. 



 

 

Somado a isso, há, ainda, a questão da competência para legislar matéria 

que, a princípio, é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do 

art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal, ao vedar aos demais legitimados do 

processo legislativo a propositura de leis que disponham sobre servidores públicos, 

regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 

Isso reflete na eficácia do ciclo de política públicas na medida em que a 

ausência de articulação entre os Poderes provoca deficiência no planejamento e 

execução coordenada da ação governamental em seus diversos níveis e 

abrangências, resultando na adoção de política pública desconexa entre o processo 

legislativo e o processo orçamentário e de planejamento.390 

Por consequência, o Governo do Estado de Santa Catarina ajuizou a ADI 

5786/SC, com pedido cautelar, a fim de declarar inconstitucional a Lei 17.143/2017 

por incidir vício de inconstitucionalidade formal, dada a violação ao art. 61, § 1 º, II, c, 

da Constituição Federal, solicitando a suspensão de sua eficácia por implicar 

despesas não previstas no orçamento. 

Na decisão monocrática proferida pelo relator Ministro Alexandre de Moraes, 

a medida cautelar de suspensão de eficácia da lei foi concedida, confirmando a 

presença de vício de inconstitucionalidade formal, por violação ao art. 61, § 1 º, II, c, 

da Constituição Federal. 

No entanto, o ponto que justificou a escolha da análise da ADI 5786/SC não 

foi a concessão da medida cautelar em face do vício de inconstitucionalidade formal 

propriamente dito, mas sim por transcender ao uso da discricionariedade, retratada 

pelo acoplamento de decisões outrora proferidas. 

Para retratar o que se pretende dizer, vale a transcrição do trecho em que o 

Relator analisa os pressupostos fumus boni iuris e periculum in mora para a 

concessão de medida liminar, de modo que projeta uma decisão não somente com 
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pontos de intersecção entre os conjuntos caso concreto e interpretação 

constitucional, mas também entrelaça a fundamentação com a discricionariedade. 

A análise dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora para 
a concessão de medida liminar em sede de controle abstrato de 
constitucionalidade admite maior discricionariedade por parte 
do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de 
verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da 
eficácia (ADI 3401 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, decisão: 
3/2/2005), pelo qual deverá ser analisada a ―conveniência da 
suspensão cautelar da lei impugnada‖ (ADI 425 MC, Rel. Min. Paulo 
Brossard, Pleno, decisão: 4/4/1991; ADI 467 MC, Rel. Min. Octávio 
Gallotti, Pleno, decisão: 3/4/1991), permitindo, dessa forma, uma 
maior subjetividade na análise da ―relev ncia do tema, bem assim 
em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a 
discussão‖ (ADI 490 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, decisão: 
6/12/1990; ADI 508 MC, Rel. Min. Octávio Gallotti, Pleno, decisão: 
16/4/1991), bem como da ―plausibilidade inequívoca‖ e dos evidentes 
―riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução 
provisória da lei questionada gera imediatamente‖ (ADI 474 MC, Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, decisão: 4/4/1991), ou, ainda, das 
―prováveis repercussões‖ pela manutenção da eficácia do ato 
impugnado (ADI 718 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, decisão: 
3/8/1992), da ―relev ncia da questão constitucional‖ (ADI 804 MC, 
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, decisão: 27/11/1992) e da 
―relev ncia da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, 
além da ocorrência de periculum in mora, tais os entraves à atividade 
econômica‖ (ADI 173 MC, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, decisão: 
9/3/1990) ou social (sem grifo no original). 

Expressões como ―discricionariedade do Supremo Tribunal Federal‖, ―juízo 

de conveniência política‖, ―permissão para maior subjetividade‖, extraídas do próprio 

teor da decisão revelam uma posição contrária ao proposto nesta tese, pois a 

concessão da liminar ficou sujeita à análise de conveniência e oportunidade do 

julgador, e não da ―perimetral jurídica‖ representada sobretudo pela interpretação 

constitucional do caso concreto. 

Pelo diagrama da ―perimetral jurídica‖, a interpretação do caso concreto não 

passou pela necessária filtragem jurídico-constitucional, já que o pano de fundo da 

tomada de decisão sobre a suspensão da eficácia da lei em questionamento foi a 

discricionariedade, elemento que não condiz com o Estado Constitucional. 

 



 

 

Diagrama de não conformidade à “Perimetral Jurídica” 

 

 

A propósito, a função jurisdicional aumenta sua legitimidade mediante uma 

fundamentação constitucional rigorosa, de modo a afastar convicções pessoais dos 

julgadores e fundada em critérios de racionalidade imputados pela análise do caso 

concreto pautado no texto constitucional.391 

O juízo de conveniência ao ser avocado como elemento de motivação da 

decisão e então autorizativo para se fazer valer a vontade do julgador, ou até do 

mesmo do STF, faz com que a fundamentação seja baseada em critérios 

discricionários, ou seja, não jurídicos, enfraquecendo o Estado Constitucional. 

Nessa linha, Nelson Nery Junior e Georges Abboud advertem que a decisão 

dependente de discricionariedade não traz ganho democrático e, ainda, ressaltam a 

responsabilidade do juiz quanto ao dever de fundamentação em conformidade à 

Constituição Federal. 

Apenas em um sistema que predomina a vontade do mais forte é que 
se poderia medir a justiça pela vontade de alguém, por mais absurda 
que ela fosse. No Estado Democrático Direito, a justiça não se mede 
pela vontade de ninguém, nem pela do STF; pois todo juiz ao decidir 
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 ABBOUD, Georges, op. cit., p. 731. 



 

 

precisa prestar contas de porque sua decisão é a melhor para o 
caso, a decisão mais consentânea com o texto constitucional, bem 
como qual a sua principiologia.392 

 

O uso da discricionariedade na decisão judicial acaba por implicar no 

ativismo judicial, uma vez que o alicerce da fundamentação recai em uma escolha (e 

não decisão) do juiz e é eivado de relativismo hermenêutico. Isso porque ―(...) tem 

por principal função admitir uso estratégico da jurisdição, na tentativa de alcançar a 

decisão pretendida, ainda que destoe do direito vigente‖.393 

Para Elival da Silva Ramos, ativismo judicial é: 

(...) o exercício da função jurisdicional para além dos limites impostos 
pelo próprio ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao Poder 
Judiciário fazer atuar, resolvendo litígios de feições subjetivas 
(conflitos de interesses) e controvérsias jurídicas de natureza objetiva 
(conflitos normativos).394 

 

Não se está a afirmar que ao STF não caiba a ingerência na esfera dos 

demais Poderes a fim de promover a concretização dos valores e dos fins 

constitucionais. Para tanto, encontra-se fundamento na própria Constituição Federal, 

a exemplo do controle de constitucionalidade. O que se nega é o agir discricionário, 

não a atuação responsiva do juiz.395 

Todo o exposto para dizer que o entendimento contido na decisão 

monocrática do Ministro Relator da ADI 5786 MC/SC não prestigiou os pressupostos 

da filtragem proposta pela ―perimetral jurídica‖, por vestir o manto da 

discricionariedade e do juízo de conveniência política para a escolha no momento de 

decidir sobre a suspensão da eficácia da Lei 17.143/2017. 
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A partir das decisões aqui analisadas, o que se pretende evidenciar é que o 

controle de constitucionalidade de políticas públicas, notadamente envolto de hard 

cases, há de ser pautado pela interpretação conjugada entre a realidade e a norma, 

na medida em que os limites e as possibilidades para alcançar a força normativa da 

Constituição não ultrapassem a esfera da discricionariedade. 

Daí a proposta de método de aferição das decisões judiciais pela ―perimetral 

jurídica‖. Como dito, trata-se de uma proposta e não de solução definitiva para a 

demarcação dos limites ao controle judicial de políticas públicas, tampouco pretende 

taxar qual decisão seria ou não legítima, apenas delineia os parâmetros decisórios e 

afasta os argumentos que transcendem à discricionariedade, esta sim rebatida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 
 

O Poder Judiciário é um espaço democrático em potencial e legítimo para 

promover a fiscalização do ciclo de políticas públicas por meio do exercício do 

controle judicial, ante a inação ou atuação deficitária do Poder Executivo ou mesmo 

a omissão do Poder Legislativo, para a promoção de direitos fundamentais e 

cumprimento das metas constitucionais. 

Importante pontuar que o papel do Poder Judiciário quanto à efetividade de 

política pública é macro, não lhe cabe a elaboração, planejamento e execução, mas 

sim que a fase de implementação seja assegurada mediante o exercício do controle 

judicial. Isso implica dizer, inclusive, que é cabível o controle judicial da própria 

discricionariedade administrativa se a escolhas da Administração Pública forem na 

contramão de preceitos constitucionais e direitos fundamentais. 

É certo que não se está a defender a substituição da discricionariedade 

administrativa pela discricionariedade judicial. Tal preocupação acompanhou todo o 

desenvolvimento do trabalho, uma vez que a pesquisa tem o propósito de enfrentar 

os limites ao controle judicial. 

O problema residiu justamente na verificação dos limites à atuação judicial e 

se os parâmetros decisórios considerados na tomada de decisão seguiram em 

conformidade à Constituição Federal e ao caso concreto, ou se tiveram por base 

apenas critérios volitivos ou não jurídicos. 

Para tanto, buscou-se logo no primeiro capítulo trazer uma abordagem teórica 

a respeito da justificação das decisões judiciais, a começar pela influência do 

positivismo jurídico na atuação dos magistrados, período em que se constatou que o 

processo interpretativo era baseado na subsunção ao reduzir a atividade do 

intérprete à mera aplicação da lei ao caso concreto, sem a análise de seu contexto 

histórico, político, econômico, cultural e social. 

Foram trabalhadas as concepções do positivismo jurídico exegético e 

normativo. O primeiro, fundado na Escola da Exegese, tinha por propósito extrair a 



 

 

certeza do direito a partir do texto codificado, de modo a vincular a atuação do juiz à 

supremacia da lei como fonte exclusiva do direito. Propunha a existência de um 

ordenamento jurídico completo, de tal modo que o intérprete não teria como fonte 

apenas uma lei isolada, mas todo o regramento jurídico vigente. 

Desenvolvido a partir da codificação de textos jurídicos tomados de 

conceituação geral e abstrata, propôs um sistema fechado de conceitos na medida 

em que, mediante uma análise dedutiva, o comando geral passaria a ser aplicado ao 

caso particular. 

Ocorre que a interpretação resultante da chamada jurisprudência dos 

conceitos não se mostrou suficiente diante da chegada de novas demandas sociais, 

advindas com a Revolução Industrial. Em contraposição, surgiu a jurisprudência dos 

interesses voltada à superação do método lógico-formal, permitindo ao juiz maior 

liberdade de interpretação da realidade fática e preenchimentos de vazios 

normativos mediante juízos de valor extraídos da própria lei. 

Outra Escola que mereceu menção foi a do Direito Livre, com uma proposta 

mais drástica, tinha por finalidade conferir plena liberdade ao julgador na resolução 

do caso concreto, podendo, inclusive, ir além ou contra a lei, o que colocou em 

dúvida a cientificidade do direito chancelada pelo positivismo jurídico. 

Para resgatar a pureza metodológica do direito enquanto ciência, adveio a 

concepção do positivismo normativo representada pela Teoria Pura do Direito, de 

Hans Kelsen, que passou a encarar o direito como norma jurídica e combater a 

ausência de rigor científico que permeava à época. 

Apesar de sua importante contribuição, chega-se à conclusão de que a teoria 

normativa pura já não atendia à interpretação e resolução dos novos conflitos, 

exponencialmente mais complexos, cuja superação da distinção entre direito e 

realidade, a qual coadunamos, foi alvitrada por Friedrich Müller ao propor a 

(re)estruturação da norma jurídica pela Teoria Estruturante do Direito. 



 

 

Ao trabalhar o ser e o dever-ser como elementos conjecturais no processo de 

aplicação da norma jurídica, levou em consideração a realidade que reside por trás 

da norma e compôs linguagem e realidade, estruturando a norma enquanto 

programa normativo (dados linguísticos) e as relações da vida como âmbito 

normativo (dados extralinguísticos).  

Significa dizer que se o controle judicial for exercido considerando o objeto 

da política pública in analisi, sob o viés do caso concreto e do ordenamento 

constitucional, ao adentrar no campo da hermenêutica, realidade e texto normativo 

passam a ser considerados conjuntamente no processo interpretativo, sem conferir 

espaço para adoção de critérios não jurídicos eivados de discricionariedade judicial. 

A partir do estudo da política pública como categoria jurídica, demonstrou-se 

a importância da atuação do Poder Judiciário no funcionamento do ciclo das 

políticas públicas quanto ao exercício do controle judicial, inclusive diante da 

sindicabilidade da discricionariedade administrativa. 

Importante registrar que o recorte dado ao controle judicial da 

discricionariedade em matéria de políticas públicas não adentrou à margem de 

atuação do administrador, apenas tem por preocupação questões que versem na 

contramão de direitos fundamentais e dos preceitos constitucionais. Do contrário, 

estaria se falando da substituição de uma discricionariedade pela outra, o que foi 

amplamente rebatido neste trabalho. 

Partindo do pressuposto de que políticas públicas constituem direitos de 

ordem coletiva, foi proposto o controle judicial por meio de instrumentos processuais 

voltados à prestação coletiva da tutela jurisdicional e a assegurar a construção dos 

direitos de cidadania, seja pela via da ação civil pública, seja mediante as ações de 

controle de constitucionalidade. 

No tocante à efetividade da atuação do Poder Judiciário no âmbito da política 

pública, chega-se à conclusão de que quanto maior a institucionalização da política 

pública, tanto maior será a efetividade do controle judicial. No entanto, notou-se que 



 

 

o problema maior reside no modo pelo qual se alcançará a efetividade do direito 

assegurado na decisão. 

Para impedir a discricionariedade judicial e preservar a legitimidade do 

controle, os parâmetros de atuação do Poder Judiciário devem ser adstritos aos 

limites constitucionais, a exemplo da verificação do mínimo existencial, da 

destinação dos recursos financeiros disponíveis e da fiscalização das escolhas 

tomadas pelo poder público a partir das metas prioritárias estabelecidas pela 

Constituição Federal. 

Eis a importância da ―perimetral jurídica‖ proposta nesta pesquisa como 

método de aferição do controle judicial, no sentido de verificar se o conteúdo 

decisório resultante do controle judicial encontrou justificação na interpretação do 

caso concreto sob o filtro da Constituição Federal, ou fora eivado de 

discricionariedade. 

Tem-se, portanto, por adequada interpretação constitucional aquela que 

busca a ótima concretização da norma, mediante o condicionamento recíproco entre 

a Constituição e a realidade fática. Se o controle judicial for fundamentado em 

critério que não seja baseado no ordenamento constitucional e nos limites do caso 

concreto, à margem de critérios volitivos, a tutela jurisdicional não terá respeitado a 

força normativa da Constituição. 

Por fim, para fins de comprovação da aplicação da ―perimetral jurídica‖, foram 

escolhidas decisões judiciais do STF em matéria de política pública, envolvendo a 

discussão entre mínimo existencial e reserva do possível, concluindo como resultado 

da tese que a validade do controle judicial está condicionada à resposta fundada na 

interpretação conjunta da Constituição Federal e da realidade vivenciada pelo caso 

concreto, desde que afastado o decisionismo casuísta.  

 

 

 



 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ABBOUD, Georges. Processo constitucional brasileiro. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2016. 

______. Discricionariedade administrativa e judicial. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014. 

______. O mito da supremacia do interesse público sobre o privado: a dimensão 

constitucional dos direitos fundamentais e os requisitos necessários para se 

autorizar restrição a direitos fundamentais. Revista dos Tribunais 907, n. 6, p. 104-

115, mai. 2011. 

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. 

São Paulo: Malheiros, 2008. 

ALMEIDA, Gregório Assagra de. Objeto material da ação civil pública: algumas 

questões polêmicas. In: MILARÉ, Édis (Coord.). Ação civil pública após 30 anos. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

ARRUDA ALVIM. Novo contencioso cível no CPC/2015. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2016. 

ASSIS, Araken. Processo civil brasileiro. Parte geral: fundamentos e distribuição de 

conflitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A ação civil pública e a língua portuguesa. 

Revista síntese jurídica. v. 48, n. 276, p. 5-8, out. 2000. 

BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e 

controle das políticas públicas. Revista Diálogo Jurídico. Bahia, n. 15, jan./fev./mar., 

2007. 

______. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 



 

 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. São Paulo: Celso Bastos 

Editora, 2002. 

BERCOVICI, Gilberto. Estado Intervencionista e Constituição Social no Brasil: O 

Silêncio Ensurdecedor de um Diálogo de Ausentes. In: SOUZA NETO, Claudio 

Pereira; SARMENTO, Daniel; BINENBOJM, Gustavo (Orgs.). Vinte Anos da 

Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 

BINENBOJM, Gustavo. A constitucionalização do direito administrativo no Brasil: um 

inventário de avanços e retrocessos. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado 

(RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 13, março/abril/maio, 

2008. Disponível em <http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-13-MAR%C7O-

2007-GUSTAVO-BINENBOJM.PDF>. Acesso em: 22 de outubro de 2017. 

BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. 

Tradução Marco Aurélio Nogueira. 12. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 

______. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Tradução Márcio 

Pugliesi, Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995.  

______. A era dos direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Campus, 1992. 

BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 11. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2013. 

______. Teoria constitucional da democracia participativa. 3. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2008. 

BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas 

públicas. São Paulo: Saraiva, 2013. 

______. O conceito de política pública em Direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari 

(Org.). Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 

2006. 

http://ead.mackenzie.br/moodle/mod/resource/view.php?id=390863
http://ead.mackenzie.br/moodle/mod/resource/view.php?id=390863


 

 

______. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002. 

______. Buscando um Conceito de Políticas Públicas para a Concretização dos 

Direitos Humanos. In: Direitos humanos e políticas públicas. São Paulo, Polis, 2001. 

CANELA JUNIOR, Oswaldo. Controle judicial de políticas públicas. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 

4. ed. Coimbra, Portugal: Livraria Almedina, 2001. 

______. O Direito Constitucional Passa; O Direito Administrativo Passa Também. In: 

Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares. Studia Iuridica. n. 61. 

Coimbra, 2001. 

CAPPELLETTI, Mauro. Repudiando Montesquieu? A expansão e a legitimidade da 

―justiça constitucional‖. R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 12, n. 40, p. 15-

49, 2001. 

______. Juízes legisladores? Tradução Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto 

Alegre: Fabris, 1999. 

______. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Tradução 

Nelson Renato Palaia Ribeiro de Campos. Revista de Processo. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, ano II, n. 5, jan./mar. 1977. 

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie 

Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. 

CARDOSO, Antonio Pessoa. Desobediência às decisões judiciais, 2012. Disponível 

em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI157312,61044-

Desobediencia+as+decisoes+judiciais>. Acesso em: 19 de dez. de 2017. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Controle judicial. In: ______; ALMEIDA, 

Fernando Dias Menezes de. Tratado de direito administrativo: controle da 



 

 

administração pública e responsabilidade do Estado. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013, v. 7. 

CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 10. ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

CLÈVE, Clèmerson Merlin. O controle de constitucionalidade e a efetividade dos 

direitos fundamentais. In: SAMPAIO, José Adércio Leite (Org.). Jurisdição 

constitucional e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 

COMPARATO, Fábio Konder. Ética. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

______. A nova cidadania. Lua Nova. n. 28-29, abr. 1993. 

______. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. Revista de 

Informação Legislativa, a. 35, n. 138, abr./jun. 1998. 

CRETELLA JUNIOR, José. O contencioso administrativo na Constituição de 1969, 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 104, p. 30-48, abr./jun. 1971. 

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Algumas Questões sobre as Astreintes (Multa 

Cominatória). Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 15, p. 104, jun. 

2004. 

DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. Curso de processo constitucional: controle de 

constitucionalidade e remédios constitucionais. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2017. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição 

Federal de 1988. São Paulo: Atlas, 2001. 

DUARTE, Clarice Seixas. O ciclo das políticas públicas. In: SMANIO, Gianpaolo 

Poggio; BERTOLINI, Patrícia Tuma Martins (Orgs.). O direito e as políticas públicas 

no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013. 



 

 

DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços. Tradução Pedro Elói Duarte. Coimbra: 

Almedina, 2016. 

______. A justiça de toga. Tradução Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 

Fontes, 2010. 

______. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002.  

EISENMANN, Charles. O direito administrativo e o princípio da legalidade. Revista 

de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 56, p. 54, abr./jun. 1959. 

ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. 8. ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenckian, 2001. 

ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de direito 

administrativo. Tradução José Alberto Froes Cal. Revisor técnico Carlos Ari 

Sundfeld. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. 

FERRARESI, Eurico. Modelos de processos coletivos: ação popular, ação civil 

pública e mandado de segurança coletivo. 2008. Tese (Doutorado em Direito) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

FERRAZ JR. Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Atlas, 

2001. 

______. Prólogo. In: COELHO, Fábio Ulhoa. Para entender Kelsen. 6. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. 

FRONTINI, Paulo Salvador; MILARÉ, Edis; FERRAZ, Antonio Augusto Mello de 

Camargo. Ministério Público, ação civil pública e defesa dos interesses difusos. 

Justitia. São Paulo. 47 (131). p. 263-278, set. 1985. 

GOMES, Flávio dos Santos. Quilombos. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla 

Bassanezi (Orgs.). História da cidadania. São Paulo: Contexto, 2013. 



 

 

GOMES, Mércio Pereira. O caminho brasileiro para a cidadania indígena. In: 

PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (Orgs.). História da cidadania. São Paulo: 

Contexto, 2013. 

GRINOVER, Ada Pelegrini. O controle jurisdicional de políticas públicas. In: 

GRINOVER, Ada Pelegrini; WATANABE, Kazuo. O controle jurisdicional de políticas 

públicas. 2. ed. São Paulo: Forense, 2013. 

______. A ação civil pública refém do autoritarismo. Revista de Processo, São 

Paulo, vol. 96, p. 28-36, out./dez. 1999. 

______. Novas tendências do direito processual: de acordo com a Constituição de 

1988. Rio de Janeiro: Forense, 1990.  

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol. I 

Tradução Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012. 

HERRERA, Carlos Miguel. Estado, Constituição e Direitos Sociais. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 102, p. 372, 2007. Disponível 

em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67760/70368>. Acesso em 10 

set. 2016. 

HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução Gilmar Ferreira 

Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991. 

HOBBES, Thomas. Do cidadão. São Paulo: Martin Claret, 2006. 

______. Leviatã. Tradução Rosina D‘Angina. 2 ed. São Paulo: Martin Claret, 2012. 

HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. The cost of rights. Why liberty depends on 

taxes. New York-London: W. W. Norton & Company, 1999. 

IVO, Gabriel. Norma jurídica: produção e controle. São Paulo: Noeses, 2006. 

JHERING, Rudolf von. A evolução do direito. 2 ed. Salvador: Progresso, 1956. 

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67760/70368


 

 

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 12. ed. rev., atual. e ampl. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 

______. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. 

KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. Tradução Luís Carlos Borges. 4. 

ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

______. Teoria pura do direito. Tradução J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 7. ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 

LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento 

de Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 2. ed. Tradução José Lamego. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. 

LEITE, George Salomão; STRECK, Lenio; NERY JUNIOR, Nelson; Crise dos 

Poderes da República: Judiciário, Legislativo e Executivo. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2017. 

LOPES, Ana Maria D‘Ávila Lopes. A cidadania na Constituição Federal brasileira: 

redefinindo a participação política; In: Constituição e democracia: estudos em 

homenagem ao Prof. J. J. Canotilho. São Paulo: Malheiros, 2006. 

LOPES, José Reinaldo Lima. Consultas da Seção de Justiça do Conselho de Estado 

(1842-1889). A formação da cultura jurídica brasileira. Almanack Brasiliense, São 

Paulo, n. 5, p. 4-36, maio 2007.  

LORENCINI, Bruno César. Garantias da magistratura: vitaliciedade, inamovibilidade, 

irredutibilidade de subsídios. Vedações dos magistrados. Promoção dos 

magistrados. Remoção, disponibilidade e aposentadoria dos magistrados. In: LEITE, 

George Salomão; STRECK, Lenio; NERY JUNIOR, Nelson; Crise dos Poderes da 

República: Judiciário, Legislativo e Executivo. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2017. 



 

 

LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: fundamentos de direito. 

Tradução Bruno Miragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa do meio ambiente, 

do patrimônio cultural e dos consumidores: Lei 7.347/1985 e legislação 

complementar. 14. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.  

______. Da jurisdição coletiva à tutela judicial plurindividual: evolução da experiência 

brasileira com as demandas seriais. Revista de Processo, São Paulo, vol. 237. p. 

307-334, nov. 2014. 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo 

curso de processo civil: teoria do processo civil. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015. 

______. Teoria geral do processo. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014. 

______. Do processo civil clássico à noção de direito à tutela adequada ao direito 

material e à realidade social. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 824, p. 34-60, 

jun. 2004. 

MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Tradução Meton Porto Gadelha. 

Zahar Editores: Rio de Janeiro, 1967. 

MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 28. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016. 

______. O processo coletivo e o Código de Processo Civil de 2015. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, vol. 958, p. 331- 362, ago. 2015. 

______. Princípios institucionais do Ministério Público. Revista do Ministério Público 

do Rio Grande do Sul, n. 731, p. 9-33, jan.-abr. 2013. 

https://jus.com.br/artigos/5046/do-processo-civil-classico-a-nocao-de-direito-a-tutela-adequada-ao-direito-material-e-a-realidade-social
https://jus.com.br/artigos/5046/do-processo-civil-classico-a-nocao-de-direito-a-tutela-adequada-ao-direito-material-e-a-realidade-social
../../../../../../Downloads/n.
../../../../../../Downloads/Jun.
https://jus.com.br/revista/edicoes/2004


 

 

MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 20. ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 

3. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 

______. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 

2012. 

______. O problema do controle judicial das omissões estatais lesivas ao meio 

ambiente, Revista de Direito Ambiental, São Paulo, n. 15, p. 61-80, jul.-set. 1999. 

MONTESQUIEU. O espírito das leis. Tradução Cristina Murachco. 2. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. 

MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da Administração Pública. 2. 

ed. São Paulo: Dialética, 2004. 

MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. 2. ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2009. 

______. Métodos de trabalho do direito constitucional. 3. ed. rev. e ampl. Tradução: 

Peter Naumann. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 

______. O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódica estruturantes 

do direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. 

NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1991. 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 

comentado. 16. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 

______; ______. Instituições de direito civil: parte geral. Volume I. Tomo II. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 



 

 

______; ______. Constituição Federal comentada e legislação constitucional. 5. ed. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. 

______; ______. Instituições de direito civil: teoria geral do direito privado. Volume I. 

Tomo I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. 

NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal. 12. ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 

______. Público vs. privado? A natureza constitucional dos direitos e garantias 

fundamentais. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; REZEK, José Francisco (Orgs.). 

Constituição Federal: avanços, contribuições e modificações no processo 

democrático brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 

______ A ação civil pública. Justitia. p. 79-88. Vol. CXX. Ano XLV. jan./mar. 1983.  

______; ABBOUD, Georges. Ativismo judicial como conceito natimorto para a 

consolidação do Estado Democrático de Direito. In: DIDIER JR., Fredie; NALINI, 

José Renato; RAMOS, Glauco; LEVY, Wilson. Ativismo judicial e garantismo 

processual. Salvador: JusPodivm, 2013. 

_____; ______. Direito constitucional brasileiro: curso completo. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2017. 

NOHARA, Irene Patrícia. Novos contornos da autocontenção judicial: 

discricionariedade na fronteira da judicialização. In: WALD, Arnoldo; JUSTEN FILHO, 

Marçal; PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães (Orgs.). O direito administrativo na 

atualidade: estudos em homenagem ao centenário de Hely Lopes Meirelles (1917-

2017) defensor do Estado de Direito. São Paulo: Malheiros, 2017. 

______. Direito administrativo. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

______. Políticas públicas e discricionariedade administrativa. Disponível em: 

<http://www.cartaforense.com.br/Materia.aspx?id=2904>. Acesso em: 18.10.2016. 



 

 

______. Conceitos jurídicos indeterminados e delimitação concreta da 

discricionariedade administrativa no pós-positivismo. Revista Eletrônica de Direito do 

Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 32, out./nov./dez. 

2012. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-32-

DEZEMBRO-2012-IRENE-PATRICIA-OHARA.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2017. 

_____. Limites à razoabilidade nos atos administrativos. São Paulo: Atlas, 2006.  

NUNES, Andréia Regina Schneider. Judicialização da política: o Poder Judiciário 

como instrumento de realização dos direitos fundamentais. 2009. Dissertação 

(Mestrado em Direito) - Centro Universitário Eurípides de Marília, Marília, 2009. 

NUNES, Gustavo Henrique Schneider. Precedentes judiciais vinculantes no novo 

Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais, São Paulo. vol. 252. p. 15-39, fev. 

2016. 

ODALIA, Nilo. A liberdade como meta coletiva. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, 

Bassanezi (Orgs.). História da cidadania. 6 ed. São Paulo: Editora Contexto, 2013. 

OLIVEIRA, Rafael Tomaz. Decisão judicial e o conceito de princípio: a hermenêutica 

e a (in)determinação do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 

OTERO, Paulo. Legalidade e administração pública. O sentido da vinculação 

administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003. 

PIRES, Luis Manuel Fonseca. Controle judicial da discricionariedade administrativa: 

dos conceitos jurídicos indeterminados às políticas públicas. Bel Horizonte: Fórum, 

2017. 

______. Controle judicial da discricionariedade administrativa: dos conceitos 

jurídicos indeterminados às políticas públicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 



 

 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. Tradução Antônio de Pádua Danese. 

3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

SADEK, Maria Tereza. Judiciário: mudanças e reformas. Estudos Avançados. São 

Paulo, v. 18, n. 15, Mai./Ago. 2004. 

SALLES, Carlos Alberto de. Políticas públicas e processo: a questão da legitimidade 

nas ações coletivas. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). Políticas Públicas – 

reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Editora Saraiva, 2006. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2009. 

SCAFF, Fernando Facury. Reserva do possível, mínimo existencial e direitos 

humanos. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; LIMA, Martonio Mont‘Alverne 

(Orgs.). Diálogos constitucionais: direito, neoliberalismo e desenvolvimento em 

países periféricos. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

SCHMITZ, Leonard. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção 

de respostas no processo civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

SEABRA FAGUNDES, Miguel. O controle dos atos administrativos pelo Poder 

Judiciário. 8. ed. Atual. Gustavo Binenbojm. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

SMANIO, Gianpaolo Poggio. Os 30 anos da ação civil pública: instrumento de 

efetivação dos direitos da cidadania no Brasil. In: MILARÉ, Édis (Coord.). Ação civil 

pública após 30 anos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

______. Legitimidade jurídica das políticas públicas: a efetivação da cidadania. In: 

SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLINI, Patrícia Tuma Martins (Orgs.). O direito e 

as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013. 

______. As dimensões da cidadania. Revista da ESPM. Ano 2. Jan./Jun. 2009. 



 

 

______. A conceituação da cidadania brasileira e a Constituição Federal de 1988. In: 

MORAES, Alexandre de (Org.). Os 20 anos da Constituição da República Federativa 

do Brasil. São Paulo: Atlas, 2008. 

______. Compreendemos para decidir e não decidimos para, só depois, 

compreender! À guisa de prefácio. In: SCHMITZ, Leonard. Fundamentação das 

decisões judiciais: a crise na construção de respostas no processo civil. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

STRECK, Lenio Luiz. O Brasil revive a Escola do Direito Livre! E dá-lhe pedalada a 

lei! Revista Consultor Jurídico, Jun. 2016. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2015-jun-25/senso-incomum-brasil-revive-escola-direito-

livre-lhe-pedalada-lei> Acesso em 25 ago. 2016. 

______. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. 4. ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014. 

_____. Verdade e consenso. Constituição, hermenêutica e teorias discursivas da 

possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Algumas considerações sobre a ação civil pública 

e outras ações coletivas. Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 788. Jun. 2001. 

TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial e os direitos fundamentais. Revista de 

Direito Administrativo, Rio de Janeiro, vol. 177, p. 29-49, jul./set. 1989. 

VIEIRA, Fernando Grella. A transação na esfera da tutela dos interesses difusos e 

coletivos: compromisso de ajustamento de conduta. In: MILARÉ, Édis (Coord.). Ação 

civil pública após 30 anos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituição e sua reserva de justiça: um ensaio sobre os 

limites materiais ao poder de reforma. São Paulo: Malheiros, 1999. 

WARAT, Luiz Alberto. Introdução geral ao direito. Porto Alegre: Fabris, 1994.  



 

 

WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos 

―novos‖ direitos. In: WOLKMER, Antônio Carlos; LEITE, José Rubens Morato (Org.). 

Os “novos” direitos no Brasil: natureza e perspectivas – uma visão básica das novas 

conflituosidades jurídicas. São Paulo: Saraiva, 2003. 

YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato; CARUSO, Gianfranco Silva. A ação civil 

pública e sua relevância como fato/ato político-social. In: MILARÉ, Édis (Coord.). 

Ação civil pública após 30 anos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

 

SITES CONSULTADOS 

http://portal.stf.jus.br 

http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ 

http://www.tjsp.jus.br/ 

https://www.tjpr.jus.br/ 

http://www2.planalto.gov.br 

http://www.cnj.jus.br/ 

http://portal.saude.sp.gov.br/ 

http://www.direitodoestado.com.br/ 

https://www12.senado.leg.br/institucional/biblioteca 

http://www.conjur.com.br/ 

http://direitoadm.com.br/ 

http://www.capes.gov.br/ 



 

 

http://www.revistas.usp.br/wp/ 

http://www.scielo.org/php/index.php 

http://www.revistadostribunais.com.br 

https://www.camarasaovicente.sp.gov.br/ 

http://www.migalhas.com.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


