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RESUMO 

 

 

O presente trabalho dedica-se ao estudo do controle jurisdicional de políticas 

públicas de um tema de particular atualidade. Procura-se traçar a análise de todos os 

principais institutos relacionados ao controle de um ponto de vista em particular: o do 

magistrado. Passando pela desmistificação dos obstáculos classificados invocados ao 

controle – separação dos poderes, o ativismo judicial e a discricionariedade 

administrativa – buscamos avançar rumo à compreensão adequada dos argumentos 

atuais, de complexa apreensão, que foram transformados em empecilhos ao controle, 

quando em verdade devem ser compreendidos como parâmetros a favor da intervenção 

jurisdicional. Procura-se, portanto, trazer ao leitor a compreensão de que o controle 

jurisdicional não é apenas um poder, mas um dever posto ao magistrado quando em 

face de uma omissão ou de uma atuação insuficiente do Poder Público que causem lesão 

desproporcional a um direito fundamental consagrado pelo texto constitucional. 

 

 

 

Palavras-chave: controle jurisdicional de políticas públicas – parâmetros e limites de 

controle – posicionamento do magistrado  
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Poucos temas de Direito Constitucional brasileiro têm sido tão debatidos nos 

últimos anos como a eficácia social dos direitos sociais de caráter prestacional.1 ” 

 

As palavras do mestre publicista descrevem com clareza o ímpeto originador 

deste trabalho monográfico: a curiosidade em compreender a atuação do Poder 

Judiciário na efetivação e proteção dos direitos consagrados no texto constitucional, 

que historicamente eram compreendidos, frente à doutrina e à jurisprudência, como 

normas de mero conteúdo programático. 

 

O avanço advindo da mudança de concepção, sobretudo na última década e 

principalmente no campo das Políticas Públicas, é notável. As intervenções judiciais 

antes raríssimas, pautadas na impossibilidade de utilização de normas programáticas 

como fundamento para a exigência de prestações positivas, tornaram-se frequentes, e o 

Poder Judiciário, de forma definitiva, deixou a sua posição passiva e tornou-se um 

agente em prol da inclusão social e da garantia de vida digna dos cidadãos. 

 

Entretanto tal avanço, extremamente benéfico, tem suscitado inúmeros debates 

no campo doutrinário, e tais inseguranças se refletem nas decisões emanadas dos 

tribunais, muitas vezes inconsistentes face à complexidade e delicadeza do tema. 

 

Neste cenário, o presente trabalho – que, frise-se, trata apenas dos primeiros 

esboços de uma jovem pós-graduanda, iniciando seu caminhar em um campo de 

elevada complexidade, sem nenhuma intenção de exaurir o tema – visa a contribuir para 

a discussão, partindo primeiramente do esclarecimento de alguns conceitos 

ultrapassados, feito através de uma hermenêutica pós-positivista, com a finalidade de 

traçar de forma clara os limites à atuação judiciária no campo das políticas públicas. 

 

                                                             
1 SARMENTO, Daniel. Reserva do possível e o mínimo existencial. In “Comentários à Constituição 

Federal de 1988”. Coord. Paulo Bonavides, Jorge Miranda e Walber de Moura Agra -  Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 2009, pgs. 371 a 388. 
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Para tanto, divide-se o trabalho em três etapas. 

A primeira parte, de caráter introdutório, procura analisar a formação do Estado 

Democrático de Direito, discorrendo de forma conjunta acerca da evolução do Estado, 

das dimensões/gerações dos direitos fundamentais e do constitucionalismo. 

“É necessário frisar que a perspectiva histórica ou genética assume 

relevo não apenas como mecanismo hermenêutico, mas, 

principalmente, pela circunstância de que a história dos direitos 

fundamentais é também uma história que desemboca no surgimento 

do moderno Estado constitucional, cuja essência e razão de ser 

residem justamente no reconhecimento e na proteção da dignidade da 

pessoa humana e dos direitos fundamentais do homem.2” 

 

Após a parte introdutória, o presente trabalho procura, em sua segunda etapa 

desmistificar os institutos da separação de poderes, do ativismo judicial e da 

discricionariedade administrativa, partindo de uma perspectiva pós-positivista para a 

sua identificar sua compreensão mais adequada. 

 

Tal análise se faz necessária por vislumbrarmos que grande parte das incoerências 

proferidas por nossos tribunais partem de uma interpretação, se não equivocada, ao 

menos ultrapassada destes institutos, utilizando-os como óbices à atuação jurisdicional 

por um entendimento que não encontra mais fundamento no presente momento de 

evolução do nosso Estado, ou de nossa forma de interpretação do texto constitucional. 

 

Desmistificados estes institutos, passa-se à terceira e última parte deste trabalho, 

que tem por objetivo traçar os parâmetros e limites de fato existentes para a atuação do 

magistrado no campo de políticas públicas: a garantia do mínimo existencial; a reserva 

do possível e a questão financeira-orçamentária; e, ainda, a razoabilidade (tomada em 

dois âmbitos: a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder 

Público e a irrazoabilidade da escolha do agente público). 

 

 O tema é, portanto, atual e necessário. Muitos trabalhos foram publicados na 

tentativa de fomentar o debate e contribuir para possíveis soluções. Ideias, críticas, 

propostas, todas voltadas para a implementação de políticas públicas sob a ótica dos 

                                                             
2 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 7ª edição., Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2007, pg. 43. 



VIII 
 

três Poderes do Estado Democrático de Direito – mas principalmente do Judiciário – 

na tentativa de estabelecer as linhas de atuação e os limites da intervenção. Também o 

Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) têm se 

mobilizado na tentativa de construir parâmetros para essa intervenção e para o 

cumprimento das decisões pelo Poder Público.  

 

Como tantos outros já escritos, e muitos ainda por escrever, o presente trabalho 

pretende enriquecer o debate, na tentativa de atribuir ao tema uma interpretação 

coerente e aplicação em consonância com os pilares do sistema. 
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PARTE 1 

CAPÍTULO 1 

Breve panorama histórico 

 

I.1. A FORMAÇÃO DO ESTADO CONSTITUCIONAL DE DIREITO 

 

Antes de adentrarmos no objetivo precípuo deste trabalho consideramos 

necessária e oportuna uma breve digressão a respeito da evolução histórica do Estado 

de Direito e conjuntamente – devido à existência de íntima e indissociável vinculação 

– das transformações sofridas pelos direitos fundamentais. 

 

Isto porque, conforme bem salienta SARLET 3 , “os direitos fundamentais 

integram, ao lado da definição da forma de Estado, do sistema de governo e da 

organização do poder, a essência do Estado constitucional, constituindo, neste sentido, 

não apenas parte da Constituição formal, mas também elemento nuclear da 

Constituição material.” 

 

O mencionado autor ainda, com pontualidade e clareza, cita as palavras precisa 

de PÉREZ LUÑO: 

 

“Existe um estreito nexo de interdependência genético e funcional 

entre o Estado de Direito e os direitos fundamentais, uma vez que o 

Estado de Direito exige e implica, para sê-lo, a garantia dos direitos 

fundamentais, ao passo que estes exigem e implicam, para a sua 

realização, o reconhecimento e a garantia do Estado de Direito.4” 

 

Sendo assim, desde os primórdios da civilização ocidental, os direitos 

fundamentais sofreram transformações quanto à sua titularidade, seu conteúdo, sua 

eficácia e ainda, quanto à sua efetivação. E foram justamente tais transformações, 

advindas de vitórias e mobilizações sociais, que ocasionaram a evolução do Estado 

desde o absolutismo até a modernidade, bem como que trouxeram paulatinamente a 

positivação e a força normativa das Constituições. 

                                                             
3 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 7ª ed. Porto Alegre: Editora 
Livraria do Advogado, 2007, p. 69-70. 
4 Idem, p. 71. O autor cita a obra “Los Derechos Fundamentales”, de A. E. Pérez Luño, 5ª ed. 
Madrid: Ed. Tecnos, 1995, p. 19.  
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Ainda que o desenvolvimento de teorias acerca da existência de direitos inerentes 

à qualidade do homem enquanto ser humano datem do século XVI, não podemos deixar 

aqui de salientar a importância da antiguidade clássica para a conformação dos direitos 

fundamentais tal qual conhecemos atualmente5. 

 

Foi nesse período singular da história da civilização ocidental que, a partir da 

religião e da filosofia, desenvolveram-se as primeiras linhas de pensamento sobre a 

figura do homem livre e dotado de individualidade, que com força influenciaram o 

pensamento jusnaturalista do Estado pré-moderno. 

 

Feita esta importante ressalva e avançando na linha do tempo da história humana, 

é possível identificarmos, com base na doutrina de Luís Roberto BARROSO a 

existência de três modelos institucionais diversos: o Estado pré-moderno, o Estado 

legislativo de direito e o Estado constitucional de direito6. 

 

O Estado pré-moderno, pela concepção do autor, que ora adotamos, é aquele 

existente anterior à consagração da legalidade, e se caracterizava pela pluralidade de 

fontes normativas, pela tradição romanística de produção jurídica (herdada pelas 

civilizações surgidas após o colapso do Império Romano) e pela natureza jusnaturalista 

de sua fundamentação7. 

 

Trata-se, pois, do período histórico que, segundo BONAVIDES, não se concebia 

a figura de Estado tal qual o conhecemos, isto é, “no sentido de instituição 

materialmente concentradora de coerção, apta a estampar a unidade de um sistema de 

plenitude normativa e eficácia absoluta8”. 

 

                                                             
5 Para maiores digressões sobre a importância do período clássico para a formação dos direitos 
fundamentais tais como conhecidos atualmente, sugerimos a leitura do Capítulo “O Estado 
Moderno”, da obra “Teoria Geral do Estado” do ilustre doutrinador Paulo Bonavides. 
6  BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo – Os conceitos 
fundamentais e a contrição do novo modelo. 2ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 243. 
7 Idem,  p. 244. 
8 BONAVIDES. Paulo. Curso de direito constitucional. 25ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2010. 
Pg. 34. 
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Antes caracterizava, em verdade, uma ideia fraca e pálida de Estado, típica do 

mundo feudalizado, em que os poderes se encontravam polarizados em duas esferas: a 

política e a religiosa – de um lado a imagem do rei, autoridade estatal; de outro lado a 

figura do Papa, autoridade espiritual.  

 

Ao segundo modelo institucional BARROSO nomeia Estado legislativo de 

direito, que se assentou sobre o monopólio estatal da produção jurídica e sobre o 

princípio da legalidade. A norma converte-se em fator de unidade e estabilidade do 

Direito, cuja justificação passa a ser de natureza positivada9. 

 

Este é o modelo de Estado surgido com o final da Idade Média, fruto da 

Renascença e das revoluções iluministas, percussoras da revolução mais importante do 

século XVIII: a revolução da razão. O Estado moderno manifesta então traços 

inconfundíveis de sua aparição cristalizada no conceito sumo e unificador de 

soberania10. 

 

“(...) Por sem dúvida, o grande princípio que inaugurou o Estado 

Moderno, impossível de constituir-se se lhe falecesse a sólida 

doutrina de um poder inabalável e inexpugnável, teorizado e 

concretizado na qualidade superlativa de autoridade central, unitária, 

monopolizadora de coerção11” 

 

Iniciava-se a Era das Monarquias, a autoridade do Estado cingia-se à figura do 

governante, espécie de divindade temporal e terrena, o monarca do direito divino, 

soberano e titular de um império incontestável. 

  

Posteriormente, da cisão entre a o poder eclesiástico e o poder estatal (os laços 

teológicos e metafísicos eram um constante freio para o poder do monarca), do 

surgimento de uma nova classe social - a burguesia, do aquecimento econômico surgido 

pelas novas políticas mercantilistas e em face dos empecilhos e abusos colocados pelo 

Estado Absolutista, sobreveio mais um período de revoluções.  

 

Nas palavras de BONAVIDES: 

                                                             
9 Op. Cit, p. 244 
10 BONAVIDES, Paulo. Op. Cit, p. 35 
11 Idem, p. 35. 



XII 
 

 

“O Estado Moderno, a partir daí, rubricava com o sangue e o cutelo 

das guilhotinas a era que havia de inaugurar as liberdades do Estado 

constitucional. O Absolutismo pré-1789 expirava, para nunca mais 

erguer-se com a rigidez do ancien régime. Das Constituições 

Francesas da Revolução derivava, assim, o primeiro Estado 

constitucional.12” 

 

Com a Revolução Francesa vem a passagem do Estado absolutista para o Estado 

liberal. O Direito incorpora o jusnaturalismo racionalista dos séculos XVII e XVIII e 

tem início a era das codificações, inaugurada pelo Código Napoleônico de 1804. 

 

Dessa fase histórica datam as duas declarações tidas pela doutrina como as 

origens dos direitos fundamentais: a Declaração de Direitos do povo de Virgínia, de 

1776 e a Declaração Francesa, de 1789. Pela primeira vez os direitos naturais do homem 

foram acolhidos e positivados como direitos fundamentais constitucionais. 

 

“Da esfera das ideias se desce à esfera das instituições. De tal sorte 

que a Filosofia, como Ciência Política, opera a parti daí a primeira 

grande mudança nas bases sobre as quais se havia levantado até então 

o Estado Moderno em sua feição institucional. 

A mudança havida dá começo à idade do Constitucionalismo, tão 

pródigo de sucessos, tão relevante nos seus fastos históricos, tão 

determinante nos recuos que fazem o direito da força ceder à força 

do Direito.13” 

 

Importante citarmos também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

de 1789, de profunda inspiração jusnaturalista, reconhecendo ao ser humano direitos 

naturais, inalienáveis, invioláveis e imprescritíveis. É nesta declaração que está contida 

a formulação paradigmática que lançou as bases do que seria o núcleo material das 

primeiras Constituições escritas14: “Toda sociedade na qual a garantia dos direitos não 

é assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não possui Constituição” 

(art. 16). 

  

                                                             
12 Op cit, p. 40. 
13 Idem, p. 42 (grifamos). 
14  DANIEL, Juliana Maia. O mínimo existencial no controle jurisdicional de políticas públicas. 
Mestrado em Direito Processual, orientação de Ada Pellegrini Grinover. Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, 2013, p. 21 
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Começa então a o capítulo histórico da limitação do poder: do homem-povo, do 

homem cidadão, do homem político, do homem que faz a lei15. A evolução no campo 

da positivação dos direitos fundamentais, como acima traçamos, culminou na 

afirmação do Estado de Direito (ainda que em concepção liberal-burguesa), 

determinante para a concepção clássica da denominada primeira dimensão dos direitos 

fundamentais. 

 

Transformado o homem de súdito a cidadão, passa então a ser titular de direitos 

frente ao Estado. São os direitos de defesa, que consagram a autonomia individual 

perante o poder e que demarcam uma zona de não-intervenção estatal (por isso também 

conhecidos como direitos de cunho negativo, vez que exigem tão somente uma 

abstenção, um non facere estatal). 

 

A positivação desses direitos é consequência do contrato social agora traduzido 

como pacto constitucional, modelo surgido por reflexo do trauma absolutista, e que 

significou simultaneamente o apogeu e a superação do direito natural – considerado 

metafísico e anticientífico - e sua substituição pelo positivismo jurídico do século XIX. 

 

Não mais interessava a concentração do poder nas mãos de um único soberano, 

mas sim a sua dispersão em três distintos polos de poder, com objetivos claros e 

estanques, que funcionariam como freios uns dos outros (sistema de check and 

balances)16. Neste âmbito ao Judiciário restava apenas uma posição eminentemente 

passiva, racional e neutra: o juiz – la bouche qui prononce les paroles de la loi17 - é um 

revelador de verdades abrigadas no comando geral e abstrato da lei. 

 

A mestranda Juliana Maia DANIEL pontua com precisão: 

 

“O sistema acima descrito revela – e justifica – o momento histórico 

que marcou o surgimento do Estado liberal. Sem dúvida, a teoria foi 

consagrada em um período em que se pretendia o enfraquecimento 

do Estado absolutista e a restrição de sua interferência na esfera de 

                                                             
15 BONAVIDES, Paulo. Op. Cit, p. 40 
16 Percebemos pois que a Teoria da Separação dos Poderes idealizada por Montesquieu não nasce 
como uma proposta de organização do poder, mas verdadeiramente como fórmula de não 
concentração do poder. 
17 BARROSO cita passagem original do livro de Monstesquieu e traduz “o juiz é apenas a boca que 
pronuncia as palavras da lei”. Op. Cit., p. 230 



XIV 
 

liberdade individual. Daí porque se costuma dizer que a separação de 

poderes foi concebida para assegurar ‘a contenção do poder pelo 

poder’, protegendo, assim, os direitos e liberdades fundamentais das 

investidas no poder arbitrário18.” 

 

A história muda de curso, entretanto, com o impacto da industrialização e com a 

eclosão dos graves problemas sociais e econômicos, que marcaram o final do século 

XIX e o início do século XX. As doutrinas socialistas trazem a contestação da 

consagração formal de liberdade, e a realidade fática das classes marginalizadas 

demonstram que o mero reconhecimento formal de igualdade e liberdade não eram o 

suficiente para o seu gozo. 

 

Os movimentos reivindicatórios vieram demonstrar que só há de se falar em 

cidadania e direitos fundamentais, se existem meios para exercê-los. Não se trata mais, 

portanto, de conseguir a liberdade perante o Estado, mas sim a liberdade por intermédio 

deste19. Ao se atribuir ao Estado um comportamento ativo e o comprometimento com 

a realização da justiça social vemos a história consagrar a segunda dimensão de direitos 

fundamentais (dimensão positiva). 

 

Pouco a pouco vai se desenhando um Estado intervencionista (Welfare State), 

com o objetivo de tornar efetivas as promessas do legislador.  Este Estado é o esboçado 

pelas constituições do México de 1917 e da Alemanha de 1919, e visa à assegurar ao 

cidadão as “liberdades sociais” (liberdade de sindicalização e de reinvindicação, dentre 

outras). 

 

O terceiro e último modelo da lição de BARROSO aparece neste momento 

histórico: o Estado constitucional de direito. Desenvolve-se a partir do término da 

Segunda Guerra Mundial, e se aprofunda no último quarto do século XX, tendo por 

característica central a subordinação da legalidade a uma Constituição rígida20. Neste 

modelo a validade das leis não se limita à mera satisfação do princípio da legalidade 

em seu sentido estritamente formal, é necessário também que possua compatibilidade, 

em seu conteúdo, com as normas constitucionais.  

                                                             
18 Op cit., p. 27 
19 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit.,  p. 57 
20 Op. Cit., p. 244 
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Novamente, com os vislumbres do que a crueldade humana era capaz de fazer 

para com os seus iguais e para com o mundo, impulsionados pelo Pós-Guerra (leia-se, 

Segunda Guerra Mundial) os debates internacionais voltam a colocar em foque os 

direitos humanos, que agora assume dimensões de proteção transnacionais, 

consagradas pela Cata das Nações Unidas de 1945. 

 

Em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os Estados se 

comprometem a assegurar novos bens de vida, indispensáveis para a sobrevivência da 

humanidade. São os chamados direitos fundamentais de terceira dimensão, também 

denominados de direitos de fraternidade ou de solidariedade. 

 

Estes direitos trazem como nota distintiva o fato de se depreenderem da figura do 

homem-indivíduo, destinando-se à proteção de grupos humanos, caracterizando-se, 

consequentemente, como direitos de titularidade coletiva e difusa21. 

 

A caminhada dialética prossegue, e o Estado constitucional tem pela frente duas 

alternativas: retrogradar ao passado ou avançar para o futuro 22 . Se recuar, cai na 

armadilha neoliberal e globalizadora que afeta mortalmente o Estado e a soberania; se 

avançar, elege o caminho da Democracia participativa, e busca, como determinação, 

inserir na ordem constitucional as novas esferas de direitos fundamentais e suas 

diversas dimensões. 

 

É neste momento histórico que temos o nascimento do pós-positivismo, quando 

os novos direitos passam a ser integrados nas agendas constitucionais, forçando uma 

revolução judicial. O mito do dogmatismo, a aproximação absoluta entre direito e 

norma e o critério da subsunção mostram-se deficitários nesse novo estágio 

civilizatório. Os valores começam a reintegrar o direito, e com eles a constatação de 

que as normas constitucionais não trazem um sentido único, objetivo e válido para todas 

as situações. 

 

                                                             
21 SARLET, p. 58 
22 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 43 
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Entendeu-se, pois, que o intérprete faz parte do processo de produção da norma, 

ao declarar seu real sentido diante dos casos concretos, de acordo com a visão de que 

as normas constitucionais são abertas, principiológicas e dependentes da realidade 

fática para possuírem um significado.  

 

Nessa concepção do Estado Constitucional de Direito, governar deixou de ser a 

mera gerência de fatos conjunturais, passa a ser o planejamento do futuro, através do 

estabelecimento de políticas a médio e longo prazo, com a participação integrativa dos 

poderes (em verdade funções, como veremos adiante) do Estado, com a finalidade de 

atingir os objetivos elencados na Carta Magna. 

 

Nasce assim o pós-positivismo, e com ele as novas formas de interpretação do 

texto constitucional e de visualização do Direito como um todo. É dentro dessa nova 

hermenêutica, sobre a qual oportunamente dissertaremos, e deste contexto histórico em 

que vivemos que serão analisadas as formas de atuação do Poder Judiciário – no 

presente caso, no campo das políticas públicas – que sai definitivamente de seu campo 

de passividade - e se torna, ao lado do Executivo e do Judiciário, agente em prol da 

efetivação dos direitos fundamentais.  

 

 

I.2. CONSTITUIÇÃO DE 1988 – ANTECEDENTES HISTÓRICOS E 

CONSEQUÊNCIAS 

 

“A Constituição é o primeiro e principal elemento na interface entre 

política e direito. Cabe a ela transformar o poder constituinte 

originário – energia política em estado quase puro, emanada da 

soberania popular – em poder constituído, que não as instituições do 

Estado, sujeitas à legalidade jurídica, à rule of law23” 

 

Uma Constituição, assim entendida como ordem jurídica fundamental de 

organização do Estado e de seu povo, só pode ser entendida a partir de sua inserção na 

                                                             
23 BARROSO, Luis Roberto. Constituição, Democracia e Supremacia Judicial: Direito e política no 
Brasil 
contemporâneo.http://www.oab.org.br/editora/revista/revista_11/artigos/constituicaodemocr
aciaesupremaciajudicial.pdf, acessado em 7.10.13. 
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realidade histórica a que pertence. Na feliz expressão de José Joaquim Gomes 

CANOTILHO: “” 

 

Conforme visto no capítulo anterior, a formação do Estado passou por três 

importantes e distintas fases: a pré-modernidade (Estado Liberal), a modernidade 

(Estado Social) e a pós-modernidade (Estado Neoliberal).  

 

Necessário destacar que o Brasil nunca implementou concreta e razoavelmente 

nenhum dos modelos acima mencionado, ou melhor dizendo, nas palavras do Ministro 

BARROSO, “o Brasil chega à pós-modernidade sem ter conseguido ser liberal nem 

moderno”24. 

 

Tal realidade, fruto de uma tradição autoritária e populista, elitizada e excludente, 

mantenedora do status quo, salienta-se ao vislumbrarmos que nossa conformação 

histórica decorre de uma mistura de tradições do ponto de vista normativo que tanto já 

adotou o sistema jurídico-político norte-americano (Constituição Republicana de 

1891), quanto o modelo francês e europeu continental e que atualmente flerta com o 

constitucionalismo25 alemão.  

Em épocas de tamanha confusão conceitual, a Constituição de 1988 representou 

o marco zero de um recomeço, da perspectiva de uma nova história. Sem as velhas 

utopias, sem certezas ambiciosas, com o caminho a ser feito ao andar. Mas com uma 

carga de esperança e um lastro de legitimidade sem precedentes. 

 

 Chegamos ao terceiro milênio atrasados e com pressa, com um legislador 

idealista e um administrador ineficaz26. 

                                                             
24 Ver a citação de ZANETI. 
25  Leciona BARROSO que a expressão “constitucionalismo significa, em essência, limitação do 
poder e supremacia da lei (...) Em um Estado constitucional existem três ordens de limitação de 
poder. Em primeiro lugar as limitações materiais: há valores básicos e direitos fundamentais que 
hão de ser sempre preservados (...). Em segundo lugar, há uma específica estrutura orgânica 
exigível: funções de legislar, administrar e julgar (...). Por fim, há as limitações processuais: os 
órgãos do poder devem agir não apenas com fundamento na lei, mas também observando o devido 
processo legal.”. fls. 6/7 do livro. 
 
Por sua vez CANOTILHO leciona: “Constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o 
princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da 
organização político-social de uma comunidade.” – in. Livro fls. 51. 
26 Hermes Zaneti Jr. Fls. 41 
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Cumpre salientar que é possível reconhecer claramente a influência do 

constitucionalismo internacional na formulação do atual Estado Brasileiro. Reflexos de 

teor formal-organizacional e de teor material que permanecem até os dias atuais e que 

demonstram a clara linha de ascensão operada no terreno dos direitos sociais, 

convertidos de preceitos meramente programáticos em direcionadores da atuação 

estatal, assegurados pela processualística constitucional. 

 

Este texto constitucional se insere no panorama político-histórico da 

redemocratização, sua promulgação representava, pois, uma reação vigorosa às práticas 

antidemocráticas do Regime Militar. 

 

Por tal motivo, imprimiu-se latitude sem precedentes aos direitos sociais básicos, 

dotados agora de uma substantividade nunca conhecida em Constituições anteriores. 

Não se buscava mais a igualdade perante a lei, mas sim uma igualdade através da lei, 

feita por ela. Os direitos fundamentais deixam a esfera de concessão (gewährt) para 

adentrarem a esfera de garantias (gewärleistet) do Estado, da mesma forma deixam de 

se caracterizar como meros limites à atuação estatal, convertendo-se em valores 

diretivos para a administração e a legislação. 

 

O Brasil chega assim ao modelo de Estado Democrático Constitucional. 

Terminologia essa empregada pelo constitucionalista português CANOTILHO27, que a 

explica: 

 

“Qualquer que seja o conceito e a justificação do Estado – e existem 

vários conceitos e várias justificações – o Estado só se concebe hoje 

como Estado Constitucional.  (...) O Estado Constitucional, para ser 

um estado com as qualidades identificadas pelo constitucionalismo 

moderno, deve ser um Estado de direito democrático. Eis aqui as suas 

grandes qualidades do Estado constitucional: Estado de direito e 

Estado democrático. 

(...) 

O Estado constitucional é “mais” do que Estado de direito. O 

elemento democrático não foi apenas introduzido para “travar” o 

poder (to check the power); foi também reclamado pela necessidade 

de legitimação do mesmo poder (to legitimaze State power). Se 

quisermos que um Estado constitucional se assente em fundamentos 

                                                             
27 Livro. Fls. 92/100 
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não metafísicos, temos de distinguir claramente duas coisas: (1) uma 

é a legitimidade do direito, dos direitos fundamentais e do processo 

de legitimação no sistema jurídico; (2) outra é a da legitimidade de 

uma ordem de domínio e da legitimação do exercício do poder 

político. (...) Assim, o princípio da soberania popular concretizado 

segundo procedimentos juridicamente regulados serve de “charneira” 

entre o “Estado de direito” e o “Estado democrático” possibilitando 

a compreensão da moderna formula Estado de direito democrático.” 

 

Essa opção terminológica procura agregar o Estado de Direito, a Constituição e a 

democracia como elementos incindíveis da concepção teórica do Estado 

contemporâneo. Procura-se, através de tal denominação, ressaltar que não vivemos 

apenas em um Estado de Direito, nem apenas em um Estado Constitucional, ou 

simplesmente em uma democracia, na qual todo poder emana do povo, sem restrições, 

mas sim num modelo de estado que vem caracterizado pela supremacia do direito 

escrito na Constituição, posto de forma rígida, assegurando direitos fundamentais e a 

natural pluralidade constitutiva das sociedades complexas atuais28. 

 

A adoção deste modelo se exterioriza nos objetivos fundamentais de construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária, de garantia do desenvolvimento nacional, 

erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e 

regionais, e promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação, elencados no art. 3ª, incisos I a IV da 

Carta Magna. 

 

Exterioriza-se ainda a adoção da concepção democrática de Canotilho 

(democracia como limite e como legitimação) ao preconizar que “todo o poder emana 

do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente” (art. 1º, 

parágrafo único). 

 

“O texto constitucional consolidou de um lado, as conquistas liberais 

(as liberdades individuais – art. 5º e seus incisos); e de outro, as 

conquistas decorrentes do surgimento da questão social, entendidas 

como conquistas igualitárias, de busca de uma igualdade substancial 

(a igualdade pura, a que se refere Norberto Bobbio). Para tanto, 

previu expressamente em seu bojo os direitos sociais e trabalhistas 

                                                             
28 Para uma análise mais pormenorizada da denominação do modelo, vide: Hermes Zaneti Jr. Fls. 
42. 
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(arts. 6º e 11), e os direitos previdenciários (arts. 194, 195, 201 a 204); 

e os direitos chamados de ‘terceira geração’”29. 

 

Não bastasse resguardar o direito de ação – direito subjetivo, consistente na 

possibilidade de exigir a prestação de jurisdição por parte do Estado – no art. 5º, XXXV, 

a Constituição institui ela própria algumas ações, mecanismos estes para garantir e 

efetivar esse rol extenso de direitos.  

 

Tradicionalmente, desde a Constituição de 1934, três eram as ações 

constitucionais: o habeas corpus (que fora constitucionalizado desde 1891), o mandado 

de segurança e a ação popular (art. 5º, incisos LXVIII, LXIX E LXXIII, 

respectivamente). A Constituição de 1988 ampliou esse elenco, acrescentando o 

mandado de segurança coletivo (art. 5º, LXX), a ação civil pública (art. 129, III), o 

mandado de injunção (art. 5º, LXX) e o habeas data (art. 5º, LXXII). Forneceu ainda a 

ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade 

(Emenda Constitucional n.º 3 de 1993). 

 

“O direito de ação e as ações constitucionais e infraconstitucionais 

constituem as garantias jurídicas dos direitos constitucionais e os 

principais mecanismos de efetivação das normas constitucionais 

quando não cumpridas espontaneamente30.”  

 

Ao tratar da tutela coletiva processual diretamente, criou também um ambiente 

propício para o legislador infraconstitucional adentrar no campo dos direitos 

transindividuais, como o Código de Defesa do Consumidor e as leis da Ação Civil 

Pública e da Ação Popular (leis 7.347/1985 e 4.717/1965, respectivamente). 

 

Pontualmente ressalta Juliana Maia: 

 

“É bem verdade que as Constituições de 1934 e 1946 já possuíam 

caráter social. A nota distintiva da Constituição de 1988 é que, além 

das funções de racionalizar, limitar e organizar poderes, a lei 

fundamental passou a (i) exigir uma fundamentação substantiva para 

os atos dos poderes públicos, a fim de que tenham nela (Constituição) 

um parâmetro material, diretivo e inspirador desses atos. (...) Além 

disso, a Constituição (ii) estabeleceu um programa de ação que vai 

além da definição dos princípios materiais estruturantes (princípio 

do Estado de Direito, princípio democrático, princípio republicado, 

                                                             
29 DANIEL, Juliana Maia – fls.  38 
30 Barroso – fls. 223 
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princípio da solidariedade, princípio pluralista), estendendo-se à 

imposição de tarefas e programas que os poderes públicos devem 

concretizar. Esse último aspecto é o que atribui à Constituição 

Federal de 1988 a feição de Constituição de um Estado Democrático 

de Direito.” 

 

Essa imposição de tarefas, que faz parte da natureza programática de nossa 

Constituição, ao menos no que tange à garantia dos direitos fundamentais e consecução 

dos objetivos previamente fixados, e é neste âmbito que se insere a questão das Políticas 

Públicas e a possibilidade de seu controle pelo Poder Judiciário, conforme passaremos 

a analisar no próximo item. 

 

 

I.3. O CONCEITO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 
No Estado Constitucional não se deve mais distinguir entre Estado e 

sociedade. O Estado Constitucional caracteriza-se não apenas pelo 

princípio da legalidade formal, que subordina os Poderes Públicos às 

leis gerais e abstratas, mas também pela legalidade substancial que 

vincula o funcionamento dos três poderes à garantia dos direitos 

fundamentais e à dignidade da pessoa humana31. 

 

A análise histórica que antecedeu o presente tópico possui crucial importância 

para que se vislumbre que o ato de governar, à luz de um Estado Democrático de 

Direito, passou a ser muito mais que a gerência de fatos conjunturais: passou a ser o 

planejamento do futuro, com o estabelecimento de políticas a médio e longo prazo.  

 

Nesse âmbito da vinculação de todo o aparato do Estado, que traz a nova proposta 

de rearranjo institucional dos poderes32 que lhe compõe em prol da realização dos 

direitos fundamentais, é que se insere o conceito de políticas públicas. 

 

Maria Paula DALLARI BUCCI, ao conceituar o termo políticas públicas no 

âmbito do direito leciona: 

                                                             
31 Georges Abboud citando Miguel Angel Garcia Herrera. Op. cit., p. 71 et seq; Peter Häberle. Op. 
cit., § 63, p. 291; v. Robert Alexy. Los derechos fundamentales en el Estado constitucional 
democrático. Neoconstitucionalismo(s) cit., p. 33-34. In –  Revista dos Tribunais | vol. 907 | p. 73 | 
Mai / 2011 – “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” 
32 Analisaremos especificamente este tópico no capítulo pertinente. 
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“Políticas Públicas são programas de ação governamental visando 

coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades provadas, 

para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados.” 

 

As políticas públicas são instrumentos de ação dos governos (o government by 

policies que desenvolve e aprimora o government by law)33.  

A função de governar – o uso do poder coativo do Estado a serviço da coesão 

social34 – é o núcleo da ideia de política pública, redirecionando o eixo de organização 

do governo da lei para as políticas. As políticas são uma evolução em relação ao 

government by men, anterior ao constitucionalismo. E é por isso que se entende que o 

aspecto funcional inovador de qualquer modelo de estruturação do poder político 

caberá justamente às políticas públicas35. 

Na concepção de Oswaldo CANELA JUNIOR36, temos: 

 

“Por política estatal – ou políticas públicas – entende-se o conjunto 

de atividades do Estado tendentes a seus fins, de acordo com metas a 

serem atingidas. Trata-se de um conjunto de normas (Poder 

Legislativo), atos (Poder Executivo) e decisões (Poder Judiciário) 

que visam à realização dos fins primordiais do Estado.” 

 

A importância de se teorizar juridicamente o entendimento das políticas públicas 

reside no fato de que é só sobre o direito que se assenta o quadro institucional no qual 

atua uma política. Entretanto cumpre salientar que tais esferas não se confundem. 

 

Nos ensina DALLARI BUCCI37: 

 

“A confluência entre a política e o direito, nesse aspecto, dá-se num 

campo em que é mais nítida a participação de cada uma das 

linguagens. À política compete vislumbrar o modelo, contemplar os 

interesses em questão, arbitrando conflitos, de acordo com a 

                                                             
33 Fabio Konder Comparato, Planejar o desenvolvimento: a perspectiva institucional, in Para viver 
a democracia, São Paulo, Brasiliense, 1989, p.102 
34 Bobbio, Matteucci e Pasquino, Dicionário de política, Brasília, Universidade de Brasília/Linha 
Gráfica Ed., 1991, v.2 
35 Op. Cit. Comparato. 
36 In “A efetivação dos direitos fundamentais através do processo coletivo: o âmbito de cognição 

das políticas públicas pelo poder judiciário”. Tese apresentada na Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Doutor. Link http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-

03062011-114104/pt-br.php acessado em 07.10.13 

37 In Políticas Públicas – Reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Editora Saraiva, 2006, pp. 
37. 
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distribuição do poder, além de equacionar a questão do tempo, 

distribuindo as expectativas de resultados entre curo, médio e longo 

prazos. 

 

Ao direito cabe conferir expressão formal e vinculativa a esse 

propósito, transformando-o em leis, normas de execução, 

dispositivos fiscais, enfim, conformando o conjunto institucional por 

meio do qual opera a política e se realiza seu plano de ação.” 

 

 

Nessa confluência entre direito e política não causa admiração o fato de o Poder 

Executivo ganhar maior atuação, com ampliação da denominada discricionariedade 

administrativa, ante a necessidade de executar as finalidades constitucionais, e da 

impossibilidade do legislador prever, de antemão, todas as situações concretas.  

 

Importante ressaltar que a discricionariedade atribuída aos órgãos do Poder 

Executivo não é resultado de uma negligência do Poder Legislativo e sim uma opção 

legislativa, diante da impossibilidade de previsão de todas as hipóteses existentes do 

mundo fático38. Da mesma forma, a discricionariedade, como veremos em momento 

oportuno, não significa uma blindagem da Administração ao controle judiciário. 

 

Não cumpre no presente momento entrarmos em maiores minúcias, vez que as 

funções das três esferas de poder componentes da estrutura do Estado serão analisadas 

de forma mais completa e detida adiante. 

 

Por fim, como vimos, a Carta Constitucional de 1988 como avanço na teoria do 

constitucionalismo e como reflexo dos anseios sociais à época de sua promulgação, é 

marcada por um rol extenso de normas destinadas a projetas os fins sociais que deverão 

ser alcançados pelo Estado.  

                                                             
38 Frisamos que a delegação disfarçada de lei, atuação inconstitucional pelo Poder Legislativo, não 
gera discricionariedade para o Executivo. Pelo texto constitucional brasileiro, à Administração 
Pública não foi dada a possibilidade de produzir atos normativos que inovem originariamente na 
ordem jurídica (motivo pelo qual, tal qual a doutrina majoritária pátria, negamos a existência dos 
denominados regulamentos autônomos). A inovação da ordem jurídica, característica essencial da 
lei, apenas pode ocorrer através da atuação legislativa, que representa a vontade da sociedade. É, 
pois, à lei, e não ao regulamento, que compete indicar as condições de aquisição ou restrição de 
direito, motivo pelo qual, se não o fizer, transferindo ao administrador o poder de ditar tais 
condições, haverá delegação disfarçada, constitucionalmente vedada. Isso porque as funções 
correspondentes a cada Poder são, como regra, indelegáveis, por previsão contida de forma 
implícita no art. 2º da Constituição Federal e que tem por estabelecer uma cautela em prol dos 
administrados, a cautela de que nenhuma das funções estatais se demita de sua missão e de suas 
atribuições e a trespasse a outro, que não possui legitimidade para fazê-lo.   
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Por consistir em programa de ação governamental, as políticas públicas 

priorizáveis a cada gestão são escolhas primordialmente políticas e eminentemente 

trágicas, vez que o orçamento não comporta todas as melhorias necessárias para 

garantir a todos os cidadãos e componentes da sociedade a vida digna preconizada pelo 

texto constitucional. 

 

Nesse âmbito de anseios sociais, e tendo em vista a democratização do acesso à 

justiça preconizada pela Constituição de 88, vislumbramos um incremento do papel do 

Judiciário, que se torna tanto um interlocutor quanto uma nova arena para confrontos e 

contestações das políticas governamentais e das decisões de maiorias legislativas. 

 

Entretanto, para admitirmos a legitimidade dessa atuação judiciária, permitindo a 

existência de controle por parte dessa esfera de poder das escolhas tidas historicamente 

como de natureza política e discricionária, temos antes que ultrapassar alguns mitos 

que tornam intocável a esfera governamental e que terminam por inviabilizar o 

implemento efetivo dos direitos fundamentais e das garantias constitucionais. 

 

A busca por essa desmistificação é o que enseja o trabalho desenvolvido a partir 

da segunda parte deste trabalho. 
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CAPÍTULO II 

Novo paradigma: o pós-positivismo 

 

II. 1. ASPECTOS FUNDAMENTAIS PARA A COMPREENSÃO DO NOVO 

PARADIGMA 

O presente trabalho acadêmico buscou, até esse momento traçar o momento 

histórico de transformação e de firmação do Estado Democrático Constitucional, para 

adequada compreensão do panorama macro em que está compreendido o debate acerca 

das políticas públicas.  

Antes de adentrarmos nos capítulos que versam acerca das barreiras usualmente 

impostas ao controle do ato administrativo – e das políticas públicas – pelo Poder 

Judiciário, faz-se necessário explicitar a visão do direito e da fenomenologia que baseia 

o desenvolver dos raciocínios deste trabalho.  

Esse passo é importante, pois, como veremos nos capítulos seguintes, os 

argumentos tecidos em prol do controle e todas as motivações que nos levarão a 

desmistificar os limites retrógrados impostos ao controle passam por uma base comum: 

o paradigma pós-positivista. 

O jusnaturalismo moderno, desenvolvido a partir do século XVI, aproximou a lei 

da razão e transformou-se na filosofia natural do Direito. Fundava-se na crença em 

princípios de justiça universalmente válidos, de tal forma que serviu de subsídio e 

combustível para as revoluções liberais e encontrou seu apogeu com o início das 

codificações, momento que passou a ser criticado por ser considerado metafísico e 

anticientífico. Deu-se assim, em substituição, a ascensão do positivismo. 

A partir do final do século XIX, e até meados do século XX, essa nova forma de 

pensar e operar o direito pautou-se pela objetividade científica, equiparando o Direito 

à lei, afastando-o da filosofia e das discussões acerca da legitimidade e da justiça. 

Simbólica e emblematicamente, o seu fim está entrelaçado à queda dos regimes 

totalitários europeus (fascismo italiano e nazismo alemão), regimes que se utilizaram 

deste pensamento para aterrorizar o mundo sob o manto da legalidade. 
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Com o fim das grandes guerras, a partir da segunda metade do séc. XX, a ética e 

os valores começaram a retornar ao Direito. O positivismo deixou de comportar 

explicação suficiente para o fenômeno jurídico, vez que a aproximação quase absoluta 

entre Direito e norma e a rígida separação da ética não correspondiam mais ao estágio 

do processo civilizatório e às conquistas humanitárias do pós-guerra. 

“Por outro lado, o discurso científico impregnara o Direito. Seus 

operadores não desejavam o retorno puro e simples ao 

jusnaturalismo, aos fundamentos vagos, abstratos e metafísicos de 

uma razão subjetiva. Nesse contexto, o pós-positivismo não surge 

com o ímpeto da desconstrução, mas como uma superação do 

conhecimento convencional. Ele inicia sua trajetória guardando 

deferência relativa ao ordenamento positivo, mas nele reintroduzindo 

as ideias de justiça e de legitimidade.” 39_40 

 

Temos, portanto, que a formulação do paradigma pós-positivista, na acepção da 

metódica estruturante41, não tem por escopo construir um paradigma antipositivista, 

mas, em verdade, um modelo de se pensar o direito que supere as deficiências do 

positivismo, adequando-o aos avanços da filosofia da linguagem e da própria 

hermenêutica. 

Feito este breve relato histórico, passamos ao próximo passo, qual seja, a 

adequada compreensão do paradigma pós-positivista, o que se dá através da assimilação 

dos seus três pressupostos: a linguagem; a distinção entre texto e norma e a superação 

do silogismo.  

 

II.1.1. Revolução filosófica: a linguagem 

Dentre as revoluções ocorridas na primeira metade do século XX, encontramos a 

ocorrida na filosofia frente ao conceito de verdade e a consequente implicação na 

questão do fundamento. Há entre ambos verdadeira relação de implicação, de acordo 

                                                             
39 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo – 2ª edição. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2010, pp.247/248 
40 Devemos salientar que conforme consta da conclusão, o pós-positivismo não se confunde com 
a simples reinserção dos valores na ordem positiva 
41 Designação cuja a autoria é atribuída à Friedrich Muller. 
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com o conceito de verdade que se sustenta, há uma posição acerca do que se entende 

por fundamento. 

A principal evolução quanto a este tema ocorreu com a mudança no foco do 

conhecimento, antes restrito ao objeto, agora sedimentado no sujeito. A tradição 

filosófica da antiguidade clássica sagrou um conceito de verdade denominado 

correspondencial, através do qual se compreendia que a verdade seria o produto da 

correspondência da coisa ao intelecto (também chamado de paradigma objetivista). 

Com a modernidade foi introduzida, a partir de Emmanuel Kant, uma nova consagração 

do conceito da verdade. Esta passa a ser uma construção subjetiva do sujeito 

cognoscente (paradigma subjetivista da verdade). 

Podemos perceber que houve verdadeira ruptura da concepção unitária de 

verdade, de que esta seria a adequação entre a inteligência e a coisa. 

Percebemos assim a função fundamental exercida pela linguagem, que na visão 

pós-positivista que aqui se de defende, de caráter hermenêutico, deixa de ser vista como 

uma ferramenta disponível para conhecer objetos e passa a ser constituinte e 

constituidora do mundo do homem. 

 A busca pela verdade, como dissemos, é uma construção do sujeito cognoscente, 

e essa construção é linguagem, é a compreensão que o sujeito tem sobre o objeto e a 

forma como o concebe.  De tal forma, vislumbramos que tudo é linguagem, e o direito 

essencialmente o é também42.  

“Portanto, não se trata mais de uma pergunta pela ‘essência’ das 

coisas ou tampouco por aquilo que o sujeito tem certeza que sabe (no 

caso do conceito subjetivista), mas sim, perguntar pelas condições de 

acesso ao universo simbólico e significativo produzido pela 

linguagem. Isso aparece com muita clareza no seguinte ensinamento 

de GADAMER: ‘a linguagem não se posiciona ao lado da arte, do 

direito e da religião, mas apresenta o médium sustentador de todos 

esses fenômenos.43’” 

                                                             
42  Não nos ateremos aqui à análise profunda do chamado giro-linguístico empreendido pela 
filosofia do séc. XX, vez que não se trata do foco do presente trabalho, mas um de seus 
pressupostos. 
43  ABBOUD, Georges. DISCRICIONARIEDADE: alcance da atuação administrativa e judicial no 
Estado Constitucional, pp.40. 



XXVIII 
 

O mesmo autor, em nota de rodapé, faz referência às palavras de 

CASTANHEIRA NEVES, que julgamos de extrema relevância e compilamos: 

“O direito é linguagem, e terá de ser considerado em tudo e por tudo 

como linguagem. O que quer que seja e como quer que seja, o que 

quer que ele proponha e como que que nos toque, o direito é-o numa 

linguagem e como linguagem – propõem-se sê-lo numa linguagem 

(nas significações linguísticas em que se constitui e exprime) e 

atinge-nos através dessa linguagem, que é.”44 

Nesse novo âmbito de compreensão, a linguagem não é um instrumento ou uma 

ferramenta, vez que não é possível a sua utilização ou não-utilização ao bel prazer, o 

mundo consciente só nos é compreensível através dela, “em todo conhecimento de nós 

mesmos e do mundo, sempre fomos tomados pela nossa própria linguagem.”45 

Aplicar tal entendimento ao mundo jurídico, é compreender que o direito, 

enquanto linguagem, não pode ser simplesmente instrumentalizado, transformado em 

simples ferramenta, de forma que possamos fazê-lo exprimir o que bem entendemos46. 

Em todo conhecimento de nós mesmos e do mundo, sempre fomos tomados pela 

nossa própria linguagem, e sendo assim, em todo conhecimento jurídico e em cada 

criação de decisão, somos tomados pela dimensão linguística do direito. E por isso 

sempre levar em consideração a dimensão histórico-interpretativa que está por trás de 

cada conceito jurídico47. 

“Quando se diz que a Constituição deve fundamentar todas as leis e 

proposições jurídicas, que todos os princípios constitucionais devem 

ser observados, que os direitos fundamentais são limites 

instransponíveis para os particulares e principalmente para o Estado, 

que no Estado Constitucional há obrigação de se fundamentar as 

decisões da Administração e do Judiciário, há toda uma estrutura de 

sentido que se antecipa e possibilita dizê-los. Esses preceitos não 

surgem do nada, não há um grau zero que os antecede.48” 

                                                             
44  Ibidem, nota de rodapé n.º 27. In CASTANHEIRA NEVES, Antonio. Metodologia Jurídica: 
Problemas Fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 1993, p.90 
45 Ibidem, pp. 41. 
46 Aqui cabe fazer a crítica a tantos magistrados que “decidem e depois procuram o fundamento”. 
Trata-se de uma compreensão equivocada do direito enquanto linguagem, e de uma versão 
equivocada da construção da norma, que não parte do caso concreto, sobre pena de cairmos em 
um “casuísmo sem limites”, nas palavras de Canotilho (obra já citada, pp. 1212).  
47  “(…) sempre há algo que não pode ser mencionado pela linguagem. Apenas a filosofia 
hermenêutica (Heidegger) e a hermenêutica filosófica (Gadamer) podem mostrar que, antes do 
enunciado, existe uma série e de fatores e razões que levam à sua formação.” ABBOUD, Georges, 
pp. 48. 
48 ABBOUD, Georges, op.cit, pp. 41. 
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Eis, aqui, de forma reduzida, a revolução filosófica de extrema importância para 

o novo paradigma do direito: a ontologia (ciência do ser) não levava em consideração 

o homem, era a ontologia da coisa, de objetos, de essência. Era uma contradição em si, 

pois na busca pelo ser, não o tinha como foco de sua análise. A revolução traz o homem 

para o centro da ontologia, pois apenas a parir deste, e da linguagem, pode-se entender 

o mundo e a forma como ele é apreendido e compreendido pelo ser. 

 

II.1.2. A distinção entre texto e norma 

Partindo do que dissemos acima, podemos afirmar que, pensado sob essa ótica, o 

enunciado (o texto normativo), nunca está completo e pronto para ser aplicado por 

simples subsunção. Há uma cadeia de significados históricos que o intérprete deve 

investigar, e que o guiarão em sua interpretação para a construção da norma. 

De tal fato se extrai a seguinte assertiva: texto normativo (enunciado) e norma 

não são sinônimos. 

“A visão tradicional, calcada no positivismo legalista, é refratária ao 

acesso hermenêutico, porque ignora que o direito deve ser 

concretizado na singularidade de cada caso, e não apenas através de 

uma subsunção de fatos a previsões normativas, ignorando a 

particularidade irrepetível de cada caso jurídico. 

Vale frisar que no caso concreto reside o infinito e a complexidade 

do fenômeno jurídico. Ignorar a especificidade do caso concreto é 

diminuir a capacidade do próprio direito como elemento pacificador 

da sociedade e promocional dos direitos fundamentais.49” 

 A norma jurídica é mais do que o próprio texto, ela é um processo de 

concretização que tem neste o seu ponto de partida, vez que o texto normativo contém 

apenas virtualmente o direito. A norma jurídica apenas surge com a problematização 

do caso concreto, é produzida em cada processo individual de decisão jurídica; 

De tal forma que não há mera atividade descritiva do enunciado como se ele já 

possuísse plena normatividade50. Há uma atividade construtiva, e a norma só pode ser 

                                                             
49 Ibidem, pp. 47. 
50  CANOTILHO: “Normatividade é o efeito global da norma num determinado processo de 
concretização.”. Op. Cit, pp. 1216/1217. O texto normativo possui normatividade apenas no 
sentido de possuir o potencial para, em conjunto com o caso concreto, produzir a norma. 
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compreendida quando contraposta em relação ao caso que ela pretende resolver, a partir 

da perspectiva do intérprete. 

“A norma de cada caso concreto, seja real ou fictício, produz-se por 

meio de uma teoria estruturante, composta de programa normativo e 

âmbito normativo51 . O texto normativo somente é compreensível 

quando estiver materialmente ligado ao âmbito normativo e ao 

programa normativo, e cada norma surge para solucionar um caso 

concreto que é sempre único e irrepetível, por conseguinte, na 

formulação dessa decisão (norma) se torna viável exigir a resposta 

correta – a constitucionalmente mais adequada, não considerando 

tolerável e legítima a produção de discrepantes decisões para o 

mesmo caso concreto52” 

 

De forma sintética, podemos dizer, portanto, que o texto normativo é o programa 

da norma, representa o enunciado legal, sua constituição é ante casum e sua existência 

é abstrata. A norma, por sua vez, é o produto de um complexo processo concretizador 

em que são envolvidos o programa normativo (elementos linguísticos) e o âmbito 

normativo (recorte da realidade representado pelo caso concreto) 53. 

Podemos afirmar, por fim, que a aplicação do direito não é um fenômeno de 

compreensão do texto normativo, é fenômeno de construção da norma que, enquanto 

linguagem, pode ser revelada de várias formas de acordo com a apreensão do sujeito 

(intérprete) e da contextualização histórica54. 

Em resumo do presente tópico: o texto normativo (enunciado) é tão somente um 

preceito jurídico, uma potencialidade a ser interpretada, que apesar de não ser 

equiparado à norma, estabelece os limites 55  para as variantes interpretativas que 

alcançarão a produção desta. 

                                                             
51 Expliquemos: programa normativo e âmbito normativo são entidades jurídicas. O programa 
normativo constitui os elementos linguísticos do processo concretizador, o teor literal. O âmbito 
normativo constitui os elementos não linguísticos, o recorte da realidade social que a norma criou 
para si como seu âmbito de regulamentação. 
52 ABBOUD, op.cit, pp. 52/53. 
53 A realidade é elemento integrante da composição da norma jurídica, em conjunto com todos os 
dados linguísticos. 
54 Ao dizer isso não pretendemos causar confusão: dizer que a construção é um fenômeno que 
envolve a percepção da linguagem pelo sujeito não significa dar espaço à arbitrariedade. Através 
da interpretação e de um trabalho – potencialmente completo – com os textos, é possível chegar à 
norma concreta mais adequada, constitucionalmente direcionada para a resolução do caso. 
55 Saliente-se que ainda que a norma seja diferente do texto normativo, o resultado alcançado 
pela atividade interpretativa deve obrigatoriamente ser comportável pelo programa normativo. 
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O texto deve ser sempre compreendido em cada momento e em cada situação de 

maneira singular, nova e distinta, justamente porque não se trata de norma pronta 

aplicável mediante silogismo subsuntivo. Poderá, inclusive, apesar de ser fisicamente 

o mesmo, tornar-se múltiplos textos, a partir de suas interpretações e compreensões 

durante o processo histórico de sua aplicação.  

 

II.1.3. Superação do silogismo como forma de aplicação e da interpretação como 

ato de revelação da vontade da lei/legislador  

Essas afirmações estão implícitas na explicação que antecede este tópico, mas por 

se tratarem de pressupostos para compreensão do paradigma pós-positivista é 

necessário que os expliquemos, ainda que de forma sucinta. 

Para uma teoria jurídica desenvolver-se sob as bases do paradigma pós-positivista 

faz-se necessária uma elaboração, em conjunto com a nova concepção sobre norma, de 

uma estruturação de decisão não mais vista como um processo de subsunção.  

O positivismo admitia a concepção autônoma da norma jurídica, nesse modelo 

ela é compreendida em momento anterior à atividade interpretativa necessária para o 

deslinde do caso concreto. Para esse paradigma, é possível admitir que o direito possua 

um significado já pronto (mens legis ou legislatoris) que mecanicamente pode ser 

utilizada para se aplicar o direito ao caso concreto. Nesse contexto, a norma não é 

concretizada e estruturada mediante a fusão dos dados linguísticos e extralinguísticos, 

pelo contrário, ela é simplesmente revelada a partir de uma vontade da lei ou do 

legislador. 

A teoria estruturante do direito anteriormente apresentada, permite evidenciar a 

impossibilidade de se buscar a interpretação do texto jurídico na vontade da lei ou do 

legislador. Isso porque a interpretação é diretamente influenciada pela historicidade do 

intérprete e altera-se frequentemente em virtude do momento histórico em que se 

realiza. 
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De tal sorte a norma inexiste como realidade substancial separada do caso que 

busca solucionar, e por não existir enquanto forma abstrata é impossível que a 

interpretação busque alcançar a mens legis e a mens legislatoris. 

“Quando age desse jeito (leia-se, orientado pelo paradigma 

positivista) o jurista age de forma semelhante ao Ingênuo, 

personagem de VOLTAIRE, que sempre acreditou que haveria uma 

lógica universal e uma verdade absoluta a ser descoberta até que, em 

dado momento, ele conclui que se essa única verdade efetivamente 

existisse ela seria em algum momento de descoberta, do contrário 

ficaria caracterizado verdadeiro ultraje à condição humana. 

Do mesmo modo que não há uma verdade imutável e absoluta a ser 

descoberta, também inexiste uma norma jurídica contida em plano 

abstrato que representa a vontade da lei ou do legislador e que está 

pronta, perfeita e acabada para ser utilizada para solucionar os casos 

jurídicos.56” 

 

Por não poderem ser a lei e os textos normativos compreendidos de forma isolada 

e abstrata, não é possível falar que exista uma vontade única e verdadeira (da lei ou do 

legislador) a ser descoberta pelo aplicador. 

Dessa errônea equiparação entre texto normativo e norma, vem também a técnica 

do silogismo, que pressupõe a completude da previsão legislativa como premissa a ser 

aplicada mecanicamente ao fato concreto. 

Mas, como vimos, o texto normativo não se equipara à norma, ele é apenas o 

dado inicial – mas importante – do processo individual de concretização da norma 

perante o caso a ser resolvido. Não existe um descobrir a norma (como se ela 

correspondesse a uma verdade universal: a vontade da lei ou do legislador), existe um 

produzir, uma atribuir sentido à norma diante da problematização. 

“Crer no silogismo é, no mínimo, uma ingenuidade do intérprete. Isso 

porque, o silogismo judicial cria uma atitude reconfortante para o 

intérprete, que passa a se iludir ao crer que a lei traz consigo a norma 

já pronta para a solução dos casos futuros, restando ao juiz a simples 

tarefa de acoplar o suporte fático ao texto normativo. Vale dizer que 

a concepção subsuntiva é produto da concepção do positivismo 

                                                             
56 ABBOUD, op.cit, pp. 66. 
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mecanicista no qual o juiz é mero autômato na aplicação do direito, 

algo irreal e inconcebível diante do paradigma pós-positivista.57_58” 

 

Conclusivamente, podemos afirmar, como veremos no próximo tópico de forma 

mais pausada, que para o paradigma pós-positivista tanto a decisão judicial, quanto a 

administrativa, são frutos da construção e não da descrição silogística. A norma é fruto 

do conhecimento vivo proveniente da atividade interpretativa criadora do jurista. 

Desta forma ultrapassamos diversos equívocos: a ideia de que o dispositivo legal 

seria unívoco, de caráter anistórico e atemporal; a ideia de que a norma teria caráter 

transparente, tornando a atividade interpretativa um mero trabalho reprodutivo de 

sentidos que já se encontravam no seu interior; e a ideia de existência de um método 

seguro e pré-definido de aplicação do direito. 

 

II.2. O PAPEL DO INTÉRPRETE/APLICADOR NESSE NOVO CONTEXTO 

CANOTILHO nos ensina: 

“O método arranca da ideia de que a leitura de um texto normativo se 

inicia pela pré-compreensão do seu sentido através do intérprete. A 

interpretação da constituição também não foge a este processo: é uma 

compreensão de sentido, um preenchimento de sentido juridicamente 

criador, em que intérprete efectua uma actividade prático-normativa, 

concretizando a norma para e a partir de uma situação histórica 

concreta. No fundo este método vem realçar vários pressupostos da 

tarefa interpretativa: (1) os pressupostos subjectivos, dado que o 

intérprete desempenha um papel criador (pré-compreensão) na tarefa 

de obtenção do sentido do texto constitucional: (2) os pressupostos 

objectivos, isto é, o contexto, actuando o intérprete como operador 

de mediações entre o texto e a situação em que se aplica: (3) relação 

entre o texto e o contexto com a mediação criadora do intérprete, 

transformando a interpretação em <movimento de ir e vir> (círculo 

hermenêutico).59” 

 

                                                             
57 Ibidem, pp. 74. 
58  Aqui reside também nossa crítica às recentes reformas legislativas que, para desafogar o 
judiciário, pretendem ampliar os mecanismos de atribuição de efeito vinculante ou de mesma 
solução à uma multiplicidade de casos, o que se faria por mera subsunção. Subsunção não mais do 
fato à lei, mas do fato à decisão vinculante do tribunal. 
59 Op. Cit, pp. 1212/1213 
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Pelos ensinamentos do ilustre constitucionalista, podemos revelar a importância 

do trabalho do intérprete: ele aparece como o agente concretizador da norma. 

Ao exercer esta função, o jurista concretizador, deve trabalhar a partir do texto da 

norma editado pelas entidades democrática e juridicamente legitimadas pela ordem 

constitucional. Desta forma, a norma de decisão, que representa a medida de ordenação 

imediata e concretamente aplicável a um problema, não é uma ‘grandeza’ autônoma, 

independente da norma jurídica, nem mesmo uma decisão voluntarista do sujeito de 

concretização, deve, em verdade, sempre reconduzir-se à norma jurídica geral. 

Devemos ainda salientar que a interpretação da norma não ocorre apenas na 

esfera judicial. O legislador infraconstitucional, ao regulamentar a norma 

constitucional, interpreta. O executor (administrador) ao partir da norma regulamentada 

e aplica-la ao caso concreto, ainda que pense fazê-lo por mera subsunção, constrói. 

 “(a) nível primário de concretização: os princípios gerais e 

especiais, bem como as normas da constituição que densificam outros 

princípios; (b) nível político-legislativo: a partir do texto da norma 

constitucional, os órgãos legiferantes concretizam, através de 

decisões políticas com densidade normativa – os actos legislativos -, 

os preceitos da constituição; (c) nível executivo e jurisdicional; com 

base no texto da norma constitucional e das subsequentes 

concretizações desta a nível legislativo (também a nível 

regulamentar, estatutário), desenvolve-se o trabalho concretizador, 

de forma a obter uma norma de decisão solucionadora dos problemas 

concretos.60”  

 

Portanto, se a norma só adquire verdadeira normatividade quando plenamente 

concretizada e aplicada ao caso concreto, conclui-se que intérprete exerce um papel 

fundamental. É ele o agente que coloca a norma em contato com a realidade. 

No caso das políticas públicas essa função interpretativa é ainda mais 

sobressalente, vez que tem por finalidade a concretização de texto normativo garantidor 

de direitos fundamentais e de enunciados que contém planos de ação que visam 

satisfazer os objetivos constitucionais. 

Nos ensinamentos do luso constitucionalista: 

“No específico plano da concretização normativo-constitucional, a 

mediação metódica da normatividade pelos sujeitos concretizadores 

                                                             
60 Ibidem. 
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assume uma das suas manifestações mais relevantes. Em face do 

carácter aberto, indeterminado e polissêmico das normas 

constitucionais, torna-se necessário que, a diferentes níveis de 

realização ou de concretização – legislativo, judicial, administrativo 

-, se aproxima a norma constitucional da realidade. ” 

 

 

II.3.  CONCLUSÕES PRINCIPAIS 

Consoante o que vimos em todos os tópicos deste capítulo, o paradigma pós-

positivista surge como uma evolução ao paradigma então existente, mas não como sua 

negação. Seu surgimento ambienta-se em um momento histórico de revoluções 

filosóficas e da compreensão da linguagem como constituinte e constituidora do mundo 

do homem. 

Mas deve-se destacar que a superação do positivismo não pode ser tomada como 

um fim em si mesmo e não devemos abandonar o standard de tecnicidade que o 

positivismo forneceu. Isso significa dizer que o rigor científico ainda deve estar 

presente na aplicação do direito, de forma que o intérprete seja sempre orientado por 

rigor técnico na escolha do referencial teórico que resolva aplicar, e que essa opção seja 

nítida aos olhos de quem tem acesso à norma produzida ao final do fenômeno 

interpretativo.  

A legalidade é uma conquista histórica, a positividade dos direitos fundamentais 

é essencial para recrudescer sua normatividade e efetividade. 

O pós-positivismo não se confunde com a simples reinserção de valores no 

ordenamento. Trata-se de um paradigma, é um pressuposto filosófico-teórico de 

interpretação e aplicação do direito.  

Propõe um acesso hermenêutico ao direito, através do qual não se pode mais 

confundir texto normativo com norma. Texto normativo é o programa da norma, 

representa o enunciado legal de existência abstrata e ante casum. A norma, que somente 

existe diante da problematização de um caso concreto, é produto de um complexo 

processo concretizador, inserido no momento histórico da interpretação. 

Em síntese de tudo o que expusemos nesse relevante capítulo: 
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“A superação do positivismo precisa passar pelos seguintes 

enfrentamentos: (i) a norma não pode mais ser reduzida ao seu texto; 

(ii) o ordenamento jurídico positivo sem lacunas é uma verdadeira 

ficção artificial; (iii) a solução dos casos jurídicos não pode mais 

pretender ser realizada pelo silogismo, porquanto a decisão de casa 

caso deve ser estruturada e construída a partir dos dados linguísticos 

(programa da norma) e extralinguísticos (âmbito da norma), a fim de 

se alcançar a norma decisória do caso concreto (não há norma em 

abstrato – sem problema a se solucionar não há norma); (iv) em suma, 

o pensamento pós-positivista não pode mais partir de uma cisão 

ficcional entre o jurídico e a realidade, ou seja, o pós-positivismo 

supera e transcende a clássica distinção entre questão de fato e de 

direito.61” 

 

Tudo o quanto exposto neste capítulo tem uma função específica: chamar a 

atenção do leitor para o fato de que a análise do instituto das políticas públicas, e do 

controle jurisdicional que consideramos que estas podem se submeter, apenas pode ser 

feita dentro paradigma pós-positivista. 

Apenas dentro de tudo o que foi aqui exposto, da compreensão construtivista da 

norma, é que podemos traçar as corretas críticas aos limites como passaremos a fazer 

nos próximos capítulos. E por fim, apenas compreendendo a função essencial exercida 

pelo intérprete (legislador, administrador e jurista) é que podemos aproximar a norma 

da realidade, e oferecer a interpretação mais adequada aos objetivos constitucionais no 

que se refere às políticas públicas. 

  

                                                             
61 ABBOUD, Georges. Op. Cit, pp. 90/91. 
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PARTE 2 

CAPÍTULO III 

As teorias utilizadas como obstáculos e sua adequada interpretação 

 

III.1. A SEPARAÇÃO DOS PODERES  

 

Cumpre salientar que não se pretende no presente capítulo realizar uma análise 

extensa da teoria da separação dos poderes vez que, felizmente, o período de debate de 

tal aspecto como óbice ao controle jurisdicional das políticas públicas já foi 

ultrapassado há alguns anos. 

Existindo, entretanto, ainda alguma dissonância, ainda que minoritária, cabe-nos 

esclarecer brevemente o que entendemos por ser a contemporânea visão desta medieva 

teoria, ultrapassando definitivamente este obstáculo que se impõe à atuação positiva do 

Poder Judiciário. 

 

III.1.1. Dos precursores do “Espírito das Leis” 

 

Como vimos na análise do surgimento do Estado moderno, a aparição do 

princípio da separação dos poderes, tal como utilizado pela doutrina constitucional do 

liberalismo na edificação das Constituições modernas, data do século XVII, e fora 

concebido pelos grandes políticos europeus como uma organização necessariamente 

rígida e estática.  

O princípio foi criado em uma sociedade que tinha por desafio político a abolição 

do absolutismo monárquico e a despersonalização do poder.  

Sobre as raízes do Estado Moderno com tal natureza política, nos ensina Fábio 

Konder COMPARATO62: 

                                                             
62 In “Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas”. Pp 40 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/364/r138-04.pdf visualizado em 
10.09.13 
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“Era indispensável, para tanto, substituir a vontade individual 

soberana, fundamento da sociedade política no Leviatã de Hobbes, 

pela norma geral e abstrata. 

Ora, a norma geral regula as ações humanas, mas não lhe dá um 

sentido concreto; delimita o campo da liberdade, pela definição de 

fronteiras entre o permitido e o proibido, mas não se substitui à 

vontade individual na escolha de objetivos de vida. O sistema 

normativo organiza, em suma, a convivência humana de um modo, 

por assim dizer, negativo: o que se põe em foco, pelo papel saliente 

atribuído à sanção, é o que não se deve fazer. 

A montagem do Estado moderno foi feita, inteiramente, com base 

nessa substituição da vontade individual dos governantes pela 

autoridade da norma geral, superior e permanente, isto é, a lei, no 

sentido solene que a palavra apresentava em suas origens.” 

Entretanto, em que pese tenha o princípio ganhado notoriedade pela obra “Do 

Espírito da Leis” de autoria de Charles-Louis de Secondat, barão de La Brède e 

de Montesquieu (conhecido tão somente como Montesquieu), os pensamentos sobre a 

delimitação do poder através da distribuição do exercício de suas funções a diferentes 

órgãos não são originários deste filósofo e cientista político medievo.  

Em verdade a teoria conheceu precursores desde a Antiguidade Clássica até a 

pensadores contemporâneos do seu famoso sistematizador.  

Fazemos aqui remissão aos antecedentes citados por Paulo BONAVIDES63, em 

seu capítulo destinado à análise da separação dos poderes no livro de excelência no 

campo da ciência política. Leciona o doutrinador: 

“Distinguira Aristóteles a assembleia-geral, o corpo de magistrados 

e o corpo judiciário; Marsílio de Pádua no Defensor Pacis já 

percebera a natureza das distintas funções estatais e por fim a Escola 

de Direito Natural e das Gentes, com Grotius, Wolf e Puffendorf, ao 

falar em partes potentiales summi imperii, se aproximara bastante da 

distinção estabelecida por Montesquieu. 

Em Bodin, Swift e Bolingbroke a concepção de poderes que se 

contrabalançam no interior do ordenamento estatal já se acha 

presente, mostrando quão próximo estiveram de uma teorização 

definida a esse respeito. 

Locke, menos afamado que Montesquieu, é quase tão moderno 

quanto este, no tocante à separação de poderes. Assinala o pensador 

inglês a distinção entre os três poderes – executivo, legislativo e 

judiciário – reporta-se também a um quarto poder: a prerrogativa. Ao 

                                                             
63 In Ciência Política – 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2009, pp. 146/147. Grifo nosso, 
destaques do autor. 
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fazê-lo, seu pensamento é mais autenticamente vinculado à 

Constituição inglesa do que o do autor de Do Espírito das Leis. 

A prerrogativa como poder estatal, compete ao príncipe, que terá 

também a atribuição de promover o bem comum onde a lei for omissa 

ou lacunosa.” 

COMPARATO, pormenorizando um pouco mais a participação de John Locke, 

salienta que o autor versa sobre o surgimento do direito, entrelaçado aos poderes 

executivo e legislativo, como institutos necessários à garantia de segurança da 

passagem do estado de natureza para o estado político (sociedade civil). 

“Temos, pois, que se a grande finalidade do ingresso dos homens em 

sociedade é a preservação de sua esfera de vida individual, e se o 

grande instrumento para tal são as leis editadas em cada sociedade, 

segue-se que o ‘primeiro e fundamental direito político de todas as 

comunidades humanas é o estabelecimento do poder legislativo.’ 

(...) 

Assim, pelo fato de que as leis, editadas de uma só vez e elaboradas 

em pouco tempo, são dotadas de força permanente e precisam ser 

continuamente executadas, não há necessidade de que o Poder 

Legislativo esteja sempre em funcionamento; ao contrário do 

Executivo, que é um poder naturalmente sempre em ação. Daí a razão 

pela qual o Legislativo e o Executivo são frequentemente separados, 

um do outro.64” 

 

Sobre a adoção da “separação de poderes” também pelo teórico inglês versa 

FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA65: 

“Em conseqüência, o Estado que assim nasce não pode agir 

arbitrariamente, já que – sendo fruto de uma delegação outorgada 

pelos indivíduos – não pode ir além dos poderes nos quais cada um 

deles é investido no estado de natureza. 

 

Assim, emergem do pensamento lockeano dois meios de contenção 

do poder do Estado: o direito de resistência e a técnica da ‘divisão de 

poderes’. Por esta, abusos são combatidos mediante a distribuição das 

funções estatais entre diferentes mãos. O capítulo XII do Segundo 

Tratado sobre o Governo é dedicado à análise dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Federativo, referindo-se este último à 

política externa do Estado. No § 143, inserto no mencionado capítulo, 

fica bem evidenciada a conveniência de adoção da ‘divisão de 

poderes’.” 

                                                             
64 Ibidem pp. 41 
65  In “A função realizadora do Poder Judiciário e as Políticas Públicas no Brasil”. Link: 
http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/645/825 pp. 41/42 
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A lei aparece assim como regra geral e suprema de conduta, não sujeita, pela sua 

própria natureza, a alterações ou adaptações de conjuntura. A mesma concepção de lei 

é adotada por Montesquieu como forma de substituição da vontade individual do 

soberano, e como forma de submissão dos atos de governo a julgamento. 

“Se as leis, ‘em sua acepção mais geral, são relações necessárias que 

derivam da natureza das coisas’, e se todos os seres, tanto da esfera 

material quanto da humana ou divina, submetem-se a leis, é óbvio 

que as verdadeiras leis humanas não se confundem com os simples 

decretos ou comandos, fundados na vontade individual.” 

Estava, pois, lançada a semente para a sistematização da teoria que perpetuaria 

até os dias atuais. 

 

III.1.2. A doutrina da separação na obra de Montesquieu  

Assim, dentro da concepção de lei como soberana e imutável, distinguível dos 

demais atos humanos fundados na vontade individual, Montesquieu condiciona a 

liberdade dos cidadãos à divisão de funções do Estado, criando a teoria da separação 

dos poderes. Isto porque, segundo o teórico político, a reunião de tais poderes permitiria 

o surgimento de leis tirânicas, exequíveis com o mesmo teor de tirania.  

A preocupação de Montesquieu com o problema da limitação do poder revela-se 

com o estabelecimento da dualidade entre governos moderados e despóticos. Os 

primeiros, que recebem uma valoração positiva, tanto poderiam ser repúblicas quanto 

monarquias. Diz o autor: 

 

“O inconveniente não ocorre quando o Estado passa de um governo 

moderado para outro governo moderado, como da república para a 

monarquia, ou da monarquia para a república; e sim quando cai e é 

lançado do governo moderado para o despotismo.66” 

 

                                                             
66 MONTESQUIEU. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 1993, pp. 131. 
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A essência do governo moderado está em “combinar os poderes, regulá-los, 

temperá-los, fazê-los agir, dispensar, por assim dizer, maior peso a um deles, para 

colocá-lo em condições de resistir a outro”67. 

 

Como consectário deste princípio da moderação, apresenta-se a teoria da 

tripartição funcional do Estado. Montesquieu dedica a esta teoria o Livro Décimo 

Primeiro de O Espírito das Leis, no qual consigna: 

 

“A liberdade política só se encontra nos governos moderados. Ela (...) 

só existe quando não se abusa do poder; mas trata-se de uma 

experiência eterna que todo homem que possui poder é levado a dele 

abusar; ele vai até onde encontra limites. Quem diria! Até a virtude 

precisa de limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso 

que, pela disposição das coisas, o poder limite o poder68”. 

 

Pela leitura da obra, percebemos que, na verdade, Montesquieu via na divisão de 

poderes muito mais um preceito de arte política do que um princípio jurídico, tal qual 

se transformou pela absorção da teoria formulada pelo Estado Liberal. Ou seja, não se 

tratava de um princípio para a organização do sistema estatal e de distribuição de 

competências, mas sim de um meio para evitar o despotismo69. 

O princípio da tripartição tem uma matriz histórica que o vincula intimamente a 

uma finalidade, qual seja a tutela da liberdade, mas para o seu alcance não se cogitou 

(nem se cogita) da necessidade de uma separação rígida entre os Poderes estatais – tese 

que pertence exclusivamente ao campo dos mitos. 

 

III.1.3. Da atual interpretação da teoria: as funções de governo e de garantia 

“A passagem da nomocracia liberal ao Estado telocrático 

contemporâneo tornou indispensável um reexame da classificação 

tradicional dos Poderes estatais.70” 

                                                             
67 Ibidem, pp. 75. 
68 Ibidem, pp. 166. 
69  Neste sentido: FERRAZ JR., Tercio Sampaio. O judiciário frente à divisão dos poderes: um 
princípio em decadência? – Revista Trimestral de Direito Público 9/1995. Editora Malheiros, pp. 
40/48. 
70 Op cit. Comparato. Pp. 43.   
Explicação vocabular: Nomocracia (ou império da lei na tradição democrática). Telocracia (ou 
império dos fins e objetivos) 
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Como vimos, as concepções de Montesquieu acabaram por influenciar as 

Constituições liberais, repercutindo profundos efeitos, até o presente, nas Constituições 

promulgadas nos Estados que advogam a implementação do bem-estar social, em 

função da utilização de um paradigma exclusivamente liberal. 

Entretanto, trata-se de teoria que objetivava a contenção do poder em benefício 

da coletividade, conferindo proteção aos direitos fundamentais de primeira geração 

contra as iniciativas arbitrárias do Estado71. Foi, portanto, a primeira reação contra o 

arbítrio, consignada em textos constitucionais, mas sua interpretação clássica não mais 

se coaduna com o atual estágio de evolução da sociedade e nem mesmo foi aquela 

pretendida pelo próprio autor.  

Em convergente sentido, e em 1995, a seguinte ressalva já era feita por Tercio 

Sampaio FERRAZ JR72.: 

“As condições em que a divisão dos poderes e consequentemente 

neutralização do poder Judiciário floresceram alteraram-se 

profundamente em nosso século. Sobretudo nos últimos cinquenta 

anos, o advento da sociedade tecnológica aumentou 

consideravelmente a complexidade da vida humana. 

(...) 

O Estado Social trouxe o problema da liberdade positiva, 

participativa, que não é um princípio a ser defendido, mas a ser 

realizado. Com a liberdade positiva, o direito à igualdade se 

transforma num direito a tornar-se igual nas condições de acesso à 

plena cidadania. Correspondentemente, os poderes Executivo e 

Legislativo sofrem uma enorme expansão, pois deles se cobra a 

realização da cidadania social e não apenas a sustentação do seu 

contorno jurídico-formal. 

(...) 

A responsabilidade do juiz alcança agora a responsabilidade pelo 

sucesso político das finalidades impostas pelos demais poderes e 

pelas exigências do estado social.” 

 

Paulo BONAVIDES nos adverte sobre a importância que possui a teoria da 

separação dos poderes como instrumento inicial de delimitação do poder do soberano, 

posteriormente convertido em forma de manutenção, pelo liberalismo, do esquema de 

                                                             
71 CANELA JR, Osvaldo. A efetivação dos direitos fundamentais através do processo coletivo: o 
âmbito de cognição das políticas públicas pelo poder judiciário. Tese de doutorado apresentada na 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 2009. Link: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-03062011-114104/pt-br.php. 
Acessado em 10.10.13. 
72 Op cit, pp. 45. 
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organização do poder na sociedade, como arma nas mãos dos conservadores para 

salvaguardar os interesses individuais privilegiados pela ordem social.  

Não deixa, entretanto, o autor de afirmar que há muito a separação de poderes 

expirou como dogma da ciência, vez que servia ao Estado liberal como forma de tolher 

ou imobilizar a progressiva democratização do poder e sua inevitável e total 

transferência para o braço popular. 

“Numa idade em que o povo organizado se faz o único e verdadeiro 

poder e o Estado contraiu na ordem social responsabilidades que o 

Estado Liberal jamais conheceu, não há mais lugar para a prática de 

um princípio rigoroso de separação73.” 

Ressalta ainda o cientista, com a clareza e precisão habituais, que desde que “se 

desfez a ameaça de volver o Estado ao absolutismo da realeza a e valoração política 

passou do plano individual ao plano social”, terminaram as razões para sustentar a 

interpretação e aplicação clássica, em termos absolutos, da teoria da separação dos 

poderes. Trata-se de princípio que, por sua lógica, paralisava a ação do poder estatal e 

que acabava por criar contrassensos na vida das instituições que se renovam “e não 

podem conter-se, senão contrafeitas, nos estreitíssimos lindes de uma técnica já 

obsoleta e ultrapassada”74. 

Sendo assim, apenas se admite a sobrevivência de tal técnica de distribuição de 

funções se convertida numa técnica substancialmente jurídica. Competiria, pois, pela 

visão moderna apresentada por BONAVIDES, a esse princípio, “desempenhar missão 

moderadora contra os excessos desnecessários de poderes eventualmente usurpadores, 

como o das burocracias executivas75”. Tal remanescente função é defendida pelo fato 

de que tais burocracias ainda, por muitas vezes, atalham com seus vícios e erros a 

adequação social do poder político, denegando e oprimindo os mais legítimos interesses 

da liberdade humana. 

Entretanto, partindo do pressuposto de que a classificação tradicional dos poderes 

estatais tem por premissa a supremacia incontestável da lei sobre todas as demais 

                                                             
73 Bonavides, pp. 157 
74 Ibidem. 
75 Ibidem, pp. 159. 



XLIV 
 

manifestações da atividade estatal, consideramos a proposta apresentada por Bonavides 

ainda insuficiente. 

“Quando a legitimidade do Estado passa a fundar-se, não na 

expressão legislativa da soberania popular, mas na realização das 

finalidades coletivas, a serem alcançadas programadamente, o 

critério classificatório das funções, e, portanto, dos Poderes estatais 

só pode ser o das políticas públicas ou programas de açaí 

governamental. E aí, à falta de uma consequente reorganização 

constitucional, a qual dê premência à função planejadora, que ordena 

estrategicamente as múltiplas atividades estatais, é ao Governo, 

impropriamente chamado agora Poder Executivo, que incumbe o 

papel hegemônico76” 

Em consonante sentido, um pouco além da visão moderna da teoria clássica acima 

descrita, encontramos a evolução da separação dos poderes para a separação de funções, 

mais especificamente, funções de governo e funções de garantia77, trazidas por Hermes 

ZANETI JR, com base em Luigi FERRAJOLI. 

Afirma o autor, em pensamento com o qual coadunamos, que não há mais lugar 

para se discutir a separação de poderes como regra limitadora do controle judicial de 

políticas públicas, vez que a teoria é apenas utilizada em um ou outro precedente 

judicial como forma de deixar de analisar a questão de mérito, ou como mero 

argumento retórico que não mais encontra respaldo no Estado Constitucional em que 

vivemos.  

Saliente-se que, como visto anteriormente, o contexto pós-positivista consiste em 

uma abertura para a democracia, e é dentro deste que deve ser enxergada essa proposta 

funcionalista, bem como a concepção de processo, dando ao Poder Judiciário a 

possibilidade de análise de qualquer “disfunção política78” no uso das atribuições de 

cada poder (dever-poder). Esta deve ser a finalidade do direito como um todo, pois 

apenas do marco democrático existe a possibilidade de um Estado de Direito 

Constitucional.  

                                                             
76 COMPARATO – pp. 44 
77 Ressalte-se que a moderna visão dessas funções não se confunde com aquelas existentes no 
período medieval: gubernaculum e iurisdictio. 
78 “Por ‘disfunção política’ deve ser entendido o desvio do curso natural do interesse público, uma 
fuga do dever-poder que está na vase do plexo de competências atribuído a cada um dos órgãos 
estatais como representantes do povo brasileiro e do projeto constitucional de sociedade”. In 
ZANETI, pp. 47. 
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Segundo o jurista italiano79, as funções de governo se ligam à dimensão formal, 

e especificamente política do poder uno, enquanto as funções de garantia se ligam à 

dimensão substancial do mesmo. 

Sendo assim: 

“Os poderes inerentes às funções de governo dentro da esfera do 

decidível 80  são poderes de disposição, isto é, de produção e de 

inovação normativa; os poderes inerentes às funções de garantia da 

esfera do indecidível são, ao contrário, tendencialmente poderes de 

cognição, ou seja, de acertamento dos pressupostos jurídicos das 

decisões que deles são exercício.  

Os primeiros são por isso vinculados unicamente ao respeito da - e 

por isso somente à compatibilidade com a - Constituição por parte 

das decisões com que são exercitados; os segundos são, ao contrário, 

vinculados à bem mais rígida aplicação substancial da lei, sobre a 

base da correspondência dos conteúdos do seu exercício aos 

pressupostos de fato e de direito por ela previstos.” 

As funções de governo incubem conjuntamente aos poderes democraticamente 

eleitos, Executivo e Legislativo, uma vez que, possuindo o poder de inovação originária 

normativa e de aplicação desta, possuem uma margem de 

discricionariedade/disponibilidade para, no campo que nos interessa no presente 

trabalho, dispor e optar sobre políticas públicas e estratégias de desenvolvimento. 

O exercício de tais funções está vinculado aos limites estabelecidos pelos direitos 

fundamentais em nossa Carta Constitucional dirigente, e estão submissos à fiscalização 

                                                             
79 FERRAJOLI, Luigi.  “Funções de governo e funções de garantia. Comparação entre a experiência 
europeia e aquela latino-americana”, pp. 7/8. Artigo acessado em 10.10.13. Link: 
http://www.fmp.com.br/anexos_publicacoes/Prof%20Ferrajoli%20%20funzioni%20di%20gov
erno%20e%20di%20garanzia.doc 
  
80  No mesmo artigo explica o autor: “Em que consistiu a mudança do papel da esfera pública 
provocado pela constitucionalização dos direitos sociais? Consistiu na ampliação daquela que 
chamei outras vezes a “esfera do indecidível” traçada pelas constituições. Esta esfera, no velho 
estado liberal, era traçada essencialmente por direitos de liberdade, e consequentemente por 
limites, isto é, por proibições impostas aos poderes públicos. Consistia na “esfera do indecidível 
que”, ou seja, na esfera daquilo sobre o que nenhuma maioria pode validamente decidir. Pois bem, 
a constitucionalização dos direitos sociais, isto é, de direitos à prestação positiva aos quais 
correspondem obrigações de fazer a cargo da esfera pública: à esfera daquilo que é proibido, a 
esfera daquilo que no âmbito público é obrigatório; à esfera dos limites negativos uma esfera dos 
vínculos positivos; à esfera do “indecidível que”, a esfera do “indecidível que não”, consistente nas 
obrigações da satisfação pública dos direitos sociais. Formou-se, assim, uma “esfera do indecidível 
que e que não”, ou seja, de limites e de vínculos de conteúdo, impostos por direitos de liberdade e 
por direitos sociais estabelecidos constitucionalmente em relação àquela que chamei a “esfera do 

decidível”, consistente, ao contrário, no exercício dos poderes políticos e civis.” 

http://www.fmp.com.br/anexos_publicacoes/Prof%20Ferrajoli%20%20funzioni%20di%20governo%20e%20di%20garanzia.doc
http://www.fmp.com.br/anexos_publicacoes/Prof%20Ferrajoli%20%20funzioni%20di%20governo%20e%20di%20garanzia.doc
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exercida pelo Judiciário – detentor da função de garantia. A função de garantia atua 

como função contramajoritária, assegurando os limites e vínculos decorrentes do nosso 

modelo constitucional. 

Portanto, em clara evolução da clássica separação montesquieuiana, concebida, 

como advertimos, por um arranjo institucional muito mais elementar do que o 

atualmente existente, é hoje essencial uma outra distinção e separação, aquela entre 

funções e instituições de governo e funções e instituições de garantia, fundada sobre a 

diversidade das suas fontes de legitimação: a representatividade política das primeiras, 

sejam elas legislativas ou executivas, e a sujeição à lei, e precisamente à universalidade 

dos direitos fundamentais constitucionalmente estabelecidos, das segundas. 

Como vimos no item intitulado II.2, do segundo capítulo, o Poder Judiciário é, 

no modelo constitucional brasileiro, histórica e dogmaticamente, responsável pela 

harmonia e equilíbrio dos demais poderes.  

“Desta forma, não há que se falar de uma limitação de sua 

legitimidade em função de não serem seus representantes eleitos, de 

sua imparcialidade e de sua independência em relação às forças 

políticas. A uma, porque a legitimação deste poder decorre da força 

normativa da Constituição e das leis; a duas, porque o Poder 

Judiciário é inerte, necessitando sempre de um órgão ou ente 

legitimado que lhe provoque a atuação. (...) Daí o reconhecimento 

como função de garantia secundária, voltada a colmatar, em especial 

no caso brasileiro, as lacunas contingenciais (...) pois se trata de 

aplicar a norma constitucional.” 81_82 

 

III.2. O ATIVISMO JUDICIAL 

As nossas conclusões quanto a este item tornaram-se expressas na análise da 

crítica contida no item anterior.  

As funções de Estado estão submetidas à Constituição, como uma decorrência 

direta da noção de Estado de Direito, por força da qual o exercício do poder político 

encontra limite nas normas jurídicas. 

                                                             
81 ZANETI, Hermes Jr. Pp. 51/52. 
82 Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal – RE n.º 482.611/SC – Rel. Ministro Celso 
de Mello. 
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Leiam-se os ensinamentos de Georges ABBOUD83, em consonante sentido: 

“(...) Se a lei em sua forma e conteúdo se submete ao exame de 

constitucionalidade, com maior razão o ato administrativo não pode 

ficar imune ao controle de sua legalidade/constitucionalidade. 

Nesse contexto paradigmático, no qual entendemos ser um falso 

problema relacionar a implantação de políticas públicas referentes a 

direitos fundamentais, com ativismo judicial ou invasão ilegítima do 

Judiciário no Poder Executivo. 

Afirmamos ser falso problema porque políticas públicas relacionadas 

a direito fundamental não estão à disposição ou discricionariedade de 

nenhum poder, até mesmo porque esses direitos têm o condão de 

vincular inclusive os particulares.” 

 

Ademais, uma das funções do texto constitucional é justamente estabelecer 

vinculações mínimas aos agentes políticos, sobretudo no que diz respeito à promoção 

dos direitos fundamentais. Assim, se as funções Legislativa e Executiva ignoram aquele 

referencial, o Judiciário não tem mera possibilidade, mas verdadeiro dever de, através 

de sua atuação, recuperar aqueles compromissos e dar efetividade aos direitos.  

Se todo agir administrativo encontra limites nas normas jurídicas, e se o Poder 

Judiciário é o órgão competente para, em caráter autêntico e definitivo, interpretar tais 

normas, nos parece decorrência lógica afirmar que não existe óbice pré-constituído, que 

possa impedir a este Poder o exercício de suas funções constitucionalmente 

determinadas, por suposta falta de legitimidade.  

Não coadunamos, portanto, com a utilização da expressão “ativismo judicial” 

com a conotação adotada em território brasileiro, ou seja, como sinônimo de atuação 

do Poder Judiciário que extrapola suas atribuições institucionais.  

Não obstante, em face da subsistência de tal crítica, passamos a analisar os dois 

aspectos em que se subdivide: crítica filosófica e crítica operacional.  

Ultrapassada, em nossos comentários anteriores, a questão da legitimidade, a 

crítica filosófica pauta-se no propósito de que seria “presunçoso” ou “paternalista” 

                                                             

83  ABBOUD. Georges. Discricionariedade Administrativa e Judicial: O ato administrativo e a 

Decisão Judicial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. pp. 164/165 
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imaginar que juristas, ou juízes, tomariam melhores decisões em matérias de políticas 

públicas do que os agentes públicos encarregados desta função.84  

Primeiramente, devemos ressaltar que tal entendimento parte do pressuposto de 

que a decisão judicial teria caráter decisionista, pautada tão somente no senso de justiça 

ou na livre consciência do julgador. Este posicionamento, ao qual nos opomos, será 

explorado logo adiante.  

Em segundo aspecto, igualmente este argumento parte do falacioso corolário 

relativista, segundo o qual, de forma simples, é impossível descrever em essência algo 

como certo ou como errado e o único fundamento a dar maior ou menor força a um 

argumento é o fundamento da autoridade de que este emana.  

Entretanto, compreendemos que o relativismo generalizado é inconsistente, vez 

que é possível concluir que, de acordo com o espaço e com o momento histórico, 

desenvolvem-se padrões ou consensos morais: consenso sobre decisões certas em 

oposição às erradas, boas em oposição às más.  

Dois elementos morais serão sempre visualizáveis ao tratarmos de políticas 

públicas e de sua implementação: a centralidade do homem e de seus direitos (o que 

deriva notadamente do próprio conceito de Estado de Direito) e a lisura na utilização 

de recursos públicos.  

Ou seja, quanto menos uma política pública puder se sustentar racionalmente 

quanto a estes aspectos, quer por não respeitar o pressuposto da centralidade do homem, 

quer por operar através de desvios de recursos ou de finalidade, maior será a 

legitimidade do Poder Judiciário para realizar o controle, vez que mais fácil será a 

visualização do padrão histórico e espacial de certo ou errado acima destacado.  

O controle poderá igualmente sempre ocorrer através do controle técnico-

científico, ou seja, quando através dos instrumentos postos à disposição do magistrado 

for possível concluir que o avanço científico ou que aspectos técnicos comprovam 

equívoco na decisão quanto às políticas públicas. Igualmente, neste ponto, vislumbrar-

se-á a existência de consenso quanto ao certo e ao errado, à boa ou à má decisão.  

                                                             
84 BARCELLOS, Ana Paula de “Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos 
fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático”. In: Direitos 
Fundamentais: orçamento e "reserva do possível". SARLET, Ingo Wolfgang; e TIMM, Luciano 
Benetti (Orgs.). 2ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, pp. 123.   
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A segunda crítica que compõe o argumento ativista, ao nosso ver, é a crítica 

operacional, segundo a qual o magistrado não dispõe de elementos ou condições de 

avaliar, sobretudo em demandas individuais, a realidade da ação estatal como um todo.  

Com efeito, entendemos que, em que pese o magistrado não detenha as 

informações completas sobre as múltiplas necessidades que os recursos públicos devem 

acudir, sempre poderá utilizar dos instrumentos a seu dispor (ampla dilação probatória, 

participação de amicus curiae quando a natureza da demanda permitir) para legitimar 

a sua decisão. Da mesma forma, sempre deverá estabelecer, quando possível – e como 

defenderemos adiante – um diálogo institucional, com participação ativa de todos os 

agentes envolvidos na obtenção da melhor solução, de uma unidade de solução justa.  

Importante frisar, vez que pertinente ao embate do argumento ativista, que há 

diferença substancial entre ativismo e decisionismo.  

Quanto ao primeiro, deixamos claro o posicionamento favorável ao ativismo – 

em sua concepção não pejorativa -, ou seja, favorável à atuação ativa do Poder 

Judiciário em matéria de políticas públicas, com intuito de dar concretude aos 

referenciais previstos no texto constitucional para a promoção dos direitos 

fundamentais, seja compelindo a Administração Pública a implementar política pública 

esquecida; seja para ampliar a já existente.  

Não há lugar, entretanto, para a mera substituição de um agir discricionária (do 

Executivo quanto à determinação e implementação de determinada política pública) 

pelo agir discricionário judicial.  

Ao defender que a atuação do Judiciário em relação a políticas púbicas é possível, 

ainda que deva observar determinados parâmetros, necessário reconhecer que as 

decisões a elas relativas merecem maior exigência quanto à motivação e à coerência.  

Neste sentido, o entendimento de Luís Francisco Aguilar CORTEZ85: 

“Não se trata apenas do dever de fundamentação das decisões (art. 

93, IX, da Constituição Federal), mas da necessidade de confirmar 

sua legitimidade, seja pela aplicação de princípios e valores acolhidos 

no ordenamento jurídico, autorizadores da intervenção, seja pelo 

                                                             
85 CORTEZ, Luis Francisco Aguilar. “Outros limites ao controle jurisdicional de políticas públicas”, 
in GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Orgs.). O controle jurisdicional de políticas 
públicas, Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 301/306.. 
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convencimento dos jurisdicionados quanto à escolha adotada. Talvez 

possamos denominas tal referência como ‘motivação qualificada’. 

Se já não basta a investidura no cargo de magistrado para dar 

legitimidade à decisão, diante do novo paradigma para legitimação, 

de caráter material ou substancial, em se tratando de políticas 

públicas, a necessidade de compatibilização substancial das decisões 

com a Constituição, a obrigação de observar escrupulosamente as 

garantias processuais fundamentais e de motivação das decisões é 

mais acentuada, a afastar o ‘voluntrarismo’ judicial e o ‘hermetismo’ 

jurídico”. 

 

Ousamos ir ainda além e afirmar que as decisões judiciais em políticas públicas 

devem sempre, quando tal exigência for razoável, observar a possibilidade de 

estabelecimento de diálogo institucional, com participação das diversas esferas 

envolvidas na formulação da solução ao caso concreto, em verdadeiro exercício da 

tópica e da dialética jurídica.  

O decisionismo, por sua vez, consiste da possibilidade de substituição da lei e da 

norma vigente pela vontade de algum agente político ou do próprio julgador. Esse viés, 

que deve ser peremptoriamente negado, admite a possibilidade de se sentenciar com 

fundamento em questões não jurídicas ou em conceitos legais extremamente vagos.  

Entretanto, como examinaremos no tópico seguinte, não há discricionariedade, 

quer conferida à Administração, quer ao Poder Judiciário, em conceitos jurídicos 

indeterminados. A tarefa de concretização em tais casos exige, sim, um exercício 

interpretativo.  

Não há espaço para que o magistrado, no paradigma pós-positivista, decida com 

apoio exclusivo em sua consciência ou em seu senso de justiça, escusando-se do 

arcabouço normativo-constitucional que vincula a sua atividade, por mais difícil que 

seja o caso concreto, sob pena de continuarmos condenados a examinas as questões 

jurídicas em ambiente completamente relativista. A decisão judicial, ao nosso ver, não 

pode ser considerada em momento algum um ato de vontade do juiz.  

 

III.3. A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA 
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Outra barreira hodierna e comumente imposta ao controle jurisdicional dos atos 

administrativos (e consequentemente das políticas públicas) é aquela representada pela 

compreensão da discricionariedade administrativa. 

Não há dúvidas de que o modelo clássico de discricionariedade administrativa, 

que em oposição à concepção de atos vinculados, atribui uma margem significativa de 

liberdade ao administrador, culminou por se tornar uma forma de blindagem do poder 

Executivo, atentando contra a cidadania, na medida em que serve a interesses diversos 

do interesse público propriamente dito e das demandas sociais do Estado 

Constitucional. 

A evolução do conceito de discricionariedade86 administrativa se entrelaça com 

a própria origem do Direito Administrativo, que se principia com a noção de um poder 

livre e progride para a atual figura do feixe de competências que reclama os poderes 

apenas como instrumento de cumprimento dos deveres impostos ao administrador 

público87.  

No Estado Absolutista, cujas características já foram detalhadas no momento 

oportuno, o rei possuía a concentração das três funções de Estado, e a ele estavam 

vinculadas o gubernaculum (instituição de governo) e a iurisdictio (instituição de 

garantia). 

“Por meio do gubernaculum, o rei relacionava-se com outros Estados 

e cuidava inteiramente dos chamados assuntos de Estado (arcana 

imperii), cujas própria natureza determinava que eles fossem 

confiados a uma única pessoa para que pudessem ser decididos de 

forma rápida. Esse poder por sua própria natureza, era discricionário, 

extra legem 88 , e não podia ser exercido com base nas leis 

estabelecidas, além se der confiado à prudência do rei. Tratava-se, 

verdadeiramente de um poder arbitrário porque, ao exercê-lo, o Rei 

não prestava conta de seus atos para ninguém. 

Em contrapartida, ao gubernaculum, havia a iurisdicatio que 

consistia no dever de administrar a justiça. Ao exercer esse poder, o 

                                                             
86 A origem vocabular vem do verbo latino discernere, que significa separar, distinguir ou avaliar. 
87  Para a evolução histórica detalhada, vide: PIRES, Luis Manuel Fonseca. A competência 
discricionária administrativa conforme os âmbitos da função administrativa e o seu controle pelo 
Poder Judiciário. Tese de Doutorado apresentada na Faculdade de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo em 2008. Páginas 141/176. 
88 Ressalve-se que o fato de ser extra legem não significava serem os atos contra legem. O período 
medievo não conheceu produção normativa extensa, e o fato de estar a autoridade real acima das 
leis humanas o autorizava a agir por seu livre arbítrio, com base em seu poder discricionário. 
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rei estava limitado ao direito e deveria pronunciar-se secundum 

legem.89” 

 

Temos, assim, que a origem da discricionariedade administrativa a ligava aos 

denominados “atos de império”, ação distinta do direito, vez que não se submetia a 

controles normativos nem se vinculava à legalidade, bem como não podia ser 

impugnada por recurso contencioso-administrativo. 

A Revolução Francesa de 1789 inaugurou uma nova fase do Estado Moderno, 

deixando para trás o Estado de Polícia no qual prevalecia a vontade arbitrária do 

governante. Passou a vigorar, como vimos, o ideal de contenção do poder exteriorizado 

na ciência-política e no direito pela teoria da separação dos poderes (Montesquieu) e 

na prevalência da vontade popular representada pela lei (Rousseau)90. 

O regime contencioso-administrativo nesta época era considerado mecanismo 

interno de fiscalização do sistema de autocontrole, sem a possibilidade de qualquer 

conhecimento pelos magistrados. 

Maria Sylvia Zanella DI PIETRO91 nos ensina que apenas nos primórdios do 

Estado de Direito, século XIX, portanto, iniciou-se na França um movimento de 

jurisdição administrativa, distinguindo-se “poder gracioso” do “poder contencioso”. 

Segundo explica a autora, apenas as matérias contenciosas estariam sujeitas ao controle, 

ao contrário do “poder gracioso” que era imune à revisão judicial. 

Ainda neste período temos a primeira manifestação de formulação de um 

princípio da legalidade, e da ideia de vinculação do ato. Entretanto, a concepção se 

distinguia da atualmente existente, vez que dada à Administração a possibilidade de 

fazer ou deixar de fazer algo, diante da ausência de expressa disposição legal, ainda que 

tal ação ou omissão afetasse a liberdade ou a propriedade do administrado. Era a 

denominada “vinculação negativa” da Administração à lei e através dela os órgãos 

                                                             
89  ABBOUD. Georges. DISCRICIONARIEDADE: alcance da atuação administrativa e judicial no 
Estado Constitucional. Tese de Doutorado apresentada na Faculdade de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo em 2013. Pp. 97/98. 
90 Op. Cit. PIRES. Luis Manuel Fonseca, pp. 141. 
91 In Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Atlas, 2001, 
pp. 87/88 
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administrativos possuíam campo livre de atuação, podendo regular sua conduta e 

escolher os próprios fins, salvo quando em casos excepcionais a lei os restringisse.  

Sobre a evolução da teoria da discricionariedade, Luis Manuel Fonseca PIRES92 

leciona: 

“Nos Estados Unidos, conforme Eduardo Garcia de Enterría, nos 

primeiros anos do século XX faz-se a distinção atos ministeriais, 

sujeitos ao controle judicial, e atos discricionários, isentos da 

ingerência do Judiciário porque são considerados como ‘questões 

políticas’.” 

 

Com o Estado Social de Direito o princípio da legalidade 93  assume outra 

conotação, como atualmente o conhecemos: a Administração só está autorizada a agir 

ou deixar de fazê-lo de acordo com a lei. Não há, pois, espaço de liberdade diante da 

omissão legislativa, trata-se da vinculação positiva à lei. Neste contexto, prossegue o 

supracitado autor: 

“(...) em reação à imunidade do poder que marcava, em profunda 

contradição, a primeira proposta de Estado de Direito, é que reage 

Leon Duguit, como leciona Afonso Rodrigues Queiró, contra a noção 

de um poder discricionário à margem da lei. E segundo Almiro do 

Couto e Silva, foi ao longo desta primeira metade do século XX que 

os juristas alemães passaram a diferenciar ‘atos administrativos de 

exercício de poder discricionário’ e ‘atos administrativos de 

aplicação de conceitos jurídicos indeterminados’ – para 

reconhecerem a possibilidade de controle apenas quanto aos 

primeiros.94” 

 

Podemos perceber que, ainda que com a intenção de romper com o a noção 

absolutista de Estado, as noções de discricionariedade – em maior peso no Estado 

Liberal, mas ainda presentes no Estado Social – gravitavam em torno da ideia de um 

poder, que em alguma medida estava sempre à margem do controle judicial. A 

definição de discricionariedade vinculada à noção de poder faz com que por todo esse 

                                                             
92 Op. Cit, pp. 143. 
93  Devemos ressaltar que compreendemos que atualmente o princípio da legalidade deve ser 
entendido de duas formas: em um primeiro momento deve ser entendido que a Administração, 
ainda que em menor grau, também interpreta a legislação vigente para executar sua atividade; em 
segundo aspecto está na colocação da Constituição como fundamento direto do agir 
administrativo. 
94 Idem, pp. 145. 
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período, sob justificativas variadas, os atos dessa natureza representem uma liberdade 

de agir, e mesmo uma liberdade em relação às prescrições normativas (constitucionais 

ou legais). 

A insuficiência de tal conceituação, que impossibilitava a sociedade de atingir a 

justiça material, fez com que o direito caminhasse para a reformulação. A insuficiência 

se agrava à medida em que analisamos a discricionariedade do agente público na 

tomada de decisões à luz dos direitos fundamentais e de sua implementação através de 

políticas públicas, conforme propõe a leitura da presente tese. 

“Com esta orientação, convém realçar que o eixo de 

discricionariedade não se associa mais a uma vaga noção de ‘poder’, 

muito menos se encerra na simples declaração jurídica do Estado, no 

‘ato’, mas se deve entreter com a noção de competência que 

estabelece a medida e a definição dos poderes. Os poderes em um 

Estado Democrático e Social de Direito devem ser concebidos 

enquanto e na proporção em que previstos pelas normas jurídicas, e 

só devem ser previstos conforme forem necessários à realização do 

interesse público que, por sua vez, deve encontrar-se delineado nas 

normas constitucionais e demais leis como elas compatíveis.95” 

 

O poder discricionário96, sob tal perspectiva, deve ser entendido como um feixe 

de competências, como medida de competência de poder, posto pela ordem jurídica 

                                                             
95 Idem, pp. 147. 
96 Poder que, conforme ensina Miguel Reale, não se liga a uma pretensão, há em verdade uma 
relação de “poder-sujeição” – uma submissão independente da vontade do sujeito obrigado. O 
poder proporciona situações de poder que caracterizam um dever para a autoridade, o dever de 
atender ao interesse público. Enquanto o direito subjetivo liga-se a um sujeito como uma 
pretensão, o poder decorre de uma função normativa que é atribuída a um titular que não o exerce 
em seu próprio benefício. 
In: Lições preliminares de direito – 27ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, pp. 262. 
 
Ainda em mesmo sentido, Eduardo Garcia de Enterría e Tomás-Ramón Fernadez ensinam que as 
potestades administrativas (poder) são potestades-funções porque devem ser realizadas em 
função do interesse público. Pode-se dizer que, negativamente, não podem ser exercidas senão 
para realizar o interesse da coletividade, e positivamente, a Administração está obrigada a exercer 
estas potestades para realizar o interesse público. 
In: Curso de derecho administrativo – 12ª edição, v.1. Madrid: Editora Civitas, 2004, pp. 453. 

Por fim: “E sobre as competências públicas de que imbuída a Administração Pública, convém 
observar que não são para sua auto-satisfação, dos seus agentes ou seus órgãos, como também os 
poderes juridicamente postos que lhe são inerentes afiguram-se sempre limitados ao necessário e 
suficiente para o estrito cumprimento do dever de atendimento ao interesse público, sendo 
proibidos os excessos, normalmente caracterizados por limitações ilegais da liberdade e do 
patrimônio dos particulares, corrigíveis de ofício quer pela autoridade superior, quer pela própria 
autoridade de quem emanou o ato, como também por provocação do particular ou pelo Judiciário.” 



LV 
 

como instrumento necessário à satisfação dos deveres atribuídos ao Estado, deveres que 

expressam, em última análise, a realização do interesse coletivo. 

“De tal sorte, sob o regime jurídico imposto pela Constituição Federal 

de 1988, por ‘poder discricionário’ devemos entender a competência 

discricionária da Administração Pública, o que enaltece o arquétipo 

normativo constitucional como o único modo a definir o objetivo e 

as intensidades do poder – de acordo com o seu objetivo -, o que 

esclarece, ainda, que o poder é sempre instrumental ao cumprimento 

dos deveres de realizar o que se prescreve na ordem jurídica como 

interesse público.97” 

 

III.3.1. A distinção clássica entre atos vinculados e discricionários 

Feita essa necessária explanação, cabe agora salientar a inadequação atual da 

rígida distinção entre “atos vinculados” e “atos discricionários”, não propriamente por 

ser considerada equivocada, mas por ser incompleta e insuficiente. 

Segundo esse modelo, haveria atuação vinculada quando a norma a ser cumprida 

predetermina de modo completo e objetivo o único comportamento possível a ser 

tomado pelo administrador perante a situação concreta também prevista em lei. Em tais 

termos, no ato administrativo vinculado, a atuação do agente público “seria regulada 

por alta densidade normativa, retirando-lhe qualquer liberdade98”. 

Em oposição, a atuação discricionária existiria quando a lei não previsse 

exatamente todos os elementos para a atuação do agente público, reservando-lhe 

margem para apreciação subjetiva em face da situação concreta, segundo critérios de 

conveniência e oportunidade. 

Entretanto, em que pese não se negue a existência de atos fortemente vinculados, 

bem como de atos com razoável possibilidade discricionária, também não se pode 

                                                             
(CALDAS, Roberto Correia da Silva Gomes, in “Administração Pública e a regulação dialógica 
sustentável do Turismo” – artigo concedido pelo prof. orientador) 

97 Op. Cit. PIRES, Luis Manuel Fonseca, pp. 150. 
98 MAIA, Juliana Daniel. Discricionariedade administrativa em matéria de políticas públicas. In: 
GRINOVER, Ada Pellegrini e WATANABE, Kazuo (coord) - “O Controle Jurisdicional de Políticas 
Públicas”. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011, pp. 96. 



LVI 
 

utopicamente crer na existência absoluta de atos completamente vinculados ou 

discricionários. 

“Como toda criação de Direito, a atuação administrativa situar-se-á 

entre os polos da inteira liberdade e rigorosa vinculação, sem que as 

extremas possibilidades jamais se realizem. Afinal, da mesma forma 

que a vinculação não sucumbe a um ‘guia ou prontuário repleto e 

não-lacunoso para solução dos casos’, a discrição completamente 

desvinculada resulta em arbitrariedade, o que jamais encontra 

respaldo na Carta Constitucional.99” 

 

Assim, o a vinculação da Administração aos termos da lei apresenta uma variação 

tão somente gradual, de forma que não pode ser considerada verídica uma distinção 

quanto à natureza (qualitativa), vez que somente há diferença quantitativa no grau de 

liberdade concedida pelo legislador. 

Isso porque, conforme afirmamos anteriormente, a discricionariedade 

administrativa é realmente um poder, e por tal natureza só existe de acordo com o que 

é previsto em norma de competência, sendo que a competência, em si, é sempre 

vinculada100. 

Outra visão sobre a insuficiência da distinção tradicional entre atos 

administrativos vinculados e discricionários, desta vez sob análise do paradigma pós-

positivista, é aquela apresentada por Georges ABBOUD: 

“(...) A principal forma de diferenciar o ato vinculado do ato 

discricionário é que o primeiro dispensaria a interpretação, enquanto 

o segundo seria interpretativo. No paradigma pós-positivista, não se 

concebe a resolução de nenhuma questão jurídica sem a 

intermediação da hermenêutica. Assim, apresenta-se defasada a 

concepção que nega à Administração a possibilidade de realizar 

qualquer interpretação da legislação vigente, devendo atuar a partir 

de aplicação silogística da legislação.101” 

 

                                                             
99 Idem, pp. 97. 
100 Prossegue Luis Manuel Fonseca Pires: “Sendo a competência sempre vinculada, pois cuida de 
estabelecer atribuições, estas atribuições, por sua vez, podem ou franquear a possibilidade de a 
Administração Pública optar por uma dentre dias ou mais opções igualmente legítimas, ou podem 
definir, previamente, uma única opção possível”. Op. Cit, pp. 161. 
101 Op cit, pp. 196. 
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Ante o exposto, seja por considerarmos inconcebível a conceituação de ato 

discricionário como aquele sem nenhum aspecto vinculativo (pois é um feixe de 

competência, e esta última é sempre vinculada), seja por ser impossível do atual modelo 

imaginar a aplicação da norma de forma mecânica sem nenhuma influência 

valorativa 102 , mesmo aquela feita pelo administrador, entendemos insuficiente a 

clássica distinção. 

Sendo assim, não concebemos o ato discricionário como intocável ao controle 

jurisdicional. Isto porque está pautada por fins constitucionais e a atuação do 

administrador está vinculada aos direitos fundamentais e ao dever de voa 

administração. Quando a atividade administrativa, ainda que discricionária, fuja a esta 

vinculação, é passível de controle.  

 

III.3.2. A separação do conceito de competência discricionária das noções sobre 

conceitos jurídicos indeterminados 

Da mesma forma como não concebemos a intocabilidade do ato discricionário 

quando conceituado como mera oposição ao ato administrativo vinculado, não 

compreendemos possível a sua blindagem quando a competência discricionária é 

conceituada dentro das noções de conceitos jurídicos indeterminados. Não 

consideramos, portanto, que a simples existência de tais conceitos em um postulado 

normativo seja ensejadora de discricionariedade. 

Expliquemos.  

É corriqueiro encontrarmos julgados que afastam a possibilidade de controle 

jurisdicional pelo fato de ter a Administração invocado termos de teor, a princípio, 

indeterminado, tais como “interesse administrativo”. Isso nos leva a crer a que a simples 

                                                             
102  Isto porque, grife-se: o direito é fundamentalmente linguagem, e seu acontecer ocorre na 
linguagem. Sendo assim, toda questão jurídica deve passar pela exploração do elemento 
hermenêutico que caracteriza a experiência jurídica. 
Ressaltamos ainda que não concebemos a hermenêutica como simples ferramenta metodológica 
para a compreensão do texto. Ela é um modo de ser daquele que compreende o direito: no 
paradigma pós-positivista a linguagem passa a ser constituinte e constituidora do mundo do 
homem. 
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existência de um conceito indeterminado no postulado normativo seria suficiente para 

atribuir ao administrador uma zona de livre atuação discricionária. 

Procuraremos aqui demonstrar que tal assertiva é incorreta. Todos os conceitos 

jurídicos, ainda que aparentem, prima facie, possuírem plena determinação são, em 

algum grau, indeterminados103 e a sua existência não enseja a discricionariedade, enseja 

tão somente a atividade interpretativa e construtiva da norma104. 

As construções doutrinárias105 que se formaram ao longo da história do direito 

administrativo defendem que os conceitos indeterminados ensejam a discricionariedade 

porque tais conceitos, tal como a própria discricionariedade, apresentam a vontade do 

agente. A compreensão se tais conceitos se restringem a um processo hermenêutico ou 

se franqueiam a competência discricionária é questão que se liga à teoria sobre 

interpretação jurídica adotada por quem enfrenta o tema. 

Vimos, e veremos ainda de forma mais pormenorizada, que a interpretação 

jurídica que preponderou durante o século XIX e ainda na primeira metade do século 

XX, é aquela que identifica a hermenêutica como um processo de interpretação e 

aplicação do direito no qual o ato de conhecer é isento de qualquer compreensão 

valorativa do intérprete, como uma atividade meramente descritiva, reveladora, 

concebendo-se o sistema jurídico como um sistema fechado (dogma da completude). 

Gradualmente o dogma da completude foi ultrapassado e outras formas de leitura 

surgiram -  tais como a “textura aberta” das disposições normativas de Hart, a tópica 

                                                             
103 Nesse momento Luis Manuel Fonseca Pires cita como exemplo um conceito tido tipicamente 
como “determinado”: a aposentadoria compulsória aos setenta anos. Por mínima que pareça ser a 
divergência, existe a possibilidade de se argumentar em qual momento deve ser feita a 
aposentadoria, no aniversário, ou na véspera do setenta e um anos, vez que até esta data ainda 
teria a mesma idade. Trata-se apenas de um exemplo que pretende ilustrar que até mesmo o 
conceito mais preciso (matemático) pode conter indeterminação no mundo jurídico e fenomênico. 
104  Nesse sentido: “(...)o significado possível de toda palavra é vago e seu possível campo de 
referência é indefinido, que a maior parte delas é ambígua e seu significado se determina com mais 
precisão quando considerada como parte integrante de uma expressão, além de que o significado 
de uma palavra é função da conexão – expressão, contexto, situação – em que ela aparece” 
(CALDAS, Roberto Correia da Silva Gomes, in “Breves considerações em torno da interpretação 
constitucional das normas de competência tributária (atributivas e desonerativas)” – artigo 
concedido pelo professor orientador.) 
105 Pela impossibilidade do trabalho não faremos aqui referência a cada uma destas construções, 
tais como, por exemplo, os conceitos não-teoréticos de Queiró, o interesse público não-preciso de 
Alessi, e espaço livre nos conceitos disjuntivos de Laun.  
Para tal leitura, sugerimos a doutrina de Luis Manuel Fonseca Pires, sobretudo o livro “Controle 
Judicial da Discricionariedade Administrativa – Dos conceitos jurídicos indeterminados às 
políticas públicas”. 
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jurídica de Viehweg, a construção do direito pelo intérprete de Dworkin – correntes que 

deixam de vislumbrar o sistema jurídico como modelo fechado, e que admitem a 

existência de antinomias e contradições, bem como partem do pressuposto de que o 

direito é essencialmente  linguagem, pois por esta passa todo o conhecimento jurídico, 

sua interpretação e aplicação. 

Sob o paradigma pós-positivista, a atividade do jurista não pode mais ser 

concebida como ato para se descobrir a vontade da lei (voluntas legis) e do legislador 

(voluntas legislatoris). A interpretação é diretamente influenciada pela historicidade, 

ou seja, altera-se frequentemente em virtude do momento histórico em que é realizada. 

Percebemos, pois, que não é a presença de conceitos imprecisos no corpo do texto 

normativo – e que torna, na concepção positivista, impossível o acesso à vontade do 

legislador – que atribui ao intérprete (e ao administrador quando interpreta a lei) a 

competência discricionária.  

Isso porque, conforme explicamos, é possível através do processo interpretativo 

e em face do caso fático obter a concretude do conceito até que se chegue a uma unidade 

que, no momento histórico da interpretação, é a verdade revelada pelo texto. 

Sendo assim, em que pese o texto normativo possa estabelecer de forma abstrata 

um “interesse público” é possível, saliente-se no caso concreto, concretizar o interesse 

público e qual o bem jurídico tutelável e valorar se tal objetivo foi atingido pelo ato 

administrativo. 

Conforme observa pontualmente Luis Manuel Fonseca PIRES: 

“Por isso, para nós não é qualquer ‘textura aberta’ (Hart), ou melhor, 

não é nenhuma ‘textura aberta’ que confere discricionariedade ao 

administrador. A dificuldade de precisar o conceito, a indeterminação 

de uma expressão, a necessidade, em consequência, de maior 

participação do intérprete, revela, apenas, um grau diferente de 

atuação da vontade do operador do direito, uma margem maior, por 

conseguinte, de divergências. Como já dizia Tezner, a diferença não 

é de qualidade, mas de grau, Por isso, não é possível associar 

discricionariedade a certos conceitos (indeterminados), e outros 

(determinados), não.106” 

 

                                                             
106 Op. Cit, pp. 109. 
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O professor ainda cita Luis Recaséns Siches e sua assertiva, com a qual 

concordamos, de que nenhum texto normativo geral, por melhor que tenha sido sua 

formulação, é suficientemente “completa” a ponto de ser cumprida ou imposta de forma 

coativa às situações concretas. A lei expressa-se em termos gerais e abstratos e os casos 

que se busca resolver através delas são particulares e concretos. Desta forma há, 

inevitável e necessariamente, uma razão do momento histórico, uma “dimensão 

criadora”107. 

No mesmo sentido, Georges ABBOUD: 

“A lei e os textos normativos, em geral, não devem ser 

compreendidos isoladamente e em abstrato, ou seja, eles não 

possuem um sentido íntimo que contenha as normas a serem 

aplicadas, os textos somente adquirem sentido quando confrontados 

com a realidade social para se alcançar a solução do caso a ser 

decidido, isto é, a norma não é um ente metafísico e misterioso a ser 

acessado pelos juristas, a norma é um construir perante o caso 

concreto a ser decidido.108” 

Posto isso, concluímos que os atos administrativos não podem ser blindados do 

controle administrativo pela percepção de que a discricionariedade estaria contida no 

enunciado normativo vago. Para alcançar a concretude dos conceitos e chegar a uma 

“unidade de decisão justa”, o aplicador deve se utilizar da interpretação, construindo a 

norma em seu momento histórico.  

A discricionariedade não está, portanto, relacionada à noção de conceitos 

indeterminados. Ela se liga à liberdade de escolha dada ao administrador, em face de 

uma pluralidade de opções legítimas, de acordo com as balizas da norma de 

competência109. 

 

III.3.3.  Da atual interpretação: a discricionariedade vinculada aos fins 

constitucionais e ao dever de boa administração 

                                                             
107 Ibidem, pp.108. 
108 Op. Cit, pp. 67. 
109 Ou ainda: a discricionariedade se configura quando a norma atribui um poder ou faculdade ao 
órgão administrativo sem estatuir o critério que deve orientar e servir de base à respectiva decisão. 
Implica uma hipotética remissão legal que habilita a Administração a escolher uma solução entre 
várias soluções igualmente justas. 
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Chegamos assim ao cerne deste capítulo. 

Como visto anteriormente, as políticas públicas são “programas” traçados (de 

modo cogente) pela Constituição e por leis ordinárias e de execução, a priori, atribuída 

ao órgão competente à realização material: o Poder Executivo. Este deve realiza-los por 

si ou transferi-los para a execução por terceiros, desde que os mantenha fiscalizados.  

Devem ser vistas ainda como processo ou conjunto de processos que culminam 

na escolha racional e coletiva de prioridades, para a definição dos interesses públicos 

reconhecidos pelo direito. Por isso, percebemos que a execução das políticas públicas 

se encontra entre as competências discricionárias da Administração Pública que deve, 

assim, realizar as metas prescritas pela ordem constitucional e pela legislação ordinária 

como qualificadoras do interesse público. 

A discricionariedade como aqui pensada, deve estar pautada nos fins 

constitucionais, vinculando a atuação do administrador aos direitos fundamentais e ao 

dever de boa administração. 

Por isso, todo ato e toda atividade da Administração Pública que realizam – ou 

deveriam realizar – uma política pública se sujeitam ao controle judicial nos seguintes 

aspectos: (i) quanto aos pressupostos e/ou elementos110 vinculados; (ii) aferição pelo 

judiciário se a discricionariedade atuou dentro de seu espaço legítimo do ponto de vista 

normativo, e do ponto de vista do exercício da função administrativa. 

Com relação ao primeiro item temos a primeira grande redução do “dogma” da 

discricionariedade: todo ato discricionário tem elementos suficientemente regrados 

para não se justificar a ausência total de controle sobre eles. O controle desses 

elementos permite, portanto, o controle externo da regularid0ade do exercício do poder 

discricionário. 

Analisemos a presença da discricionariedade em cada um dos aspectos do ato 

administrativo (irrelevante para tais fins a sua caracterização como pressuposto ou 

elemento do ato): 

                                                             
110  Não nos cumpre aqui, e nem atenderia às finalidades desse trabalho, realizar maiores 
digressões cobre a dissonância doutrinária em caracterizar quais seriam os elementos e quais 
seriam os pressupostos do ato administrativo. 
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a) Competência (sujeito) 

Como vimos anteriormente, a competência é um feixe de atribuições prescrito 

por lei a determinado sujeito como responsável por esta parcela de deveres a serem 

cumpridos. É a lei, por força do princípio da legalidade como vinculação positiva da 

Administração, que determina quais são as atribuições do agente, e as capacidades são 

atribuídas como deveres a serem realizados para que seja contemplado o interesse 

público. 

Por isso a competência, em si, é sempre vinculada, posto que só a lei atribui, 

modifica ou suprime a competência. Por tal caráter, a competência é sempre passível 

de controle pelo judiciário. 

 

b) Forma, requisitos procedimentais e formalização111 

Entendemos, em nosso posicionamento, admissível a conferência, em tese, de 

discricionariedade administrativa em relação à forma112, aos requisitos procedimentais 

e à formalização, desde que não reste comprometida a segurança jurídica e que não haja 

ofensa à isonomia. 

Esses princípios serão o norte para suprimir a possibilidade de competência 

discricionária quando analisados em conjunto com a função administrativa exercida (as 

funções tipicamente restritivas de direitos, tais como a sancionadora, possuem a 

discricionariedade desses aspectos reduzidas a zero, pois pensar de outra forma poderia 

atentar contra os princípios mencionados acima). 

Sendo assim, quando a função administrativa não for restritiva113, mas ampliativa 

de direitos para o administrado, a competência discricionária é possível para a 

                                                             
111 Ressalva para a diferença de classificação feita por Celso Antônio Bandeira de Mello. 
112 A favor desta posição encontramos a doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Celso Antônio 
Bandeira de Mello e Oswaldo Aranha Bandeira de Mello.  
Contrários (não admitem discricionariedade na forma): Hely Lopes Meirelles, Régis Fernandes de 
Oliveira. 
113 Exemplo: Função Administrativa de Fomento. 
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determinação desses aspectos, dando ao administrador uma pluralidade de decisões 

legítimas para ampliar ou regulamentar o direito. 

 

c) Objeto e conteúdo  

Temos por conteúdo do ato a sua declaração jurídica, e por objeto o bem sobre o 

qual recai tal declaração114. São, em princípio, passíveis de discricionariedade.  

Novamente pelos ensinamentos de Luis Manuel Fonseca PIRES: 

“A pluralidade de decisões legítimas que caracteriza a 

discricionariedade administrativa (...) manifesta-se principalmente 

no conteúdo do ato administrativo. É na declaração jurídica da 

Administração Pública que se determina uma dentre as várias 

decisões possíveis. E determina-se, inclusive, optando por um dentre 

os diversos objetos disponíveis.” 

Imagine-se a seguinte situação hipotética: se a lei confere à Administração a 

competência discricionária para o sacrifício de direitos, compete-lhe escolher o projeto 

a ser implementado e optar pela utilização do instituto da servidão administrativa ou 

pela desapropriação, recaindo sobre determinado ou determinados imóveis. Há, pois, a 

materialização da discricionariedade no conteúdo e no objeto do ato. 

Nada obsta, entretanto, que a lei ao invés de prescrever competência 

discricionária em razão da função administrativa, opte por regrar exaustivamente o 

conteúdo e/ou o objeto do ato, reduzindo, por consequência lógica, a discricionariedade 

à inexistência. 

 

d) Motivo de fato e a teoria dos motivos determinantes 

 

Em linhas gerais, todo poder discricionário se apoia em uma realidade de fato que 

funciona como pressuposto fático da norma de cuja aplicação se trata. Tem-se que por 

reconhecer o fato, pode o administrador ter discricionariedade sobre o conteúdo do ato 

a ser expedido, ou sobre o objeto a ser eleito, mas sobre o fato em si não é possível a 

                                                             
114 Aqui novamente ressalvamos a conceituações diversas presentes na doutrina. 
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Administração escolher o que existe ou não. O fato é uma realidade, pertencente ao 

mundo fenomênico, não há como ser e não ser ao mesmo tempo, e não cabe ao direito 

ou à Administração essa escolha. 

Em outras palavras: 

“A valoração da realidade poderá às vezes ser objeto de uma 

faculdade discricionária, mas a realidade, como tal, se se produziu o 

fato ou não, e como se produziu, isto não pode ser objeto da faculdade 

discricionária, porque não se pode ficar ao arbítrio da Administração 

discernir se um fato ocorreu ou não, ou determinar que algo ocorreu 

se não foi realmente assim.115” 

 

Por não haver discricionariedade junto aos fatos, formulou-se a teoria que procura 

evidenciar qualquer ocorrência de erro manifesto na apreciação dos fatos, denominado 

teoria do controle dos motivos de fato. 

Segundo a doutrina de Luis Manuel Fonseca PIRES, essa teoria se encontra 

estruturada em quatro graus diferentes: 

“a) mínimo: sobre serem os fatos materialmente exatos, e não 

produzidos sob coação; b) médio: sobre os fatos estarem de acordo 

com a aplicação da lei; c) normal: sobre a qualificação jurídica dos 

fatos; d) máximo: sobre a própria apreciação dos fatos116” 

Em mesmo sentido, defende Georges ABBOUD: 

“O controle da exatidão ou realidade dos fatos que servem de base ou 

de pressupostos ao exercício de um poder discricionário, apesar de 

muito importante, não é tudo. Depois dessa verificação, abre-se a 

qualificação jurídica dos fatos, realizada em cada caso pela 

Administração. Tal qualificação, enquanto elaborada com conceitos 

legais, é um problema estrito de qualificação legal e, por isso mesmo, 

ao falar de conceitos jurídicos indeterminados, não se pode 

reconhecer para tal qualificação legal um poder discricionário da 

Administração.117” 

A discricionariedade, nesse âmbito, apenas pode ser admitida quando a lei 

conferir à Administração a possibilidade de escolher um dentre diversos fatos como 

motivo de sua atuação. Não é a distorção ou negação de um fato, mas a escolhe de um 

entre vários. Trata-se do que Luis Manuel denomina “motivo de direito”: os fatos-tipos, 

as hipóteses fáticas previstas em lei como opções legitimadoras de uma ação. 

                                                             
115 ABBOUD, Georges. Op cit, pp. 122. 
116 Op. Cit, pp. 211. 
117 Ibidem. 
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No entanto, se a lei permite ao administrador a escolha de um motivo, e ele assim 

o faz, o fato deve ser real, porque sobre esse – como já dissemos – o controle judicial é 

pleno. Isso é o que preconiza a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual os 

motivos que determinam a vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporta 

à sua decisão, integram a validade do ato. 

 

e) Motivação 

Conforme leciona Celso Antônio Bandeira de Mello118, motivação e motivo não 

se confundem. A motivação é a fundamentação para a prática do ato administrativo, 

integra assim, a formalização do ato, é a sua exposição de motivos que deve conter o 

fato, a norma jurídica aplicável e a relação de pertinência lógica. 

Compreendemos que pela importância que assume a motivação como 

exteriorização do raciocínio administrativo, a materialização da interpretação jurídica, 

não existe junto a ela discricionariedade. 

Por tais motivos, discordamos da solução apresentada por Celso Antônio 

Bandeira de Mello ao dispensar a motivação para os atos administrativos de natureza 

vinculada119, vez que necessário o conhecimento, pelo administrado, da interpretação 

que o agente público atribuiu ao caso concreto, possibilitando eventual correção da 

aplicação do direito. 

Da mesma forma não nos parece possível admitir a “motivação tácita”, A 

justificação é exigência constitucional (art. 93, X da CF/88) e não pode lei 

infraconstitucional esvaziar este comando pela pretensão de reconhecer a possibilidade 

de uma motivação que decorre do silêncio. 

Nas palavras de Luis Manuel, citando Florivaldo Dutra de Araújo, “o ‘ato tácito’ 

sequer se trata de ato administrativo, pois não há, em parte alguma, manifestação de 

vontade do Poder Público, logo, não há motivação.”  

A motivação assume saliente importância frente à teoria dos motivos 

indeterminados. Compete ao administrador exteriorizar seus fundamentos e concretizar 

                                                             
118 Curso de Direito Administrativo – 25ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2008, pp. 392 
119  Ibidem, pp. 395. O autor considera sanável o vício quando de maneira indisputavelmente 
objetiva for possível aferir que o motivo existia. 
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os motivos pelos quais considera o “interesse público” preenchido no caso concreto. 

Vale dizer, o que, no contexto fático, qualifica tal interesse. E acrescente-se, ainda, que 

quanto maior o grau de imprecisão do conceito, mas densa deve ser a motivação. 

“A importância da motivação do ato administrativo encontra 

reverberação, ainda, junto aos direitos fundamentais. Robert Alexy 

diz: ‘Quanto mais intensiva é uma intervenção em um direito 

fundamental, tanto mais graves devem pesar os fundamentos que a 

justificam’, A ponderação, elemento fundamental para o autor da 

teoria dos princípios, realiza-se, dentre outros meios, pela análise da 

‘(...) importância dos fundamentos que justificam a intervenção’, o 

que apenas é possível fazer, acrescentamos nós, debruçando-se sobre 

a motivação do ato ou atividade do Poder Público.120” 

 

f) Finalidade e causa 

A finalidade dentro do ato administrativo pode ser visualizada tanto em sentido 

amplo (realização de um interesse público) quanto em sentido estrito (atingimento de 

um resultado específico). 

Para nós, que adotamos os ensinamentos pregados por Luis Manuel Fonseca Pires 

nesse aspecto, e que repelimos qualquer relação entre a existência de competência 

discricionária e a teoria dos conceitos jurídicos indeterminados, a finalidade é sempre 

vinculada. 

“O interesse público (finalidade em sentido amplo) exige que diante 

do caso concreto haja interpretação jurídica, tal com o fim específico 

atribuído ao ato (finalidade em sentido estrito). As finalidades do ato 

administrativo devem ser sempre exteriorizadas por uma norma 

jurídico-administrativa em virtude do princípio da legalidade e a 

vinculação positiva da Administração que impõe a necessidade de 

toda competência pública ser sempre definida em lei, por isso, o que 

compete à Administração é interpretar e aplicar a lei.121” 

Por sua pontualidade e pertinência, colacionarmos as observações de Georges 

ABBOUD acerca do controle da finalidade do poder: 

“O vício de desvio de poder é vício de estrita legalidade. O que se 

controla através dessa técnica é o cumprimento do fim concreto que 

assinala a norma habilitante e esse controle se realiza mediante 

critérios jurídicos estritos e não mediante regras morais. O que está 

em jogo, portanto, é a legalidade administrativa e não a moralidade 

do funcionário ou da Administração. É por isso, precisamente, que o 

desvio de poder não se reduz aos casos em que o fim realmente 

                                                             
120 PIRES, Luis Manuel Fonseca. Op cit, pp. 219. 
121 Ibidem, pp. 226. 
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perseguido é um fim provado do agente, mas tal vício também se 

estende a todos os casos em que, abstraindo-se a conduta do agente, 

é possível constatar a existência de uma divergência entre os fins 

realmente perseguidos e os que, segundo a norma aplicável, deveriam 

orientar a decisão administrativa.” 

Por derradeiro, a causa, entendida como um nexo de pertinência entre o motivo, 

o conteúdo e a finalidade do ato administrativo não pode também conter qualquer 

discricionariedade administrativa. Trata-se de um juízo que externa uma parte do 

processo de interpretação jurídica, e que, portanto, não se confunde com a 

discricionariedade. 

 

g) Mérito Administrativo 

 

Por fim, chegamos ao aspecto mais controverso sob a ótica do controle 

jurisdicional do ato administrativo.  

A doutrina nacional, do mesmo modo que a jurisprudência122, ainda é em grande 

parte refratária ao exame do mérito do ato administrativo. Mas compreendemos que no 

atual contexto constitucional, não se pode admitir que o Judiciário se negue a julgar 

profundamente uma lide em que é atacado o ato administrativo pelo simples motivo de 

que ao Judiciário seria defeso examinar o mérito de tal ato. O que preconizamos, 

portanto, é que todo ato administrativo que decida uma questão jurídica, em última 

instância, pode ter a legalidade/constitucionalidade de seu mérito examinada pelo 

Judiciário. 

Nesse sentido, Luis Manuel Fonseca PIRES ressalta: 

“Não obstante, diante do atual estágio da ciência do direito 

administrativo, quando não mais se questiona se existem atos isentos 

de controle judicial – como se discutia no século XIX e durante a 

primeira metade do século XX -, quando a ciência jurídica evoluiu 

significativamente pra destrinchar e aperfeiçoar a teoria do ato 

administrativo, entendemos que não há mais necessidade de invocar 

uma expressão a qual sequer se define com clareza – o ‘mérito’ do 

                                                             
122 Leiam-se os casos exemplificativos em que o órgão colegiado se nega à análise do mérito: 
STJ, MS 17515-DF, 1ª seção, j. 29.02.2012, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJE em 03.04.12. 
STJ, REsp 804648-DF, 1ª Turma, j. 14.08.2007, rel. Min. Luiz Fux, DJe em 03.09.2007. 
STJ, RMS 15959-MT, 6ª Turma, j. 07.03.2006, rel. Min. Quáglia Barbosa, Dje em 10.04.2006. 
Ressalte-se um caso isolado em que se adentrou na análise do mérito em caso de sanção 
disciplinar: RMS 21259-SP, 5ª Turma, j. 18.11.2008, rel. Min. Felix Fischer, DJe 02.02.2009. 
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ato administrativo – para justificar que todos os atos estatais são 

passíveis de controle judicial, e apenas um núcleo – sem esclarecer o 

que caracteriza este núcleo – é imune ao controle.123”  

Em que pese no direito interno o entendimento permanece avesso ao controle do 

mérito administrativo, necessário ressaltar que no direito comparado a pratica já ocorre 

desde 1610, quando o Tribunal Britânico decidiu o caso emblemático que se tornou 

precedente inclusive para o desenvolvimento do judicial review consolidado pelo caso 

Marbury vs. Madison: trata-se do Bonham’s case124. 

Neste precedente, o Tribunal Britânico, sob presidência e pelo voto de Sir Edward 

Coke, decidiu por maioria de votos em favor de Thomas Bonham, analisando e 

reformando a decisão do Colégio de Médicos que administrativamente o havia 

sancionado pela prática de medicina sem a devida licença concedida pelo órgão125. 

Este julgamento rompeu com as decisões usualmente dadas no common law 

britânico com base no precedente Jenkins, em que ficara decidido a impossibilidade de 

análise pelo Judiciário do mérito administrativo de decisão exarada pelo mesmo 

Colégio de Médicos. 

Temos, pois, que há mais de quatro séculos o judiciário inglês, em virtude da 

decisão de Edward Coke, admitiu a revisão do mérito do ato administrativo 

sancionador, superando o entendimento anterior, porque a pena imposta pelo ato 

administrativo apresentava-se desarrazoada, por consequência, violaria a historicidade 

do próprio common law. 

Entretanto a doutrina pátria ainda considera que o mérito do ato administrativo, 

sintetizado de forma abstrata e imprecisa pelo binômio conveniência-oportunidade, 

relaciona-se a apreciações que somente podem ser avaliadas pelo próprio 

administrador, sendo defeso ao juiz analisa-lo126. 

A análise do momento histórico e da evolução da teoria do ato administrativo nos 

leva em direção contrária, ainda que minoritária. Isto porque compreendemos que 

                                                             
123 Op. Cit, pp. 229. 
124 Bronham’s case – The College of Physicians vs. Dr. Thomas Bonham. O caso pode ser encontrado 
através do link http://oll.libertyfund.org/titles/coke-selected-writings-of-sir-edward-coke-vol-i--
5, via "The Online Library of Liberty”. 
125 Apenas para esclarecer: Thomas Bonham era médico formado por Cambridge e tinha tido sua 
licença recusada pelo Colégio de Médicos. 
126 Esse é o posicionamento, por exemplo, de Miguel Seabra Fagundes e de Celso Antônio 
Bandeira de Mello. 
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perante o que dispõe a Constituição Federal, em que são consagrados direitos 

fundamentais e toda uma principiológica que rege a atividade da administração pública, 

não se pode negar ao Judiciário o exame do mérito administrativo para avaliar se há 

ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

Não se trata aqui se admitir a análise do mérito do ato em privilégio de um 

protagonismo judicial sem qualquer teor científico, mas se permanecer inadmissível tal 

análise, pode-se chegar à teratológica conclusão de que a 

inconstitucionalidade/ilegalidade somente se manifestaria na forma do ato, e jamais 

poderia atingir seu conteúdo.  

Por tudo quanto exposto chegamos a uma derradeira conclusão: não se pode mais 

admitir, no contexto de um Estado Constitucional, a discricionariedade como um 

pretexto para decisões ineficientes, sejam as que não atendam ao interesse público 

implícito na finalidade legal, seja as que o atendem de maneira ineficiente. 

Sendo assim, no âmbito de um Constituição dirigente – ao menos no que tange à 

salvaguarda dos direitos fundamentais -, torna-se indispensável uma nova compreensão 

do conceito de discricionariedade, que deve passar a ser entendida como um feixe de 

competências, como medida de competência de poder, posto pela ordem jurídica como 

instrumento necessário à satisfação dos deveres atribuídos ao Estado, deveres que 

expressam, em última análise, a realização do interesse coletivo.  

Deve, portanto, estar pautada nos fins constitucionais, vinculando a atuação do 

administrador aos direitos fundamentais e ao dever de boa administração, sob pena de 

controle jurisdicional de eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade, com o objetivo 

final de conformar a atuação da Administração com as finalidades colimadas por nosso 

Estado. 
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PARTE 3 

CAPÍTULO IV 

Os parâmetros para a atuação jurisdicional 

 

 

Como pudemos observar pelo exposto desde o começo deste trabalho, em que 

pese as críticas existentes, a experiência prática indica que a intervenção judiciária no 

campo das políticas públicas é uma realidade fática há algum tempo, e decorre da 

conjuntura de alguns fatores: do modelo institucional presidencialista adotado; do rol 

extenso de direitos de cunho prestacional presente no corpo da Constituição de 1988; 

pela previsão processual de ações coletivas aptas a tutelá-los; pela insuficiência da 

atuação das demais funções políticas em face das inesgotáveis reinvindicações sociais. 

Após termos traçado considerações acerca das limitações falaciosamente 

existentes ao controle jurisdicional de políticas públicas, no presente capítulo 

procuraremos versar sobre os institutos considerados por alguns como limitações à 

atuação ativista dos magistrados, e por este trabalho, como mecanismos de controle. 

Imperioso lembrar que, ainda que possam ser considerados impedimentos, sempre há 

de se resguardar a ideia proposta desde o início do trabalho, no sentindo de que impor 

limites relaciona-se, em verdade, com a demarcação de competência do Poder 

Judiciário e sua extensão, de forma a tornar sua atuação sempre legítima, e não como 

um impedimento ao controle. 

Quando falamos de tais limites, a doutrina e a jurisprudência enumeram, em geral: 

i) a reserva do possível, utilizada como argumento contrário ao intervencionismo do 

Judiciário; ii) o mínimo existencial, utilizado em prol da intervenção, como um direito 

às condições mínimas de existência humana digna; iii) a razoabilidade, como 

balizadora do embate entre os argumentos acima expostos, ponderando a prevalência 

de um princípio ou de outro em face do caso concreto. 

 

IV.1. A RESERVA DO POSSÍVEL 



LXXI 
 

A expressão “reserva do possível” (der vorbehalt des möglichen) foi difundida 

através de uma célebre decisão proferida pela Corte Constitucional Alemã, em 1972, 

no julgamento conhecido como caso Numerus Clausus. 

A questão versava sobre a pretensão de estudantes de acesso ao ensino superior 

em um momento histórico em que a Alemanha contava tão somente com universidades 

públicas, que possuíam limite máximo de alunos a serem aceitos, com intuito de 

conservar a qualidade do ensino. A problemática levada à Corte envolvia, pois, a 

validade da limitação do número de vagas. 

O Tribunal Federal Constitucional Alemão em tal ocasião observou que, embora 

o direito à educação estivesse insitamente previsto no texto constitucional, se 

encontrava “sob a reserva do possível”. Isto é, concluiu que a prestação exigida do 

Estado deveria corresponder àquilo que o indivíduo poderia razoavelmente exigir da 

sociedade. 

Percebemos, pois, que a origem do conceito está mais ligada à razoabilidade das 

pretensões dirigidas ao Estado do que à limitação dos recursos propriamente dita, como 

é corriqueiramente empregado pelos julgados nacionais. A aplicação do instituto da 

reserva do possível originariamente nada mais consistia do que no juízo de ponderação 

dos elementos constantes daquelas determinadas situações concretas. 

Adaptado pela doutrina e pela jurisprudência brasileiros, a reserva do possível 

transformou-se na grande defensora das determinações orçamentárias e das escolhas 

“políticas” 127  feitas pelo Poder Público, principal argumento utilizado pela 

Administração para afastar a intervenção judicial. 

Para analisarmos criticamente este uso, faz-se necessário desdobrar a teoria da 

reserva do possível, à luz da dogmática contemporânea, em seus dois componentes: 

fático e jurídico128. 

                                                             
127 As aspas foram utilizadas para salientar a crítica existente às escolhas orçamentárias, utilizadas 
em grande parte das vezes como mecanismo de barganha política. Em busca de apoio político, ora 
as liberações de recursos do orçamento se dão com a suspensão do cumprimento de emendas 
empenhadas, ora com a liberação de verbas contingenciadas, o que sobretudo acontece às vésperas 
de decisões ou votações importantes. 
128 Classificação apresentada por Daniel Sarmento, in “Reserva do Possível e Mínimo Existencial”. 
BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge e AGRA, Walber de Moura (coord). Comentários à 
Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, pp. 371/388. 
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O componente fático diz respeito à efetiva disponibilidade dos recursos 

econômicos necessários à satisfação do direito prestacional. Desse ponto de vista, não 

seria possível exigir uma prestação positiva do Estado se não existir, de fato, 

possibilidade material (por falta de verba ou de profissionais habilitados) para a 

implementação.  

Entretanto, entendemos que a impossibilidade material não deve ser 

compreendida sob o ponto de vista simplista, mas deve ser analisada de forma ampla, 

observando-se sempre se houve o empenho de quantias exorbitantes dos recursos 

públicos em rubricas orçamentárias de discutível prioridade quando comparadas com 

os valores preteridos pelas escolhas, como é o caso do investimento vultuoso em 

publicidade. 

Por sua vez, o componente jurídico relaciona-se à existência de autorização 

orçamentária para o Estado incorrer nos respectivos custos.  

Nas palavras de FONSECA PIRES129: 

“Quanto aos aspectos jurídicos, um dos limites que se pretende impor 

ao controle judicial é o de que os gastos públicos dependem de prévia 

disposição orçamentária. De fato, o orçamento público deve ser 

previsto em leis – plano plurianual, diretrizes orçamentárias e 

orçamentos anuais (art. 165 e seguintes da Constituição federal) – 

(...)” 

 

Sendo assim, o administrador teria optado por direcionar os recursos do Estado 

para outro direito, que não o direito pleiteado em ação. Hipótese essa em que caberá ao 

julgador analisar, diante das condições fáticas da situação concreta, se a escolha do 

administrador é constitucionalmente legítima.  

A análise aqui, tal qual ocorre com o componente anterior, não pode ser 

superficial. Como nos adverte Ana Paula de BARCELLOS130, diversos orçamentos, 

                                                             

129 PIRES, Luis Manuel Fonseca. A competência discricionária administrativa conforme os âmbitos 
da função administrativa e seu controle pelo Poder Judiciário. Tese apresentada para a obtenção 
do título de Doutor em Direito do Estado – Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. São Paulo: 2008, pp. 297. 

130  BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das 
políticas públicas. Revista de Direito Administrativo, vol. 240. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 
2006, pp. 99. 
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dos diversos entes federativos, aprovam verba de caráter geral, sem especificações, ou 

vinculam uma lista genérica de temas, tornado difícil a identificação mínima das 

políticas públicas cuja implementação se busca. Ao nosso ver, há clara violação do 

direito à informação e ao princípio da boa administração por serem as despesas 

associadas a rubricas excessivamente simples. 

A necessidade da análise ampla dos componentes da teoria da reserva do possível 

nos leva a uma conclusão simples e lógica: a impossibilidade da utilização desse 

conceito como forma de defesa genérica da Administração, visando impedir a 

efetivação dos direitos sociais presentes na Constituição131. Afinal, não raro, a escassez 

de recursos decorre das escolhas equivocadas feitas pela própria Administração 

Pública. 

Esse parece ser o entendimento de nossa Suprema Corte, exemplificado pelas 

palavras do ilustre ministro Celso de Mello, no julgamento do Agravo Regimental de 

Suspensão Liminar n.º 47/PE: 

“Não deixo de conferir (...) significativo relevo ao tema pertinente à 

‘reserva do possível’ (STEPHEN HOLMES/CASS E. SUSTEIN, 

‘The Cost of Rights’, 1999, Norton, New York; ANA PAULA DE 

BARCELLOS, ‘A eficácia jurídica dos princípios constitucionais’, p. 

245/246, 2002, Renovar), notadamente em sede de efetivação e 

implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração 

(direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo 

Poder Público, impõe e exige deste, prestações estatais positivas 

concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. 

Não se ignora que a realização dos direitos econômicos sociais e 

culturais – além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo 

de concretização – depende, em grande medida, de inescapável 

vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do 

Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a alegação de 

incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se 

poderá razoavelmente exigir, então, considerada a limitação material 

referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta 

Política.” 

 

Os argumentos elencados pelo ministro introduzem a próxima observação 

relevante à reserva do possível: a sua vinculação, sob o ponto de vista processual, à 

                                                             
131 À mesma conclusão chegou o Supremo Tribunal Federal no agravo regimental de suspensão 
liminar n.º 47/PE, através do voto do ministro Celso de Mello. Para visualizar na íntegra a decisão, 
acessar o link que segue: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610254. 
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teoria do ônus da prova, ou ainda, como denominado por FONSECA PIRES, teoria do 

ônus argumentativo.  

Este entendimento liga a questão orçamentária à matéria de defesa, o que implica 

em afirmar que o ônus prova em demonstrar a escassez de recursos que impedem a 

concessão de determinada prestação deve pesar sobre o Estado. Ressalte-se que o fato 

de o ônus da prova recair sobre o Poder Público não implica na presunção de existência 

ilimitada de recursos pelo magistrado, como ocorre em diversos exemplos de julgado. 

Leia-se: 

“Seja qual for o enfoque, sempre caberá ao administrador o dever de 

provar a impossibilidade. O Estado de Direito não tolera argumentos 

evasivos e maniqueístas. A publicidade, o dever de informar e 

motivar são indissociáveis do exercício pleno dos poderes públicos e 

indispensáveis ao bom funcionamento dos controles legítimos.132” 

 

As relações tantas vezes estabelecidas entre a reserva do possível e o orçamento 

não são ilógicas. Não há, de fato, como conceber a primeira sem o segundo. Há uma 

relação inseparável entre as possibilidades jurídicas e fáticas do Estado e as regras 

orçamentárias, de modo que, para se tentar comprovar se determinada prestação é ou 

não possível, será imprescindível voltar os olhos para as leis orçamentárias. 

Não por coincidência, o constituinte de 1988 deu especial destaque ao papel dos 

orçamentos no planejamento dos programas e políticas públicas. Não por motivo 

diverso, está entre as incumbências da União a elaboração e execução de planos 

nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 

social (art. 21, IX, da CF), dever esse que encontra correlação direta com os objetivos 

de erradicação da pobreza, desenvolvimento nacional e redução das desigualdades 

regionais (art. 3º e seus incisos). 

“O sistema orçamentário criado pela Constituição Federal é 

estruturado em três níveis, como já exposto: o Plano Plurianual 

(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (LGA). A ideia é ir afunilando e detalhando as 

receitas e os gastos a partir das grandes premissas do PPA.133” 

                                                             
132 JACOB, Cesar Augusto Alckmin. “A ‘reserva do possível’: obrigação de previsão orçamentária e 
de aplicação da verba”. In GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Orgs.). O controle 
jurisdicional de políticas públicas, Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 253. 
133 Idem, pp. 258. 
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Como visto até o presente momento, as políticas públicas se estruturam sempre 

com fundamento em alguma norma ou previsão constitucional, a partir da qual 

elaboram-se leis e se produzem atos administrativos, uns decorrentes dos outros, 

formando-se uma cadeia de legalidade constitucional. Toda a estruturação e elaboração 

de uma política pública seria inócua se não existisse previsão orçamentária para sua 

execução. Inexistindo inclusão da política pública no planejamento orçamentário, ela 

não passará de uma ficção.  

É com essa visão sobre a necessidade do planejamento orçamentário, que 

passamos a refletir sobre uma visão de orçamento adequada ao momento histórico 

vivenciado. Novo horizonte esse em que se vislumbra a possibilidade de o Poder 

Judiciário perscrutar, em cada etapa de formação, a conformidade com a Constituição 

Federal. 

Consideramos que o conceito adequado ao Estado Democrático de Direito é 

aquele que compreende o orçamento como instrumento legal de atuação do Estado na 

economia, no qual são fixados os objetivos a serem atingidos.  

“Como qualquer ato estatal, [o orçamento] deve estar vinculado aos 

objetivos do Estado brasileiro (CF, art. 3º). Presta-se, portanto, a 

instrumentalizar tais objetivos no tempo, mediante a programação 

dos atos necessários para a arrecadação das receitas e sua distribuição 

racional e proporcional.134” 

A visualização do orçamento sob tal conceito implica em uma conclusão 

fundamental: a ausência de receita ou eventual insuficiência de recursos não pode 

constituir elemento de estagnação na concessão de direitos fundamentais, fator de 

paralização da atividade estatal, mas sim deve constituir pressuposto de atuação no 

tempo, vetor de conduta das formas de expressão do poder estatal para a prospecção 

futura de recursos. 

Trata-se, pois, de clara evolução do conceito de orçamento advindo do Estado 

Liberal, e utilizado ainda hoje como forma de defesa pela ineficiência Estatal. Dentro 

do ideário do Estado Mínimo o orçamento era considerado peça eminentemente 

                                                             

134 CANELA JR., Osvaldo. “O orçamento e a ‘Reserva do Possível’: dimensionamento no controle 

judicial de políticas públicas”, in GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Orgs.). O controle 
jurisdicional de políticas públicas, Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 231. 
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estanque, de mero equilíbrio econômico-financeiro através do qual se buscava uma 

estabilidade teórica entre receitas e despesas. Tal visão está em consonância com os 

propósitos não finalísticos, mas tão somente garantidores de liberdade, do Estado 

Liberal. 

Sob a luz do Estado Social, entretanto, o orçamento ganha nova função. Antes 

limitador do poder e garantidor da liberdade individual, agora o Estado também atua 

diretamente na economia e deve estabelecer metas para a promoção dos direitos 

fundamentais. Esse Estado é essencialmente prestacional, destinado a conceder 

espontaneamente os direitos sociais, com a finalidade de atingir a igualdade substancial, 

e não meramente formal. 

Temos, pois, que as políticas públicas a serem desenvolvidas deverão ser 

direcionadas à realização dos direitos fundamentais, de forma que o orçamento há de 

ter conteúdo programático. Não é de se estranhar, pois, a denominação dada: orçamento 

programa. 

“Se, no Estado liberal, o orçamento estava limitado à previsão de 

gastos mínimos para a consecução dos direitos fundamentais de 

primeira geração, no Estado social este perfil muda substancialmente, 

porquanto novos direitos fundamentais, reputados sociais ou de 

segunda geração, passam a proteger outros bens de vida, tais como a 

saúde, a educação, o trabalho, a habitação, a família, dentre outros. 

Se o Estado social é prestacional, então o orçamento clássico não 

mais atende aos objetivos estatais, porquanto seu postulado é o de 

mero abastecimento dos cofres públicos, sem qualquer implicação 

extrafiscal.135” 

 

Posto isso, entendemos que o orçamento há de servir como instrumento para a 

realização dos fins estatais, e não como anteparo à concessão dos direitos sociais. 

Posto isso, a “teoria da reserva do possível” quando vista como forma de justificar 

a inação do Poder Público, labora em flagrante equívoco. Mesmo equívoco que leva 

diversos doutrinadores, e parte significativa da jurisprudência, a estabelecerem tal 

teoria como limite para a atuação do Judiciário. 

O orçamento programa conduz a uma conduta eminentemente proativa. 

Constatada a insuficiência de recursos para a consecução de determinados fins, não há 

                                                             
135 Idem, pp. 229. 
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a paralização da ação estatal, mas em verdade a iniciação de uma programação, no 

tempo, dos elementos de arrecadação e otimização dos gastos futuros. 

Vez que compete ao Judiciário a declaração de violação a direito fundamental, 

decorrente do princípio da inafastabilidade, quando constatado que determinada 

política pública não satisfaz espontaneamente a concessão de direitos, este poder poderá 

vincular o orçamento à respectiva efetivação da política no tempo. 

“Caso os Poderes Executivo e Legislativo não promovam as condutas 

necessárias para o rearranjo financeiro dos Estados, a fim de que seus 

objetivos fundamentais possam ser materialmente alcançados no 

tempo, resta ao Judiciário intervir, mediante atividade tipicamente 

jurisdicional, nas respectivas políticas públicas.136” 

 

Entendemos, tal qual lecionado por CANELA JR., que a atuação do Judiciário 

frente ao orçamento pode ocorrer de duas formas distintas: a) interferência imediata no 

orçamento do Estado, nas hipóteses de tutela de urgência; b) a determinação, após o 

trânsito em julgado da sentença, de ajuste orçamentário para o cumprimento da 

respectiva pretensão. 

Quanto à segunda hipótese, BARCELLOS137 realiza a subdivisão em: i) controle 

da fixação de metas e prioridades; ii) controle do resultado final esperado das políticas 

públicas. 

Em resumo de tais propostas, temos que o controle orçamentário existirá seja 

quando determinada meta deveria ser traçada – para pleno atendimento dos ditamos 

constitucionais – e não o foi; ou quando, tendo sido traçada, a consecução se deu de 

forma ineficaz ou insuficiente. 

Ressalte-se, por fim, que em ambas as hipóteses o princípio da proporcionalidade 

– analisado mais adiante - será o critério limitador da intervenção judicial em políticas 

públicas e o instrumento processual ético para a efetivação dos direitos fundamentais. 

 

                                                             
136 Idem, pp. 233. 

137 BARCELLOS, Ana Paula de. “Constitucionalização das politicas públicas em matéria de direitos 
fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático”. In: Direitos 
Fundamentais: orçamento e "reserva do possível". SARLET, Ingo Wolfgang; e TIMM, Luciano 
Benetti (Orgs.). 2ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, pp. 129. 
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IV.2. O MÍNIMO EXISTENCIAL  

 

Tal qual a teoria da reserva do possível, o mínimo existencial (também 

denominado conteúdo essencial) tem origem na doutrina alemã, onde surgiu como um 

mecanismo de amparo aos direitos fundamentais. 

O termo apareceu pela primeira vez incorporado ao ordenamento na Constituição 

alemã de 1949 (“Lei Fundamental de Bonn”), em seu art. 19, em que se determinava 

que “em nenhum caso pode um direito fundamental ser atingido em seu conteúdo 

essencial”. Após a positivação pelo ordenamento alemão, diversos outros passarão a 

adotar a proteção do “mínimo essencial”, tal qual ocorrido com a Constituição 

Portuguesa de 1976 e com a Constituição Espanhola de 1978. 

Adotada pelo ordenamento brasileiro a teoria assumiu diferente conotação. O 

papel exercido originalmente pelo conceito – a busca por dar a certos direitos 

fundamentais um caráter inatingível por mudanças legislativas no texto constitucional 

- é em nosso país exercido por outro instituto, o das cláusulas pétreas. Sendo assim, 

adaptada ao nosso ordenamento, a proteção do conteúdo essencial não se destina a 

afastar possíveis reformas constitucionais, destina-se, em verdade, ao legislador 

ordinário que, em sua tarefa de concretizador dos direitos fundamentais, deve levar em 

consideração esse conteúdo essencial. 

Feitos esses esclarecimentos sobre a origem histórica, passemos a explorar as 

diversas formas de análise do instituto. 

A doutrina de Ana Paula de BARCELLOS 138  nos ensina que existem 

basicamente duas vertentes que buscam conceituar a ideia de mínimo existencial: a 

vertente que analisa a temática sob o âmbito da filosofia política e jurídica – como 

ocorre com John Rawls e Michael Walzer; e a vertente que busca a compreensão do 

conceito tão somente sob a luz de uma teoria jurídica dos direitos fundamentais, caso 

do pensamento, por nós adotado, de Robert Alexy. 

                                                             
138  BARCELLOS, Ana Paula de. O mínimo existencial e algumas fundamentações: John Rawls, 
Michael Walzer e Robert Alexy. In TORRES, Ricardo Lobo (org.). “Legitimação dos Direitos 
Humanos”. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, pp.97/135. 
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Os primeiros dois autores citados, segundo BARCELLOS, partem da concepção 

de que existe um grupo mínimo de direitos que tem por titulares todos os homens, pelo 

fato de decorrerem de sua humanidade, e que são direitos essenciais para que o 

indivíduo possa exercer sua liberdade e sua capacidade de se tornar membro da 

comunidade. 

Embora haja essencial distinção quanto ao conteúdo desse mínimo, bem como 

quanto ao sentido liberalista e comunitarista das teorias de Rawls e Walzer, 

respectivamente, ambos possuem a visão de que tal conjunto mínimo de bens existiria 

a priori, antes de ser exercido qualquer juízo pela comunidade acerca da valorização 

dos bens e do papel ocupado por cada homem no corpo social. Tal conjunto seria fruto 

de um acordo entre todos os indivíduos e teria caráter universal. 

Por sua vez, Robert Alexy procura chegar ao conceito do mínimo através do 

exame da natureza das normas constitucionais, realizando a distinção de dois grupos 

qualitativamente diversos: regras e princípios. 

É justamente a Teoria dos Princípios, que ganhou forças nas vozes de Ronald 

Dworkin 139  e Robert Alexy 140  que procuramos analisar no primeiro tópico, como 

premissas necessárias à compreensão que consideramos adequada sobre o instituto do 

mínimo existencial. 

 

IV.2.1. A Teoria dos Princípios  

 

Ao nosso ver, o ponto de partida para a definição de um conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais não pode ser outro senão a Teoria dos Princípios. A distinção 

entre princípios e regras é o primeiro pressuposto teórico adotado para a compreensão 

que entendemos adequado. 

                                                             

139 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério (trad. Nelson Boeira). 3ª ed., São Paulo: Martins 
Fontes, 2011. 

140 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. SILVA, Virgilio Afonso da (trad.). 2ª ed., São 
Paulo: Malheiros, 2011. 
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O motivo de entrarmos em maiores minúcias, embora a exaustão de conceitos 

não seja o intuito do presente trabalho, é uma única: a percepção de que a doutrina 

majoritária parte das premissas da teoria alexyana para justificar conclusões que são 

logicamente impossíveis de se alcançar pelo pensamento deste autor. É o que vem 

sendo chamado de sincretismo metodológico, uma grande mistura de teorias e 

definições que leva a doutrina e a jurisprudência nacionais a um constante esvaziamento 

de qualquer teor científico em seus enunciados. 

Pois bem, a teoria dos princípios elabora a partir de Dworkin e Alexy, diferente 

dos demais autores que anteriormente se dedicaram ao tema, traz uma distinção 

qualitativa entre regras e princípios. Isto significa dizer que a distinção entre esses 

institutos, a partir do que lecionam tais pensadores, passou a se dar em seu caráter 

lógico, e não mais pelo grau (princípios como normas mais importantes que regras) ou 

mesmo pela generalidade (princípios como normas caracterizadas por maior abstração 

frente as regras). 

Isso significa dizer que o conceito de princípios segundo esses autores não guarda 

nenhuma relação com a fundamentalidade da norma. Uma norma será um princípio em 

razão de sua estrutura normativa, podendo ou não ser “fundamental”. Trata-se, pois, 

de um conceito axiologicamente neutro141. 

Em que pese já tenhamos explicado a distinção entre princípios e regras em 

momento anterior desta monografia, cabe aqui uma breve recapitulação. 

a) Princípios são mandamentos de otimização. São normas que 

estabelecem que que algo deve ser realizado na maior medida 

possível, diante das possibilidades fáticas e jurídicas presentes, 

garantem direitos prima facie. Por assim serem, têm uma 

“tendência expansiva”, que tende a fazer com que sua 

realização seja sempre restringida pela realização de outro 

princípio. A solução da colisão entre princípios dar-se-á pelo 

método do sopesamento, cujo resultado ótimo dependerá de 

cada caso concreto. 

                                                             
141  DANIEL, Juliana Maia. O mínimo existencial no controle jurisdicional de políticas públicas. 
Mestrado em Direito Processual, orientação de Ada Pellegrini Grinover. Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, 2013, pp. 106. 
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b) Regras expressam direitos (ou impõe deveres) definitivos e são 

aplicadas por meio de subsunção. Vale dizer, se um direito é 

garantido por uma norma que tenha estrutura de uma regra, esse 

direito é definitivo e deverá ser realizado totalmente, pela 

aplicação “tudo-ou-nada”. O conflito entre regras se resolve 

também pela subsunção: se existem duas regras que preveem 

consequências distintas uma será válida e a outra inválida, 

necessariamente, ainda que apenas em parte. 

Posto isso, há duas premissas que devemos adotar para chegar a um conceito 

sobre o conteúdo essencial: i) a inexistência de direitos absolutos; ii) o reconhecimento 

do caráter principiológico da maioria dos direitos fundamentais presentes em nossa 

Constituição. 

A primeira premissa nos ajuda a afastar o conceito dado ao mínimo existencial 

por parcela francamente majoritária de nossa doutrina. Trata-se do conceito exposto 

por Ana Paula de Barcellos e por Kazuo Watanabe, que defendem, em síntese, que o 

conteúdo existencial corresponderia ao núcleo duro, essencial, dos direitos 

fundamentais sociais garantidos pela Constituição. 

Para a maioria dos autores que defendem esse posicionamento o núcleo essencial, 

inatingível, guardaria estrita relação com o princípio da dignidade humana. Vale dizer, 

em que pese a maioria dos autores nem chegue a tal objetividade, seriam integrantes do 

núcleo os direitos dotados de maior fundamentalidade, essenciais para que o indivíduo 

possua uma vida digna. 

Nas palavras de KAZUO 142 , citando Ana Paula BARCELLOS e Gustavo 

AMARAL: 

“Já Ana Paula de Barcellos sustenta que o princípio da dignidade da 

pessoa humana, que assegura, em termos gerais, que todas pessoas 

tenham uma vida digna, embora seja de efeito um tanto 

indeterminado, tem ‘um conteúdo básico, sem o qual se poderá 

afirmar que o princípio foi violado e que assume caráter de regra e 

não mais de princípio. Esse núcleo, no tocante aos elementos 

materiais da dignidade, é composto pelo mínimo existencial, que 

consiste em um conjunto de prestações materiais mínimas sem as 

                                                             
142  WATANABE, Kazuo. “Controle jurisdictional das políticas públicas – ‘Mínimo Existencial’ e 
demais direitos fundamentais imediatamente judicializáveis”, in GRINOVER, Ada Pellegrini; 
WATANABE, Kazuo (Orgs.). O controle jurisdicional de políticas públicas, Rio de Janeiro: Forense, 
2011, pp. 217. Grifamos. 
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quais se poderá afirmar que o indivíduo se encontra em situação de 

indignidade.’ (...) somente as prestações que compõem o mínimo 

existencial poderão ser exigidas judicialmente de forma direta.” 

Afirmam os autores que a este núcleo essencial de direitos não podem ser opostas 

quaisquer formas de defesa que justifiquem a inércia estatal, dentre elas a teoria da 

reserva do possível, acima vista. 

“Admitir-se que em relação ao ‘mínimo existencial’ possa o 

Estado alegar qualquer espécie de obstáculo ou dificuldade de 

ordem material, invocando a cláusula da ‘reserva do possível’, 

será o mesmo que admitir que alguém possa continuar vivendo 

em estado de indignidade, o que afrontaria um dos fundamentos 

da nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana (art. 

1º, inciso III).143” 

 

A crítica que fizemos pode ser aqui evidenciada. Se admitirmos, como premissas 

expressamente adotadas por este trabalho, que não existem direitos absolutos, e que os 

direitos fundamentais são normas de caráter eminentemente principiológico, como é 

possível admitirmos a existência de um núcleo abstrato (anterior à existência do caso 

concreto) de direitos intangíveis, cuja a proteção seria a mesma em todo e qualquer 

caso? Adotar tal posicionamento, para nós, seria o mesmo que defender uma 

contradição em termos. 

“Esse sincretismo também é verificado em outro ponto: ao 

mesmo tempo em que a doutrina e a jurisprudência pátria 

adotam amplamente a Teoria dos Princípios de Robert Alexy – 

para quem princípios e regras são conceitos axiologicamente 

neutros – justifica-se uma proteção ao mínimo existencial com 

base na fundamentalidade do direito. Tudo isso gera uma 

incoerência metodológica de difícil sustentação e controle na 

aplicação do conceito, resultando, no mais, em insegurança 

jurídica”.144 

 

Por tais motivos, defendemos no presente trabalho, em consonância com o 

defendido por Juliana Maia DANIEL com base em Virgílio Afonso da SILVA, que o 

mínimo existencial não pode ser conceituado como sendo um núcleo duro, essencial 

                                                             
143 Idem, pp. 218. 
144  DANIEL, Juliana Maia. O mínimo existencial no controle jurisdicional de políticas públicas. 
Mestrado em Direito Processual, orientação de Ada Pellegrini Grinover. Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, 2013, pp. 108.  
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dos direitos fundamentais. Entendemos que apenas é possível chegar a tal conteúdo 

essencial frente ao caso concreto, a partir do modelo de suporte fático amplo dos 

direitos fundamentais e da teoria externa das restrições destes direitos.  

É sobre isso que passamos a versar nos itens seguintes. 

 

IV.2.2. Suporte fático (restrito e amplo) e as restrições a direitos fundamentais  

 

Podemos definir suporte fático como os elementos que, quando preenchidos, dão 

ensejo à realização do preceito da norma de direito fundamental. 

Não basta, para definirmos o suporte fático, identificar aquilo que é protegido 

pela norma (seu âmbito de proteção), é preciso realizar quatro perguntas i) o que é 

protegido? ii) contra o que se faz necessária essa proteção? iii) qual é a consequência 

jurídica? iv) o que é necessário ocorrer para que a consequência também possa ocorrer? 

Para exemplificarmos a definição do suporte fático, tomemos por exemplo o 

direito à livre manifestação (art. 5º, IV da CF). Ao respondermos as perguntas acima 

elencadas temos, respectivamente: i) o que é protegido é a liberdade de manifestação; 

ii) a proteção se dá contra a intervenção (estatal ou não); iii) a consequência jurídica é 

a cessação da intervenção iv) a consequência jurídica (proteção/cessação) apenas ocorre 

quando houver intervenção.  

A adoção do suporte fático restrito pressupõe que algumas ações serão, em 

abstrato, excluídas do âmbito de proteção da norma. No exemplo dado acima, seria o 

caso, por exemplo, das manifestações livres de pensamento que possam ser 

consideradas ilícitos penais (calúnias, difamações ou injurias). Sendo assim, para a 

teoria do suporte fático restrito, o raciocínio é: “a manifestação do pensamento é livre, 

salvo se constituir calúnia, injúria ou difamação.” 

Há, pois, uma exclusão a priori, anterior à existência de um caso concreto. As 

condutas excluídas não seriam abarcadas pela norma de direito fundamental. 

Percebemos que a clássica definição se mínimo existencial dada pela doutrina 

nacional encontra fulcro na adoção dessa modalidade de suporte fático. Isso porque, 

para chegarmos a um núcleo mínimo, essencial, de condutas a serem abarcadas pela 
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norma de direito fundamental, é necessário que paulatinamente, e em grau de abstração, 

se façam contínuas restrições nas condutas protegidas. A grande dificuldade, assim 

como a dificuldade de definir quais são os direitos fundamentais formadores do 

mínimo, é definir de forma precisa quais condutas devem ou não fazer do âmbito de 

proteção. 

Ressaltamos um ponto importante: dentro do suporte fático restrito não há lugar 

para a ponderação. As condutas concebíveis como protegidas a priori serão as mesmas 

protegidas em face do caso concreto, sem qualquer nova limitação. 

Por sua vez, o suporte fático amplo não adota qualquer rejeição a priori de 

condutas. Isso significa dizer que todas as condutas, a princípio, sejam lícitas ou não, 

estão no âmbito de proteção da norma. 

Aqui há separação: as condutas protegidas prima facie podem não ser as mesmas 

das protegidas definitivamente (em face do caso concreto). Esse, por comportar 

ponderação, é o modelo de suporte fático adotado na teoria de Alexy – e 

consequentemente, por nós. 

No modelo de suporte fático amplo não há necessidade de, no momento de 

definição do âmbito de proteção da norma, alcançar a definição do direito e seus limites, 

como ocorre no suporte fático restrito. Somente depois do sopesamento, diante de uma 

determinada situação concreta, que se chegará à conclusão se houve ou não violação da 

norma protetora de direito fundamental. 

A partir desse modelo, o decisivo não é o trabalho com o âmbito de proteção ou 

com o conceito de intervenção estatal, mas com a argumentação possível no âmbito da 

fundamentação constitucional das intervenções. 

Nesse sentido, leia-se: 

“Ocorre que é perfeitamente possível que haja ao mesmo tempo uma 

intervenção estatal em um direito fundamental e uma fundamentação 

para essa intervenção. Nesses casos, fala-se em intervenção estatal 

fundamentada. Quando isso ocorre, não se está diante de uma 

violação a um direito fundamental, mas diante de uma restrição. Essa 

formalização ilustra bem, portanto, o caráter não absoluto dos direitos 

fundamentais e a centralidade do exame da fundamentação das 

restrições para a dogmática dos direitos fundamentais e para a 
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decisão final aceca de sua constitucionalidade (restrição permitida) 

ou inconstitucionalidade (violação)145” 

E ainda: 

“A grande diferença entre a adoção de um suporte restrito ou amplo 

reside no foco da argumentação: no primeiro caso, o foco está no 

momento da definição daquilo que é protegido e daquilo que 

caracteriza uma intervenção estatal; no segundo caso, essas 

definições se dão apenas prima facie, de sorte que a argumentação se 

concentrará no momento da fundamentação da intervenção, no qual 

se verificará se há ou não um direito definitivo que foi violado.146” 

   

No âmbito dos direitos sociais, que para além de uma abstenção, exigem uma 

verdadeira ação do Estado para a sua concretização, também o conceito de intervenção 

se inverte. A intervenção não significa mais uma ação, significa o não agir, ou o agir 

de forma insuficiente. E a fundamentação constitucional da intervenção, para que não 

seja considera uma violação à direito fundamental, deve permitir tal omissão. 

Por fim, para que compreendamos de uma vez por todas a insuficiência do conceito 

de mínimo existencial como núcleo duro e abstrato, ligado ao princípio da dignidade, 

devemos analisar as restrições a direitos fundamentais sob o âmbito da adoção da teoria 

externa ou da teoria interna. 

Quando nos deparamos com as restrições aos direitos fundamentais, estamos 

falando da relação existente entre um determinado direito e suas restrições ou seus 

limites. 

Aí reside a primeira distinção entre a teoria interna e a teoria externa. A primeira 

estabelece limites que são imanentes ao próprio direito; a segunda fala em imposição 

de restrições, que ocorre apenas pela via externa e nunca inerente ao próprio direito.  

Para a teoria interna cada direito apresenta limites lógicos, imanentes, oriundos de 

sua própria estrutura. Os limites já estão contidos no próprio direito, o que faz com que 

o direito seja definitivo desde sempre – vale dizer, tem sempre a estrutura de regra. 

                                                             

145 SILVA, Virgílio Afonso. Direitos Fundamentais – conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2ª ed; 
São Paulo: Editora Malheiros, 2010, pp. 34/35. 

146 DANIEL, Juliana Maia, op. Cit, pp. 115. 
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Não é necessário dizer que assim como adota o modelo de suporte fático restrito, 

a teoria tradicional do mínimo existencial adota também a teoria interna de restrição a 

direito fundamental. 

O ônus de adoção dessa teoria é o mesmo ônus de adoção do modelo de suporte 

fático restrito: a fundamentação prévia, a definição de todas as limitações de um 

determinado direito “a partir de dentro”, de forma pronta e acabada, excluindo a 

necessidade de restrições externas. 

O presente trabalho, como já ressaltou em outras oportunidades, considera 

impossível conceber uma visão da norma – e do direito – desconectado do caso 

concreto. Este é o motivo pelo qual adotamos a teoria externa. 

Ao contrário da primeira, a teoria externa rejeita a ideia de um direito uno, que 

compreenda no mesmo objeto os direitos e os limites a ele imanentes. Há, pois, dois 

objetos distintos: o direito em si, e as restrições a ele impostas. 

Essa é a teoria que melhor se coaduna com as premissas que adotamos, e com a 

Teoria dos Princípios de Alexy. Ora, se em geral os direitos fundamentais são 

garantidos por norma de estrutura principiológica, um mandamento de otimização, isso 

significa que seu suporte fático deve ser o mais amplo possível, assim como não se 

devem ser admitidos limites internos existentes prima facie. Apenas em face do caso 

concreto, em colisão com outras normas de estrutura principiológica, um direito 

fundamental poderá sofrer restrição – apenas externa – através da técnica de 

sopesamento. 

É impossível simultaneamente conceituar direitos fundamentais como 

mandamentos de otimização, reconhecendo-lhes a estrutura de princípios, e ao mesmo 

tempo fundamentar a existência de limites imanentes. Aqui novamente podemos 

visualizar o erro metodológico de defender o mínimo existencial como sendo um núcleo 

duro, existente em abstrato, ao qual não se pode opor qualquer forma de defesa, tal 

como a reserva do possível. 

A adoção da visão de um conteúdo essencial como aquele apenas aferível no caso 

concreto, como produto resultante das colisões dos diversos direitos e interesses em 

jogo, nos parece assim, a única solução lógica. 
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O núcleo será, por fim, o produto da aplicação da regra da proporcionalidade. É 

através dessa regra, que analisaremos no tópico seguinte, que podemos afirmar que não 

é a intensidade da restrição que determinará a existência ou não de invasão no conteúdo 

essencial de um direito, mas sim o fato de tal restrição ser ou não constitucionalmente 

fundamentada. 

Ante tudo o exposto, e em breve conclusão deste capítulo, consideramos como 

metodologicamente mais adequado partir de um modelo de suporte fático amplo dos 

direitos fundamentais, o que implica em uma extensão do âmbito de proteção de todos 

os direitos fundamentais. O aumento do âmbito de proteção trará como consequência 

indissociável o aumento do número de colisões a serem resolvidas através do 

sopesamento ou da aplicação da regra da proporcionalidade. 

O mínimo existencial será definido levando-se em consideração a situação 

concreta, e é inconcebível de forma abstrata, e será o produto do sopesamento entre os 

direitos colidentes e as variáveis fáticas incidentes em cada situação em particular. 

Partindo-se dessa visão, e aqui o ponto que finalmente nos interessa, o mínimo 

existencial deixa de ser um limite para a atuação do magistrado147 e passa a ser, ao lado 

da reserva do possível, mais um critério posto em favor do julgamento e da intervenção. 

É em face da situação concreta que, uma vez provocado, o magistrado verificará 

se ocorreu intervenção estatal no conteúdo essencial de um direito fundamental ou se 

ocorreu de fato uma restrição constitucionalmente fundamentada. 

 

IV.3. A PROPORCIONALIDADE  

 

Como dito anteriormente, a proporcionalidade consiste em regra148 essencial para 

encontrarmos o conteúdo essencial de um direito fundamental e para que seja analisado, 

                                                             
147  Leia-se, o entendimento clássico de que respeitado o mínimo, não é possível intervenção 
jurisdicional. 
148  Fazemos apenas breve anotação para a divergência doutrinária acerca da conceituação 
estrutural da proporcionalidade ora como regra, ora como princípio e por vezes até mesmo como 
vetor. A análise desse instituto em particular não consiste no foco deste trabalho e por tal motivo, 
por ora, adotaremos a conceituação dada pelo doutrinador Virgílio Afonso da Silva.  
No mais, recomendamos a leitura da Teoria Processual da Constituição, de Willis Santiago Guerra 
Filho acerca da posição da proporcionalidade no mundo normativo. 
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no caso concreto, se a ação ou omissão estatal caracterizou-se como verdadeira 

intervenção, violando esse conteúdo. 

A regra da proporcionalidade, conforme lição de Virgílio Afonso da SILVA149, 

consiste em regra de interpretação jurídica, empregada especialmente nos casos em que 

um ato estatal, destinado a promover a realização de um direito fundamental implica a 

restrição de outro ou de outros direitos fundamentais. 

A intenção de utilizar esta regra é fazer com que nenhuma restrição a direitos 

fundamentais tome dimensões desproporcionais, fazendo com que, em cada caso 

concreto, seja possível atingir um resultado ótimo. 

Para que um ato estatal seja considerado proporcional e, portanto, não violador 

do conteúdo essencial de um direito fundamental, deverá passar pelos exames de 

adequação, de necessidade e de proporcionalidade em sentido estrito, que nada mais 

são senão os três sub-elementos da regra da proporcionalidade. 

A importância dessa regra reside no fato de que, em que pese seja usualmente 

utilizada para coibir excessos do poder público, vem sendo igualmente utilizada como 

instrumento contra a omissão ou contra a ação insuficiente deste mesmo. Daí porque a 

sua importância para a o presente trabalho, vez que a ofensa aos direitos sociais no 

campo das políticas públicas usualmente ocorre pela inércia estatal. 

Importante ressaltar que entre os três sub-elementos da regra da 

proporcionalidade existe uma ordem pré-definida de subsidiariedade: a análise da 

adequação precede a da necessidade, que por sua vez, precede a da proporcionalidade 

em sentido estrito. 

a) Adequação: o meio será considerado adequado quando for apto a alcançar, ou 

ao menos fomentar o resultado pretendido. 

Nas palavras do doutrinador acima mencionado: “uma medida estatal é 

adequada quando seu emprego faz com que o objetivo legítimo pretendido 

seja alcançado ou pelo menos fomentado.” 

Há aqui um exame absoluto: ou há adequação ou não há. 

 

                                                             
149 In “O proporcional e o Razoável”. In RT n. 798, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2002, pp. 23-
50. 
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b) Necessidade: um ato estatal que limita um direito fundamental é somente 

necessário caso a realização do objetivo perseguido não possa ser promovida, 

com a mesma intensidade, por meio de outro menos gravoso. Ou seja, por 

meio outro ato que limite em menor medida o direito fundamental.  

Há aqui uma análise comparativa: apenas pode-se dizer que uma medida é 

necessária quando confrontada com outra apta a produzir o mesmo fim. 

 

c) Proporcionalidade em sentido estrito: consiste no sopesamento entre a 

intensidade da restrição ao direito fundamental atingido e a importância da 

realização do direito fundamental com ele colidente. Para que uma medida 

seja desproporcional não há necessidade de que atinja o conteúdo essencial 

de determinado direito fundamental, basta que a adoção da medida não tenha 

peso suficiente para justificar a restrição ao direito colidente. 

Ante tudo o anteriormente exposto, como conclusão deste item, tendo como 

premissa o fato de que a grande maioria dos direitos fundamentais são tidos como de 

estrutura principiológica, admitimos também que eles serão mandamentos de 

otimização. Ou seja, serão normas que obrigam que algo seja realizado na maior medida 

possível de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas.  

A proporcionalidade tem sua fundamental importância justamente nessa 

conceituação, vez que consiste na maneira de se aplicar esse dever de otimização ao 

caso concreto. 

Diante do exposto, podemos vislumbrar que a utilização da regra da 

proporcionalidade consiste em instrumento a favor do controle jurisdicional de políticas 

públicas e da busca pela atuação do magistrado que procure a máxima efetivação dos 

direitos fundamentais consagrados em nosso texto constitucional. É através desta regra 

que o magistrado analisará a adequação, a necessidade a proporcionalidade em sentido 

estrito de cada intervenção (ou omissão interventiva) estatal, e poderá buscar a 

realização ótima de todos os direitos fundamentais que colidem no caso concreto. 
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CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do Estado guarda íntima relação com a evolução da política 

e do Direito. Assim, se paulatinamente o Estado assume nova feição e se torna um 

Estado Democrático de Direito, também os direitos fundamentais evoluem, no sentido 

de serem pouco a pouco reconhecidos: primeiro, as liberdades públicas; depois, os 

direitos sociais; em seguinte, os direitos da coletividade; e, finalmente, a evolução 

desses e de outros direitos fundamentais que, independentemente da “geração” a que 

pertençam, têm dupla dimensão: positiva e negativa, e sempre exigirão, em maior ou 

menor medida, uma ação estatal que crie condições para seu exercício. 

No Brasil – embora não tenhamos passado inteiramente pelas fases do “Estado 

Liberal” e do “Estado Social” – a Constituição de 1988 atribuiu, por força de seu artigo 

3º, o caráter democrático ao Estado, manifestando de forma expressa os seus objetivos 

sociais, embora muitas vezes o faça em normas com estrutura de princípio 

(tradicionalmente tratadas como “normas de caráter programático”). Tais normas 

acabaram por atribuir grande margem de discricionariedade ao Poder Executivo, e foi 

assim que governar deixou de ser a simples aplicação dos preceitos estabelecidos em 

Lei e passou a significar a consecução de programas, fins e objetivos planejados 

(políticas públicas) para atingir os objetivos do art. 3º da Carta Constitucional.  

A consecução desses objetivos resultou no rearranjo de antigos preceitos. O 

primeiro deles a ser revisitado foi o princípio da separação dos poderes pela teoria – 

distorcida – montesquiana. Os poderes deixaram de ser vistos de forma estanque e 

incomunicável para serem vistos como funções de um todo unitário. Funções estas a 

serem exercidas em prol da realização dos objetivos e em prol da defesa dos direitos 

fundamentais, todos consagrados em nossa carta constitucional. 

Ao analisar o segundo conceito, o ativismo judicial, procurou-se trazer à luz a 

compreensão de que o conceito se vincula, em solo brasileiro, à noção de atuação, pelo 

Poder Judiciário, extrapolando suas atribuições institucionais, conceituação esta que 

consideramos equivocada. Em decorrência direta da noção de Estado de Direito firmada 

ao longo do trabalho, compreende-se inexistir óbice pré-constituído a impedir que o 

Poder Judiciário, competente para em caráter autêntico e definitivo interpretar as 

normas constitucionais, atue no campo das Políticas Públicas quando provocado para 
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tanto. A atuação jurisdicional neste campo tem por função dar concretude aos 

referenciais previstos na Constituição para a promoção dos direitos fundamentais, seja 

para compelir a Administração Pública a implementar uma determinada política 

pública esquecida, seja para ampliar a já existente.  

Frisamos ainda, por oportuno, que tal compreensão não leva à crença de 

possibilidade de substituição de um agir discricionário (do Executivo) pelo agir 

discricionário judicial. Para que possa ser tida por legitima a atuação jurisdicional no 

campo das políticas públicas, reforça-se a exigência de motivação e coerência das 

decisões, bem como a necessidade de criação de um diálogo institucional, com a 

participação de todas as esferas envolvidas na formulação da solução ao caso concreto, 

afastando assim qualquer caracterização de decisionismo.   

O terceiro conceito analisado, a discricionariedade, foi aqui desvinculada da 

teoria dos conceitos indeterminados para demonstrar que a não é no grau de abstração 

e generalidade da norma que se encontra a discricionariedade administrativa. A 

discricionariedade apenas existe quando, na estática da norma ou diante do caso 

concreto, é dada ao administrador uma pluralidade de decisões legitimas.  

Conforme concluímos no momento oportuno, as políticas públicas se inserem 

dentro do campo de discricionariedade do Poder Público, isso porque, diante da gama 

extensa de direitos a serem assegurados, é dada aos administradores uma pluralidade 

de possibilidades de ação e de realização desses direitos. A discricionariedade para 

tanto, deve estar pautada nos fins constitucionais, vinculando a atuação do 

administrador aos direitos fundamentais e ao dever de boa administração. 

Por isso adentramos a definição de que todo ato e toda atividade da Administração 

Pública que realizam – ou deveriam realizar – uma política pública se sujeitam ao 

controle judicial nos seguintes aspectos: (i) quanto aos pressupostos e/ou elementos150 

vinculados; (ii) aferição pelo judiciário se a discricionariedade atuou dentro de seu 

espaço legítimo do ponto de vista normativo, e do ponto de vista do exercício da função 

administrativa. 

                                                             
150  Não nos cumpre aqui, e nem atenderia às finalidades desse trabalho, realizar maiores 
digressões cobre a dissonância doutrinária em caracterizar quais seriam os elementos e quais 
seriam os pressupostos do ato administrativo. 
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Por fim chegamos à análise dos demais parâmetros para a atuação do magistrados 

e pudemos concluir que mesmo os conceitos mais atuais devem ser revisitados, seja 

para que possam se adaptar ao Estado Democrático de Direito promulgado pela 

Constituição de 1988 (como é o caso do orçamento que passa a ser visto como 

orçamento-programa, e da reserva do possível que deixa de ser vista como obstáculo, 

para ser vista como vetor de conduta futura); seja para atribuir-lhes maior rigor 

metodológico, a fim de que sua utilização seja feita como forma de ampliar a proteção 

aos direitos fundamentais, e não para restringi-los (como é o caso do mínimo 

existencial).   

Ao cabo de tudo o anteriormente exposto, uma conclusão lógica salta aos olhos, 

que pode parecer a princípio insatisfatória, mas é, contudo, a única possível pelo tudo 

o quanto foi analisado: não há, a priori, limites objetivos e fixos ao controle 

jurisdicional de políticas públicas. Há, em verdade, o dever do magistrado de analisar, 

sempre com vinculação ao caso concreto, a conjuntura de todos os parâmetros 

oferecidos ao controle, de forma a sempre, através de um juízo de ponderação ou da 

utilização da regra da proporcionalidade, chegar a uma conclusão ótima, capaz de 

garantir o máximo de efetivação a todos os direitos fundamentais postos em embate. 

  



XCIII 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

ABBOUD. Georges. DISCRICIONARIEDADE: alcance da atuação administrativa e 

judicial no Estado Constitucional. Tese de Doutorado apresentada na Faculdade de 

Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2013. 

ABBOUD. Georges. Discricionariedade Administrativa e Judicial: O ato 

administrativo e a Decisão Judicial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. 

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. SILVA, Virgílio Afonso da (trad.). 

2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2011. 

ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. “Os Direitos Fundamentais na Constituição de 

1988”, in Vinte anos da Constituição, Revista AASP, ano XXVIII, n. 99, São Paulo: 

AASP, pp. 42-53. 

AMANCIA, Natália Alves. O princípio da dignidade da pessoa humana na 

jurisprudência do STF (monografia apresentada à Escola de Formação da Sociedade 

Brasileira de Direito Público – SBDP), São Paulo, 2010, disponível em 

http://www.sbdp.org.br/arquivos/monografia/197_Monografia%20Natalia%20Amanc

ia.pdf, acesso em 01/08/2013. 

AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha: em busca de critérios jurídicos para 

lidar com a escassez de recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 

__________. “Interpretação dos Direitos Fundamentais e o Conflito entre Poderes”, in 

TORRES, Ricardo Lobo (org). Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed., Rio de Janeiro 

Renovar, 2001, pp. 99-120). 

ANTONIO, Nilva M. Leonardi. “O controle jurisdicional de políticas públicas como 

controle de constitucionalidade e seus limites”, in GRINOVER, Ada Pellegrini; 

WATANABE, Kazuo (Orgs.). O controle jurisdicional de políticas públicas, Rio de 

Janeiro: Forense, 2011, pp. 183- 212. 



XCIV 
 

ARRUDA NETO, Pedro Thomé de. Ativismo judicial nas políticas públicas: efetivação 

do controle judiciário no Estado de direito contemporâneo brasileiro. Fórum 

Administrativo – FA, B e l o Horizonte, ano 13, n. 146, p. 58-65, abr. 2013. 

BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle 

das políticas públicas. Revista de Direito Administrativo, vol. 240. Rio de Janeiro: 

Editora Renovar, 2006, pp. 83-103. 

__________. “Constitucionalização das politicas públicas em matéria de direitos 

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

In: Direitos Fundamentais: orçamento e "reserva do possível". SARLET, Ingo 

Wolfgang; e TIMM, Luciano Benetti (Orgs.). 2ª Ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2008, p. 111-147. 

__________. “O começo da história: a nova interpretação constitucional e o papel dos 

princípios no direito brasileiro”. In: A nova interpretação constitucional: ponderação, 

direitos fundamentais e relações privadas. BARROSO, Luis Roberto (Org.). Rio de 

Janeiro: Renovar, 2008, p. 327-378 

__________. “O mínimo existencial e algumas fundamentações: John Rawls, Michael 

Walzer e Robert Alexy”. In: Legitimação dos direitos humanos. TORRES, Ricardo 

Lobo (Org.). Rio de Janeiro, Renovar : 2007. p. 97-135. 

BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo – Os 

conceitos fundamentais e a contrição do novo modelo. 2ª ed. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2010. 

__________. “Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional 

brasileiro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo)”, in Revista Diálogo 

Jurídico, Ano I, Vol. I, nº 6, Salvador, setembro de 2011, p.4. Disponível em:  

http://www.direitopublico.com.br/pdf_6/DIALOGO-JURIDICO-06-SETEMBRO 

2001 LUIS-ROBERTO-BARROSO.pdf, acesso em 01/08/2013. 

__________. BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da histórica: a nova interpretação 

constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: Interpretação 



XCV 
 

Constitucional. SILVA, Virgílio Afonso da (Org.). 1ª ed., São Paulo: Editora 

Malheiros, 2010, pp. 271-316. 

BITTAR. Eduardo C. B. e ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do 

Direito. 9ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2011. 

BOBBIO. Norberto. Teoria da norma jurídica. Tradução de Fernando Pavan Baptista e 

Ariani Bueno Sudatti, São Paulo: Edipro: 2001. 

__________. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução de Maria Celeste Cordeiro 

Leite dos Santos. 10ª ed. Brasília: Universidade de Brasília, 2009. 

BONAVIDES. Paulo. Curso de direito constitucional. 25ª ed. São Paulo: Editora 

Malheiros, 2010. 

__________. Ciência Política. 16ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2009.  

__________. Teoria Geral do Estado. 8ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2010. 

BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em Direito. In “Políticas 

Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico”. São Paulo: Saraiva, 2006. 

BURGO, Vitor. “O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário”, in 

GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Orgs.). O controle jurisdicional 

de políticas públicas, Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 73-91. 

CAMARGO, Manuela Oliveira. “Proporcionalidade e razoabilidade na jurisprudência 

do STF: os casos de conflitos entre princípios da ordem econômica”, in COUTINHO, 

Diogo; VOJVODIC, Adriana M (coords.). Jurisprudência Constitucional: como decide 

o STF?, São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 37-52. 

CANELA JR., Osvaldo. “O orçamento e a ‘Reserva do Possível’: dimensionamento no 

controle judicial de políticas públicas”, in GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, 

Kazuo (Orgs.). O controle jurisdicional de políticas públicas, Rio de Janeiro: Forense, 

2011, pp. 225-236. 

CARVALHO. Gustavo Marinho. Precedentes administrativos no direito brasileiro. São 

Paulo: Editora Contracorrente, 2015. 



XCVI 
 

COELHO, Paulo Magalhães da Costa. Controle jurisdicional da administração pública. 

São Paulo: Saraiva, 2002. 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 

CONTINENTINO, Marcelo Casseb. Ativismo judicial: considerações críticas em torno 

do conceito no contexto brasileiro. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 14, n. 

72, p. 123-155. mar./abr. 2012. 

 

CORTEZ, Luis Francisco Aguilar. “Outros limites ao controle jurisdicional de políticas 

públicas”, in GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Orgs.). O controle 

jurisdicional de políticas públicas, Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 285-307. 

COSTA, Suzana Henriques da. “O Poder Judiciário no controle de políticas públicas: 

uma breve análise de alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal”, in 

GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Orgs.). O controle jurisdicional 

de políticas públicas, Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 451-466. 

DAL BOSCO, Maria Goretti; VALLE, Paulo Roberto Dalla. “Novo conceito da 

discricionariedade em políticas públicas sob um olhar garantista, para assegurar direitos 

fundamentais”, disponível na internet, em 

http://www.compedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/direito_humano_adm_pub_

maria_dal_bosco_e_paulo_valle.pdf, acesso em 05/08/2013. 

DANIEL, Juliana Maia. “Discricionariedade administrativa em matéria de políticas 

públicas”, in GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Orgs.). O controle 

jurisdicional de políticas públicas, Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 92-124. 

__________. O mínimo existencial no controle jurisdicional de políticas públicas. 

Mestrado em Direito Processual, orientação de Ada Pellegrini Grinover. Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, 2013. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. I, São 

Paulo: Malheiros, 2001. 



XCVII 
 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª ed. São Paulo: Editora 

Atlas, 2010. 

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério (trad. Nelson Boeira). 3ª ed., São 

Paulo: Martins Fontes, 2011. 

FERRAZ, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 4ª ed. São Paulo: Editora 

Atlas, 2003. 

FERREIRA, Éder. “As ações individuais no controle judicial de políticas públicas”, in 

GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Orgs.). O controle jurisdicional 

de políticas públicas, Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 333-351. 

FREITAS, Juarez de. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 

4ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009. 

__________. “A melhor interpretação constitucional ‘versus’ a única resposta correta”. 

In: Interpretação Constitucional. SILVA, Virgílio Afonso da (Org.). 1ª ed., São Paulo: 

Editora Malheiros, 2010, pp. 317-356. 

GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 

2009. 

GOUVÊA. Marcos Maselli. O controle judicial das omissões administrativas: novas 

perspectivas de implementação dos direitos prestacionais. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2003.  

GRINOVER, Ada Pellegrini. “O controle jurisdicional de políticas públicas”, in 

GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo. O controle jurisdicional de 

políticas públicas, Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 125-150. 

__________. WATANABE, Kazuo. O Controle Jurisdicional de Políticas Públicas. Rio 

de Janeiro: Forense, 2011. 

HABERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da 

Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da 

Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Reimpr. 2002. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris, 1997. 



XCVIII 
 

HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. 2ª. edición. Madrid: Centro de 

Estudios Constitucionales, 1992. 

__________. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991. 

JACOB, César Augusto Alkmin. “A ‘Reserva do Possível’: obrigação de previsão 

orçamentária e de aplicação da verba”, in GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, 

Kazuo (Orgs.). O controle jurisdicional de políticas públicas, Rio de Janeiro: Forense, 

2011, pp. 237-283. 

LAGE, Livia Regina Savergnini Bissoli. “Políticas públicas como programas e ações 

para o atingimento dos objetivos fundamentais do Estado”, in GRINOVER, Ada 

Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Orgs.). O controle jurisdicional de políticas públicas, 

Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 151-182. 

MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 25ª ed. São 

Paulo: Editora Malheiros, 2008. 

MENDONÇA, Priscila Faricelli de. “O papel do juiz na efetiva implementação da 

política pública. Como administrar a implementação?”, in GRINOVER, Ada 

Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Orgs.). O controle jurisdicional de políticas públicas, 

Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 399-418. 

MONTESQUIEU. Charles de Secondat. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 

1993. 

MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do Direito, I, (trad. Peter Naumann, Eurides 

Avance de Souza), 2ª ed., São Paulo: RT, 2009. 

__________. Métodos de trabalho do direito constitucional. Porto Alegre: Editora 

Síntese, 1999. 

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Ativismo judicial, pragmatismo e capacidades 

institucionais: as novas tendências do controle judicial dos atos administrativos. Revista 



XCIX 
 

Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 10, n. 39, p. 936, out./dez. 

2012. 

ONODERA, Marcus Vinicius Kiyoshi. “O controle judicial das políticas públicas por 

meio do mandado de injunção, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e 

arguição de descumprimento de preceito fundamental. Contornos e perspectivas”, in 

GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Orgs.). O controle jurisdicional 

de políticas públicas, Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 419-450. 

PIRES, Luis Manuel Fonseca. A competência discricionária administrativa conforme 

os âmbitos da função administrativa e seu controle pelo Poder Judiciário. Tese 

apresentada para a obtenção do título de Doutor em Direito do Estado – Direito 

Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo: 2008. 

QUEIROS, Cristina. “Direitos fundamentais: questões interpretativas e limites de 

justiciabilidade.” In: Interpretação Constitucional. SILVA, Virgílio Afonso da (Org.). 

1ª ed., São Paulo: Editora Malheiros, 2010, pp. 165-216. 

REALE. Miguel. Lições preliminares de direito. 24ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 

1999. 

SABINO, Marco Antonio da Costa. “Quando o Judiciário ultrapassa seus limites 

constitucionais e institucionais: o caso da saúde”, in GRINOVER, Ada Pellegrini; 

WATANABE, Kazuo (Orgs.). O controle jurisdicional de políticas públicas, Rio de 

Janeiro: Forense, 2011, pp. 353-386. 

SADEK, Maria Teresa. “Judiciário e arena pública: um olhar a partir da ciência 

política”, in GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Orgs.). O Controle 

Jurisdicional de Políticas Públicas, Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 1-32. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 7ª ed. Porto Alegre: 

Editora Livraria do Advogado, 2007. 

SARMENTO, Daniel. “Reserva do possível e mínimo existencial”. In: Comentários à 

Constituição Federal de 1988. BONAVIDES, Paulo (Org.). Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2009, p. 371-388. 



C 
 

SASTRE. Silvia Díez. El precedente administrativo – Fundamentos y eficacia 

vinculante. Madrid: Marcial Pons, 2008. 

SILVA. José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33ª ed. São Paulo: 

Editora Malheiros, 2010. 

SILVA, Virgílio Afonso. Direitos Fundamentais – conteúdo essencial, restrições e 

eficácia. 2ª ed; São Paulo: Editora Malheiros, 2010. 

__________. “O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 

constitucionais”, in Revista de Direito do Estado 4 (2006), p. 24, disponível em 

http://static.atualidadesdodireito.com.br/marcelonovelino/files/2012/04/VASConteud

o_essencial.pdf, acesso em 05/08/2013. 

__________.  O proporcional e o Razoável. In RT n. 798, Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2002, pp. 23-50. 

TANNUS, Rafael Calil – Interpretação constitucional e o controle judicial de políticas 

públicas – Tese de mestrado sob orientação da Prof.ª Maria Garcia. Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 2009. 

VALIM, Rafael. José Roberto Pimenta Oliveira e Augusto Neves Dal Pozzo (Coord). 

Tratado sobre o princípio da segurança jurídica no Direito Administrativo. São Paulo: 

Editora Fórum, 2013.  

VELOSO, Juliano Ribeiro Santos. O controle judicial das políticas públicas (ativismo 

judicial) e a necessária releitura do ato e processo administrativo. Fórum Administrativo 

– FA, Belo Horizonte, ano 11, n. 127, p. 4148, set. 2011. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Introdução ao Estudo do Direito. 2ª ed. São Paulo: Editora 

Atlas, 2008. 

VILLEY, Michel. A formação do pensamento jurídico moderno. São Paulo: Editora 

Martins Fontes, 2009. 

WANG, Daniel Wei Liang. Poder Judiciário e participação democrática nas políticas 

públicas de saúde. Dissertação de mestrado defendida na Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo no ano de 2009, disponível em 



CI 
 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-21062011-134507/pt-br.php, em 

06/18/2013. 

WATANABE, Kazuo. “Controle jurisdictional das políticas públicas – ‘Mínimo 

Existencial’ e demais direitos fundamentais imediatamente judicializáveis”, in 

GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Orgs.). O controle jurisdicional 

de políticas públicas, Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 213-224. 

ZANETI JR., Hermes. “A Teoria da Separação de Poderes e o Estado Democrático 

Constitucional: Funções de Governo e Funções de Garantia”, in GRINOVER, Ada 

Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Orgs.), O Controle Jurisdicional de Políticas 

Públicas, Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 33-72. 

ZUFELATO, Camilo. “Controle judicial de políticas públicas mediante ações coletivas 

e individuais”, in GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Orgs.). O 

controle jurisdicional de políticas públicas, Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 309-331. 

 

 


