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Ele estava com Deus no princípio. 

Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; 

Sem ele, nada do que existe teria sido feito. 

Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. 

 



 
 

RESUMO 

 

A sociedade plural e as demandas coletivas provocaram mudanças na atuação do judiciário na 

sociedade contemporânea. Em busca de efetivar os direitos sociais, o juiz assumiu o papel de 

administrador público, criando ou alterando política pública. Esta monografia reúne a opinião 

teórica de autores consagrados na área da filosofia do direito: Abramovich, Cappelletti, Courtis, 

Dworkin, Grinover, Raws, Waldrom e Zagrebelsy. O juiz administrador é um fenômeno que 

se fortalece, principalmente, em país de recente constitucionalidade. 

 

Palavras-Chave: Filosofia do Direito, Constitucionalismo, Políticas Públicas, Juiz 

Administrador.  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The plural society and the collective demands promoted changes in the performance of the 

judiciary of contemporary society. Trying to enforce social rights, the judge assumed the role 

of public administrator, creating or changing public policy. This monograph shows the 

theoretical opinion of some leading authors in the area of the philosophy of law: Abramovich, 

Cappelletti, Courtis, Dworkin, Grinover, Raws, Waldrom and Zagrebelsy. The Administrator 

Judge is a phenomenon that is strengthened, mainly in the countries of recent constitutionality 
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1. Introdução. 

1.1. Recorte Metodológico e os Motivos para a Escolha do Tema. 

 

Surge o debate sobre o Juiz Administrador, diferente do juiz que ocupa o papel de 

legislador e do juiz ordinário, o exercício do juiz no lugar do gestor público ganha espaço em 

países com constituições novas, pluralidade social e convivência de diversas concepções de 

Estado. 

Apresenta-se a visão de alguns filósofos do direito sobre a atuação do judiciário na 

efetivação de política públicas e outras demandas populares. É importante deixar claro esse 

Recorte Metodológico. Não se trata de uma análise sobre o Neoconstitucionalismo, Ativismo 

ou Judicialização, o que se pretende é expor a opinião de autores reconhecidos sobre a atuação 

do juiz no papel que é destinado ao Administrador Público do Poder Executivo, tanto de autores 

que escreveram a favor como daqueles que escreveram contrariamente a essa ideia. Tenta-se 

identificar o que cada doutrinador estabelece como área de atuação do juiz. O Objetivo é 

apontar a opinião dos clássicos (não necessariamente antigos) sobre esses fenômenos que estão 

cada dia mais enraizados. 

O tema é importante porque a falta dos conceitos teóricos nos debates pode gerar os 

erros sociais que a academia busca evitar ou corrigir. As pessoas fazem discursos emocionados 

que abordam a condição humana em vulnerabilidade e, tendo isso em foco, justificam a ação 

do judiciário para resolver as mazelas da sociedade. 

A ciência precisa de outras informações. A ciência se debruça sobre os fenômenos e 

não apenas sobre os discursos. Muitos autores, tantos os que apoiam a atuação do juiz em 

substituição ao administrador, quanto os que são contrários a essa ideia, não inserem, nos 

próprios textos, a opinião oposta de autores academicamente reconhecidos e, não raras vezes, 

não inserem nem mesmo a doutrina acadêmica que defende ou rejeita a atuação do juiz para 

criar políticas públicas.  

O presente trabalho não defende um lado específico. O foco é mostrar o que os filósofos 

consagrados do direito disseram sobre o tema. Todavia, não é uma tarefa fácil encontrar esse 

debate formalizado e sistematizado.  É politicamente incorreto falar mal de políticas públicas 

ou de contradizer demandas populares. Ninguém quer ser rotulado como uma pessoa contrária 

às minorias, aos pobres ou à corrupção. Afirmar que determinada política pública é indevida 

pode resultar em situações socialmente desagradáveis. Por isso é difícil encontrar autores que 

se manifestam prontamente e abertamente contra tais sentenças e, quando fazem, usam uma 
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linguagem mais geral com muitas ressalvas. São raras as referências bibliográficas diretas e 

contrárias ao fenômeno, pois a maioria dos autores aponta sua opinião em meio a várias outras 

condições e temas.  

Até mesmo alguns mais ousados, como Jeremy Waldron e John Rawls, fazem as suas 

observações condicionando-as a um modelo de sociedade pré-estabelecido e com ampla 

descrição de pressupostos e contextos. 

Espera-se que seja possível ao leitor, tanto aquele apaixonado pelo Juiz Administrador 

como aquele que discorda dessa atuação, reconhecer sua proximidade com a opinião de nomes 

consagrados e, assim, solidificar o argumento a ser usado para defender ou criticar uma das 

posições. 

Os clássicos são importantes porque passaram por uma sabatina acadêmica durante 

décadas, recebendo notoriedade por seu conteúdo. Decorrem da filosofia do direito e foram 

escritos por quem praticou e pensou a jurisdição. Tornam-se fundamentais no debate, mesmo 

que seja para serem superados.    

 

 

1.2. O Juiz Administrador. 

 

Os princípios não podem, em nenhum caso, ganharem aplicação de regra, ao preço 

de produzirem injustiças que subvertem a crença na própria juridicidade, na 

Constituição e no ordenamento. Das decisões judiciais, deve-se requerer que 

apresentem um nível de racionalidade discursiva compatível com o atual conceito 

processual de cidadania, com o conceito de Häberle da comunidade aberta de 

interpretes da constituição. (MENILICK DE CARVALHO NETO, 1999)1 

 

Os tempos mudaram e a atividade jurisdicional “passou” a substituir, em muitas 

situações, o papel do executivo e do legislativo, não apenas nos casos de complementação de 

lacunas da lei, mas afastando as leis ou determinando uma atuação administrativa diferente 

daquela já existente, com base em projetos pensados por juízes e estipulados em sentenças, e 

não com base em projetos elaborados por técnicos e gestores. Na atividade jurisdicional, existe 

uma diferença entre a sentença prolatada em razão de omissão legislativa daquela que 

                                                           
1 CARVALHO NETTO, Menelick de. A hermenêutica constitucional sob o paradigma do Estado Democrático de 
Direito. In: Notícia do Direito Brasileiro. Nova série. N. 6. Brasília: Faculdade de Direito da UnB, 1999. p. 249. 
Disponível em: 
https://www.academia.edu/14497539/A_Hermen%C3%AAutica_Constitucional_sob_o_paradigma_do_Estado
_Democr%C3%A1tico_de_Direito  

https://www.academia.edu/14497539/A_Hermen%C3%AAutica_Constitucional_sob_o_paradigma_do_Estado_Democr%C3%A1tico_de_Direito
https://www.academia.edu/14497539/A_Hermen%C3%AAutica_Constitucional_sob_o_paradigma_do_Estado_Democr%C3%A1tico_de_Direito
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desconsidera a lei já existente, em que se emite um provimento diverso ao normativo, e, 

principalmente, da sentença que cria uma política pública. 

Não deixa de ser um debate sobre os paradigmas constitucionais do papel do Estado na 

proteção e promoção de direitos sociais. Trata-se das diferenças entre o Estado de Direito 

(Liberal), o Estado Social2 e o Estado Democrático de Direito3. 

MENELICK DE CARVALHO NETO ensina que o primeiro paradigma constitucional, o 

Estado de Direito, rompe com as concepções do antigo-medieval, viabilizando uma sociedade 

que descobre a possibilidade existir sem a escravidão e sem a servidão, “a possibilidade de se 

afirmar pela primeira vez na história que todos os homens são livres, iguais e proprietários”4. 

É o momento em que o indivíduo se vê como uma “mônada isolada, cheia de apetites e plena 

de egoísmo no mercado, e não mais como um microcosmo que só adquiriria sentido como parte 

de um todo, a sociedade”5. O professor segue informando que constitucionalismo social surge 

após a I Guerra Mundial e redefine os direitos fundamentais de “liberdade e igualdade”, 

ampliando a lista de direitos inerentes ao indivíduo; a ideia de liberdade agora se assenta numa 

igualdade tendencialmente material, através do reconhecimento na lei das diferenças materiais 

entre as pessoas e sempre a proteção do lado mais fraco das várias relações. É precisamente 

com essa mudança básica que os direitos sociais coletivos se importam; é com ela que a ideia 

de liberdade passa a ser exigência de leis que reconheçam materialmente as diferenças, dando 

autonomia ao do Direito do Trabalho, à Previdência Social e à noção da propriedade 

                                                           
2 FERRAZ. Tércio Sampaio. O Judiciário frente à divisão dos poderes: Um princípio em decadência?. Revista USP, 
Dossiê Judiciário, Universidade de São Paulo, n° 21, março/abri/maio 1994, p. 18. Autor vai defender a ideia de 
que, no contexto do Estado social, a legislação simbólica, quer referida a direitos fundacionais, quer aos direitos 
sociais, exprimiria um sentido promocional prospectivo que supõe, para além da liberdade individual enquanto 
liberdade negativa, uma liberdade positiva, cujo exercício não está remetido a um tempo passado, e sim a um 
tempo futuro, na medida em que ela não é "um princípio a ser defendido, mas a ser realizado.  
3 Sobre os paradigmas no direito, Menelick de Carvalho Netto aponta a existência de quatro marcos teóricos 
distintos: “O primeiro seria o pré-moderno que engloba a antiguidade e a Idade Média, no qual o Direito era 
tratado como um conjunto normativo, indiferenciado de religião, moral, tradição e costumes, 
transcendentalmente justificados, que consagrava os privilégios de cada uma das castas e suas facções. Sob tal 
paradigma, o juiz tinha a função de realizar a justiça, aplicando as normas concretas e individuais 
casuisticamente, pela ausência de normas gerais e abstratas válidas para todos. Por sua vez, o paradigma da 
modernidade se divide em três grandes paradigmas constitucionais: o do Estado de Direito, o do Estado de Bem-
Estar Social e o do Estado Democrático de Direito” .In CARVALHO NETTO. Menelick de. A hermenêutica 
constitucional sob o paradigma do estado democrático de direito. In: CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade 
(coord.). Jurisdição e hermenêutica constitucional no estado democrático de direito. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2004. 
4 CARVALHO NETO, Menelick de. A contribuição do direito administrativo enfocado da ótica do administrado 
para uma reflexão acerca dos fundamentos do controle de constitucionalidade das leis no brasil: um pequeno 
exercício de teoria da constituição. Porto Alegre. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, v. 68, n. 2, p 67 – 84, 
abr-jun. 2002.p.75 Disponível em: 
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/51380/006_carvalhonetto.pdf?sequen  
5 Ibid. p.76. 

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/51380/006_carvalhonetto.pdf?sequen
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condicionada a uma função social, não mais vista como um direito absoluto, mas 

condicionado.6  Em alguns países de constitucionalidade recente, esse aumento do Estado 

Administrativo, representado pelo poder executivo, produziu regimes totalitários que tentavam 

entregar esses direitos, mas reduziam a cidadania em seus conceitos democráticos. 

O Estado Democrático de Direito, último paradigma, é locus em que vive o juiz 

administrador. A questão do público e do privado é questão central: o público não mais pode 

ser visto como estatal ou exclusivamente como estatal e o privado não mais pode ser visto 

como egoísmo. A complexidade social chegou a um ponto tal que vai ser preciso que as 

organizações da sociedade civil defendam interesses públicos contra o estado privatizado, o 

estado empresário, o estado inadimplente e omisso quanto aos direitos dessa pluralidade de 

cidadãos. Na efetivação dos direitos sociais constitucionalmente consagrados, parece exigir 

prestações positivas por meio de políticas públicas, que ofereçam serviços públicos em sentido 

amplo. O juiz administrador não se limita ao campo dos direitos sociais, mas avança para 

estruturar políticas públicas. 

Podemos assumir ainda que, para a promoção desses direitos, exigem-se do Estado 

iniciativas legislativas e executivas, coordenadas entre si, para promover o acesso dos cidadãos 

a bens públicos, o que compreende as denominadas políticas públicas, e para suprir clamores 

populares7. 

Canotilho já argumentava que a efetivação dos direitos sociais, constitucionalmente 

consagrados, exige prestações positivas, por meio de políticas públicas que ofereçam serviços 

públicos em sentido amplo8. Abramovich e Courtis dedicaram uma obra inteira sobre o tema 

da exigibilidade dos direitos sociais9. O caput do Art. 194 da constituição brasileira parece 

                                                           
6 Ibid. p.77 
7 Destaca-se, por exemplo, no campo da seguridade social e da saúde, os seguintes artigos da Constituição 

Federal Brasileira de 1988 (CF88): Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I - universalidade da cobertura e do atendimento;II - 
uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; III - seletividade e 
distributividade na prestação dos benefícios e serviços; IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;V - eqüidade 
na forma de participação no custeio; VI - diversidade da base de financiamento; VII - caráter democrático e 
descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. Art. 196. A saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação.  
8 CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da república portuguesa anotada. 4. ed. 
Coimbra: Coimbra Ed., 2007. v. 1. p 815-817 
9 ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid. Ttrotta, 
2004.  
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incluir o Poder Judiciário nessa tarefa, ao colocar no plural a expressão “iniciativa dos Poderes 

Públicos”, com “p” maiúsculo, inclusive. 

O Recorte Metodológico não é debater a exigibilidade dos direitos sociais, mas 

demonstrar a opinião doutrinária e variada sobre a atuação do juiz na efetivação desses direitos 

e ao atendimento do clamor social, em diversos temas. Mas não deixa de ser necessário o 

aprofundamento no debate “Constituição formal x Constituição material” promovido por 

MENELICK DE CARVALHO NETO
10. 

Trata-se de um debate que ocorre, predominantemente, dentro dos paradigmas do 

Estado. Deve-se reconhecer, por fim, que a expansão do aparato e das funções estatais e o 

fortalecimento do constitucionalismo que passa a prever direitos sociais, ampliando o controle 

judicial na tutela desses direitos. 

O juiz administrador irá atuar como um centro autónomo prestador de benefícios sociais 

dotado de carácter supletivo em relação aos poderes legislativo e administrativo11. Para alguns 

estudiosos, a atuação judicial como administrador ou legislador pode desequilibrar o equilíbrio 

de poder na democracia, tornando-se o juiz a grande agência administrativa do Brasil: a última 

instância administrativa12. A tarefa de decidir diante de lesão a direitos fica ainda mais difícil 

se o Estado não possuir recursos disponíveis.  

  

 

1.3. A Massificação: O Novo Ator do Processo. 

  

 Na sociedade contemporânea, o indivíduo isolado está desarmado. A vulnerabilidade 

do indivíduo solitário diante das indústrias e dos mercados passa a ser questionada em juízo. O 

judiciário poderia se recusar a receber esse novo tipo de demanda, cuja a parte não era 

determinável e, muitas vezes, incontável.  

                                                           
10 LEITE SAMPAIO, José Adércio (Coordenador). Belo Horizonte: Del Rey, 2003,p. 145. “também aqui coloca-se 
mais uma vez a imperatividade de uma reabordagem teorética que supere o enfoque dicotômico simplista e 
antinômico típico da ótica moderna clássica – Constituição formal x Constituição material”. A Hermenêutica 
Constitucional e os desafios postos aos direitos fundamentais. In Jurisdição Constitucional e Direitos 
Fundamentais. LEITE SAMPAIO, José Adércio (Coordenador). Belo Horizonte: Del Rey, 2003,p. 145. 
11 MORAIS, Carlos Blanco de.  Direitos sociais e controle de inconstitucionalidade por omissão no ordenamento 
brasileiro: activismo judicial momentâneo ou um novo paradigma? Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, 
Belo Horizonte, v. 5, n. 20, p. 215-216, out./dez. 2011. 
12 QUINTAS, Fábio Lima. O juiz como última instância da Administração Pública: o impacto do ativismo judicial 
na ordenação do direito e na função administrativa. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, Belo 
Horizonte, v. 5, n. 20, p. 245-261, out./dez. 2011. 
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 Pergunta-se: Poderíamos evitar o caráter criativo, dinâmico e ativo de um processo 

jurisdicional, cujos efeitos devem ultrapassar as partes fisicamente presentes em juízo? 

 A Massificação é o novo elemento introduzido pelo Estado Administrativo e pela 

Revolução Industrial. As ações e relações humanas assumiram caráter coletivo, mais do que 

individual: elas se referem a grupos, categorias e classes de pessoas. O processo não está mais 

atrelado a lides individuais. A complexidade das sociedades modernas gera situações nas quais 

um único ato do homem pode beneficiar ou prejudicar grande número de pessoas.  

A participação popular atualmente não ocorre mais apenas a partir do próprio indivíduo, 

do cidadão isolado, que seria um ente privilegiado e até endeusado pelas instituições político-

jurídicas do liberalismo. O final do século XX e o século XXI certamente entrarão para a 

História como épocas em que o indivíduo deixa de ser o protagonista de algumas lides, 

surgindo em seu lugar as associações, protegidas constitucionalmente, que se multiplicam nas 

chamadas organizações não-governamentais13. 

 Houve um aumento do tamanho do Estado. As ações do Estado Administrativo 

afetam a coletividade de forma muito mais aguda que o Estado Feudal ou Absolutista. Passa a 

ser necessário rever o esquema tradicional do processo judiciário como "lide entre duas partes" 

(Zweiparteienprozess) e "coisa das partes" (Sache der Parteien)14. A informação falsa 

divulgada por grande sociedade comercial pode, por exemplo, prejudicar amplo número de 

adquirentes de suas ações; a violação da norma antitrus pode causar dano a todos os 

concorrentes atuais ou potenciais; a inobservância do contrato coletivo de trabalho, por erro do 

empresário, pode causar dano a todos os seus empregados. 

 O fato é que a estrutura tradicional do processo não se amoldava à defesa de direitos e 

interesses que extrapolassem o patrimônio da parte autora15. A revisão desses parâmetros 

somava-se às discussões suscitadas pela emergência de novos direitos e pela preocupação da 

sociedade com novas questões desencadeadas pela industrialização e urbanização crescente, 

que tornavam mais extensa a repercussão dos danos, de origem pouco nítida e de difícil 

reparação, em cadeias de ações superpostas. O consumo em massa e a produção industrial 

desafiaram inclusive o meio-ambiente. A defesa da natureza que, supostamente não possuía 

capacidade processual, passa a ser um direito de todos. Esses novos conceitos não permitem 

que a produção judicial permaneça do mesmo jeito. 

                                                           
13 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Reflexões em torno do princípio republicano. São Paulo. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. v. 100, 2005. 
14 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores?  Sergio Antonio Fabris. Porto Alegre. 1999 
15 CAPPELLETI, Mauro, GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Sergio Antônio Fabris. 
Porto Alegre.  1988. p. 49. 
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A insuficiência das categorias tradicionais do processo civil era denunciada, de igual 

forma, pelos direitos individuais homogêneos (art. 81, III, da Lei n. 8.078/90), concebidos ante 

a existência de danos passíveis de individualização e que se projetam do modo plural na 

sociedade. As dificuldades inerentes aos custos da demanda judicial e ao escasso 

reconhecimento dos cidadãos como sujeitos de direitos, aptos a ingressar em juízo, somavam-

se à frequente constatação de que muitos desses conflitos decorriam de relações jurídicas 

assimétricas, marcadas pela vulnerabilidade da parte lesada, sob o prisma fático, econômico e 

jurídico. A reinvindicação do acesso à justiça impeliu o legislador a buscar soluções coletivas 

para tais disputas, como instrumento para assegurar meios mais efetivos de pacificação social, 

que não eram encontrados mediante a cumulação subjetiva de ações, obtida na formação do 

litisconsórcio facultativo ativo. 

A reunião desses distintos aspectos, sob a denominação processo coletivo, não elide as 

complexidades inerentes aos institutos por ela abrangidos. As diferentes características dos 

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, observadas nos conflitos de direitos 

materiais subjacentes, congregam, respectivamente, aspectos de “tutela de direitos coletivos” 

e “tutela coletiva de direitos”16. 

Existem direitos que precedem a existência de uma sociedade organizada, outros que 

decorrem do convívio social e aqueles que se originam o Estado contratado/constituído para 

prestá-los. Esse Estado permitirá que os direitos derivados do anseio da coletividade sejam 

efetivados por meio de serviços públicos ou prestações materiais17.  

Dentro de uma única sociedade existem diferentes coletividades que necessitam de 

diferentes prestações estatais. Um direito, inclusive o direito coletivo, não se confunde com 

uma política social. O direito ao meio ambiente, por exemplo, alcança a todos indistintamente, 

já o direito à moradia exige outra concepção de concretude, inclusive sobre justiça material. 

As pessoas envolvidas nesses conflitos, violações e prejuízos de massa, têm procurado 

descobrir meios eficazes de tutela, não apenas no âmbito do processo político, mas também no 

do judiciário. "Class actions" e "public interest litigation" nos Estados Unidos, "actiotus 

collectives" e "Verbandsklagen" na França, Bélgica, Alemanha e outros lugares, são os 

símbolos do novo e acentuado papel dos tribunais judiciários: essas formas substancialmente 

novas de ação e lide judiciária tornaram-se típicos exemplos do fenômeno de massificação18. 

                                                           
16 ZACASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 2009. p. 32. 
17 Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67760/70368 . Acesso em Novembro 2019. 
18 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Sergio Antonio Fabris. Porto Alegre. 1999 

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67760/70368
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O direito processual mudou substancialmente. A legitimação para agir na tutela do interesse do 

público ou de categoria de classes significa defender pessoas não presentes no processo. 

Diversas nomenclaturas surgiram, tais como: "partes ideológicas"19, "defensores privados do 

interesse público" ou "private attorneys general". A verdade é que muitos reclamaram para si 

a legitimidade para representar as “partes ausentes”, completamente ignorantes de que alguma 

ação tivesse sido aforada em juízo "no seu interesse".   

  

 

1.4. Direitos Sociais Apenas no Século XX ou Desde o Contrato Social? 

  

Alguns autores mencionados neste trabalho, como é o caso de John Rawls, situam-se 

na esfera do contratualistamo. O debate entre os primeiros contratualistas e os 

constitucionalistas modernos (não necessariamente excludentes) é relevante para entender o 

que seria direito sociais em cada um desses momentos. Acirra-se essa divergência quando 

debatida à luz dos sistemas de civil law e common law.  

A ideia de contrato social existia desde a renascença, quando começou o 

enfraquecimento do domínio religioso sobre o Estado, principalmente nas civilizações 

ocidentais. O iluminismo, o comércio e, mais a frente, o desenvolvimento industrial orientaram 

a instituição da teoria do contrato social20.    

O Estado surge como um contrato coletivo para assegurar elementos necessários à 

existência e à proteção da coletividade. Pessoas (comerciantes, fazendeiros, grupos religiosos, 

cientistas, investidores etc) se uniram para viabilizar a segurança, a ordem das relações 

jurídicas, as infraestruturas comuns e outras demandas que a vida em sociedade exigia ou que 

eram desejos comuns de uma sociedade que se pretendia organizar.  

O ponto comum entre Hobbes21, Locke22, Montesquieu23, Rousseau24, e outros, é o fato 

de o convívio social necessitar de uma administração central congruente para assegurar a 

ordem, promover e gerenciar estruturas. Para os contratualistas, a necessidade de segurança, a 

proteção da propriedade privada, o enfrentamento de ameaças externas e internas e o 

tratamento de surtos de doenças (saneamento básico) já existiam antes do século XX e eram o 

                                                           
19 CAPPLETTI, Mauro. Juízes Legisladores?. Sergio Antonio Fabris. Porto Alegre. 1999. Pag. 21 
20 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Constrato Social. Lisboa. Presença. 1966.  
21 BOBBIO, Norberto. Thomas Hobbes. Rio de janeiro. Campus. 1991. 
22 LOCKE, John. Dois Tratados Sobre o Governo. São Paulo. Martins Fontes. 2005. 
23 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Barão de. O espírito das leis. São Paulo. Saraiva. 1998. 
24 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Constrato Social. Lisboa. Presença. 1966. 
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objetivo de uma coletividade que se organizava ou nomeava representantes para administrar 

anseios comuns. Nessa visão contratualista, os direitos sociais seriam o resultado do Contrato 

Social que orienta a relação do Estado e a coletividade. 

Nessa sociedade, o objetivo não era assegurar a abstenção de um Estado ou impedir a 

invasão pública na vida privada, mas juntamente a criação de uma instituição que administrasse 

aquilo que era difuso ou ameaçador da propriedade, aquilo que dependia do consenso social ou 

aquilo que se deveria fazer em conjunto. O direito, dito coletivo, difuso ou social, era a razão 

de existência do Estado, principalmente para a promoção da ordem pública e da vida daqueles 

que contratuaram em sociedade. 

Montesquieu, com exponencial na obra “O Espirito das Leis”, revela a tendência 

contratualista para um sistema de civil law, em que o judiciário possui um papel objetivo e bem 

definido, deixando para o legislativo a criação do direito25. 

A sociedade consistia nas relações de troca entre proprietários. A sociedade política 

torna-se um instrumento calculado para a proteção dessa propriedade e para a manutenção de 

uma relação ordenada26. A conservação da propriedade é o fim maior e principal para os 

homens se unirem e se submeterem a um governo.27  

A fim de viverem em paz uns com os outros e serem protegidos dos restantes homens, 

estabeleceu-se um Estado, que foi instituído quando uma multidão de homens concordou e 

pactuou, cada um com cada um dos outros.28 Em Locke, o dinheiro rompe essa ordem natural 

das relações sociais, tornando a sociedade injusta. Nesse caso, o governo se faz necessário para 

constituir uma nova ordem de relações sociais que colocarão as ações humanas mais uma vez 

em linha com as intenções benéficas e justas.29 

Direitos sociais motivam a manutenção do Contrato Social. Fazendo uma comparação, 

os Direitos Fundamentas derivam da existência ou da necessidade de se garantir a existência 

do ser humano em si, por outro lado, os direitos sociais estão relacionados à razão de existir do 

Estado e apontam o norte para o qual o Estado dirige suas atividades. “Pois todo poder 

concedido em confiança para se alcançar um determinado fim, estando limitado por este 

mesmo fim, sempre que este fim é manifestamente negligenciado, ou contrariado, a confiança 

                                                           
25 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Barão de. O espírito das leis. São Paulo. Saraiva. 1998. 
26 MACPHERSON, Crawford Brough. The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke. Oxford: 
Oxford Univ. Press. 1962. 
27 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. Recife. Clube do Livro Liberal. p. 495, secção 124. 
28  HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo. Abril S.A Cultural e Industrial. 1974 p.111 
29 TULLY, James. A Discourse on Property: John Locke and his adversaries. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 
1980. p.154 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj7p7SFlb3kAhWJHbkGHYM9DwgQjhx6BAgBEAI&url=http%3A%2F%2Fautores-obras-sociologiajuridica.blogspot.com%2F2012%2F11%2Fcrawford-brough-macpherson.html&psig=AOvVaw0_ptZ9yUsK8ZG8YKD4jJYP&ust=1567892549288922
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deve necessariamente ser confiscada (forfeited) e o poder devolvido às mãos daqueles que o 

concederam, que podem depositá-lo de novo onde quer que julguem ser melhor para sua 

garantia e segurança”. 30 

Se entendermos que os Direitos Sociais são a razão de existir do Estado que derivou de 

um Contrato Social, abre-se o debate sobre a exigibilidade dos direitos sociais. O Estado 

contemporâneo desenvolveu complexidades e tarefas que vão além da obrigação de proteger a 

propriedade privada, de proteger a vida das pessoas integrantes do Contrato e de promover 

infraestruturas básicas de saneamento para erradicar doenças.  

O Estado foi crescendo e passou a interagir com outros Estados de diferentes contratos 

sociais. Esses diversos contratos sociais decidiram relacionar entre si e, até hoje, buscam uma 

convivência que desagua nos Direitos Internacionais das Comunidades de Nações.  

O cidadão é aquele que influencia o contrato social representando sua família e seus 

interesses, concordando com os outros sobre objetivos comuns daquela sociedade. O conceito 

de cidadão depende da efetivação dos direitos sociais, posto que ele só contratualizou para 

possuir tais direitos coletivos.  

Diante de outra perspectiva, nobres juristas apontam que os direitos sociais ganham 

corpo com o constitucionalismo 31 e com a luta da classe trabalhadora no início do século XX32, 

porquanto teria sido naquele ambiente que o problema da pobreza e da desigualdade material 

passou a influenciar o direito. Dessa forma, a mudança de paradigmas ocorreu diante da luta 

pela melhora das condições dos trabalhadores e da percepção das distorções intoleráveis que 

levavam à aplicação das noções jurídicas típicas do liberalismo às relações laborais. 

Ou seja, a essência dos direitos sociais teria sido a relação de trabalho que impulsionou 

o Estado a se responsabilizar pela mediação entre trabalhadores e empregadores, contrariando 

a hipótese dos contratualistas. 

A agitação que tomou conta do início do século XX estava vinculada à desigualdade 

material trazida pelos princípios que guiaram o Estado Liberal. O diversos sindicatos e novos 

partidos procuravam instituir uma outra forma de Estado33, originando aquilo que se chamaria 

Estado Social ou Estado de Bem-Estar-Social. Esse novo modelo seria um ponto de equilíbrio 

                                                           
30 LOCKE, John. Dois Tratados sobre o Governo. São Paulo: Martins Fontes. 1998. p.149. 
31 ARAUJO PINTO, Cristiano Paixão. Arqueologia de uma distinção – o público e o privado na experiência histórica 
do direito. In: OLIVEIRA PEREIRA, Claudia Fernanda (org.). O novo direito administrativo brasileiro. Belo 
Horizonte: Forum, 2003. 
32 ABRAMOVICH, Victor; COURTIR, Christian. El umbral de la ciudadanía: El significado de los derechos sociales 
em el Estado Social Constitucional. Buenos Aires: Editores Del Puerto. 2006. P. 224. 
33 HERRERA, Carlos Miguel. Estado, constituição e direitos sociais. São Paulo. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo n° 102. 2017. p. 383. 
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entre o coletivismo russo e o individualismo ocidental. O fato é que a Rússia trazia uma ideia 

que resultaria na União Soviética, confrontando o Estado Liberal. Por outro lado, as questões 

de igualdade material e sociais passavam a incomodar o proletariado de diversos países. 

 

Frente a este “modelo soviético” (a superar), reaparece na reflexão do Direito 

Público a ideia de um “Estado social”, que será desenvolvida na Assembleia 

de Weimar por Friedrich Naumann, seu defensor mais lúcido naquele 

momento34. Em Naumann, o Estado social conserva as raízes desta política 

de integração que remontava, na Alemanha, à política das elites prussianas 

do século XIX, mas, sobretudo, prolonga-se, ante o novo contexto, com um 

reconhecimento dos “direitos dos homens associados” (der Verbandmensch). 

O Estado social aparece como uma espécie de nova síntese orgânica do 

objetivo de integração, equidistante do individualismo ocidental e do 

coletivismo russo35. 

 

Esse contexto histórico é importante na diferenciação entre os contratualistas liberais e 

constitucionalistas modernos. A sociedade do século XX incluiu novos elementos no rol de 

direitos sociais, resultantes da relação de trabalho. Nesse novo paradigma, foram abandonadas 

várias premissas que guiaram o modelo liberal, levando o Estado a estender sua atuação para 

além das esferas que, antes, eram reservadas à iniciativa dos particulares, e a incorporar em 

suas constituições os direitos sociais também chamados “direitos econômicos, sociais e 

culturais” ou “direitos da segunda geração”. 

Seja por causa da precária relação de trabalho entre o proletariado e a burguesia, ou 

pelo conflito entre o pensamento comunistas e o pensamento liberal, é evidente que as duas 

grandes guerras e as revoluções da década de 70 impulsionaram o movimento pela “positivação 

do direito natural”36. Necessariamente pragmático, o fim daquele não se comprometeria com 

uma exploração metafísica da ideia de justiça, assim como evitaria a clássica contraposição 

entre o direito natural e o direito positivo, sendo marca contemporânea a "positivação" daquele 

direito nas cartas constitucionais. Mauro Cappelletti faz uma relevante análise desse processo, 

conforme veremos abaixo. 

Ocorre que o regramento jurídico do Século XIX não foi capaz de levantar barreiras 

valorativas à emergência do nazi-fascismo na Europa dos anos 20 a 40 e ao domínio dos 

                                                           
34 RITTER, Gerhard A. Der Sozialstaat. Entstehung und Entwicklung im internatinalen Vergleich. München: R. 
Olden-bourg. 1989. p. 102-103. 
35 HERRERA, Carlos Miguel. Estado, constituição e direitos sociais. São Paulo. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo  n° 102. 2017. p. 372. 
36 WERNECK, Luiz Vianna. Poder Judiciário, Positivação do Direito Natural e Política. Rio de Janeiro. Revista dos 
Estudos Feministas. 1996.  
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regimes burocrático-autoritários na América Ibérica nos anos 60 a 70. Então, vários princípios 

normativos de legitimidade absoluta foram impostos nos preâmbulos de constituições e nas 

declarações dos direitos fundamentais como fonte obrigatória de limitação de todo o direito 

positivo e do Estado, ampliando a experiência do constitucionalismo democrático. Com o 

constitucionalismo moderno, o direito público passaria a internalizar uma concepção de 

prestação daquilo que é justo e não apenas a positivação ou abstenção de intervenção na vida 

privada37. 

MENELICK DE CARVALHO NETO explica que esse novo modelo propõe a liberdade como 

igualdade material, “através do reconhecimento na lei das diferenças materiais entre as pessoas 

e sempre a proteção do lado mais fraco das várias relações”38. Supera-se o conceito de liberdade 

perante o Estado e introduz-se a liberdade por intermédio do Estado. 

 O constitucionalismo moderno, com seus elementos básicos (uma carta de direitos civis 

libertária com um judiciário dotado da capacidade de impor seu cumprimento) seria a única 

tentativa realista de implementar os valores da lei natural em nosso mundo real. As 

constituições modernas, suas cartas de direitos e o controle constitucional das leis por parte do 

Poder Judiciário, são os componentes de uma “Iei positiva superior” consagrada vinculante e 

obrigatória: elas representam uma síntese de uma espécie de positivismo legal e lei natural39. 

 Esse fato é importante para o debate pretendido nesta monografia. A 

constitucionalização do pós-segunda-guerra mundial e pós-revoluções procurou positivar um 

ideal de justiça, inserindo e detalhando inúmeros direitos. A atuação do juiz administrador é 

apoiada ou questionada justamente em relação à natureza dessas inserções. Esse ideal de justiça 

positivado teria se tornado uma ordenação ou um alvo a se alcançar?! O Professor Marcelo 

Neves vai argumentar dizendo que a incorporação dos ideais de justiça pelo constitucionalismo 

moderno carece, em geral, de eficácia normativa, podendo tal incorporação ser entendida como 

uma "legislação simbólica", visando a atender a "finalidades políticas de caráter não 

especificamente normativo-jurídico40. 

                                                           
37 VIANNA, Luiz Wernek. Poder judiciário, positivação do direito natural e história. Revista Estudos Históricos. 
FGV.1996. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2033. Acesso em 
27/11/2019.  
38 CARVALHO NETO, Menelick de. A contribuição do direito administrativo enfocado da ótica do administrado 
para uma reflexão acerca dos fundamentos do controle de constitucionalidade das leis no brasil: um pequeno 
exercício de teoria da constituição. Porto Alegre. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, v. 68, n. 2, p 67 – 84, 
abr-jun. 2002. p. 77. 
39 CAPPELLETTI, Mauro. The judicial process in comparative perspective. Oxford. Clarendon Press. 1989. 
40 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização simbólica. São Paulo. Acadêmica. 1994.p.32 e 34. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2033
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 Ora, se o direito natural positivado nas constituições não possuem força normativa, não 

haveria espaço para uma atuação do juiz administrador. Mas, para os que defendem que os 

direitos ali elencados são obrigações prestacionais do Estado, caberia ao judiciário garantir sua 

efetivação. E mais, a ausência de força normativa do direito natural positivado nas constituições 

modernas não as condenaria à irrelevância social, pelo contrário, considera-se que eles podem 

cumprir efeitos sociais latentes bem mais significativos.  

Pode-se dizer que o juiz administrador teria sua legitimidade justamente nos conceitos 

abertos e gerais dessa positivação constitucional do direito natural. A legislação simbólica 

serviria para produzir informações de orientação do sistema político para legitimar os valores, 

as expectativas, comportamentos e tipos de ação coletiva que estariam comprometidos com 

ela. 

Esse mesmo argumento pode ser usado por aqueles que defendem que o papel do Poder 

Executivo não pode ser invadido pelo judiciário. Trata-se da discricionariedade em que a 

legislação simbólica e os conceitos gerais e abstratos concedem ao gestor para escolher a 

política pública que deseja implementar. A vagueza e a indeterminação do conceito, presentes 

nas constituições, autorizam o gestor a criar e desenvolver a política pública necessária ao seu 

tempo. 

 Percebe-se a diferença entre os conceitos contratualista do iluminismo e a concepção 

constitucionalista dos direitos sociais. Essa separação de tempo, espaço e filosofia, muitas 

vezes, deixa de ser considerara no debate sobre o juiz administrador. Estudiosos se debruçam 

em defender suas ideias mas partindo de paradigmas diferentes em relação ao ponto de vista 

contrário. Para que o debate seja efetivo, carecemos de estabelecer pontos em comum para 

então poder pensar o Brasil que queremos de uma forma coerente. Não adianta apenas citar 

John Rawls sem abraçar os fundamentos em que ele escreve, o mesmo deve ser feito em relação 

a Mauro Cappelletti. 

A common law e a civil law são panos-de-fundo onde se desenvolve o debate 

contratualista x constitucionalistas diante dos direitos sociais. Ocorre que o sistema brasileiro 

possui as duas características, motivo pelo qual não podemos, exclusivamente, diferenciar o 

debate entre autores da civil law e autores da common law. Os dois sistemas possuem influência 

no Estado brasileiro. É crescente o uso de precedentes juidicais no dia-a-dia da população, 

sendo essa característica relevante do common law, na qual possibilita a orientação pela 

jurisprudência (judge-made-law). Adotou-se também a tradição romano-germânica do civil 

law, onde a construção do direito se origina do legislador. Reconheço a importância de cada 

um desses sistemas, e ire bordá-la ao longo do texto, mas, uma vez que o Brasil tem transitado 
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nesses dois paradigmas, os argumentos dos dois lados são considerados válidos para a realidade 

brasileira.  
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2. O Debate 

 

Seguem abaixo a descrição da doutrina de alguns filósofos do direito e suas reflexões 

sobre Poder Judiciário.  Busca-se identificar o locus do juiz administrador na teoria de justiça 

de cada filósofo. Não é especificamente a opinião do autor sobre o papel do juiz na efetivação 

e criação de políticas públicas, mas os conceitos criados pelos doutrinadores em que 

poderíamos incidir o papel do juiz administrador, ou não. Os teóricos não necessariamente 

escreveram sobre o juiz ocupando o papel do executivo, mas lançaram princípios em que 

podemos verificar a compatibilidade ou não com a função do juiz no desenvolvimento de 

políticas públicas. 

Não se trata de um juízo sobre ser certo ou errado o desempenho de gestão executiva 

pelos juízes, nem dizer qual é a ideia mais adequada entre os filósofos; porém, pesquisei o 

pensamento dos notáveis juristas sobre o papel do juiz na mudança dos tempos.  

Os autores se enquadram nos tempos do Século XX até a contemporaneidade, sendo 

que um dos critérios da seleção foi alcançar o conceito de justiça nos três paradigmas 

constitucionais. 

 

 

2.1. John Raws 

 

“A inevitável vagueza das leis em geral e a grande discrição concedida a sua 

interpretação incentivam uma arbitrariedade ao tomar decisões que só a 

fidelidade à justiça pode atenuar”41 

 

Liberal, contratualista e ex-Professor de filosofia em Havard, John Bordley 

Rawls (1921 - 2002)42 debate a teoria da justiça no auge e no berço do constitucionalismo 

moderno. Sua obra é importante para esta monografia porque discorreu sobre o papel de cada 

um dos poderes e seus agentes, pensando a função que ele considerava pertinente a cada um.   

Partindo de um nivelamento social, em que todos estariam reunidos sob o “véu da 

ignorância”43, uma assembleia decidiria quais os princípios de justiça que guiariam a formação 

de uma sociedade, e as formas de cooperação social que seriam adotadas.  O véu garantiria a 

                                                           
41 Ibid. p. 72. 
42 Disponíevel em: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Rawls. Acesso em 25 de novembro de 2019. 
43 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo. Martins Fontes. 2008.. 10 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1921
https://pt.wikipedia.org/wiki/2002
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Rawls
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igualdade entres os membros da assembleia, seria o estágio inicial, em que ninguém saberia 

quais são os próprios dons, interesses ou capacidades individuais.  Ou seja, a assembleia serve 

para designar os princípios basilares de justiça que conduzirão a formação da sociedade livre e 

igual.  

Denomina-se “posição original de igualdade” aquela que corresponde ao estado de 

natureza, em uma vaga similaridade com a teoria tradicional do contrato social. Essa “posição 

original” não é uma situação histórica real e nem uma condição primitiva da cultura, é tão 

somente uma situação hipotética para se projetar a concepção de justiça de Rawls44. 

 

Presume-se, então, que as partes não conhecem certas particularidades. Em 

primeiro lugar, ninguém sabe qual é seu lugar na sociedade, sua classe nem 

seu status social; ninguém conhece a própria sorte na distribuição dos dotes 

e das capacidades naturais, sua inteligência e força, e assim por diante. 

Ninguém conhece sua própria concepção de bem, as particularidades de seu 

projeto racional de vida, nem mesmo as características especiais de sua 

psicologia, como sua aversão ao risco ou sua tendência ao otimismo ou ao 

pessimismo. As partes também não conhecem as circunstâncias de sua 

própria sociedade45  

 

A “posição original” é o momento em que as partes são protegidas pelo “véu da 

ignorância” e que impede que saibam de suas qualidades e posição social. “Entre as 

características essenciais dessa situação está o fato de que ninguém conhece o seu lugar na 

sociedade, a posição de sua classe ou status social, e ninguém conhece sua sorte na distribuição 

de dotes e habilidades naturais, sua inteligência, força, e coisas semelhantes46” O véu garante 

que ninguém seja desfavorecido ou mesmo favorecido quando da escolha dos princípios que 

ordenarão a estrutura básica da sociedade. A assembleia de pessoas racionais e iguais “é o 

status quo inicial apropriado para assegurar que os consensos básicos nele estabelecidos sejam 

equitativos”47. 

Uma vez adotada a concepção da justiça pela assembleia, passa-se à escolha de uma 

constituição, de um sistema de produção de leis e demais estruturas, sempre baseadas no acordo 

sobre os princípios da justiça inicialmente adotados48.  Esse seria o primeiro estágio de quatro 

estágios da formação do sistema social em ordem lógica. Sucessivamente, os demais estágios 

seriam avaliados perante os princípios estabelecidos sob o “véu de ignorância”. O segundo 

                                                           
44 Ibid.p.12. 
45 RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. São Paulo. Martins Fonte. 2008. p.166. 
46 Ibid. p.13. 
47 Ibid. p.19. 
48 Ibid. p216 
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estágio é protagonizado pela formação da constituição, é a elaboração de “um sistema para os 

poderes constitucionais do governo e para os direitos fundamentais dos cidadãos”49. O terceiro 

estágio contém a definição do legislativo, que se caracteriza pela análise da justiça das leis e 

das políticas.  

 

No primeiro estágio, as partes adotam os princípios de justiça por trás de um véu de 

ignorância. As limitações quanto ao conhecimento disponível para as partes vão 

sendo progressivamente relaxadas nos três estágios seguintes: o estágio da 

convenção constituinte, o estágio legislativo em que as leis são promulgadas de 

acordo com o que a constituição o admite e conforme o exigem e o permitem os 

princípios de justiça, e o estágio final em que as normas são aplicadas por 

governantes e geralmente seguidas pelos cidadãos, e a constituição e leis são 

interpretadas por membros do judiciário. Neste último estágio todos têm completo 

acesso a todos os fatos50. 

 

O foco deste trabalho está no quarto estágio, que é o estágio da aplicação das normas 

aos casos concretos, realizada pelos juízes e também pelos administradores, e o da obediência 

dos cidadãos às normas em geral51.  Como indicado no trecho acima, esse estágio seria o último, 

em que “todos têm completo acesso a todos os fatos”. É importante pensar esse quarto lugar 

destinado ao judiciário e aos administradores, e mais, nota-se que é um espaço compartilhado 

entre o executivo e o judiciário.  

Os quatro estágios seriam uma divisão de trabalho, na qual cada um trata de tipos 

diferentes de questões de justiça social e que o juiz e o administrador, colocados no quarto 

estágio, devem considerar a ponderação já feita pelos agentes racionais da “posição original”.  

O juiz e o administrador não poderiam modificar ou subverter os princípios da justiça, 

tampouco sua representação em um texto constitucional justo, de modo que o esquema 

garantiria a coerência das decisões judiciais e reduziria a discricionariedade natural na 

interpretação das instituições jurídicas.  

Rawls, ao colocar os juízes e os administradores no mesmo estágio do desenvolvimento 

social, atribui a eles a função de efetivar aquilo que foi pensado por aquela assembleia que 

estava sob o “véu de ignorância”, depois pelo constituinte e pelo legislador. O gestor aplicaria 

as normas e o juiz interpretaria as normas. Rawls aproxima a atividade do juiz ao do 

administrador com o objetivo de entregar o bem da vida, ou, como veremos mais abaixo, os 

Bens Primários.  

                                                           
49 Ibid. p42 
50 RAWLS, John. Justiça como Equidade: uma reformulação. Traduzido por Claudia Berliner. São Paulo. Martins 
Fontes. 2003. p. 68. 
51 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo. Martins Fontes. 2008. p. 73. 
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Pensar o papel do juiz na teoria de Rawls requer a análise de um dos trechos mais 

conhecidos de sua obra “Uma Teoria da Justiça” em que discorre sobre o quarto estágio. Afirma 

que a injustiça da lei não é uma razão suficiente para não aderir a ela. Sempre que a estrutura 

básica da sociedade for justa, devemos reconhecer as leis injustas como obrigatórias, desde que 

não excedam certos limites de justiça: 

 

A injustiça de uma lei não é, em geral, razão suficiente para não lhe obedecer 

assim como a validade jurídica da legislação (conforme a define a 

constituição em vigor) não é razão suficiente para concordarmos com sua 

manutenção. Quando a estrutura básica de uma sociedade é razoavelmente 

justa, conforme a avaliação permitida pelas circunstâncias concretas, 

devemos reconhecer as leis injustas como obrigatórias, desde que não 

excedam certos limites de injustiça52. 

 

Em que pese todo o conceito de liberdade e equidade que fundamentou seus princípios 

de justiça, o filósofo parece prestigiar a estabilidade das instituições e, como uma espécie de 

fé, considera que a justiça é um elemento que permeia as estruturas básicas da sociedade, 

mesmo que exista uma suposta injustiça na lei produzida pela sociedade idealizada por ele. 

Logo, ela, a lei, não deve ser afastada da jurisdição pelos juízes, posto que ela emerge dos 

anseios sociais. Pode-se questionar a justiça de uma lei, mas não se recusar a obedecê-la, sob 

pena de colocar em xeque a própria ideia de obediência às leis em geral. É claro, “desde que 

não excedam certos limites de injustiça”, limites os quais são questão de bom senso e 

razoabilidade.  Defende que ocorre “um tipo de injustiça quando juízes e outras autoridades 

deixam de aderir às leis e a suas interpretações apropriadas ao tomar as decisões”.53  

Existe em Rawls uma preocupação para com a igualdade nas decisões judiciais.  “A 

inevitável vagueza das leis em geral e a grande discrição concedida a sua interpretação 

incentivam uma arbitrariedade ao tomar decisões [juízes e administradores] que só a fidelidade 

à justiça pode atenuar”54, pois “os direitos garantidos pela justiça não estão sujeitos a 

negociações políticas nem ao cálculo de interesses sociais”55. Afirma-se que onde encontramos 

a justiça formal, o Estado de Direito e o respeito às expectativas legítimas, é provável que 

também encontremos a justiça substantiva, materializada na sociedade. O desejo de obedecer 

às leis de maneira imparcial e constante, de tratar casos semelhantes de maneira semelhante e 

de aceitar as consequências da aplicação de normas públicas tem uma ligação íntima com o 

                                                           
52 Ibid. p.53. 
53 Ibid. p. 71. 
54 Ibid. p. 72. 
55 RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. São Paulo. Martins Fonte. 2008. p.4. 
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desejo, ou pelo menos com a disposição, de reconhecer os direitos e as liberdades de outros e 

de repetir com equidade os benefícios e os encargos da cooperação social56.  

A justiça não é algo a ser fornecida pelos juízes. Os juízes seriam aplicadores da justiça 

que se originou da assembleia do “véu de ignorância”, que foi validada pela constituição e 

estabelecida em diversas áreas pela produção legislativa. Sobrava ao gestor e ao juiz a aplicação 

da justiça, como se fossem repositores de um supermercado, maestros da distribuição dos Bens 

Primários. O juiz, ao lado do administrador, não está autorizado a afastar a lei. Residente no 

último estágio do desenvolvimento, ele deve manter as observâncias determinadas pelos 

estágios anteriores. 

Ensina que o senso de justiça está atrelado aos termos equitativos de cooperação social 

e à concepção política de especificar uma base pública de justificação; é o desejo de agir em 

relação a outros em termos que eles também possam se estabelecer publicamente57. A ideia de 

Rawls é que a sociedade deve ser um sistema equitativo de cooperação social que permite a 

vantagem razoáveis e racional para cada participante.  

As desigualdades sociais e econômicas são aceitáveis, mas devem satisfazer a duas 

condições: devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos em condições de 

igualdade equitativa de oportunidades e têm de beneficiar ao máximo os membros menos 

favorecidos da sociedade58.  

A desigualdade social segue condicionada a dois princípios:   

  

Princípio da Liberdade Igual. Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais 

abrangente sistema de liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema 

semelhante de liberdades para as outras. 

Princípio da Igualdade Democrática. As desigualdades sociais e econômicas devem 

ser ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo (Princípio da Diferença) 

consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do razoável e (Princípio 

da Oportunidade Justa) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos59. 

 

Esses dois princípios, escolhidos por pessoas racionais livres e iguais, devem regular os 

acordos de cooperação social e toda a relação social. Detalhe importante é que o autor é de 

ideologia liberal, o que não o impede de fazer contundente defesa em pró de uma sociedade 

justa e igualitária. A “justiça como Equidade” apresenta a justiça e a igualdade como dois 

elementos que caminham juntos. A justiça distributiva resultaria da cooperação social e não da 

                                                           
56 Ibid. p.48 – 73. 
57 RAWLS, John. O liberalismo Político. São Paulo. Ática. 2000. p.62. 
58 RAWLS, John. Justiça como equidade - uma reformulação. São Paulo. Martins Fontes. 2003. p. 60. 
59 RAWLS, John. O liberalismo Político. São Paulo. Ática. 2000. p.64. 
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atuação isolada dos juízes ou dos administradores. A justiça como equidade sugere que as 

pessoas, por meio de um consenso, possam chegar à ideia de cooperação em uma sociedade 

democrática, mas que também reconheça a existência de uma vantagem razoáveis e racional 

para cada participante desse ajuste.   

Nesse desafio de entender o que é a igualdade para Rawls, o leitor se depara com o 

conceito do “Princípio da Diferença”, em que ele aceita haver desigualdades sociais desde que 

os menos favorecidos possam ser beneficiados com essas desigualdades. 

A missão dos juízes e dos administradores, em Rawls, é esta: garantir que a cooperação 

social possa efetivar a liberdade igual, a igualdade democrática, a vantagem da diferença em 

favor da sociedade e a oportunidade justa, pensadas na assembleia realizada sob o “véu de 

ignorância”. Deve existir um mínimo comum e uma possibilidade de acesso comum para todos 

da sociedade.  

O princípio da diferença teria limite no princípio da liberdade, reafirmando a base 

liberal do filósofo. A violações das liberdades básicas não podem ser justificadas nem 

compensadas por vantagens econômicas e sociais. Ou seja, a injustiça das circunstâncias 

decorrentes de talentos pessoais, da sorte bruta ou até mesmo do trabalho excessivo por parte 

de algumas pessoas da sociedade, deve ser combatida pelo princípio da diferença, em que se 

permite o desigual desde que a sociedade, como um todo, se beneficie dessa desigualdade. 

 Uma vez entendida a base desse pensamento, podemos retomar o papel do juiz na 

sociedade de Rawls. A distribuição ou a garantia sobre os bens primários é uma 

responsabilidade do juiz e do administrador, no quarto estágio de formação da sociedade de 

Rawls. Bens primários são vistos como aquilo que responde às necessidades dos cidadãos, ao 

contrário de suas preferências e desejos60. Os bens primários são compostos, basicamente, 

pelos direitos, liberdades e oportunidades fundamentais, pela renda e pela riqueza, e pelas bases 

sociais do auto respeito. Conforme Rawls, os bens primários podem ser sintetizados em cinco 

categorias61: 

                                                           
60 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo. Martins Fontes. 2008. p. 210. 
61 RAWLS, John. Social Unity and Primary Goods. In: SEN, Amartya; WILLIAMS, Bernard. Utilitarianism and 
Beyond. Cambridge. Cambridge University Press. 1982. p.162. 1- As liberdades fundamentais (liberdade de 
pensamento, liberdade de consciência etc.): essas liberdades constituem as condições institucionais de fundo 
que são necessárias ao desenvolvimento e ao exercício pleno e informado das duas faculdades morais; essas 
liberdades também são indispensáveis à proteção de vasta gama de concepções determinadas do bem (dentro 
dos limites da justiça). 2- A liberdade de movimento e de livre escolha da ocupação: essas oportunidades 
permitem perseguir diferentes fins últimos e levar a cabo a decisão de revê-los e alterá-los, se o desejarmos. 3- 
As capacidades e prerrogativas de posições e cargos de responsabilidade: propiciam à pessoa amplo espaço para 
diferentes capacidades sociais e de autogoverno. 4- Renda e riqueza, entendidas em sentido amplo, como meios 
polivalentes: renda e riqueza são necessárias, direta ou indiretamente, para a realização de ampla gama de fins, 
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(a) First, the basic liberties as given by a list, for example: freedom of thought and 

liberty of conscience; freedom of association; and the freedom defined by the liberty 

and the integrity of the person, as well as by the rule of law; and finally the political 

liberties; 

(b) Second, freedom of movement and choice of occupation against a background 

of diverse opportunities;  

(c) Third, powers and prerogatives of offices and positions of responsibility, 

particularly those in the main political and economic institutions;  

(d) Fourth, income and wealth; and 

(e) Finally, the social basis of self-respect.  

  

O bens primários exprimem uma junção de liberdades individuais com direito ao acesso 

à renda, emprego e posição social. O quarto estágio (juiz e gestor) supõe garantir a existência 

desses elementos na sociedade. Todos os bens primários – liberdade e oportunidade, renda e 

riqueza, e as bases do respeito de si mesmo – devem estar igualmente acessíveis para aqueles 

que participam da sociedade, a menos que uma distribuição desigual resulte em benefícios para 

os menos favorecidos. 

 A distribuição desigual passível de ser admitida, também chamada de princípio da 

diferença, faz parte do “Pluralismo Razoável”, expressão utilizada pelo autor para definir a 

sociedade plural descrita em suas obras. “A diversidade de doutrinas religiosas, filosóficas e 

morais existentes em sociedades democráticas modernas não é uma mera condição histórica 

que logo passará; é um aspecto permanente da cultura pública de uma democracia. Nas 

condições políticas e sociais garantidas pelos direitos e liberdades básicos de instituições livres, 

pode surgir e perdurar uma grande diversidade de doutrinas abrangentes conflitantes e 

irreconciliáveis, mas razoáveis, caso já não existissem. E esse fato das sociedades livres que 

denomino fato do pluralismo razoável”62.  

Percebe-se a inserção de novos elementos na doutrina contratualista, tal como o papel 

da justiça na criação do Estado, o senso de cooperação em favor do outro e a busca pela 

igualdade material. O Estado surgiria da cooperação dos homens, produzindo um sistema de 

normas públicas que define um esquema de atividades que conduz os homens a agirem juntos 

a fim de produzir um total maior de benefícios e atribui a cada um deles certos direitos 

                                                           
quaisquer que sejam. 5- As bases sociais do auto-respeito: trata-se daqueles aspectos das instituições básicas 
que em geral são essenciais para que os cidadãos adquiram um sentimento vigoroso de seu valor como pessoas 
e para que sejam capazes de desenvolver e exercer suas faculdades morais e promover seus objetivos e fins com 
autoconfiança. Registro que as ideias de Rawls são amplamente utilizadas para criticar o utilitarismo que 
procedia o pensamento jurídico da época. O utilitarismo é uma doutrina ética que foi defendida principalmente 
por Jeremy Bentham e John Stuart Mill que afirma que as ações são boas quando tendem a promover a felicidade 
e más quando tendem a promover o oposto da felicidade. Utilitarismo é amplamente conhecido pela seguinte 
frase “a melhor ação é a que procura a maior felicidade para o maior número de indivíduos". 
62 RAWLS, John. Justiça como equidade - uma reformulação. São Paulo. Martins Fontes. 2003. 
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reconhecidos a uma parte dos ganhos.63 Partindo então dessa sociedade hipotética do Véu de 

Ignorância, Rawls desenvolveu sua teoria de justiça que seria a origem do contrato social nessa 

comunidade hipotética.  Enquanto Hobbes, Locke e Rousseau buscavam significar o Estado 

como garantidor da segurança e liberdade, Rawls discorre que a primeira sociedade não 

buscava apenas a sobrevivência contra ameaças externas ou desequilíbrio interno. Na 

sociedade Rawlziana, existia o sentimento de cooperação social e bem-estar. Sociedade deve 

ser um sistema equitativo de cooperação social que inclui a ideia de vantagem razoáveis e 

racional para cada participante. Princípios da liberdade igual e na igualdade, sendo que esses 

cidadãos terão um senso de justiça. 

Cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça que nem o bem-estar de toda 

a sociedade pode desconsiderar. Por isso, a justiça nega que a perda da liberdade de alguns se 

justifique por um bem maior desfrutado por outros. Não permite que os sacrifícios impostos a 

poucos sejam contrabalançados pelo número maior de vantagens de que desfrutam muitos. Por 

conseguinte, na sociedade justa, as liberdades da cidadania-igual são consideradas 

irrevogáveis; 

O juiz está lado a lado do administrador na obra de Rawls e são asseguradores dos bens 

primários (bens primários com algumas diferenças para com aqueles listados por nossa CF88), 

todavia, a ele não é dada autorização para se afastar do que foi convencionado nas etapas 

anteriores do desenvolvimento social, por mais que a norma expresse uma injustiça, pois, a 

cooperação social pressupunha o cumprimento das orientações que emanavam da “posição 

original”, da constituição e do legislativo. 

 

 

2.2. Gustavo Zagrebelsky 

 

Em suma, não parece possível sair deste dilema: se a norma está presente no sistema, 

compete aos juízes (todos os juízes) extraí-la; caso não exista, compete ao legislador 

(somente ao legislador) estabelecê-la. Intervindo, ao invés, a corte constitucional, 

no primeiro caso, viola a esfera de competência dos juízes; no segundo caso, a do 

legislador64.  

 

                                                           
63 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução Jussara Simões. São Paulo: M. Fontes, 2008. 
64 ZAGREBELSKY, Gustavo. La giustizia costituzionale. Bolonha. Società editrice il Mulino. 1977. 
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Nascido em 1 de junho de 1943, Zagrabelsky é professor de Direito Constitucional da 

Universidade de Turim e chegou a ocupar o cargo de presidente do Tribunal Constitucional da 

Itália em 200465. Sua obra mais difundida no Brasil foi uma tradução do italiano para o 

espanhol de Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia (El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia), 

pela professora Marina Gascón. “Dúctil” é o direito que busca acolher os diversos princípios e 

valores, sem massacrar as minorias, a fim de que todos os projetos de vida possam conviver, 

sem qualquer predefinição constitucional.  

A pluralidade social é fator relevante na obra do autor. Defende-se que os valores e 

princípios escolhidos não sejam apenas os de dimensões majoritárias, mas aqueles que 

assegurem a convivência dos mais variados projetos de vida existentes na sociedade. As 

sociedades plurais são sociedades marcadas pela presença de uma diversidade de grupos sociais 

com interesses, ideologias e projetos diferentes, mas sem que nenhum tenha força suficiente 

para ser exclusivo e estabelecer uma base material de soberania estatal66.  

A pluralidade das sociedades exige certo grau de relativismo nas decisões exarada pelos 

poderes, e conferem à Constituição a missão de viabilizar a existência e valorização dessas 

pluralidades e não apenas a tarefa de estabelecer um projeto de vida comum. A atuação do juiz-

administrador mostra-se possível nesse ponto do discurso do professor, no sentido de promover 

a o desenvolvimento e a permanência de uma sociedade plural. Zagrebelsky sugere a não-

prevalência de um só valor e de um só princípio, senão a salvaguarda de vários 

simultaneamente67. 

A obra em destaque aponta para uma constituição do tempo presente, que acompanha 

as mudanças sociais e permite a existência dessa sociedade plural. Percebe-se uma tentativa de 

romper com a corrente do originalismo constitucional, que defende a necessidade de se 

revisitar, continuamente, a vontade do poder constituinte originário. A proposta de Zagrebelsky 

é que a constituição e a atividade jurisdicional sejam um instrumento que consigam acolher as 

variações sociais e não apenas assegurar a perpetuação da sociedade em que a constituição foi 

elaborada. A constituição deve ser interpretada para o futuro e não para o passado. Logo, é 

evidente que o italiano tenha desenvolvido críticas às doutrinas positivistas e ao que foi 

denominado de Estado de Direito, posto que o direito deveria ser maleável.  

 Por outro lado, destaquei as críticas que Zagrebelsky faz às chamadas sentenças-lei 

(sentenze-legge) e às sentenças-de-orientação (sentenze-indirizzo). As primeiras se referem ao 

                                                           
65 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Zagrebelsky. Acesso em 25 de novembro de 2019. 
66 Zagrebelsky, Gustavo. El Derecho Dúctil. Ley, derechos, justicia. Editora Trotta S.A. Madrid. 2011. p.12 
67 Ibid. p. 13 
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poder normativo do judiciário, quando os tribunais vão além de declarar a nulidade da lei e 

estabelecem uma nova norma. O autor faz comentários às sentenças-de-orientação (sentenze-

indirizzo) referindo-se às sentenças em que a Corte se posiciona não como legisladora 

(sentenze-legge) mas como co-legisladora, auxiliando o Poder Legislativo por meio de 

orientações, sem dar a última palavra a respeito das escolhas políticas. A sentença-de-

orientação também se caracteriza pela decisão que mantém a norma no ordenamento, mas exige 

a regulamentação de determinadas condições, a primeira decisão do tribunal constitucional é 

pela constitucionalidade da norma, podendo optar pela inconstitucionalidade caso as 

orientações exaradas, na primeira decisão, não foram atendidas a contento.68 

O uso das sentenze-legge (sentenças-leis) e das sentenze-indirizzo (sentenças de 

orientação) refletem a posição do juiz-legislador e do juiz-administrador na obra do magistrado 

italiano. Para ele, os tribunais assumem um risco quando decidem as questões de 

constitucionalidade sem se limitar a eliminar a lei do ordenamento jurídico ou a acionar o 

legislador para a aprovação de uma nova regra. O autor considera sensível a opção de um 

tribunal substituir o legislador. No julgamento de um caso concreto ou no controle abstrato, em 

que a Corte estabelece nova regra supostamente extraída diretamente da Constituição, o 

judiciário passa a limitar a atuação do legislativo e do executivo, posto que tal regra emanou 

de uma interpretação isolada do marco constitucional, debilitando os direitos do legislador e o 

caráter político de sua função e reduzindo suas leis a propostas de caráter facultativo para os 

juízes.69  

 

A sentenças-lei ou de orientação constrangem e limitam excessivamente a pluralidade 

de escolhas legislativas e administrativa futuras. A atividade legislativa do juiz, atrelada apenas 

à execução e aplicação da Constituição, implica subversão da democracia, além de converter 

os tribunais em órgão de poderes praticamente ilimitados.   

 

Em síntese: o legislador deve resignar-se a ver suas leis tratadas como “partes” 

do direito, e não como “todo o direito”. Todavia, pode pretender, tanto dos juízes 

como da Corte constitucional, que se mantenham abertas as possibilidades de 

exercitar seu direito a contribuir politicamente à formação do ordenamento 

jurídico. Se esse direito não se respeitar, talvez tenhamos um Estado mais 

                                                           
68 ZAGREBELSKY, Gustavo. La Corte Costituzionale e il legislatore. In: BARILE, Paolo, CHELI, Enzo, GRASSI, Stefano 
(org.). Corte Costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia. Bologna: Il Mulino, 1982.p.105. 
69  ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil – ley, derechos, justicia. Madrid. Editorial Trotta. p. 152. 
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constitucional, porém desde logo já não teremos um Estado constitucional 

democrático70. 

Esse trecho mostra o ponto de equilíbrio do autor. Os legisladores não seriam donos do 

direito, mas não podem ficar excluídos da elaboração e revisão das leis e da política. O autor 

faz essa crítica não apenas contra a parte dispositiva da sentença, mas também em relação às 

motivações das sentenças constitucionais que constrangem e limitam excessivamente a 

pluralidade de opções legislativas futuras. O alerta de Zagrebelsky é que a sentença não pode 

impedir o legislador de revisitar a matéria. O juiz, principalmente nas cortes constitucionais, 

deve conceder a possibilidade de o legislador aprimorar o texto impugnado. Se o Tribunal 

Constitucional avança ao papel de declarar a nulidade da norma, impede o legislador para o 

futuro, pois seria o papel da Corte dizer o que estaria ou não de acordo com a constituição. 

Por outro lado, os juízes possuem um papel relevante no conceito de direito dúctil e 

sociedade plural do autor, posto que a constituição não é estanque, mas adaptável à pluralidade 

das representações. Os magistrados são “os garantes da necessária e dúctil coexistência entre 

lei, direitos e justiça”.71 Por isso, a razoabilidade não é uma opção subjetiva do jurista, mas 

figura-se no ordenamento jurídico de forma objetiva. A função criativa do juiz não significa 

que os juízes sejam os senhores do direito, mas que o legislador deva se acostumar a ver suas 

leis tratadas como parte do direito, e não como todo o direito. “E mais, podemos afirmar como 

conclusão que, entre o Estado Constitucional e qualquer <senhor do direito> existe uma radical 

incompatibilidade. O direito não é um objeto de propriedade de um só, mas deve ser objeto a 

ser cuidado por todos”.  

 A ductibilidade do direito reside tanto na pluralidade social como na generalidade e 

abstração das leis.  O legislador não destina a lei a um caso concreto e não é capaz de prevê as 

subjetividades dos possíveis contextos, mesmo que seja uma lide coletiva. O direito quando é 

tratado como uma disciplina prática passa a exigir a análise de discricionariedades políticas e 

legislativas. “A jurisprudência, nesse momento, deve se colocar a serviço destes dois senhores: 

a lei e a realidade. Somente através da tensão entre estas duas vertentes da atividade judicial, é 

que se pode respeitar a prática do direito”72. Não é apenas o caso que deve ser enquadro à 

norma, mas a norma também dever ser enquadrada ao caso. É a valorização das especificidades 

                                                           
70 Ibid. p.153. 
71 Ibid. p.211. 
72 Ibid. p.132 
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das situações diante da abstração em que as leis são produzidas. Esse exercício de interpretação 

pelo juiz não é uma criatividade desorientada.  

 

Todas as manifestações de direito estão sujeitas à lógica do caso, embora de 

maneira e com diversas consequências73. 

 

 O fato da vida e o bem da vida possuem uma lógica que independe do ordenamento 

jurídico, sendo que o contexto em que estão inseridos possuem significados e valores não 

positivados. Não é o direito que conduz o caso concreto, mas é o caso concreto que conduz o 

direito. Seria na impossibilidade do caso concreto ser enquadrado no direito que o juiz-

administrador poderia usar a interpretação para conceder o bem da vida, mas sem se 

desvincular à lógica do caso e da constituição. Os contornos da interpretação estabelecidos por 

Zagrabelsky não permite contradizer a lógica dos fatos nem a lógica do direito posto, sendo 

que a criatividade do juiz-administrador e do juiz legislador-deve atuar quando a lógica da 

realidade ou da lei não conseguir não conseguirem se encontrar. Para certos casos valerão certas 

regras. Mas ao mudar de caso, ou seja, a categorização de significado e valor, o juiz tenderá a 

procurar novas regras, embora as formulações externas do direito positivo permaneçam 

inalteradas.  

 
A independência dos juízes é um valor muito importante para toda a coletividade. 

Isso não significa dizer que o juiz está autorizado a se trancar em um isolamento 

desdenhoso. Pelo contrário, confiado à difícil e tremenda tarefa de aplicar a lei do 

Estado, criada pelo partlamento no interesse do bem coletivo, o juiz deve ser um 

"servo" do bem coletivo74. 

  

 Evidencia-se o caráter coletivo do pronunciamento jurídico, mesmo que ele seja 

exarado em uma lide individual. Esse trecho do “El Derecho Dúctil” foi inserido na narrativa 

de um caso concreto em que se debatia as leis de adoção da Itália, para adoções que envolviam 

crianças ilegalmente trazidas ao país; especificamente, um casal falsificou os documentos para 

conseguir a guarda de uma dessas crianças.  

 Em sede de política pública, o debate se instaurou porque a decisão influenciaria 

centenas de casos parecidos em que, além do vínculo afetivo estabelecido entre a criança e a 

nova família, muitas vezes, os pais tão somente ofereciam abrigo e alívio para as crianças 

                                                           
73 Ibid. p.70 
74 Ibid. p.72 
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desamparadas, todavia, existia a possibilidade da decisão aumentar o tráfico internacional de 

crianças e atingir inúmeros vulneráveis. Nesse caso difícil, existe o interesse da criança que 

cresceu, ganhou consciência e se apegou a pais fraudadores ou que não possuíam os requisitos 

exigidos nas leis de adoção75, e também existe o interesse da coletividade que tenta expurgar o 

tráfico de crianças. Pelo trecho citado, podemos inferir que o autor preza pela responsabilidade 

coletiva das decisões dadas em demandas individuais, e esse é um desafio a ser enfrentado pelo 

juiz-administrador ao decidir políticas públicas em casos individuais. 

 

 

2.3. Jeremy Waldrom 

 

 
A judicial review não deve ser entendida como uma oportunidade para implementar 

um amplo programa social por meio de decisões em casos sucessivos. Os juízes não 

devem se opor à visão dos programas ou da política dos ramos eleitos. É 

responsabilidade dos ramos eleitos do governo formar e buscar programas sociais 

em larga escala. A tarefa dos juízes é simplesmente identificar abusos específicos.76 

Aqui, tenho em mente a posição que a Suprema Corte dos Estados Unidos adotou 

contra a legislação social e econômica no que chamamos de era de Lochner77. 

 

  Ex-aluno de Ronald Dworkin, Jeremy Waldron nasceu na Nova Zelandia em 1953 e, 

atualmente, ensina filosofia jurídica e política na New York University School of Law, tendo 

                                                           
75 “El asunto era el siguiente: una niña nacida en un país lejano fue traída ilegalmente a Italia y un matrimonio 
la tenía consigo como hija. La situación de hecho era ilegal, pero ya se había prolongado durante más de un afio 
mediante las estratagemas usadas por los cónyuges (primero una falsa declaración de paternidad natural del 
hombre y luego la solicitud de adopción o de acogimiento) con la evidente intención de consolidarla y hacer 
cada vez más difícil la separación de la niña.” 
76 WALDRON, Jeremy. Judicial Review and Judicial Supremacy. New York.  New York University Public Law And 
Legal Theory Working Papers. n. 495.2014. p.31.  Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2510550. Acesso em 14 de novembro de 2019. 
77 Lochner v. New York (1905) é uma decisão que caracterizou uma era da história judicial norte-americana, 
exemplificando uma tendência de comportamento dos Tribunais daquele momento em cassar as leis 
trabalhistas dos estados. Joseph Lochner, proprietário de pequena padaria em Utica, Nova York, descumpriu a 
lei “das dez horas” e sofreu multa de U$ 50, prevista na legislação do Estado. Lochner questionou a lei de Nova 
Iorque que impunha o limite de horas semanais de trabalho para os padeiros. A Suprema Corte dos Estados 
Unidos acolheu por cinco a quatro o pedido de Lochner. Segundo o Justice Rufus Peckham, prolator do voto 
condutor, defendeu que o limite de horas seria interferência desnecessária na liberdade do indivíduo para 
estipular contratos de trabalho que possam ser apropriados para o sustento seu e de suas famílias.  A Corte 
ponderou que o estatuto tratava de forma desigual os trabalhadores de padarias, visto que lhes dava uma 
vantagem de barganha sobre os seus patrões. Ao simplesmente favorecer uma classe de cidadãos 
(trabalhadores de padarias) em detrimento de outro (seus empregadores, nesse caso, Lochner), não se tinha, 
na visão da Corte, um propósito público válido. Para ela, a legislação designada a beneficiar somente um grupo 
de cidadãos, especialmente por melhorar sua situação relativamente a outros, visava a promover interesses de 
classe, não o interesse público general. Era o equivalente a um estatuto que tira de A e dá para B simplesmente 
porque o Estado prefere B a A. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2510550
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sido professor de Teoria Social e Política na Universidade de Oxford (All Souls College). Seus 

trabalhos criticam o judicial review sugerindo um fortalecimento do Poder Legislativo78 . 

 O texto Review and Judicial Supremacy, divulgado em 2014 pela New York 

University Public Law, é um artigo relevante para o presente estudo, em que Waldron relembra 

o leitor de que o governo dos juízes é algo muito antigo, inclusive para a comunidade cristã, 

tendo sido estabelecida a supremacia jurídica desde os tempos de Moisés79. Outro fato histórico 

é que os monarcas nunca foram reconhecidos por seus interesses intelectuais ou notória 

sabedoria e perspicácia, por outro lado, um juiz-filósofo ou uma turma de juízes-filósofos, 

reunidos no que Ronald Dworkin chamou de "fórum de princípios", é que exprimiam a 

perspectiva realista do governo da razão e detinham influência sobre as pessoas e autoridade 

sobre reis80.   

 Por mais que os julgamentos das pessoas pareçam ser inferior aos julgamentos de um 

juiz, o professor defente a idéia de que a república autônoma (Self-Governing Republic) não é 

compativel com a autoridade suprema dos tribunais prevista na Constituição. Wladron 

expressamente afirma que a atuação do judiciário tem substituído o governo do povo e que essa 

nunca teria sido uma posição defendida na formação de seu país81: 

 
O cidadão sincero deve confessar que, se a política do governo sobre questões vitais 

que afetam todo o povo for irrevogavelmente fixada por decisões da Suprema Corte, 

o povo deixará de ser seu próprio governante, tendo, nessa medida, praticamente 

renunciado ao seu governo nas mãos desse eminente tribunal (Abraham Lincoln)82 

  

 O juiz que governa (juiz-administrador) e a supremacia do Poder Judiciário foram 

firmemente criticados por Waldron, sendo conhecido como crítico de acordos constitucionais 

que habilitam juízes não eleitos e irresponsáveis a alterar a legislação ou recusar-se a aplicar a 

legislação que foi devidamente promulgada em uma assembléia representativa.  

 Waldron diferencia a Judicial Review sobre os atos do executivo da Judicial Review 

sobre a legislação. Afirma que, no contexto de 2014, muito do que era feito pelo  

                                                           
78 Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Waldron. Acesso em 25 de novembro de 2019. 
79 We are told in the Bible that ancient Israel was governed for a while by judges — "God raised up judges for 
them" — before they were ruled by kings. And even in the modern world the idea of rule by judges—the 
sovereignty or supremacy of judicial office—has an enduring fascination for intellectuals of a certain kind.   
80 WALDRON, Jeremy. Judicial Review and Judicial Supremacy. In: New York University Public Law And Legal 
Theory Working Papers, New York. n. 495. 2014. p.9-8. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2510550. Acesso em 14 de novembro de 2019. 
81 Ibid. pag.7 
82 Waldron citando o primeiro presidente dos Estados Unidos no texto Judicial Review and Judicial Supremacy. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Waldron
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2510550
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Tribunal Europeu de Direitos Humanos é uma Judicial Review da ação do Poder Executivo, 

caracterizando o que chamo de juiz-administrador, quando o juiz etabelece um ato executivo 

apesar da competência e previsões legais reservadas aos administradores públicos. Wladron 

reconhece que o seu ponto de vista é influenciado pela cultura neozelandense, posto que ele é 

originário da Nova Zelândia, onde os tribunais não podem recusar a aplicação de legislação 

mesmo quando ela viola os direitos humanos, mas podem se esforçar para encontrar 

interpretações que evitem a violação83. 

 A judicial review que incide nas ações do Poder Executivo termina por inibir a 

autonomia dos poderes, fazendo com que “as pessoas do país percam seu amplo poder de 

autodeterminação e a direção futura de suas políticas sociais, econômicas e arranjos políticos 

são tirados de suas mãos”84.  

 A Judicial Review possui diversos tipos de formas e tamanhos. Pode ocorrer Judicial 

Review sobre a ação executiva ou Judicial Review sobre a legislação. A Judicial Review da 

ação executiva é uma parte importante no Estado de Direito (Rule of Law) e aqueles que são a 

favor da Judicial Review da legislação também consideram importante elevar o Estado de 

Direito também a esse nível85. 

 Sobre a era Lochner, Waldron faz algumas críticas, pois teria sido um momento em 

que a Suprema Corte dos Estados Unidos se insurgiu contra a legislação social e econômica 

vigente è época. Nesse trecho, ele provoca aqueles defendem a supremacia judicial, e procura 

mostrar que os tribunais podem impedir o desenvolvimento social. 

 A era de Lochner foi um longo período da história constitucional americana, da 

década de 1880 até o final da década de 1930, em que tribunais estaduais e federais derrubaram 

estatuto após estatuto, cerca de 170 no total, que tentam estabelecer um programa progressivo 

de melhoria econômica e social. O tribunal atuou em deliberada oposição ao programa 

                                                           
83 New Zealand Bill of Rights Act 1990, section 4: "No court shall, in relation to any enactment (whether passed 
or made before or after the commencement of this Bill of Rights), lhlold any provision of the enactment to be 
impliedly repealed or revoked, or to be in any way invalid or ineffective; or Idlecline to apply any provision of 
the enactment—by reason only that the provision is inconsistent with any provision of this Bill of Rights." 
However, section 6 requires that "wherever an enactment can be given a meaning that is consistent with the 
rights and freedoms contained in this Bill of Rights, that meaning shall be preferred to any other meaning. 
WALDRON, Jeremy. Judicial Review and Judicial Supremacy. In: New York University Public Law And Legal 
Theory Working Papers, New York. n. 495. 2014. p.9-8. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2510550. Acesso em 14 de novembro de 2019. 
84 WALDRON, Jeremy. Judicial Review and Judicial Supremacy. In: New York University Public Law And Legal 
Theory Working Papers, New York. n. 495. 2014. p.14. 
85 Ibid. p.9. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2510550
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pretendido pelos ramos eleitos do governo, estabelecendo um “impasse”, uma disputa de poder, 

entre o legislativo e a própria Corte. 

  Na era de Lochner, o legislativo veiculou leis progressistas que posteriormente eram 

barradas pelo exercício da judicial review, tão logo fossem promulgadas. Todavia, apesar da 

rejeição dessas leis pelos tribunais, os ramos eleitos perseveravam em inserir novos paradigmas 

para a sociedade plural e complexa que surgia. Assim, não apenas estavam determinados a 

perseverar com sua visão progressista, mas acreditavam que seu programa guardava 

compatibilidade com a estrutura constitucional do país. Por outro lado, o judiciário, que 

continuava derrubando as leis, estava insensível a essa mudança pleiteada pelo legislativo e 

pela sociedade. Waldron alerta que os juízes da era Lochner atuavam como donos da 

constituição e ignoravam os diversos debates que se instalavam, inclusive em alguns tribunais. 

 
É libertador poder discutir assuntos como aborto de forma direta, com base em 

princípios aplicáveis, em vez de ter de construir princípios que decorram de algum 

texto sagrado, no exercício tendencioso de caligrafia constitucional. Sustentar que o 

público precisa de um debate moral interpretativo para que, somente depois desta 

etapa, este possa ser conduzido com dignidade e sofisticação é um mito86. 

 

 Os tribunais nem sempre foram guardiões dos direitos sociais, principalmente porque 

priorizam um sistema de interpretação e formalismo que podem impedir a realidade social de 

adentrar o conteúdo de uma norma centenária. O professor de Harvard tenta passar a ideia de 

que o judiciário não pode deter a última palavra no Estado de Direito, justamente porque ele 

também precisa ser fiscalizado e, nem sempre, acompanha os anseios da sociedade que são 

debatidos nas arenas eleitas. 

 “The Core of the Case Against Judicial Review” também é um trabalho de Jeremy 

Wladron que vale ser mencionado nesta monografia. O autor sugere uma sociedade com as 

seguintes características: 

 
Deixe-me expor resumidamente as quatro pressuposições que farei. Devemos 

imaginar uma sociedade que possua: 

(1) instituições democráticas em condições de funcionamento razoavelmente boas, 

incluindo um legislativo representativo, eleito por sufrágio adulto universal;  

(2) um conjunto de instituições judiciais, também em boas condições de 

funcionamento, erigidas sobre uma base não representativa para conhecer de ações 

individuais, resolver controvérsias e defender o Estado de direito; 

(3) um comprometimento da parte da maioria dos membros da sociedade e da 

maioria de suas autoridades com a ideia de direitos individuais e de minorias; e  

(4) discordância persistente, substancial e de boa-fé quanto a direitos (isto é, quanto 

ao que realmente significa o comprometimento com direitos e quais são suas 

                                                           
86 WALDRON, Jeremy. O Judicial Review e as Condições da Democracia. In: BIGONHA, Antonio Carlos Alpino; 
MOREIRA, Luiz (coord.). Limites do controle de constitucionalidade. Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2009. p. 249. 
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implicações) entre os membros da sociedade que estão comprometidos com a ideia 

de direitos.87 

 

Uma sociedade que possui os elementos destacados acima não precisaria realizar o 

judicial review. Sintetizando: a) instituições democráticas em bom funcionamento, b) 

instituições judiciais em bom funcionamento, c) comprometimento da maioria da sociedade 

com direitos individuais e minorias, d) Existência de discordância persistente substancial e de 

boa fé a direitos. Tais requisitos independem do momento histórico. A sociedade que apresenta 

falhas nesses tópicos estaria debilitada em sua formação legislativa e, por isso, justificaria a 

atuação do judiciário para suprir as discrepâncias do ordenamento jurídico. 

 

 

2.4. Ronald Dworkin 

 

A Constituição não pode, de maneira sensata, ser interpretada como se exigisse que 

a nação e cada estado seguissem uma concepção de igualdade utilitária, libertária ou 

de igualdade de recursos, ou qualquer outra concepção específica de igualdade, 

estabelecendo estratégias voltadas para o bem-estar geral.88 

 

Estabelecemos uma distinção entre as estratégias coletivas gerais que um governo 

usa para assegurar o interesse geral enquanto questão de política e os direitos 

individuais que se reconhece, enquanto questão de princípio, como trunfos sobre 

essas estratégias coletivas.89  

 

 

O filósofo Ronald Myles Dworkin (1931 – 2013) foi professor na New York University, 

Yale, Oxford e College of London. Diante de várias obras relevantes, destaca-se Law's 

Empire (1986) para orientar este tópico da monografia, justamente por ela desenhar critérios 

                                                           
87 WALDRON, Jeremy. The Core of the Case Against Judicial Review. Yale. L.J. 2006. Disponível em: 
https://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol115/iss6/3 e 
https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5011&context=ylj 
88 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Martins Fontes. São Paulo. 1999.p.456. “Será que a Constituição, 
corretamente interpretada, estabelece uma concepção particular de igualdade que cada estado deve seguir em 
seus julgamentos políticos-coletivos e em seu esquema geral de distribuição e regulamentação da propriedade, 
por exemplo? Se não, será que estipula, em nome da igualdade, certos direitos individuais que todo estado deve 
respeitar, como trunfos sobre suas decisões políticas-coletivas, seja qual for a concepção de igualdade que o 
estado tenha adotado? Essas são perguntas diferentes, e a distinção é importante. Hércules responderá à 
primeira de forma negativa. A Constituição não pode, de maneira sensata, ser interpretada como se exigisse 
que a nação e cada estado seguisse uma concepção de igualdade utilitária, libertária ou de igualdade de 
recursos, ou qualquer outra concepção específica de igualdade, estabelecendo estratégias voltadas para o 
bem-estar geral. A Constituição estabelece que cada jurisdição aceite o princípio abstrato igualitário de que as 
pessoas devem ser tratadas como iguais, portanto, cada uma deve respeitar alguma concepção plausível de 
igualdade em cada uma de suas decisões sobre a propriedade e outras questões políticas”. 
89 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Martins Fontes. São Paulo. 1999.p.473 

https://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol115/iss6/3
https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5011&context=ylj
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que autorizam a atuação protagonista do judiciário sobre os outros poderes, inclusive na 

posição de juiz administrador90. 

JOÃO COSTA NETO, ao analisar a obra de DWORIN, também observou que há uma divisão 

bem clara entre o que é uma questão de princípio e o que é uma questão de política na obra do 

filósofo. 

 
O argumento admite, portanto, que há uma divisão bem clara entre o que é uma 

questão de princípios, e o que é uma questão de políticas públicas (policy). Se uma 

decisão sequer que deveria ser tomada de acordo com objetivos coletivos for 

decidida de outra forma, a sociedade é indevidamente privada de sua prerrogativa 

democrática de autodeterminação. Analogamente, comete-se um erro grave contra 

o indivíduo, se uma escolha sequer que ele deveria poder fazer por contra própria é 

feita pela sociedade como um todo. Em suma, não há meios-termos ou margens de 

indefinição ou obscuridade.91 

 

Questões de princípios e questões de políticas são campos bem definidos na obra “O 

Império do Direito” e essa divisão interessa para nós neste trabalho. Existe sim, em Dworkin, 

limites para a atuação do judiciário na entrega de bens coletivos e ele reconhece que a questão 

de política será melhor tratada pelos legisladores. Questão de política recomenda um objetivo 

coletivo que respeite a igualdade de interesses tanto em termos gerais quanto estatísticos, ao 

invés de supor que cada lei ou regra individual, julgada por seus próprios méritos, deva 

conceder a cada cidadão algo que ele tem direito a ter92. Questão de política93 são estratégias 

coletivas gerais que um governo usa para assegurar o interesse geral, enquanto questão de 

princípio e os direitos individuais são trunfos sobre essas estratégias coletivas. 

 
Toda decisão legislativa sobre a propriedade deve, sem dúvida, respeitar certos 

direitos políticos individuais. Mas uma legislatura pode, sob outros aspectos, buscar 

o interesse geral coletivo mediante uma grande variedade de diferentes avaliações e 

técnicas, cada uma das quais chega a uma distribuição um tanto diferente para cada 

pessoa. Nenhum cidadão tem o direito de que se selecione um desses programas, e 

                                                           
90 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ronald_Dworkin. Acesso em 25 de novembro de 2019. 
91 COSTA NETO, João. Entre Cila e Caríbdis: a liberdade de expressão em meio ao conflito entre a 
discricionariedade do Legislador e a intensidade do controle exercido pelo Juiz Constitucional. Tese de 
Doutoramento. UnB. Brasília. 2014, p. 157. 
92 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Martins Fontes. São Paulo. 1999.p.373  
93 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge. Harvard University Press. 1977. p.36 “Denomino 
‘política’ aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado em geral uma melhoria em algum 
aspecto econômico, político ou social da comunidade (ainda que certos objetivos sejam negativos pelo fato de 
estipularem que algum estado atual deve ser protegido contra mudanças adversas). Denomino ‘princípio’ um 
padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou 
social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da 
moralidade”.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ronald_Dworkin
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não outro, apenas porque o escolhido irá beneficiá-lo. A escolha é uma questão de 

política, não de princípio94. 

 

Esse choque entre a questão de política e a questão de princípio é que nos interessa. Ao 

debater o judicial review, Dworkin propõe que imaginemos um juiz especial, de capacidade e 

paciência sobre-humanas, que aceita o direito como integridade95”96. O juiz Hércules97 aparece 

em algumas obras do autor e busca retratar um juiz independente, imparcial, sábio e que não 

se influencia por pressões temporais e sociais. Esse juiz está autorizado a atuar no conflito entre 

questão de política e questão de princípio. 

O juiz Hércules não é um "ativista", mas ele não está limitado pela questão de política, 

pelo contrário, ele deve enfrentar a questão de política e verificar se ofende a questão de 

princípio. Por ser âmbito coletivo versus individual, e vice-versa, esse embate configura um 

dos campos de atuação do juiz administrador. O juiz Hércules vai se recusar a substituir seu 

julgamento pelo julgamento do legislador, mesmo quando acreditar que a questão em jogo é 

fundamentalmente política e não de princípio, ou quando o argumento for sobre as melhores 

estratégias para satisfazer inteiramente o interesse coletivo por meio de metas, tais como a 

prosperidade, a erradicação da pobreza ou o correto equilíbrio entre economia e preservação.  

Dworkin não discorda da possibilidade de o juiz Hercules ser um juiz administrador, 

mas que essa suposta invasão à seara das políticas públicas deva ser justificada por um 

descumprimento de um princípio fundamental previsto na constitucional. 

 

                                                           
94 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Martins Fontes. São Paulo. 1999.p.373 
95 O conceito de integridade, na teoria de Dworkin, possui duas dimensões. O Prof. Dr. Menelick de Carvalho 
Neto assim expõe os dois sentidos da integridade do Direito: “A integridade do Direito significa, a um só tempo, 
a densificação vivencial do ideal da comunidade de princípios, ou seja, uma comunidade em que seus membros 
se reconhecem reciprocamente como livres e iguais e como co-autores das leis que fizeram para reger 
efetivamente a sua vida cotidiana em comum, bem como, em uma dimensão diacrônica, a leitura à melhor luz 
da sua história institucional, como um processo de aprendizado em que cada geração busca, da melhor forma 
que pode, vivenciar esse ideal. Desse segundo sentido decorre a metáfora do romance em cadeia. (...) A teoria 
de Dworkin defende que a Constituição constitui uma comunidade fundada sobre princípios, a chamada 
comunidade de princípios. Uma comunidade que se alicerça sobre o reconhecimento recíproco da igualdade e 
da liberdade de todos e cada um de seus membros. Esses princípios que constituem a base dessa comunidade 
são princípios que o Direito tomou emprestado da moral, uma moral de princípios extramente abstratos e 
universais. Porém, o Direito, ao recepcionar esse abstrato conteúdo moral, empresta-lhe maior densidade e 
concretude, ao passo que a moral fornece ao Direito sua legitimidade. Esse conteúdo moral incorporado ao 
Direito como direitos fundamentais, submete-se ao código próprio do Direito, ou seja, funciona como Direito, e 
não mais como moral” CARVALHO NETO. Menelick. Lutas por reconhecimento e a cláusula de abertura da 
Constituição. CEAD/UnB. Brasília. 2013. p. 7 - 11)  
96 Ibid. p.287 
97 Ibid. p.453 – 454. Suas convicções sobre a justiça ou a política sábia se vêm inibidas em seu julgamento 
interpretativo geral, não apenas pelo texto da lei, mas também por um grande número de considerações sobre 
a equidade e a integridade. 

https://jus.com.br/tudo/processo
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O juiz Hércules não teria aderido à maioria no julgamento do caso Lochner, por 

exemplo, porque teria rejeitado o conceito sobre o princípio da liberdade adotado 

pela Suprema Corte naquele caso, considerando-o claramente incoerente com a 

prática norte-americana e de equivocado de entendimento, [o juiz Hércules] também 

teria se recusado a reexaminar as demais decisões do legislativo de Nova York sobre 

as questões de política.98  

 

Lochner versus New York, para Dworkin, foi tratado como uma questão de princípio 

enquanto deveria ser tratado como uma questão política. Ou seja, para a maioria dos juízes, a 

limitação da carga horária afrontava a liberdade dos donos das padarias e de seus empregados 

de firmarem livremente seus contratos de trabalho. O juiz Hércules entenderia que essa era uma 

seara afeta às instituições majoritárias, e que não ofendia um direito individual. 

 

Os Estados Unidos são uma sociedade mais justa do que teriam sido se seus direitos 

constitucionais tivessem sido confiados à consciência de instituições majoritárias99 

 

Os passivistas100 fortalecem seus argumentos citando o caso Lochner e outros, nos 

quais, a Suprema Corte, erradamente, recorreu aos direitos individuais para impedir ou frustrar 

programas legislativos justos e desejáveis. Por outro lado, teríamos mais a lamentar se a Corte 

tivesse aceitado irrestritamente o passivismo nos casos de segregação racial das escolas do Sul, 

que ainda estariam segregadas, por exemplo. Na verdade, se fôssemos reunir as decisões mais 

lamentadas da Corte norte-americana ao longo da história constitucional, acharíamos muitas 

outras nas quais o erro esteve na falta de intervenção em momentos nos quais os princípios 

constitucionais de justiça exigiam uma intervenção. Os norte-americanos sentiriam mais 

                                                           
98 “He would not have joined the Lochner majority, for example, because he would have rejected the principle 
of liberty the Supreme Court cited in that case as plainly inconsistent with American practice and anyway wrong 
and would have refused to reexamine the New York legislature’s judgment on the issues of policy that then 
remained.” DWORKIN, Ronald. Law’s Empire. Harvard University Press. 1986. Disponível em: 
https://archive.org/stream/EmpireDworkin/empire%20dworkin_djvu.txt 
99 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 426-427. “O direito como 

integridade, ao contrário, apoia o argumento de Marshall. Ele estava certo em pensar que a interpretação mais 
plausível das práticas legais, em desenvolvimento no jovem país, bem como de suas raízes coloniais e inglesas 
pressupunham que uma importante parte da finalidade do direito era fornecer normas para as decisões dos 
tribunais. A história confirmou a dimensão substantiva dessa interpretação. Os Estados Unidos são uma 
sociedade mais justa do que teriam sido se seus direitos constitucionais tivessem sido confia dos à consciência 
de instituições majoritárias. Em todo caso, Marshall decidiu que os tribunais em geral, e a Suprema Corte em 
última instância, têm o poder de decidir pelo governo como um todo o que a Constituição pretende dizer, e de 
declarar inválidos os atos de outros órgãos públicos sempre que excederem os poderes que lhes são outorgados 
pela Constituição, corretamente entendida”. 
100 Ibid. .p.287 “Os juízes "passivos", dizem eles, mostram grande deferência para com as decisões de outros 

poderes do Estado, o que é uma qualidade do estadista, enquanto os "ativos" declaram essas decisões 
inconstitucionais sempre que as desaprovam, o que é tirania.”. 

https://archive.org/stream/EmpireDworkin/empire%20dworkin_djvu.txt
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orgulho de sua história política se esta não incluísse, por exemplo, os casos Plessy101 ou 

Korematsu102. Nesses dois casos, a decisão majoritária do legislativo foi profundamente injusta, 

e também, como muitos juristas hoje acreditam, inconstitucional; a Suprema Corte norte-

americana não interviu para fazer justiça em nome da Constituição.103  

O passivismo parece, à primeira vista, uma teoria atraente sobre a medida em que critica 

o fato de os juízes imporem sua vontade às maiorias políticas, ou seja, criticam o ativismo. 

Assim também Dworkin, para ele, o ativismo é uma forma virulenta de pragmatismo jurídico. 

Um juiz ativista ignoraria o texto da Constituição, a história de sua promulgação, as decisões 

anteriores dos tribunais que buscaram interpretá-la e as duradouras tradições da cultura política. 

O ativista ignoraria tudo isso para impor a outros poderes do Estado seu próprio ponto de vista 

sobre o que a justiça exige. O direito como integridade condena o ativismo e qualquer prática 

de jurisdição constitucional que lhe esteja próxima. Insiste em que os juízes apliquem a 

Constituição por meio da interpretação, querendo com isso dizer que suas decisões devem 

ajustar-se à prática constitucional, e não ignorá-la.  

O juiz Hércules pode ser um juiz administrador quando recorre aos trechos da 

Constituição que declaram os direitos individuais constitucionais contra o Estado, e também 

quando se utiliza de uma teoria igualitária (cláusulas de igualdade) perante a lei. A ideia 

igualitária abstrata foi definida por Dworkin da seguinte maneira: “o governo deve tratar todos 

os seus cidadãos como iguais, no seguinte sentido: as decisões e disposições políticas devem 

demonstrar igual interesse pelo destino de todos.”104.  

Argumentos de política justificam uma decisão política mostrando que tal decisão 

promove ou protege um objetivo coletivo da comunidade como um todo. Os argumentos de 

princípio justificam uma decisão política mostrando que essa decisão respeita ou assegura o 

direito de um indivíduo ou grupo específico.  A justiça é uma questão de resultados: uma 

decisão política provoca injustiça, por mais equitativos que sejam os procedimentos que a 

produziram, quando nega às pessoas algum recurso, liberdade ou oportunidade que as melhores 

teorias sobre a justiça lhes dão o direito de ter105. 

                                                           
101 Plessy v. Ferguson (1896) foi um caso marcante decidido pela Suprema Corte dos Estados Unidos que decidiu 
sobre a constitucionalidade do direito dos estados da União de impor a segregação racial em locais públicos sob 
a doutrina do "separate but equal" ("separados mas iguais") 
102 Em Korematsu (1944), a Corte recusou-se a proteger os japoneses norte-americanos contra o internamento 

injustificado no início da Segunda Guerra Mundial. 
103 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Martins Fontes. São Paulo. 1999.p.449 
104 Ibid. p.455 
105 Ibid. p.218 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1896
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 JOÃO COSTA NETO, analisando alguns pontos de Dworkin, ensina que os trunfos 

(direitos fundamentais) “são direitos em um sentido forte, que só podem ser empregados para 

alguns direitos individuais e fundamentais contra o Estado, mas não para interesses sociais e 

coletivos. Em outras palavras, uma vez que se estabelece certa prioridade em favor de um 

direito e o Estado define-o fundamental, a sociedade deve assumir os custos coletivos 

resultantes disso, [...] não pode servir como argumento para a restrição de um direito, uma vez 

que ele foi concedido, à simples consideração de que a sociedade pagaria um preço maior por 

aplicá-lo. É necessário que haja algo de especial quanto ao custo que motiva a restrição ou 

limitação de um direito fundamental ou deve haver algum outro elemento do caso que torne 

sensato dizer que, embora um grande custo social esteja assegurado para proteger o direito 

original, esse custo particular não é necessário. Isso não significa que o Estado nunca terá 

justificativa para afastar esse direito fundamental. Pode-se dizer, por exemplo, que o Estado se 

encontra autorizado a afastar o direito à liberdade de expressão quando isso for necessário para 

proteger os direitos de outros, ou prevenir uma catástrofe, ou ainda para obter um claro 

benefício maior”.106  

A situação emergencial possibilita que o Estado deixe de fornecer cuidados médicos 

para um indivíduo que possui patente esse direito, pois seria uma clara exceção ao direito à 

saúde, que Dworkin considera ser um direito fundamental. O argumento está baseado nas 

barreiras fáticas que impedem que esse dever seja cumprido.  Isso significa que existem 

situações em que políticas públicas (matters of policy) interferem e neutralizam determinados 

trunfos. Em outras palavras, os trunfos, que envolvem uma questão de princípios, de acordo 

com a terminologia de Dworkin, não são totalmente imunes à análise do peso das suas 

consequências. 

Entre política e princípio, devem prevalecer os argumentos de princípio. Pois são os 

princípios que tornam possível uma interpretação adequada e justificada das próprias políticas 

públicas e, nesse sentido, justificaria a atuação do juiz adminsitrador. Dworkin concluiu que 

“afinal, o constitucionalismo é um aperfeiçoamento da democracia somente quando sua 

jurisdição é limitada a questões de princípio”.107 

 

 

                                                           
106 COSTA NETO, João. Entre Cila e Caríbdis: a liberdade de expressão em meio ao conflito entre a 
discricionariedade do Legislador e a intensidade do controle exercido pelo Juiz Constitucional. Tese de 
Doutoramento. UnB. Brasília. 2014, p.103-104. 
107 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge. Harvard University Press. 1977. p. 209 
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2.5. Mauro Cappelletti 

 

 

Com muita dificuldade poderá o juiz, por exemplo, desenvolver ou fazer 

desenvolver investigações empíricas, cálculos econométricos ou apuradas pesquisas 

de laboratório. Existe, pois, também o perigo da inefetividade: como podem os 

tribunais controlar a correta atuação de pronunciamentos judiciários que, operando 

por definição no campo das obrigações do welfare state, para serem efetivamente 

obedecidos implicam, freqüentemente, por exemplo, uma atividade continuativa de 

parte das entidades administrativas ou até do legislador? E existe, enfim, o problema 

da legitimação democrática108.  

  

Mauro Cappelletti (1927-2004) foi professor na Universidade de Florença, Itália, e na 

Universidade de Stanford, Estado Unidos. Dirigiu a Faculdade de Direito do Instituto 

Universitário Europeu, em Florença e tinha o acesso a justiça como um de seus temas de 

pesquisa.109 

Em 1982, data do texto “Juiz Legislador”, Cappeletti argumentou que o juiz também 

acompanha as mudanças paradigmáticas e que seria intrínseco ao juiz a atividade criativa, 

restando ao debate a definição dos limites dessa criação. É o Direito Jurisprudencial, em que a 

jurisdição transforma o direito material. O autor indica que a Expansão judicial está relacionada 

à expansão ao papel do Estado e que o rumo natural desse processo é seria o “encontro entre 

os dois poderes e as duas funções: o encontro entre a lei e a sentença, entre a norma e o 

julgamento, entre o legislador e o juiz110.  

“Orgia Legislativa” é a expressão que Cappeletti vai usar para registrar que o pós-

absolutismo buscou objetivar a aplicação do direito e regular as atividades da sociedade. Isso 

forneceu matéria prima para que os juízes que passassem a interpretar, ainda mais, as inúmeras 

leis que surgiam. 

 Direito Judiciário (judiciary law) foi uma expressão utilizada pelo filósofo e jurista 

Jeremy Bentham para definir o fato de que, no ordenamento inglês, "embora o juiz, como se 

diz, nominalmente, não faz mais senão declarar o direito existente, na verdade, o magistrado 

se revela um dos criadores do direito". Apesar de ser contrário a essa atividade, o próprio 

                                                           
108 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Sergio Antonio Fabris. Porto Alegre. 1999. p. 49-50 
109 Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Mauro_Cappelletti. Acesso em 25 de novembro de 2019. 
110 CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. Fabris: Porto 
Alegre. 1992. p. 26. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mauro_Cappelletti
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Bentham era consciente que nem mesmo a completa codificação teria eliminado inteiramente 

do caminho o direito judiciário.111  

 Ao tempo que escreveu, o professor italiano reconheceu que esse fenômeno era de 

excepcional importância e não limitado ao campo do direito judiciário, pois, de modo mais 

geral, refletia a expansão do estado em todos os seus ramos, seja legislativo, executivo ou 

judiciário. Na verdade, a expansão do papel do judiciário representava o necessário contrapeso 

de um sistema democrático de "checks and balances" à paralela expansão dos "ramos políticos" 

do estado moderno. Este fenômeno, extremamente complexo, é característico da profunda crise 

do estado e da sociedade da década de 70 – 80 da américa latina.  

 Em que pese a importância do tema, esta monografia não está tão somente focada no 

debate da interpretação da norma produzida pelo legislativo, mas na criação de políticas 

públicas por juízes. Cappellti reconhece que o verdadeiro problema, portanto, não é o da clara 

oposição (na realidade inexistente) entre os conceitos de interpretação e criação do direito, o 

verdadeiro problema é outro, ou seja, o do grau de criatividade e dos modos, limites e 

aceitabilidade da criação do direito por obra dos tribunais judiciários.112  

 Mesmo sendo o autor favorável à efetividade dos direitos sociais pelos tribunais, ele 

reconhece que ainda inexistem limites claros para essa atuação e que esse sim seria o verdadeiro 

debate. 

 Quando se afirma que não existe clara oposição entre interpretação e criação do 

direito, torna-se necessário fazer distinção para evitar equívocos. O reconhecimento de que é 

intrínseco ao ato de interpretação certo grau de criatividade, ou a presença de 

discricionariedade, não deve ser confundido com a afirmação de total liberdade do intérprete. 

Discricionariedade não resulta necessariamente arbitrariedade, e o juiz, embora 

inevitavelmente criador do direito, não é necessariamente um criador completamente livre de 

vínculos. Na verdade, todo sistema jurídico civilizado procurou estabelecer e aplicar certos 

limites à liberdade judicial, tanto processuais quanto substanciais.113  

  Os escritos do autor avançam informando que a lei não limita o juiz. Nem mesmo um 

direito material específico poderia impedir o juiz de atuar. Para ele, o princípio da sujeição a 

precisos limites substanciais à lei não constitui requisito da natureza jurisdicional de uma 

decisão ou processo, os juízes podem ser investidos do poder de basear suas próprias decisões 

                                                           
111 Veja a conferência realizada em julho de 1979 pelo Chief Justice da Austrália Sir. Garfield Barwick no Bentham 
Club. Judiciary Law: Some Observations Thereon. 1980. Disponível em: 
https://academic.oup.com/clp/article/33/1/239/375982 Acesso em 8 de novembro de 2019. 
112 CAPPLETTI, Mauro. Juízes Legisladores?. Sergio Antonio Fabris. Porto Alegre. 1999. Pag. 21 
113 Ibid. pag.26 

https://academic.oup.com/clp/article/33/1/239/375982
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mais do que na lei, na "equidade" ou em outros símbolos de valor, e, nem por isso, deixarão de 

ser juízes114. 

 A “equidade” citada é a justificadora da ação criativa dos juízes. A decisão baseada 

na equidade confere ao julgador maior liberalidade de sua atividade criativa. O Estado 

Legislativo tentou estabelecer essa equidade e impessoalidade, dando origem ao welfare state 

que, posteriormente, foi substituído pelo Estado Administrativo. Com o avanço dos 

paradigmas, Cappeletti relembra que o Estado Administrativo também teve seu momento de 

esgotamento, com expoente entre a década de 70 e 80115.  

 Surge então o "terceiro poder" que não poderia simplesmente ignorar as profundas 

transformações da sociedade, impondo-se novo e grande desafio aos juízes116. Para Cappeletti, 

o judiciário não poderia fugir desse inflexível desafio. Restava ao juiz a missão de escolher 

uma das duas possibilidades seguintes: a) permanecer fiéis à concepção tradicional, 

tipicamente do século XIX, dos limites da função jurisdicional, ou b) elevar-se ao nível dos 

ouros poderes, tornar-se enfim o terceiro gigante, capaz de controlar o legislador mastodonte e 

o leviatanesco administrador.  

 O professor questiona se, de fato, existia alguma possibilidade de escolha aos juízes 

diante da mudança paradigmática. Poderiam os juízes manterem o método decisional após a 

grande produção legislativa do Estado Legislativo e após a intervenção social do Estado 

Administrativo? Ocorre que a tradição não apresentava aos tribunais os conflitos e as 

carências coletivas. Os juízes eram restritos aos conflitos privados (sejam civis ou 

penais). Os juízes do common law começam, antes dos da civil law, a dar uma resposta às 

demandas sociais e coletivas diante da mudança paradigmática, mas, mesmo assim, de forma 

lenta e com difícil ruptura ao pensamento anterior. No civil law, essa função é designada aos 

tribunais administrativos117. 

 O fenômeno da massificação é relembrado por Cappelletti para destacar o papel 

transformador da revolução industrial. Essa nova faceta da sociedade (a sociedade de massa) é 

representada por sindicatos, associações e aglomerações políticas dos proletariados. As 

decisões dos juízes passam a ter um teor ainda mais abstrato e não individual, alçando hipóteses 

e não apenas casos concretos, bem como emitindo a sentença para grupos pessoas e não para 

um particular. Tais interesses eram defendidos pela Parte Ideológica ou Defensores Privados 

                                                           
114 Ibid. pag.26 - 27 
115 Ibid. p. 61 – 72. 
116 Ibid. p.46 
117 Ibid. p. 31- 34 
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do Interesse Público. O autor ressalta que a “parte ausente”, aquela parcela da massa que estava 

sendo representada, muitas vezes não sabia nem mesmo que exista uma lide judicial em que se 

debatia um direito a ser assegurado a ela. Essa possibilidade de pleitear uma reparação em 

massa é uma característica da sociedade moderna em que o indivíduo isolado é um ser 

desarmado e vulnerável.118 

 O autor busca se manter-me rigorosamente aderente aos fatos históricos e, assim, à 

experiência concreta. Considera que o passado e o presente parecem indicar que, aquilo o que 

realmente faz o juiz ser juiz, e um tribunal ser um tribunal, não é a sua falta de criatividade, 

mas sim a conexão da sua atividade decisória sobre uma controvérsia, de forma imparcial, 

buscando assegurar o direito das partes a serem ouvidas. Uma dessas partes pode ser até mesmo 

o Estado e, por isso, o juiz e o tribunal precisam ter a independência suficiente em relação às 

pressões externas e especialmente àquelas provenientes dos poderes políticos.  

 A inércia do judiciário seria um fator de legitimação da criatividade. Ninguém 

considera inadequado que, no procedimento legislativo ou administrativo, os legisladores ou 

administradores estejam profundamente envolvidos e verdadeiramente interessados, como 

partes, nas matérias por eles reguladas, ou por representarem pessoas e grupos, deles se fazendo 

defensores, mesmo sem saber dos interesses de pessoas e grupos contrapostos, e, até mesmo, 

dando início aos seus procedimentos sem precisar atender ao pedido do sujeito ou grupo 

interessado. Na verdade, nenhum sistema legislativo e administrativo estaria em condições de 

agir com um mínimo de eficiência se constrangido ao princípio da inércia, precisando que um 

sujeito ou grupo interessado lhe promova a ação com o próprio pedido, e, de outro lado, todos 

os sujeitos ou grupos em conflito fossem ouvidos, ou tivessem a adequada oportunidade para 

tanto119.  

 As "virtudes passivas", os "limites processuais" e “imparcialidade” são as 

características da jurisdição que diferenciam o processo 'jurisdicional dos processos de 

natureza "política", e, ao mesmo tempo, constituem os limites fundamentais e força desse tipo 

de processo. A passividade foi arguida para impor ao judiciário um conceito de poder 

subsidiário, que não pode influir na condução da sociedade. Cappelletti ensina que justamente 

essa passividade é que autoriza o juiz a resolver a lide limitado apenas pelo procedimento, 

podendo, inclusive, decretar a inconstitucionalidade das leis. Reconhece que existem os limites 

                                                           
118 Ibid. p.32 
119 Ibid. p. 73 - 81 
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substanciais e processuais, mas é no limite processual que reside a distinção da jurisdição em 

face das outras funções públicas120. 

 As fontes da jurisdição não estão limitadas pela lei. Mesmo quando integrado pelo 

direito legislativo, e assim tornado menos "casual", o resultado constitui confusa mistura de 

fontes jurídicas diversas, muitas vezes conflitantes entre si, vindas à luz em tempos diferentes, 

motivadas por fins diversos, difíceis de compreender, combinar e reconciliar entre si. 

 Por isso o professor italiano vai argumentar que é o juiz que se aproxima mais do 

administrador que do legislador. A lida diária dos juízes reside em conceder um direito material 

ao jurisdicionados. Essa é a mesma missão do administrador, que precisa fornecer e assegurar 

concretudes aos anseios da sociedade. A atuação do juiz está predominantemente vinculada a 

um caso concreto e nãos a generalidades. O mesmo ocorre com o administrador, que busca 

suprir especificamente a sociedade com um serviço específico e preciso, seja de forma 

individual ou seja de forma coletiva. Alexander Bickel destacou que existe nos tribunais uma 

combinação única de dois elementos: de um lado, o que ele denominou de "isolamento" típico 

do estudioso, isolamento crucial "na descoberta dos valores duradouros da sociedade", e, de 

outro lado, a quotidiana obrigação de tratar com a realidade viva de controvérsias concretas, 

diversamente do legislador que tem de lidar tipicamente com problemas gerais, abstratos ou 

vagamente previstos121.  

 Por mais independente e imparcial que seja, o juiz precisa se debruçar sobre a 

realidade posta a sua frente. A produção judiciária do direito tem a potencialidade de ser 

altamente democrática, vizinha e sensível às necessidades da população e às aspirações sociais.  

 O debate sobre a jurisdição da “Civil Law” versus a “Common law” permeia as obras 

de Cappelletti e influencia simpatizantes de sua doutrina. Uma diferença interessante é aquela 

que diz sobre a formação dos juízes nesses dois ambientes. O juiz francês e, igualmente, o seu 

colega italiano e alemão, é um juiz de carreira que escolheu a profissão judiciária em idade 

juvenil e foi oficialmente nomeado membro da magistratura depois de superado os exames ou 

concursos prescritos com tal finalidade, sendo gradualmente promovido a ofícios mais 

importantes, junto a tribunais superiores, em consideração a seu desempenho e antiguidade122. 

Por outro lado, os juízes da commom law são politicamente escolhidos e tendem a produzir 

uma maior quantidade de decisões criativas desvinculada regras tradicionais. 

                                                           
120 Ibid. p.75 
121 BICKEL, Alexander M. The Least Dangerous Branch. Indianopolis. Bobbs-Merril. 1962. P. 25 - 26 
122 CAPPELETTI, Mauro. Juízes Legisladores?. Fabris. Porto Alegre. Sergio Antonio 1999. P. 120 
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 O Conseil d'État francês e o Bitndesverwaltungsgericht alemão também são 

estruturas da civil law que diferenciam a atuação do juiz administrador naqueles dois sistemas. 

Tais tribunais administrativos recebem inúmeras demandas relacionadas a políticas públicas, 

reduzindo os casos que chegam à justiça comum.  

 O fato é que na década de oitenta Cappelletti já alertava por um olhar diferente sobre 

a nova litigiosidade de interesse público, advertindo a comunidade jurídica sobre a impos-

sibilidade de rejeitar a intervenção do juiz na elaboração e promoção de políticas públicas, 

tutelando direitos fundamentais de índole social. Novamente, para o teórico italiano, o debate 

não era sobre a possibilidade de os direitos sociais serem judicializados, mas sobre os limites 

da atuação do juiz nessa missão. Retomando os trechos citados neste tópico da monografia, 

podemos concluir que a legitimidade do Poder Judiciário, na visão de Cappelletti, estaria 

assentada na imparcialidade judicial, na vinculação da decisão à existência de um caso, na 

ampla participação das partes no processo e na vinculação do juiz ao direito posto (Estado do 

Direito), que não se limitava à legislação, mas a todas as fontes do direito que permeia uma 

sociedade.  

 Para complementar os estudos, recomendo a leitura das obras em que Cappelletti 

discorre sobre o acesso à justiça. A possibilidade de se ingressar em juízo está diretamente 

relacionada à efetividade da atuação do juiz administrador123.  

 

 

 

2.6. Victor Abramovich e Christian Courtis 

 

Os Princípios de Limburgo e Maastricht admitem que, na avaliação do cumprimento 

da obrigação de garantir conteúdos mínimos, deve se considerar a limitação de 

recursos, pois as medidas devem ser tomadas até o máximo de recursos que se 

disponha. Entretanto, um Estado só pode atribuir o não cumprimento das obrigações 

mínimas, por falta de recursos disponíveis, se conseguir demonstrar que realizou 

todo esforço ao seu alcance para utilizar a totalidade dos recursos que estão a sua 

disposição em prol de satisfazer, com caráter prioritário, essas obrigações mínimas 

(Princípios de Limburgo: princípios 25 a 28. Princípios de Maastricht: princípio 

10)124 

 

                                                           
123 CAPPELETTI, Mauro, GARTH, Bryant. O Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre 
Sergio António Fabris Editor.1988. 
124 ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian. Os direitos Sociais São Exigíveis. Dom Quixote. Porto Alegre. 
2011.p.113. 
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Víctor Abramovich atua como Procurador Fiscal para a Corte Suprema de Justiça da 

Nação da Argentina, é professor de Direitos Humanos na Universidade de Buenos Aires (UBA) 

e diretor executivo do Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS) de Buenos Aires, e Christian 

Courtis é Oficial de Direitos Humanos da Seção para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 

(ACNUDH).  Christian Courtir é professor de Filosofia do Direito na UBA.  

Para o estudo sobre o juiz administrador, selecionei o livro Los derechos sociales como 

derechos exigibles 125 em que os autores defendem a judicialização da política pública com a 

participação do judiciário para efetivar os direitos sociais. Tal obra teve amplo apoio de juristas 

como Luigi Ferrajoli e Ingo Sarlet, que escreveram o prefácio e a apresentação do livro, 

respectivamente. 

Abramovich e Courtis registram que a ideia de direitos sociais passa a ganhar 

concretude depois da metade do século XIX. Os autores apontam que a Europa Ocidental teve 

um papel fundamental para essa doutrina126. Constitui dever do Estado (e da sociedade) 

promover um padrão mínimo de igualdade material entre os cidadãos, pelo menos no que se 

refere à igualdade de oportunidades. A distinção entre direitos (liberdades) civis e direitos 

sociais não se faz propriamente no objeto de tutela/regulação, mas no modo de fazê-lo. 

Enquanto no paradigma privatista, o direito à saúde se limitaria a impor ao Estado o dever de 

não privar o cidadão de sua saúde, no paradigma do direito social, esse mesmo direito impõe 

ao Estado a obrigação de prestar assistência  

Os direitos sociais são assim definidos menos em função da natureza do bem tutelado 

pela norma e mais pelo tipo de deveres que essa norma fundamenta, que são deveres 

prestacionais fáticos (e normativos) impostos ao Estado (e à sociedade)127. 

Os autores discordam da ideia de que faltaria a dimensão subjetiva dos direitos sociais, 

e que apenas ao titular de um direito fundamental é que seria possível impor judicialmente as 

garantias desse direito. Excluir a dimensão subjetiva dos direitos sócias tem o propósito de 

excluir deles a justiciabilidade e condená-los ao status de meras normas simbólicas. 

Os professores argumentam que aquilo que classificaria os direitos sociais como sendo 

um direito exigível não seria a simples previsão legal ou a própria prestação pelo Estado, mas 

sim a disposição de algum poder jurídico pelo titular do direito, para que, em caso de 

                                                           
125 Ibid. 
126 ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, Christian. El umbral de la cidadania: El significado de los derechos sociales 
en el Estado Social Constitucional. Buenos Aires: Editores Del Puerto, 2006. 
127 ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian. Os direitos Sociais São Exigíveis. Porto Alegre. Dom Quixtote. 
2011.p. 32-34. 
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descumprimento daquela prestação, ele possa requerer uma sentença que imponha o 

cumprimento da Obrigação128. O reconhecimento universal dos direitos social como direitos 

plenos não se alcançará até se superar os obstáculos que impedem sua adequada 

justiciabilidade.  

A tutela judicial dos direitos sociais passa pelo desafio da suposta indefinição do 

conteúdo de tais direitos, dos limites dos instrumentos processuais tradicionais e da cláusula 

de “reserva do possível”. Para solucionar essas questões, os autores retomam a discussão sobre 

a exigibilidade dos direitos sociais em confronto com os direitos indiviuais, buscando 

desconstruir a ideia de que estes seriam mais fáceis de se garantir em relação àqueles, que 

teriam natureza essencialmente prestacional e exclusivamente destinados a pessoas 

hipossuficientes.  

Para eles, ninguém afirmaria que tem um direito se, do descumprimento por parte de 

quem está obrigado, não se segue consequência alguma. Os direitos sociais eram vistos como 

meras declarações de boas intenções, objetivos hipotéticos a serem perseguidos pela sociedade, 

enquanto os direitos civis e políticos eram os únicos direitos que geravam prerrogativas para 

os particulares e obrigações para o Estado, eram considerados direitos que realmente 

influenciavam a produção jurídica.  

Com a evolução do welfare state, a diferença conceitual entre esses dois grupos de 

direitos passou a residir que os direitos civis e políticos representavam uma obrigação negativa 

do Estado, um cuidado de não-fazer; por outro lado, os direitos sociais seriam obrigações 

positivas e dependentes do erário público, financiadas pelo próprio Estado. O PIDESC (Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) de 1966 motivou inúmeros países a 

incluírem direitos sociais em suas cartas políticas129.  

PIDESC representou um aumento da atuação do Estado na efetivação dos direitos 

sociais, em contraponto com o sistema privado de pensar o direito. O PIDESC e a textualidade 

dos direitos sociais nas constituições fortaleceram a ideia que os direitos sociais não seriam 

apenas declarações de boas intenções, mas prerrogativas a serem supridas pelo Estado.  A 

diferenciação entre obrigação negativa ou positiva do Estado acirrava o debate. Os autores 

defendem que essa separação não existe da forma ontológica em que é proposta. Alegam que, 

quase sempre, um dispositivo que impõe uma não-conduta também obriga o Estado a uma 

conduta positiva.  

                                                           
128 Ibid. p. 37-38. 
129 Ibid. p.27. 
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O direito de votar, de se eleger, casar e associar-se exigem do Estado a manutenção de 

uma estrutura de cartório, justiça eleitoral e trabalhista para garantir que o particular exerça os 

direitos mencionados sem sofrer interferência de outros particulares. Ademais, a liberdade de 

expressão, a liberdade de locomoção etc exigem que o estado disponibilize meios de 

comunicação e mobilidade para os cidadãos. Logo, a obrigação negativa do Estado sobre um 

particular específico leva o estado a uma obrigação positiva contra os outros particulares para 

garantir a autonomia daquele indivíduo.  

Cada direito possui um aspecto de ação negativa e positiva exigida para sua efetivação. 

A mesma conduta estatal pode satisfazer tanto um direito civil com um direito social. Citando 

Alexy, o texto afirma que não existe direito econômico, social ou cultural que não apresente ao 

menos alguma característica ou faceta que permita sua exigibilidade judicial em caso de 

violação. Diferenciar direitos civis e direitos sociais faz sentido apenas no estudo da origem e 

do contexto de regulação de cada direito exige individualmente130. 

Respeitar, garantir, promover e proteger são obrigações que o Estado precisa ter com 

um direito, seja civil ou social.  Essa concepção reforça a unidade entre os direitos civis e os 

direitos sociais, conglobando as obrigações negativas com as positivas. O enfraquecimento da 

distinção entre os direitos civis e sociais eleva o caráter de exigibilidade dos direitos sociais 

bem como a juridicidade, pois, para serem efetivados, carecem de recursos do Estado. Essa 

dependência econômica do Estado eleva o debate sobre a exigibilidade dos direitos sociais. A 

discricionariedade orçamentária faz com que o titular do direito passe a exigir, no judiciário, o 

reconhecimento dessa prerrogativa, sendo que essa decisão judicial que reconhece a não 

implementação do direito, seja pela via negativa ou positiva, possui relevância na doutrina da 

exigibilidade dos direitos sociais.  

A primeira expressão do direito social teria sido o direito do trabalho, no contexto do 

contrato de trabalho, e, por isso, o direito social possui intima ligação com as relações privadas, 

podendo ser pensado não apenas pela esfera pública, mas pelo direito privado também. Ou seja, 

não são excludentes o campo do direito privado e do direito social131. Os direitos sociais são 

exigíveis também por possuírem aspectos de direitos civis em suas estruturas; na verdade, os 

direitos civis e políticos concretizam, indiretamente, os direitos sociais132.  

As funções do Estado se multiplicaram durante o século XX e surge a dimensão coletiva 

na análise da ação humana (Sindicatos e Associações) e também no judiciário (ação popular, 

                                                           
130 Ibid. p.58-59. 
131 Ibid. p.74-75. 
132 Ibid. p.38 
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ação civil pública, direitos difusos). A geração de riqueza deixa de ser o único fator de análise 

de no resultado econômico. O direito social é um direito de grupos que serve para combater as 

desigualdades e garantir o vínculo social entre as diversas classes da comunidade. As ações e 

procedimentos estavam previstos para solucionar conflitos individuais, mas agora devem 

entregar o bem da vida também a uma coletividade; por isso, ainda é reduzido o número de 

processos judiciais que busca a efetivação de direitos sociais. 

Diante dessas considerações, Abramovich e Courtis partem para a defesa do processo 

estrutural em que existe uma clara intervenção do juiz administrador na efetividade dos direitos 

sociais.  No livro em análise, eles desenvolvem uma pesquisa do processo estrutural no âmbito 

do PIDESC (Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), do TEDH 

(Tribunal Europeu de Direitos Humanos) e do PIDCP (Pacto internacional de Direitos Civis e 

Políticos). 

 A judicialização dos direitos econômicos, sociais e culturais é o objetivo do processo 

estruturante. Um dos desafios desse processo é a suposta falta de especificação concreta do 

conteúdo dos direitos sociais. Muitos possuem sentido vago e característico da linguagem 

natural em que se expressam as normas jurídicas. Por exemplo, o autor questiona o significado 

de propriedade, razoabilidade e qual é o alcance da noção de igualdade. Essa análise sobre a 

indeterminação dos conceitos de alguns direitos sociais refere-se à necessidade de 

regulamentação e produção jurisprudencial ou dogmática para especificar o núcleo e conteúdo 

do direito analisado.  

Outro desafio para a implementação de um processo estrutural é a auto restrição do 

Poder Judiciário frente a questões políticas e técnicas. Quanto maior for a margem de debate 

com relação a questões que podem qualificar-se como “políticas” ou “técnicas”, menores são 

as possiblidade e êxito da ação tentada.   

Apesar das limitações de instrumentalidade, o processo estrutural não é uma novidade. 

Abramovich e Courtir fazem um compilado de casos em que o juiz administrador interviu para 

efetivação de direitos sociais. No caso Comunidad Paynemil, a água da região estava com 

chumbo e mercúrio, logo o juiz determinou que o Poder Executivo estadual devesse prover 250 

litros de agua diários por habitante. No caso da Asociación Benghalensis e no caso do Hospital 

Leónidas Lucero, o judiciário obrigou o estado a dar tratamento especial e fornecimento de 

medicamentos para aqueles que possuíam o vírus HIV.  No caso Viceconte contra Ministerio 

de Salud, discorre sobre a possibilidade de 350.000 pessoas se contaminarem com febre 

hemorrágica na argentina. A iniciativa privada alegava que não era rentável fabricar a vacina, 

então o judiciário determinou que o estado construísse um laboratório e fabricasse a vacina.  
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O PIDESC teve relevante papel nas decisões dos casos apresentados acima, pois 

tratava-se de um compromisso internacional que deveria ser cumprido pelos estados.  

 Exigibilidade Direta e Exigibilidade Indireta são categorias da exigibilidade dos 

direitos sociais que autorizam a demanda judicial para efetivação dos direitos sociais e atuação 

do juiz administrador. A exigibilidade direta permite identificar, com clareza, a prestação ou a 

ação positiva concreta que se reclama do Estado em relação a um direito social. Refere-se a um 

direito visível, que não contém obstáculos à visualização de todos os seus aspectos jurídicos. 

A exigibilidade indireta é a exigibilidade de um direito social o qual será alcançado mediante 

o requerimento de tutela de proteção de outros direitos; surge da invocação de outros direitos 

para alcance a prestação do direito realmente violado.  

A exigibilidade indireta é bastante usada quando não há mecanismo de petição 

individual para os direitos sociais, podendo o demandante invocar os direitos civis e políticos 

para alcançar o direito social. A igualdade é o princípio/direito civil mais utilizado para pleitear 

a efetivação de um direito social de exigibilidade indireta. A igualdade foi utilizada em Brown 

vesus Board of Education para alcançar a digna prestação do direito à educação. O direito à 

igualdade material, à igualdade de oportunidades e à igualdade de resultados podem ser 

invocados para concretizar o direito à saúde, moradia ou educação.   

O Devido Processo Legal, princípio/direito protegido pelo TEDH e CEDH, foi utilizado 

algumas vezes para garantir direitos sociais de fora indireta. No caso Deumeland contra o 

estado alemão, uma senhora pediu uma pensão complementar pela viuvez, mas o processo 

demorou tanto que ela veio a falecer e seu filho passou a demandar como substituto processual 

alegando que o caso não havia sido resolvido em um período de tempo razoável. No caso 

Feldbrugge, autora parou de receber seu auxílio-doença porque a junta médica entendeu que 

ela estava apta para o trabalho. A autora recorreu para as instâncias administrativas e perdeu 

em todas, contudo, decidiu recorrer ao TEDH alegando limitações para participar dos processos 

e indicando que possuía recursos escassos, e, portanto, não havia usufruído em plenitude seu 

direito ao devido processo legal e ao acesso à justiça. A conclusão dos autores é que o 

princípio/direito do devido processo legal, o direito à igualdade e outros podem ajudar a 

concretizar direitos sociais por meio de demandas judiciais.  

O trecho epigrafado neste tópico evidencia a opinião dos autores de que todo o recurso 

disponível deve ser prioritariamente utilizado para efetivar direitos sociais em busca de uma 

materialidade mínima. Consideram que o Poder Judiciário não deveria ser o protagonista na 
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hora de tonar efetivos os direitos sociais133, entretanto, prestigiando o processo estrutural, 

reconhecem que os juízes estão autorizados a realizar a política pública adequada para a 

sociedade. 

  

 

2.7. Ada Pellegrini Grinover 

 

Projeto de Lei n° 8.058/2014. 

Institui processo especial para o controle e intervenção em políticas públicas pelo 

Poder Judiciário e dá outras providências. 

 

Somente assim a intervenção judicial em políticas públicas não criará problemas 

insolúveis para a Administração e para a população, como tem ocorrido, e o juiz 

poderá decidir com equilíbrio e justiça após conhecer todos os dados da questão que 

está em jogo, sem se substituir ao administrador. E deverá acompanhar a execução 

que, por sua vez, há de ser flexível para a efetividade do comando judicial. 

(Exposição de Motivos).134 

 

Pensadora do processo civil e do acesso à justiça na sociedade brasileira, os trabalhados 

da professora Ada Pellegrini Grinover (1933 – 2017) influenciam os processualistas que 

buscam incluir a sociedade, de forma efetiva, nas demandas judiciais135. 

Três anos antes de falecer, a doutrinadora escreveu um projeto de lei para instituir um 

procedimento especial de tutela coletiva para políticas públicas. O diploma foi apresentado à 

Câmara dos Deputados Federal pelo Deputado Paulo Teixeira do Partido dos Trabalhadores 

(PT). Em 4/4/219136, o Projeto de Lei (PL) n° 8058/2014 foi enviado para análise da Comissão 

de Finanças e Tributação (CFT)137. 

A opinião da professora sobre o juiz administrador pode ser colhida na exposição de 

motivos do projeto de lei supracitado138. No Requerimento para Audiência Pública (REQ n° 

                                                           
133 Ibid. p.148 
134 ANTEPROJETO de lei. Exposição de Motivos. Brasília Câmara dos Deputados Federais. 2014.p.13. Disponível 
em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=079A543D6D83431018F62AD10
2DA1177.proposicoesWebExterno2?codteor=1283918&filename=PL+8058/2014 
135 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ada_Pellegrini_Grinover. Acesso em 25 de novembro de 2019. 
136 Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=687758. 
Acesso em 8 de novembro de 2019. 
137 Desarquivamento. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1712913&filename=Tramitacao-
PL+8058/2014. Acesso em 8 de novembro de 2019. 
138  Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F7881C6DC214811C2C3491878
AC5FA66.proposicoesWebExterno2?codteor=1283918&filename=Tramitacao-PL+8058/2014 . Acesso em 8 de 
novembro de 2019. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=079A543D6D83431018F62AD102DA1177.proposicoesWebExterno2?codteor=1283918&filename=PL+8058/2014
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=079A543D6D83431018F62AD102DA1177.proposicoesWebExterno2?codteor=1283918&filename=PL+8058/2014
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ada_Pellegrini_Grinover
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=687758
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1712913&filename=Tramitacao-PL+8058/2014
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1712913&filename=Tramitacao-PL+8058/2014
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F7881C6DC214811C2C3491878AC5FA66.proposicoesWebExterno2?codteor=1283918&filename=Tramitacao-PL+8058/2014
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F7881C6DC214811C2C3491878AC5FA66.proposicoesWebExterno2?codteor=1283918&filename=Tramitacao-PL+8058/2014
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280/2016)139, a professora vai defender que o fenômeno da judicialização das políticas públicas 

é um fato incontestável na realidade brasileira, fruto de uma série de fatores conjunturais, 

políticos, paradigmáticos e legais, a qual as instituições devem se adaptar, para que se 

desenvolvam da forma mais democrática possível.  

O receio da doutrinadora é a possibilidade de que os direitos fundamentais previstos na 

Constituição voltem a ser considerados meramente programáticos, meramente orientadores e 

sem a real fruição à sociedade. Ela parte da concepção de que o ordenamento brasileiro admite 

a exigibilidade dos direitos sociais em juízo. Esse ponto é incontroverso em suas obras140. 

Tanto na exposição de motivos quanto nos requerimentos, percebe-se que a preferência 

da autora é por um processo especial coletivo e não por demandas individuais. Argumentou 

que o movimento em prol da efetivação dos direitos fundamentais não pode sobrepor o 

planejamento orçamentário do Estado e, em última instância, reduzir os direitos fundamentais 

de inúmeros outros cidadãos que se colocam perante o Poder Público em condições de 

igualdade. Até porque, dizia a professora, em tema de políticas públicas, parte das demandas 

envolve aspectos do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana – como saúde, 

educação e trabalho –, motivo pelo qual, demandas individuais poderiam produzir uma 

banalização desses termos com vistas a se permitir a concessão das pretensões individuais141. 

Também por esse motivo é que as questões orçamentárias são trabalhadas no projeto de 

lei. Bilhões de reais são gastos com decisões individuais que poderiam ser direcionados, 

conjuntamente, para suprir demandas coletivas. O projeto expões o resultado de uma análise 

dos limites para as intervenções em ações individuais e tutelas provisórias, haja vista as 

potenciais distorções orçamentárias e democráticas delas decorrentes. Grinover afirma que as 

decisões judiciais em demandas individuais de políticas públicas tendem a afetar a 

democracia142. 

O procedimento especial evitaria que houvesse injustiça na entrega de políticas públicas 

apenas a alguns cidadãos, de certo, àqueles que possuíssem maior condição de acessar a justiça 

de forma efetiva. Quanto mais frequentes fossem as soluções dada em lides particulares, menos 

recursos para políticas públicas coletivas haveria para enfrentar efetivamente a falha da política 

                                                           
139 Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2120374. 
Acesso em 8 de novembro de 2019. 
140 ANTEPROJETO de Lei n° Lei n° 8.058/2014. Exposição de Motivos. Brasília Câmara dos Deputados Federais. 
2014.p.13-15. 
141 Ibid. p.13. 
142 Disponível em: http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/controle-judicial-de-politicas-
publicas/7281 . Acesso em 9 de novembro de 2019. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2120374
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/controle-judicial-de-politicas-publicas/7281
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/controle-judicial-de-politicas-publicas/7281
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pública atacada. Ademais, um aumento de lides individuais representaria um incentivo para 

que se recorra ao judiciário em busca de efetivação de direitos. Daí, surgiria um círculo vicioso 

alterando o orçamento por meios ilegítimos, expondo os gestores públicos a punições, 

viabilizando uma preferência entre cidadãos e promovendo certa insegurança jurídica, posto 

que as decisões, nas diversas regiões judiciárias, poderiam ser incongruentes. 

 O projeto objetiva instrumentalizar o juiz para atuar em políticas públicas, pois, nessa 

função, o juiz enfrenta dificuldades oriundas da falta de informações sobre dados técnicos, 

dificuldade de interlocução com a própria Administração encarregada da implementação da 

política pública impugnada ou omissa e até mesmo da falta de diálogo com os demais juízes e 

tribunais; dificuldades de ordem orçamentária e dificuldades processuais resultante da 

multiplicidade de ações individuais que incidem sobre as políticas públicas143. 

De forma bem substanciada, e após estudar por longos anos esse debate, a professora 

decide se empenhar em alterar a realidade processual, organizando um grupo144 de notáveis 

para apoiar o juiz no controle de políticas públicas. Provocando um processo legislativo, 

sugeriu uma lei para melhor enquadrar a intervenção do juiz administrador, sem gerar 

problemas insolúveis para a Administração e para a população, “podendo o juiz decidir com 

equilíbrio e justiça após conhecer todos os dados da questão que está em jogo, sem se substituir 

ao administrador. E deverá acompanhar a execução que, por sua vez, há de ser flexível para a 

efetividade do comando judicial”145. 

Em entrevista dada ao Jornal Carta Forense, a professora define política pública 

como um conjunto de normas (Poder Legislativo), programas e ações (Poder Executivo) e 

decisões (Poder Judiciário) que visam a alcançar os objetivos fundamentais da república 

federativa do Brasil (art. 3º da Constituição) e a implementar os direitos fundamentais 

sociais (Art. 6 º da Constituição)146. As decisões judiciais são incluídas como parte da 

definição de política pública pela doutrina da professora, espera-se que o juiz atue na 

concretização de direitos sociais e fundamentais. 

                                                           
143 Disponível em: http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/controle-judicial-de-politicas-
publicas/7281 . Acesso em 9 de novembro de 2019. 
144 Resultado de trabalho coletivo empreendido inicialmente pelo Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas 
Judiciais (CEBEPEJ), que foi presidido pela Professora Ada Pellegrini Grinover, que sucedeu a seu criador, 
Professor Kazuo Watanabe. Os pesquisadores do CEBEPEJ analisaram, em todos os seus aspectos, a 
problemática do controle jurisdicional de políticas públicas, apresentando seus trabalhos em seminário aberto 
ao público, realizado pelo CEBEPEJ e pelo Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP, 
em 14 e 15 de abril de 2010. Infelizmente, as atividades do CEBEPEJ estão reduzidas atualmente. 
145 Justificação apresentada no Projeto de Lei n° n° 8058/2014, desarquivado em fevereiro de 2019. 
146 Disponível em: http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/controle-judicial-de-politicas-
publicas/7281 . Acesso em 9 de novembro de 2019.  

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/controle-judicial-de-politicas-publicas/7281
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/controle-judicial-de-politicas-publicas/7281
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/controle-judicial-de-politicas-publicas/7281
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/controle-judicial-de-politicas-publicas/7281
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“O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional foi assim se afirmando em 

todos os Estados modernos, indicando ao mesmo tempo o monopólio estatal na distribuição da 

justiça (ex parte principis) e o amplo acesso de todos à referida justiça (ex parte populi). A 

Constituição brasileira consagrou tal o princípio, que hoje vem expresso pelo art. 5.º, inc. 

XXXV da CF: ‘A lei não excluirá da apreciação do Poder judiciário lesão ou ameaça a 

direito’”147  

Admite-se o controle do judiciário sobre o mérito do ato administrativo sendo que não 

há atos discricionários que escapem ao controle do judiciário. Grinover entende que essa 

intervenção sobre o mérito administrativo é essencialmente um controle de 

constitucionalidade, pois já existe a possibilidade de a Ação Popular fiscalizar a "moralidade 

administrativa" e não meramente a legalidade, uma vez que o ato possa ser, ao mesmo tempo, 

legal e imoral, bem como quando ocorre a omissão da administração, ou quando a política 

pública não se enquadra aos objetivos constitucionais.  

Analisando de forma mais detalhada o projeto de lei apresentado pela doutrinadora, 

identifica-se alguns elementos relacionados ao juiz administrador:  

 

Art. 18. Se for o caso, na decisão o juiz poderá determinar, independentemente de 

pedido do autor, o cumprimento de obrigações de fazer sucessivas, abertas e 

flexíveis que poderão consistir, exemplificativamente, em: 

II – determinar ao Poder Público que inclua créditos adicionais especiais no 

orçamento do ano em curso ou determinada verba no orçamento futuro, com a 

obrigação de aplicar efetivamente as verbas na implementação ou correção da 

política pública requerida. (PL 8.058/2014). 

Art. 20. O juiz, de ofício ou a requerimento das partes, poderá alterar a decisão na 

fase de execução, ajustando-a às peculiaridades do caso concreto, inclusive na 

hipótese de o ente público promover políticas públicas que se afigurem mais 

adequadas do que as determinadas na decisão, ou se esta se revelar inadequada ou 

ineficaz para o atendimento do direito que constitui o núcleo da política pública 

deficiente. (PL 8.058/2014). 

 

O termo “independentemente de pedido do autor” e “poderá alterar a decisão na 

fase de execução” desafiam o princípio da adstrição e da inercia do judiciário. Pretende-se a 

mitigação (não que essa mitigação seja algo ruim) dos conceitos de vinculação ao Pedido da 

Inicial, podendo afetar tanto a parte autora como a parte ré que, nesse caso, seria a autoridade 

                                                           
147 GRINOVER, Ada Pellegrini. A inafastabilidade do controle jurisdicional e uma nova modalidade de autotutela. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional, n. 10. 2007, p. 13. 
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responsável pela política pública. O juiz estaria autorizado a estabelecer a política pública sem 

estar vinculado ao pedido da parte, e o processo teria andamento com ônus para ambos os lados. 

A sugestão de alteração do orçamento pelo juiz, inclusive sobre os Créditos 

Adicionais, os quais possuem regulação própria na Lei de Responsabilidade Fiscal (LFR) e na 

CF88, objetiva uma intervenção econômica judicial na gestão pública. Não se trata de multa 

ou obrigação de fazer, mas de assunção do papel de gestor pelo juiz. 

Um ponto inovador é a nomeação, pelo juiz, de um Administrador Dativo148 para 

fiscalizar e acompanhar a política pública pensada e/ou decida pelos juízes. 

 

Art. 19. Para o efetivo cumprimento da sentença ou da decisão de antecipação 

da tutela, o juiz poderá nomear comissário, pertencente ou não ao Poder 

Público, que também poderá ser instituição ou pessoa jurídica, para a 

implementação e acompanhamento das medidas necessárias à satisfação das 

obrigações, informando ao juiz, que poderá lhe solicitar quaisquer 

providências. 

Art. 28. Parágrafo único. Cada circunscrição judiciária organizará e manterá 

comissão de especialistas destinada a assessorar o magistrado nos diversos 

setores de políticas públicas, fornecendo dados e informações que o auxiliem 

em sua decisão. 

 

Tais Gestores Dativos, “comissários”, “pertencente ou não ao poder público”, ficariam 

com a missão de auxiliar o juiz e o gestor titular no atendimento da decisão, fiscalizando e 

sugerindo alterações para o judiciário e para o executivo. O juiz receberá importante auxílio da 

“comissão de especialistas destinada a assessorar o magistrado nos diversos setores de políticas 

públicas” a ser instalada em todas as “circunscrições judiciárias”. 

 O procedimento objetiva a tutela multitudinária, seja uma “tutela coletiva de direitos” 

ou uma “tutela de direitos coletivos”. 

 

Art. 23. Quando vários processos versando sobre pedidos, diretos ou 

indiretos, de implementação ou correção de políticas públicas relativas ao 

mesmo ente político tramitarem em diversos juízos, as causas serão reunidas, 

independentemente de conexão, para julgamento conjunto, a fim de o juiz 

dispor de todos os elementos necessários para uma decisão equitativa e 

exequível. 

                                                           
148 A professora Ada Grinover escolheu a expressão “Comissário” para o texto da lei. Eu utilizei as expressões 
“Administrador Dativo” ou “Gestores Dativos” para explicar a função de administradores (“comissário”) 
escolhidos pelo juiz diante da ausência/ineficiência ou impossibilidade de atuação do gestor público oficialmente 
encarregado para uma determinada política pública. As minhas expressões não devem ser lidas como a 
veiculação de juízo de valor, ou seja, não estou fazendo uma crítica ao texto da lei, mas tão somente foquei em 
achar um termo que explicasse o que a lei estabelecia. 
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Art. 28. Na hipótese de ações que objetivem a tutela de direitos subjetivos 

individuais cuja solução possa interferir nas políticas públicas de determinado 

setor, o juiz somente poderá conceder a tutela na hipótese de se tratar do 

mínimo existencial ou bem da vida assegurado em norma constitucional de 

forma completa e acabada, nos termos do disposto no parágrafo 1° do art. 7°, 

e se houver razoabilidade do pedido e irrazoabilidade da conduta da 

Administração. 

 

Acautela-se a atuação do juiz administrador em casos individuais, ao passo que a Dra. 

Ada reconhece que o campo de atividade do juiz administrador deve ter abrangência coletiva, 

alcançando o máximo de coerência e igualdade perante cidadãos que não estão indicados no 

caso concreto que originou a demanda. Como dito, a professora possui ampla experiência de 

pesquisa sobre o acesso à justiça e, nesse caso, decidiu prestigiar o maior alcance das decisões 

em políticas públicas, mesmo que derivada de casos individuais. 

“O juiz somente poderá conceder a tutela na hipótese de se tratar do mínimo existencial 

ou do bem da vida assegurado em norma constitucional de forma completa e acabada”. O trecho 

pensado revela a compreensão de que alguns bens da vida assegurados pela CF88 estão postos 

de forma incompleta e inacabada.   

O projeto também almeja solucionar o problema das decisões incoerentes sobre um 

mesmo tema, e estabelece o uso da tecnologia para gerenciar um Cadastro Nacional de ações 

que envolvam políticas públicas. 

 

Art. 26. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) organizará e manterá o 

Cadastro Nacional de Processos sobre Políticas Públicas, com a finalidade de 

permitir que os órgãos do Poder Judiciário e os interessados tenham amplo 

acesso às informações relevantes relacionadas com sua existência e estado. 

§ 2º No prazo de 90 (noventa) dias, contado da publicação da presente lei, o 

Conselho Nacional de Justiça editará regulamento dispondo sobre o 

funcionamento do Cadastro Nacional e os meios adequados para viabilizar o 

acesso aos dados e seu acompanhamento por qualquer interessado por meio 

da rede mundial de computadores 
 

 A uniformização de juriprudência em política pública, no âmbito do CNJ, é uma 

proposta do projeto de lei que demonstra o cuidado com o qual o assunto foi pensado, pois, 

nesse art. 26, o projeto tenta prestigiar a segurança jurídica e a viabilidade das medidas 

pensadas pelo juiz adminsitrador. 

Em breve panorama, entende-se que o Projeto de Lei no 8.058/2014 parte do princípio 

da positivação de critérios necessários para o exercícios do controle e intervenção em políticas 

públicas pelo juiz administrador, tendo como princípios (Art. 2o): proporcionalidade, 

razoabilidade, garantia do mínimo existencial, justiça social, atendimento ao bem comum, 
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universalidade das políticas públicas e equilíbrio orçamentário. Suas características (Art. 2o, 

Parágrafo Único) são: diálogo institucional entre os poderes; comunicação entre o poder 

público e a sociedade; flexibilidade do procedimento adaptável ao caso concreto; informação, 

debate e controle social; soluções consensuais com o poder público; comandos judiciais com 

vistas a soluções exequíveis; acompanhamento do cumprimento das decisões por pessoas 

físicas ou jurídicas, órgãos ou instituições que atuem sob a supervisão do juiz; prevê a 

participação do Ministério Público (Art. 6o); prestação de informações pormenorizadas pela 

administração (Art. 6o, I A IV); antecipação de tutela (Art. 7o); previsão da oitiva de “assessores 

técnicos especializados”, tanto pelo administrador (Art. 8o, § 1o) como pelo juiz (Art. 8o, § 2o); 

mediação e conciliação (Arts. 11 a 13); reunião de processos individuais, inclusive em grau de 

recurso (Arts. 23 e 25); restrições à tutela nas ações individuais (Art. 28). 

Desde a concepção “Ordem e Progresso” do nosso bastião, e seu contexto ideológico, 

verifica-se que o positivismo participa da formação da mentalidade jurídica nacional e do 

pensamento estatal.  Este projeto de lei iniciado pelos professores Ada Pellegrini Grinover, 

Paulo Henrique Lucon e Kazuo Watanabe reflete a necessidade de positivar os novos 

instrumentos processuais, considerando que o nosso código de processo civil e a dogmática 

que envolve a constituição não estavam instrumentalizados para conceber a ideia de um juiz 

administrador. 

A atuação do juiz administrador não deve ser um exercício solitário e aleatório, carece 

de receber auxílio prévio de uma comissão de especialistas em políticas públicas, ter acesso às 

questões orçamentárias do estado e nomear “comissário” para aplicar a sentença, sempre 

privilegiando, na decisão, um alcance ao maior número de cidadãos. “O Poder Judiciário pode 

exercer o controle das políticas públicas para aferir sua compatibilização com os objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil […] consequentemente, o Judiciário pode 

intervir nas políticas públicas – entendidas como programas e ações do Poder Públicos 

objetivando atingir os objetivos fundamentais do Estado – quer para implementá-las, quer para 

corrigi-las quando equivocadas”149. 

 

  

                                                           
149 GRINOVER, Ada Pellegrini. O processo: estudos e pareceres. São Paulo. DPJ. 2009. p.57 
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3. Concretizando o Debate. 

  

 Indico agora alguns casos concretos para imaginarmos quais argumentos listados acima 

poderíamos usar na realidade da sociedade. São demandas judiciais sobre políticas públicas 

que mostram a importância do debate teórico sobre o juiz administrador, concretizando as 

teorias apontadas. O critério utilizado foi o de buscar casos com datas esparsas dentro do século 

XX até a atualidade; também considerei os casos brasileiros e os da África do Sul, pois possuem 

constitucionalidade e contexto social similares. 

 

 

3.1. Frigorífico Anglo versus Município de São Paulo (1930) 

 

Cito como exemplo a política pública sobre os abatedouros que se desenvolveu no 

Brasil em 1930. Trata-se da municipalização dos serviços de abatedouros de carnes bovinas. A 

saúde pública estava tão vulnerável que a atividade de abatimento e fornecimento da carne 

bovina passou a ser do monópilio público. Com isso, houve sensível restrição ao direito de 

livre iniciativa na atividade de abate e comercialização de carne bovina. Existia a necessidade 

de controle da adequação sanitária da atividade de abate de gado com o propósito de assegurar 

que doenças relacionadas ao consumo de carne fossem evitadas150. Em paralelo, havia também 

uma razão econômica de controle dos preços da carne comercializada.  

 

Art. 1° — Emquanto não se installar novo matadouro municipal, o serviço de 

matança, neste municipio, será feito por um dos matadouros frigorificos da Capital, 

mediante con- cessão em concorrencia publica annual151. 

(...) assim, não é mais licito aos matadouros particularestes, salvo na parte destinada 

á exportação, exercerem essa atividade além do estritanente reclamado pelo 

consumo local, no sentido de suprir a deficiência quantitativa da matança oficial, 

que se desempenha no Matadouro Municipal152. 
  

Durante a década de 1930, a municipalização dos serviços de abatedouros públicos 

                                                           
150 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. A Municipalização de Serviços Públicos, Contra-Razões de Recurso 
Extraordinário Interposto pela Prefeitura Municipal de São Paulo, São Paulo: Publicação da Prefeitura Municipal 
de São Paulo, 1939, p. 60-63. São Paulo.  
151 Acto n° 76 de 30 de janeiro de 1931. Disponível em: 
http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/atosgovernoprovisorio/AGP0076-1931.pdf 
152 Ato n° 1.526, de 6 de janeiro de 1939 Disponível em: 

http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/atosgovernoprovisorio/AGP1526-1939.pdf 

http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/atosgovernoprovisorio/AGP0076-1931.pdf
http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/atosgovernoprovisorio/AGP1526-1939.pdf
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apresentava-se como uma política pública voltada para a saúde da coletividade, e que superava 

os princípios relacionados à inciativa privada. Essa situação foi questionada judicialmente 

pelas empresas estrangeiras exploradora da atividade de carne bovina. O debate levado ao 

Supremo Tribunal Federal foi considerado improcedente o Recurso Extraordinário nº. 3.712153, 

de relatoria do Ministro José Linhares, julgado em 12/4/1940,  proposto em face da Prefeitura 

do Município de São Paulo pela Sociedade Anônima Frigorífico Anglo, em que o recorrente 

impugnava a constitucionalidade do Ato Legislativo Municipal nº. 1.526/SP/1939, que 

municipalizou o serviço de abate de gado. Disse o ministro: 

 

Esse ato, sem duvida, tem inteiro apoio na letra e no espirito do decreto—lei número 

oitocentos e sessenta e nove de dezoito de novembro de mil novecentos e trinta e 

oito, relativo á Economia Popular, cuja alta finalidade é proporcionar, oferecer, dar 

população à população brasileira os generos de primeira necessidade e os recursos 

indispensáveis a um teor, a uma norma de cida decente, o que depende da 

regulamentação do comercio e do exercio das atividades afins. 

 

Em 1940, já existia no Brasil o debade sobre o Estado ser o provedor de “generos de 

primeira necessidade e os recursos indispensáveis a um teor, a uma norma de vida decente”. 

Entre 1938 e 1956, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello dirigiu o Departamento Jurídico 

da Prefeitura de São Paulo, e defendeu o município perante o tribunal. O advogado alegou que 

a atividade de abate de gado se constituia em atividade essencial, com enorme relevância para 

o interesse público, justificando a instituição de serviço público pela exploração exclusiva pelo 

Município.  

 

“O monopólio, portanto, exercido pela Prefeitura do Município de São Paulo, 

relativo ao serviço de matança é absolutamente constitucional e está perfeitamente 

de acordo com a sua tradição governamental. E esse monopólio é exercido no 

interesse público. Isso se explica porque, sendo o serviço de abastecimento de carnes 

à população uma coisa que diz muito de perto à questão da saúde pública, deve ser 

cuidada de modo mais completo  (...) É pois natural o Município chame a si a 

exploração da matança do gado que deve ser distribuído ao consumo local, porque 

ele pode, melhor que ninguém, controlar a qualidade e a sanidade do produto a ser 

consumido, bem como a normalização dos seus preços em bases razoáveis, 

impedindo abusos dos ‘trusts’ e facilitando, desse modo, ao público a aquisição 

desse gênero de primeira necessidade”154. 

                                                           
153 Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=483564 Acesso em 28 
de novembro de 2019. 
154 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. A Municipalização de Serviços Públicos, Contra-Razões de Recurso 
Extraordinário Interposto pela Prefeitura Municipal de São Paulo, São Paulo: Publicação da Prefeitura Municipal 
de São Paulo, 1939. p. 63. Também em SCHIRIATO, Vitor. Livre Iniciativa nos Serviços Públicos. Tese (Doutorado 
em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo. 2011. P. 56 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1938
https://pt.wikipedia.org/wiki/1956
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prefeitura_de_S%C3%A3o_Paulo
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=483564
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A defesa argumentou que se tratava de atividade essencial à coletividade e, por isso, 

poderia ser explorada direta e exclusivamente pelo Estado. O fundamento do acórdão asseverou 

que o fornecimento de carne estava abrangido pelos direitos individuais e favorecia o interesse 

público, justificando-se a monopolização da atividade como forma de atendimento do interesse 

público pelo Município. 

 

 

3.2. Ministério Público versus União/CEFET-RJ (2019). 

 

Tribunal Federal da 2° Região, em 28/5/2019. 

Apelação Cível - Turma III - Administrativo e Cível 

Processo: 0056222-57.2016.4.02.5101 (2016.51.01.056222-3)155 

Relator: Desembargador Federal Guilherme Couto de Castro 

Apelante: Ministério Público Federal 

Apelado: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - 

CEFET / RJ. 

 

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MPF. PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CEFET/RJ. POLÍTICAS PÚBLICAS. 

JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. 

1. É correta a sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Parquet em face da 

União Federal e do Centro Federal Celso Suckow (CEFET/RJ), julga improcedente 

pedido voltado a fazer com que o Judiciário force o administrador a adotar 

medidas que são de alçada administrativa e até legislativa. Pleito com total 

alienação em torno da complexidade dos problemas. 

2. Postular a condenação do CEFET/RJ a abrir crédito que garanta o fornecimento 

de alimentação escolar adequada, a contratar nutricionista que assuma a 

responsabilidade técnica do PNAE, a incluir no plano orçamentário rubrica para 

fornecimento de alimentação e rubrica referente a construção de cozinhas e 

refeitórios é bonito no papel. Se o país fosse melhorar apenas com canetadas (ou 

hoje, com tokentadas), melhor seria estender o pedido e resolver logo todas as 

deficiências do Brasil. 

  

Essa decisão recente, publicada em junho de 2019, evidencia o debate diário que nossa 

sociedade estabelece sobre a efetivação das políticas públicas por meio de juízes 

administradores. Trata-se de uma demanda relacionada à alimentação escolar nas unidades 

públicas de ensino do Rio de Janeiro, em que se constava insuficiência da prestação e limitação 

na prestação da política pública. O objetivo da ação, ajuizada em 29/4/2016 pelo Ministério 

Público Federal, e decida em 28/5/2019 pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), 

                                                           
155 Disponível em: http://portal.trf2.jus.br/portal/consulta/conf_cons.asp - Inserir o Seguinte Código de 
Autenticação: 2277042-112-0-717-1-920445 . Acesso em Novembro de 2019. 

http://portal.trf2.jus.br/portal/consulta/conf_cons.asp


67 
 

foi a condenação da União Federal e do Centro Federal de Educação Tecnológica  Celso  

Suckow  da  Fonseca  (CEFET/RJ) a: 

 

(a) abrirem, de imediato, crédito adicional, suplementar ou especial, a fim de que 

possam garantir o fornecimento de alimentação escolar adequada para o presente 

ano letivo, de acordo com as normas e diretrizes do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE); 

(b) promoverem, de imediato, a contratação de nutricionista habilitada que deverá 

assumir a responsabilidade técnica do PNAE; 

(c) incluir nos planos orçamentários dos próximos exercícios do CEFET, a partir de 

2017, rubrica referente ao fornecimento de alimentação escolar, de acordo com as 

normas do PNAE; e 

(d) incluir no seu plano orçamentário do exercício de 2017, com detalhamento 

obrigatório, rubrica referente a construção de cozinhas e refeitórios adequadas e 

devidamente equipadas.156 

 

 

 

O CEFET/RJ não estaria executando o PNAE por não ter condições de atender às regras 

estabelecidas pelo programa e, assim como a maioria das escolas federais de ensino básico não 

forneciam a alimentação adequada para seus alunos. O Ministério Público alegou que cada 

esfera governamental tem o dever de financiar a sua rede de ensino, incluindo a alimentação 

escolar. 

A sentença do primeiro grau argumentou que, na tarefa de controle da atuação da 

Administração, o Poder Judiciário deve se limitar ao exame de legalidade dos atos 

administrativos, e registrou o esforço que o CEFET tem realizado com o objetivo de se adequar 

ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse entendimento foi ratificado em segunda 

instância, tendo o tribunal alegado que a implementação de tais políticas, no mundo real de um 

orçamento limitado, não se dá do dia para noite. Tribunal entendeu que tudo exigia 

planejamento administrativo e financeiro adequados, sendo que, as instituições apontadas pelo 

MPF na exordial teriam alcançado o fornecimento de alimentação adequada após longos 

períodos de dedicação e experiência. 

De forma inusitada, o desembargador afirmou que “as ações civis como a presente 

apenas tumultuam e fogem do esforço correto, da medida adequada, talvez porque ela exija 

trabalho real, efetivo, e não ações fáceis, em que basta uma ideia e uma canetada (ou melhor, 

uma tokentada, com o perdão do neologismo) ... Nunca pensar que compete ao Judiciário 

exercer e tomar para si os atos do Executivo, e substituí-lo, sob a alegação de omissão. A 

                                                           
156 TRF2. Processo n° 2016.51.01.056222-3. Disponível em: 
http://jurisprudencia.trf2.jus.br/sm/download?name=apolo-inteiro-
teor&id=2019,06,05,00562225720164025101_2277042.pdf. 

http://jurisprudencia.trf2.jus.br/sm/download?name=apolo-inteiro-teor&id=2019,06,05,00562225720164025101_2277042.pdf
http://jurisprudencia.trf2.jus.br/sm/download?name=apolo-inteiro-teor&id=2019,06,05,00562225720164025101_2277042.pdf
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bagunça ficará tão grande quanto a que a enxurrada de ações de saúde trouxe para o Judiciário. 

Elas apenas trouxeram mais desorganização e ineficiência nos gastos. ” 

 

 

3.3. Grootboom versus Government of South Africa (2000). 

 

Na África do Sul, centenas de adultos e crianças desabrigados invadiram um terreno, 

um campo esportivo da Cidade do Cabo, para estabelecer moradia depois de terem sido 

expulsas de uma propriedade particular. Posteriormente, novamente, foram compelidas uma 

segunda vez, retirados a força pelo estado, e continuando sem local para habitar:  

 

3. O grupo de pessoas a quem concerne este processo vivia em condições 

deploráveis e decidiu se mudar e, ilegalmente, ocupou terras pertencentes a outra 

pessoa.  Foram, então, despejados e ficaram sem lugar para morar. A raiz dos 

problemas deles são as condições intoleráveis sob as quais estavam vivendo 

enquanto esperavam a oportunidade para serem alocados no programa de moradia 

com baixo custo.  Essas são as pessoas cujos direitos constitucionais devem ser 

determinados neste caso157. 

 

Tal situação gerou o caso The Government of South Africa versus Grootboom (2000 - 

Case CCT 11/00)158, em que, incialmente, determinou-se a provisão de um refúgio temporário 

em condições adequadas para alojamento das famílias, até que obtivessem uma moradia 

permanente. Em primeira instância, provisoriamente, foi determinado que o Estado fornecesse 

barracas, latrinas portáveis, e um suprimento regular de água (mesmo que através de transporte. 

O Estado e gestores responsáveis pelas políticas públicas de moradia insurgiram-se contra a 

aquela determinação159. 

Irene Grootboom fazia parte de grupo de sem tetos que reclamavam do Estado 

provimento judicial que lhes garantisse alguma acomodação adequada até que lhes fosse dada 

moradia definitiva, com base no direito constitucionalmente assegurado à moradia. O 

judiciário, desde logo, reconheceu que os direitos sociais poderiam ser objeto de apreciação do 

                                                           
157 Constitutional Court of South Africa. Case CCT 11/00. 
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/10347/pdf  p.7 
158 Julgamento Disponível em Inglês: https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/01/CC-
2000-South-Africa-v.-Grootboom.pdf Acesso 28 de novembro de 2019. Julgamento Disponível em Português: 
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/10347/pdf.  Acesso em 28 de novembro 
de 2019. p.6 a 46.Documentário sobre a decisão judicial. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=F4NMxpY35ns&feature=youtu.be Acesso em 28 de novembro de 2019. 
159 Constitutional Court of South Africa. Case CCT 11/00. 
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/10347/pdf  p.7 

https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/10347/pdf
https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/01/CC-2000-South-Africa-v.-Grootboom.pdf
https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/01/CC-2000-South-Africa-v.-Grootboom.pdf
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/10347/pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F4NMxpY35ns&feature=youtu.be
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/10347/pdf
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Poder Judiciário, centrando seus esforços na análise de como conceder a efetividade de tais 

direitos160.  

Um ponto interessante desse caso é que, quando o processo chega ao Tribunal Superior, 

o juiz Josman AJ realiza uma inspeção no lugar que se encontravam os favelados, determinando 

que fosse providenciada acomodação temporária para as crianças e para um dos pais das 

crianças que necessitassem de supervisão. Importante esse detalhe, em que apenas um dos pais 

poderia acompanhar a criança nesse abrigo temporário.  

 

“uma decisão que concretiza o direito de uma criança a abrigo deve considerar a 

necessidade dela de ser acompanhada por seu pai ou mãe. Tal abordagem estaria em 

acordo com o espírito e propósito da Seção 28 como um todo.”161 

 

Já na esfera do Tribunal Constitucional, a Corte relembrou que a questão tinha um fundo 

histórico que envolvia o grave déficit de moradia gerada na política do apartheid. Uma questão 

central daquela política era o sistema de controle de influxo que objetivava limitar a ocupação 

Africana de áreas urbanas. O controle do influxo foi rigorosamente posto em prática na região 

do Cabo Ocidental, onde a política governamental favorecia a exclusão do povo Africano, em 

razão de estabelecer a preferência para as “pessoas de cor” (coloured community): uma política 

adotada em 1954 e denominada coloured labour preference policy162; política que excluía os 

negros de algumas áreas residenciais, mas, em contrapartida, oferecia empregos em outras 

regiões. 

De forma resumida, esse caso se destaca por três questões: (1) pela determinação inicial 

de ser criado um alojamento provisório, uma espécie de assentamento público, com estrutura 

de saneamento básico, até que se termine a construção das moradias populares permanente 

determinadas pela justiça; (2) ao chegar no Tribunal Constitucional, a decisão temporária foi 

reformada, estabelecendo que apenas as crianças e um dos pais seriam beneficiados com esse 

                                                           
160 Disponível em: http://www.tadamun.co/the-landmark-case-of-grootboom-versus-the-republic-of-south-
africa/?lang=en#.XeAY9JNKjDc Acesso em 28 de novembro de 2019. 
161 Constitutional Court of South Africa. Case CCT 11/00. 
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/10347/pdf  p.12 
 
162 Between Black and White: The History of Coloured Politics in South Africa. Canadian Journal of African Studies 
/ Revue Canadienne des Études Africaines, Vol. 25, No. 1 (1991), pp. 106-110. Disponível em: 
https://www.jstor.org/stable/pdf/485559.pdf?refreqid=excelsior%3Af017f6657d1fc1408939c35ba33c1203. 
Coloured Labour Preference Policy as a form of social control. Through this pol- icy, the National Party 
government sought to exclude Africans from the Western Cape and to make the region a coloured labour 
preference area. After tracing the history of policies of racial preference since the days of Dutch colonial rule, 
Goldin attempts to demonstrate that the Coloured Labour Preference Policy emanated from the Apartheid 
state's overall strategy to prevent a political alliance between coloureds and Africans. 

http://www.tadamun.co/the-landmark-case-of-grootboom-versus-the-republic-of-south-africa/?lang=en#.XeAY9JNKjDc
http://www.tadamun.co/the-landmark-case-of-grootboom-versus-the-republic-of-south-africa/?lang=en#.XeAY9JNKjDc
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/10347/pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/485559.pdf?refreqid=excelsior%3Af017f6657d1fc1408939c35ba33c1203
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alojamento temporário, e (3) a nomeação de um interventor do judiciário para pressionar e 

fiscalizar a construção das moradias no âmbito da política pública.  

 

 

3.4. Soobramoney versus Minister of Health KwaZulu-Natal (1997). 

 

O Tribunal Constitucional da África do Sul negou a pretensão de um cidadão que 

precisava de um tratamento renal e que veio a falecer dias depois da decisão que lhe negara o 

procedimento, uma vez que o tribunal considerou legítimos e bem estruturados os critérios de 

elegibilidade fixados pelas autoridades públicas para as pessoas que seriam submetidas ao 

programa de saúde.163 

O Sr. Soobramoney passava por uma insuficiência renal crônica, além de problemas 

cardiológicos e endocrinológicos. O paciente procurou a Corte Constitucional africana para 

que o sistema público de saúde fornecesse os serviços de diálise. O Sr. Soobramoey tinha sido 

informado que, em virtude da escassez de recursos, apenas 30% dos pacientes com o mesmo 

problema poderiam ser contemplados. A Corte Constitucional entendeu que a negativa do 

hospital não foi desarrazoada. Os elementos de prova indicavam que a política pública era 

racional e não discriminatória. Diante da limitação dos recursos disponíveis, a escolha estatal 

não deveria ser substituída pela decisão da Corte, porquanto não se mostrava inadequada. 

 

Usando as máquinas de diálise disponíveis de acordo com as diretrizes estabelecida 

pelos hospitais, mais pacientes são beneficiados do que seria o caso se elas fossem 

utilizadas apenas para manter pessoas vivas com insuficiência renal crônica, e os 

resultado do tratamento também provavelmente será mais benéfico, pois é 

direcionado para curar pacientes, e não simplesmente para mantê-los doentes na 

condição crônica. [Na apelação] Não foi sugerido que essas diretrizes não são 

razoáveis ou que não foram aplicadas de maneira justa e racionalmente quando a 

decisão foi tomada pelo Addington Hospital que desqualificou o recorrente para 

realziar a diálise164. 

 

                                                           
163 Confira-se a palestra proferida em Yale University pelo Justice Albie Sachs, reconhecido ativista de direitos 
humanos e então juiz da Suprema Corte da África do Sul que participou desse histórico julgamento, na qual 
apresenta o contexto político-jurídico-econômico sul-africano pós-apartheid e expõe algumas justificativas para 
as inovadoras e polêmicas decisões da Corte: http://www.law.yale.edu/news/10901.htm 
164 Soobramoney v Minister of Health (Kwazulu-Natal), 1998 (1) SA 765 (CC); 1997 (12) BCLR 1696, par. 25. “By 
using the available dialysis machines in accordance with the guidelines more patients are benefited than would 
be the case if they were used to keep alive persons with chronic renal failure, and the outcome of the treatment 
is also likely to be more beneficial because it is directed to curing patients, and not simply to maintaining them 
in a chronically ill condition. It has not been suggested that these guidelines are unreasonable or that they were 
not applied fairly and rationally when the decision was taken by the Addington Hospital that the appellant did 
not qualify for dialysis.” 
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3.5. Comentário Sobre os Casos. 

 

Enriquecedora será a comparação do caso Soobramoney com o Grootboom, em que o 

mesmo tribunal parece ter usado uma lógica diametralmente diferente para decidir a demanda, 

inclusive concordando com o possível falecimento de Soobramoney. 

 Estavam em jogo diversos direitos e princípios que seriam analisados pela teoria da 

ponderação ou tão somente pela aplicação da lei abstrata. Quais filósofos e seus argumentos 

poderíamos usar para cada lado de uma das demandas?! 

As diferentes situações desafiam a capacidade do juiz em traduzir as pretensões gerais 

dos direitos sociais em ações bilaterais específicas. A sentença que beneficia um indivíduo não 

tem seu limite apenas naquela demanda. Os efeitos irradiam para o ambiente estatal e privado, 

ao ponto de insurgir em partes alheias ao processo.  O caso Soobramoney não se tratava apenas 

do seu tratamento, mas na exclusão do tratamento de uma outra pessoa.  

Da mesma maneira, o caso Grootboom pode motivar ações em toda a Africa do Sul 

para que os sem-teto recebem uma estrutura mínima de moradia e saneamento, mesmo que seja 

uma espécie de moradia coletiva/abrigo, a despeitos das limitações orçamentárias.   

O orçamento público é núcleo do conflito entre os judicialistas e os administrativistas. 

É um desafio para o juiz administrador ter que atuar no planejamento orçamentário, posto que 

ele vê um ponto específico de toda a esfera pública, ao contrário do gestor público que é 

obrigado a lidar com todas as áreas do Estado e, por isso, possui uma visão maior. Não se 

discute a importância da alimentação escolar na rede pública de ensino, mas sim o papel que o 

juiz deve desempenhar na efetivação desses programas sociais e em demandas populares.  

A seriedade e sensibilidade dos temas exigem uma fundamentação sólida e doutrinária. 

Não podemos tirar da cartola um discurso contra ou a favor do Juiz como Administrador. Toda 

a experiência acadêmica e prática devem ser valorizadas para resolver o assunto, seja para 

inovar e contrariar o costume ou para assegurar um status quo já pensado e construído desde 

1988, no Brasil. 

No caso dos Matadouros Públicos, vimos que, já em 1930, as demandas judiciais sobre 

políticas públicas assombravam o Brasil, evidenciado que o tema se alonga durante décadas 

em nosso sistema de poder. Os casos mostram as diferentes interferências do juiz administrador 
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nas funções dos órgãos democraticamente eleitos e, supostamente, tecnicamente mais 

preparados para dar solução às demandas sociais165. 

 

  

                                                           
165 DAVIS, Dennis. M. Social Rights. In: ROSENFELD, Michel. SAJÓ, András (Ed.). The Oxford Handbook of 
Comparative Constitutional Law. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2012, P. 1023 
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4. Conclusão. 

 

O conflito entre os apoiadores do Juiz Administrador e aqueles que pretendem limitar 

a atuação do Poder Judiciário reside na compreensão que cada um desses grupos possui sobre 

o que deveria ser a função do Estado, em qual paradigma de Estado vivemos e o que se entende 

por direitos sociais. Trata-se das diferenças entre o Estado Liberal, o Estado Social e o Estado 

Democrático de Direito. Além disso, o debate se intensifica devido ao entendimento que cada 

grupo possui sobre a normatividade dos direitos fundamentais, especialmente os de natureza 

socioeconômica. MENELICK DE CARVALHO NETO
166 considerou que, para Dworkin, os direitos 

fundamentais condicionam a legitimidade das políticas públicas e esta seria a legitimidade da 

atuação do juiz administrador: a defesa dos direitos fundamentais. 

É perceptível a cronologia da função desempenhada pelo juiz aos longos dos 

paradigmas. Durante muito tempo os juízes serviam para efetuar os anseios da nobreza. O juiz 

decidia o que a nobreza queria. Em resposta a essa falta de isonomia no comportamento 

absolutista, surge a ideia do juiz “boca fria da lei”167 que era na verdade a busca de se 

desvincular a decisão judicial do domínio da aristocracia. Nesse sentido, o legislativo e o 

judiciário se unem contras exageros autoritários e o juiz passa a se vincular à lei, esquivando-

se da falta da impessoalidade que residia nos domínios absolutistas. 

Tal concepção ganhou força, e foi solidificada pelas ideias de Montesquieu e a divisão 

de poderes, descrevendo o juiz como uma atividade puramente cognitiva e mecânica e, assim, 

do juiz como mera e passiva "inanimada boca da lei”168.  As leis em grande número e com 

amplo detalhamento seriam a solução contra a corrupção do soberano e da aristocracia. O 

formalismo (que se fez nos países de common law) e o positivismo (que se fez nos países de 

civil law), em suas diversas vertentes, durante décadas, consolidaram a independência do 

                                                           
166 CARVALHO NETTO, Menelick de (2007). Entrevista. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
n° 65: 7-12., p. 10. 
167 A expressão "bouche de la loi" ('boca da lei') foi muito utilizada na França após a Revolução Francesa (1789). 
Dizia-se, então, que os juízes deveriam ser "bouches de la loi" no sentido de que deveriam apenas aplicar, da 
forma mais mecânica possível, as leis editadas pelo Legislativo. Justificou-se esse cerceamento ao Judiciário com 
o fato dos juízes franceses terem extrapolado de suas atribuições, assumindo atitudes questionadoras frente ao 
rei Luís XVI. Os juízes passaram a ser considerados 'perigosos' tanto pelos monarquistas quanto pelos 
revolucionários (republicanos). Na verdade, o que preocupava tanto uns quanto outros era o fato de trataram-
se eles de pessoas esclarecida. 
168 SECONDAT, Charles-Louis. Barón de MONTESQUIEU. El Espíritu de las Leyes. Madrid. Tecnos. 2003.p. 112. "la 
boca que pronuncia las palabras de la ley; des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur”.   
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judiciário e, em muitos casos, consolidaram direitos e isonomias em diversas áreas, todavia, 

destinavam ao judiciário um papel secundário na estrutura dos poderes169. 

O Estado se agigantou e ficou mais presente na vida das pessoas. Lembro das leis 

trabalhistas também, e de inúmeras outras que tentaram, discretamente, introduzir a isonomia 

em uma sociedade que se surgia plural. O estado, ao qual chamamos welfare state, que é 

essencialmente um Estado Legislativo, apresentou intensa atividade legislativa170. Os 

primeiros passos foram tomados na área da política social mediante legislação pertinente ao 

direito do trabalho, da saúde e da segurança social. Também surgiram intervenções que se 

estenderam à esfera da economia, mediante leis de caráter antimonopolístico sobre a 

concorrência, transportes e agricultura. Aprofundou-se com a com a extensão do setor público, 

o exercício de generalizado controle do estado sobre a economia, a assunção da 

responsabilidade do estado em questões de emprego, a elaboração de planos de assistência 

social e o financiamento de atividades sem fins lucrativos, como, por exemplo, no campo das 

artes, obras públicas e renovação dos centros urbanos em decadência.  

 O Estado Legislativo é desafiado pelo surgimento do Estado Administrativo. Uma 

das vertentes mais exemplar desse momento figurou na França do general De Gaulle de 1958, 

em que a constituição limitou a função legislativa do Parlamento às matérias enumeradas na 

própria constituição, deixando todas as demais ao poder "regulamentar" do executivo, 

estabelecendo dessa forma um amplo poder autônomo com capacidade de criar leis, e não mais 

apenas o legislativo. Vale relembrar que o ideal dessa valorização produziu, na França, o 

Conseil d’Etat cuja competência residia na decisão dos conflitos entre os cidadãos e a 

administração pública, controlando os abusos e desvios da discricionariedade administrativa e 

as violações da lei por parte da administração pública. A Alemanha e a Itália também 

protagonizaram tribunais administrativos171. 

 O Estado Administrativo trazia consigo todos os medos do antigo autoritarismo e da 

burocracia, mas erguia-se como uma resposta possível às demandas de prestação social. Contra 

esses medos, o estado moderno, gradualmente, instituiu organismos quase-judiciários, tais 

como as agências fiscais, agências reguladoras, conselhos, tribunais administrativos, 

"ombudsmen", árbitros e conciliadores e até "árbitros do estado” e similares investidos de 

tarefa não exercida pela ordre judiciaire, ou seja, pela magistratura ordinária. O controle dos 

                                                           
169 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Sergio Antonio Fabris. Porto Alegre. 1999. p.111 
170 Ibid. p. 112. 
171 Ibid. p. 114 
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"poderes políticos" e, com isto, a proteção dos cidadãos e da sociedade em geral, contra os 

abusos daquele172s.  

 O mundo contemporâneo, nos país de constitucionalização recente, registrou dois 

momentos: o primeiro foi o gigantismo do legislativo e o outro foi gigantismo do ramo 

administrativo que arregimentou um papel prestacional, oferecendo diversos serviços e 

assistências. 

Quando o Estado Liberal dá sinais de esgotamento, passa-se a fortalecer a ideia do 

Estado Social. Contudo, a partir de 1970, fica evidente que, mesmo com uma grande estrutura 

estatal, ele não era suficiente para, efetivamente, concretizar direitos. 

O Professor CRISTIANO PAIXÃO destaca que a excessiva valorização do Estado em 

detrimento do indivíduo se converteu, gradativamente, em uma “clientelização” destes, o que 

levou a uma carência de participação efetiva das pessoas nos processos deliberação da 

sociedade política, e, por isso, é fundamental assinalar que a crise do Estado Social não é 

exclusivamente fiscal ou administrativa, ela é, antes de tudo, uma crise de déficit de cidadania 

e de democracia173. 

Os Direitos Sociais, seja nas ideias de Rawls ou de Abramovich, são fundamento e 

condição de existência do Estado, independente dos bens e valores que se queira inserir na sua 

lista prestacional. O Contrato Social que originou o Estado objetivava possibilitar a vida em 

sociedade e não a selvageria, desenvolvendo estruturas coletivas, iguais e solidárias. Não há 

como exercer a cidadania se o indivíduo não receber aquilo que é a razão de existir do Estado. 

É de ser perceber que, desde o fim da era religiosa, em que o sagrado se confundia com o 

governo instituído, há uma busca para se recriar o Estado em função das pessoas. O cidadão é 

a razão de existir o Estado, e os crontatualistas deixaram isso evidente. Não diferente, os 

constitucionalistas reforçam a ideia de que o cidadão não é cliente do Estado, mas a essência 

dele.  Se consideramos que cidadãos são aqueles que possuem capacidade política, questiona-

se se seria possível votar sem moradia, votar com fome, votar sem acesso à saúde, à segurança 

e sem acesso a oportunidades. Esse voto teria substância e qualidade legítimas?! 

Questiona-se a definição de que os Direitos Sociais são caracterizados e notadamente 

definidos apenas a partir o Século XX, ou especificamente, a partir da segunda guerra mundial; 

                                                           
172 Ibid. p.111 – 128. 
173 ARAÚJO PINTO, Cristiano Paixão. Arqueologia de uma distinção – o público e o privado na experiência histórica 
do direito. In: OLIVEIRA PEREIRA, Cláudia Fernanda (Org.). O novo direito administrativo brasileiro. Belo 
Horizonte: Fórum, 2003. 
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não derivaram da relação de trabalho, mas do Contrato Social. O desafio não é defender os 

direitos sociais, mas identificar quais bens e serviços serão abrangidos por seu guarda-chuva. 

 Todos esses movimentos, guerras e revoluções, citados acima, conduziram à 

descoberta de que a atuação do juiz é muito mais complexa e desafiadora do que se tinha sido 

pensado, e de que o juiz, moral e politicamente, deveria assumir mais responsabilidade por suas 

decisões do que se considerava as doutrinas tradicionais.  Por mais que a ideia inicial de limitar 

o juiz à declaração do direito posto tinha o objetivo de trazer igualdade às relações humanas, a 

sociedade pluralista e complexa de Zagrebelsky, da revolução industrial e do pós-guerras 

exigiam um posicionamento mais hercúleo do juiz.  

 Encontramos Cappeletti relembrando que, nos Estados Unidos, e de forma talvez mais 

atenuada em outros ordenamentos da Common Law, surgiu um movimento contra o 

formalismo. Na França, e nas áreas de influência francesa, o pensamento jurídico dirigiu-se 

contra o positivismo jurídico; assim como na Alemanha, que representou principalmente uma 

insurgência contra o formalismo "científico" e conceitual174. O formalismo tendia a acentuar o 

elemento da lógica pura e mecânica no processo jurisdicional, ignorando ou encobrindo o 

elemento discricional da escolha do magistrado. A revolta contra o formalismo foi representada 

por várias escolas de pensamento, tal como a sociological jurisprudence e o legal realism nos 

Estados Unidos, a Interessenjurisprudenz e a Freirechtsschule na Alemanha e o método da 

libre recherche scientifique de François Gény e de seus seguidores na França175. Todas elas 

tinham em comum acrítica ao caráter ilusório da interpretação de tradição justiniana e 

montesquiniana. Ventilava-se a ideia de que o juiz se encontra na posição de "declarar" o direito 

de maneira não criativa, apenas com os instrumentos da lógica dedutiva, sem envolver tal 

declaração a sua valoração pessoal. E aplicaram tal crítica a todas as formas de direito, tanto 

ao direito consuetudinário quanto ao case law, tanto ao direito legislativo quanto às 

codificações sistemáticas.  

  A opção de escolha significa a existência de uma mínima discricionariedade, o que 

não significa arbitrariedade; mas sim um exercício de valoração e ponderação, pondendo 

visualizar os resultados práticos e os aspectos morais da escolha. O juiz não emprega apenas 

os argumentos da lógica abstrata, mas analisa a história e a economia, da política e da ética, da 

sociologia e da psicologia. 

                                                           
174 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Sergio Antonio Fabris. Porto Alegre. 1999. p.111 – 128. 
175 Ibid. 
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 O juiz não mais pertence à concepção do direito como norma preestabelecida, clara 

e objetiva, na qual pode basear sua decisão de forma neutra. Tampouco conseguirá ser um juiz 

Hércules, pelo contrário, estará envolvendo sua responsabilidade pessoal, moral e política, 

tanto quanto jurídica, sempre que surja a abertura para escolha diversa. 

 Diante de todas essas mudanças paradigmáticas, o judiciário também deveria mudar. 

Os defensores do juiz administrador compreendem que os direitos fundamentais e os princípios 

constitucionais são normas em branco delegadas ao intérprete para criar direitos a partir das 

suas próprias experiências políticas e filosóficas, podendo afastar ou a contrariar os objetivos 

do executivo ou do legislativo. Já os administrativistas entendem a possuir a última palavra 

sobre a execução da política pública, pois argumentam que eles é que foram diretamente eleitos 

pela população. 

  Entre juiz, legisladores e gestores, cabe lembrar a posição de Dworkin aqui mencionada, 

de que a política pública é argumento de política. É escolha. Política pública não é argumento 

de princípios, isso não impede a atuação do juiz nesse campo, mas estabelece, em acordo com 

a doutrina dworkiana, que tal intervenção ocorra devidamente justificada em um 

descumprimento de princípio fundamental previsto na constituição. Por outro lado, 

Zagrebelsky observa que a sentença não pode impedir o legislador ou o gestor de revisitar a 

matéria atacada, o judiciário pode atuar nos limites que não impeça futura atuação do 

legislativo e do executivo.  

Rawls também viu esses limites, pois colocou o juiz no quarto estágio de formação da 

sociedade, com a missão de cumprir e garantir aquilo que foi estipulado nos estágios anteriores. 

Em Rawls, a política pública é definida antes da atuação do juiz. Essa é uma barreira teórica 

que o juiz administrador precisa superar na doutrina do liberal.   

Ralws e waldron partem de uma ideal de sociedade, perfeita em sentimentos 

cooperativitas, em que a ganância e o egoísmo são, por todos, subjulgados em favor da 

coletividade. O desafio é saber como essa teoria se encaixaria no mundo resultante da 

escravidão por dívidas ou por etnias, ou do machismo e ditatura de gêneros. A escravidão por 

dívida era a nítida realidade de que a propriedade privada e as transações financeiras superavam 

o senso de coletividade. As consequências desse pensamento não se esvaem por causa da 

descrição de uma teoria baseada no mundo ideal. Relembro que, para Waldron, a sociedade 

que prescinde do judicial review é aquela que a) as instituições democráticas estão em bom 

funcionamento, b) as instituições judiciais estão em bom funcionamento, c) existem um 

comprometimento da maioria da sociedade com direitos individuais e minorias, d) 

possibilidade a coexistência de divergências persistentes, substanciais e de boa fé a direitos. 
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Ralws, por sua vez, tem por base uma sociedade inicial despida de todos os preconceitos e 

acobertada pelo véu de ignorância176. 

Quando se questiona as sociedades imaginárias de Waldron e de Rawls, bem como o 

juiz Hérculos de Dworkin, não se pretende realizar um debate sobre a essência bondosa ou 

maléfica dos seres humanos, mas é simplesmente uma análise da realidade posta, que busca 

uma resposta possível sobre os fatos hodiernos. Na verdade, apenas o quarto pressuposto de 

Waldron é que se encaixa com a realidade, aquele quer trata sobre “discordância persistente, 

substancial e de boa-fé quanto a direitos (isto é, quanto ao que realmente significa o 

comprometimento com direitos e quais são suas implicações) entre os membros da sociedade 

que estão comprometidos com a ideia de direitos”. O que temos são desafios concretos 

resultantes de uma sociedade não ideal. Poderíamos então aplicar essas teorias sem considerar 

o que de fato aconteceu? Contudo, tais idealizações são extremamente necessárias para guiar a 

sociedade na busca do que melhor deveria ser considerado como direito eu prestação. 

Quão próxima a sociedade pensada por Waldron está próxima da sociedade brasileira? 

principalmente ao final do século XX? Nas obras de Wladron, aqui analisadas, o autor 

reconhece que o seu ponto de vista, muitas vezes, faz referência ao funcionamento da justiça e 

à cultura neozelandense, posto que ele é originário da Nova Zelândia. Ocorrre que, no presente 

ano, seu país não possui mais que cinco milhões de habitantes, além de possuir reduzia área 

povoada. Isso não desqualifica a idealização de Waldron, mas não nos permites ser ingênuos 

para refutar a judicial review em um país que enfretou a escravidão até 1900 e que, além de ter 

uma extensão territória continental e povoada, ultrapassa a marca de duzentos milhões de 

brasileiros. 

O debate entre Dworkin e Waldron teria maior proveito se deixasse de lado a questão 

de quem deveria possuir a última palavra sobre a constituição ou sobre os direitos 

fundamentais, mas pesando maneiras de articular e viabilizar a conjunta efetivação social 

desses institutos. A visão do Des. Guilherme Castro, no caso que envolveu o CEFET-RJ, não 

é diferente da visão do processo estruturante proposto por Grinover, uma vez que, em situações 

complexas e cercadas de incertezas, há nítida dificuldade de tomar decisões, ainda mais com 

base no modelo racional tradicional e unicista. É necessária uma articulação entres os poderes 

                                                           
176 WALDRON, Jeremy. The Core of the Case Against Judicial Review. Yale. L.J. 2006. Disponível em: 
https://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol115/iss6/3 e 
https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5011&context=ylj 
 

https://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol115/iss6/3
https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5011&context=ylj
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e não um protagonismo. Deve-se existir uma confluência de realidades que é direito de uma 

sociedade pluralista, conforme mencionado no tópico dedicado a Zagrebelsky. 

Nesse sentido, é válida a afirmação de Waldron em que é preciso garantir que a minoria 

seja ouvida e representada, posto que ela também deve participar desse debate. Contudo, em 

Direitos Sociais, infelizmente, minoria não são aqueles em menor número na sociedade. Muitas 

vezes, na verdade, minoria é a maioria que possui menos recursos e que não possui acesso à 

educação e, muito menos, acesso à justiça, para que se consiga evitar a manipulação por parte 

daqueles poucos que possuem domínio sobre os meios de produção e de comunicação. 

JOÃO COSTA NETO identificou que as matérias de direitos fundamentais representam um 

desafio complexo, principalmente em hard cases. Em uma de suas teses de doutorado, o 

professor equipara essa complexidade da escolha aos perigos enfrentados por Ulisses contra 

Cila e Caríbdis, dois monstros mitológicos177, em sua viagem epopeica. Sob esse pano de 

fundo, escolher entre Cila e Caríbdis tornou-se sinônimo de decidir entre dois males. Trata-se 

de enfrentar um dilema, sem uma saída agradável.  

 

A alusão aos monstros da mitologia grega faz referência àquele que talvez seja o 

maior dilema do Direito Constitucional: o nó górdio entre democracia e Jurisdição 

Constitucional. Onde começa e onde termina a discricionariedade do legislador? 

Onde começa e onde termina a competência do juiz constitucional?178 

 

Avança o processor expondo o princípio da vinculação aos direitos fundamentais 

(Dilemma der Grundrechtsbindung), pois, como poderia o legislador estar vinculado aos 

direitos fundamentais se cabe a ele próprio conformar ou “concertar” tais direitos, para que o 

indivíduo possa deles fazer uso?!179 Se, ao menos em princípio, cumpre ao legislador 

harmonizar tais conflitos, como exatamente ele estará vinculado aos direitos fundamentais?! 

Uma resposta possível é que essa tarefa sobre a tutela dos direitos fundamentais deva 

ser distribuída entre todos os poderes conhecidos da sociedade contemporânea, pois, diante da 

sociedade plural, o importante não é ter a última palavra, mas promover e conhecer todos os 

diálogos, inclusive institucionais. O processo estrutural proposto por Grinover prestigia esse 

estágio, em que o juiz administrador vai construir uma solução com o gestor e o legislador.  

 

                                                           
177 COSTA NETO, João. Entre Cila e Caríbdis: a liberdade de expressão em meio ao conflito entre a 
discricionariedade do Legislador e a intensidade do controle exercido pelo Juiz Constitucional. Tese de 
Doutoramento. UnB. Brasília. 2014 
178 Ibid. p.7 
179 cf. BUMKE, Christian. Ausgestaltung von Grundrechten. Tübingen. Mohr Siebeck. 2009. pp. 5, 31ss.   
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Encontramo-nos entre dois polos, entre dois abismos em potencial. Se favorecermos 

em demasia o legislador, os direitos fundamentais perderão sua razão de ser; 

seremos, portanto, abocanhados por Cila. Por outro lado, se concedermos poder 

excessivo aos juízes, acabaremos com a democracia; seremos, portanto, engolidos 

por Caríbdis. É esse o pano de fundo da presente investigação.180 
 

JOÃO COSTA NETO parece concordar com esse diálogo. Ensina que existe uma 

preocupação de que as Cortes Constitucionais usurpem o papel do legislativo, transformando 

a democracia em uma juristocracia. O professor sugere que uma solução possível para esse tipo 

de perplexidade seria adotar uma teoria que se valha de diferentes níveis de controle judicial, 

atribuindo-se graus maiores ou menores de margem de conformação ao legislador, a depender 

de uma série de circunstâncias181. 

 

Esse tipo de proposta almeja evitar tanto Cila quanto Caríbdis, pois tão necessário 

quanto obstar a excessiva politização dos direitos fundamentais, entregando-os à 

livre disposição do legislador infraconstitucional, é evitar-se, outrossim, a excessiva 

juridicização dos direitos fundamentais, a qual se manifesta precipuamente na 

tendência de encontrar uma solução para todos os problemas jurídicos na 

Constituição. Não é, por exemplo, porque a Constituição possui um capítulo que 

garante a proteção à família, que ela contém a resposta para todos os problemas de 

Direito de Família (ou das famílias)182 

 

Se favorecermos em demasia o legislador, os direitos fundamentais perderão sua razão 

de ser; seremos, portanto, abocanhados por Cila. Por outro lado, se concedermos poder 

excessivo aos juízes, acabaremos com a democracia; seremos, portanto, engolidos por Caríbdis.  

A solução pelo diálogo inspira novas estruturas e uma nova forma de pensar a prestação 

política e a prestação jurisdicional. O problema é que o diálogo, para produzir resultados 

mínimos, sempre precisa partir de pontos em comum. Precisa existir consensos mínimos em 

diálogos conflitantes. Conceitos básicos devem ser aceitos por ambas as partes e, aí sim, o 

diálogo poderá se desenvolver com o objetivo de produzir soluções. 

Parece-me que doutrinadores estão debatendo sobre o juiz administrador partindo de 

épocas, sociedades e pontos de vistas distintos sobre o papel da constituição, sobre o papel dos 

direitos sociais e sobre o papel do Estado. Sem estabelecer marcos comuns mínimos, não será 

possível que o diálogo ofereça como resultado uma inovação a ser aplicada. 

                                                           
180 COSTA NETO, João. Entre Cila e Caríbdis: a liberdade de expressão em meio ao conflito entre a 
discricionariedade do Legislador e a intensidade do controle exercido pelo Juiz Constitucional. Tese de 
Doutoramento. UnB. Brasília. 2014.p.14 
181 COSTA NETO, João. Entre Cila e Caríbdis: a liberdade de expressão em meio ao conflito entre a 
discricionariedade do Legislador e a intensidade do controle exercido pelo Juiz Constitucional. Tese de 
Doutoramento. UnB. Brasília. 2014.p.261 
182 Ibid. p.262. 
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Para MENELICK DE CARVALHO NETO, a doutrina do Direito Constitucional apresenta 

uma história passível de ser apreendida em períodos, em distintos paradigmas. Logo, é natural 

que exista a mudança de paradigma por meio de um período de transição, normalmente 

turbulento183. Mas o que se questiona é que o debate não pode ocorrer em paradigmas muito 

distantes e com bases em valores incompatíveis. Aquilo que é direito social na Nova Zelândia 

não necessariamente será aqui no Brasil. É uma tarefa muito difícil debater com base em 

pressupostos diferentes. Na verdade, não se alcança muita efetividade quando os paradigmas 

são muito distantes. Para pensar o Brasil, é preciso que todos da arena reconheçam a mesma 

essência de nação e os mesmos pressupostos do sistema. Não seria possível copiar o papel do 

juiz da Nova Zelândia e instituí-lo integralmente em uma vara do Rio de Janeiro ou de Tefé, 

no Amazonas. Os bens primários de Rawls não são os mesmos bens primários de outros 

teóricos apresentados neste trabalho.  

Revisitando o caso da monopolização dos matadouros pelo Estado, talvez, o leitor que 

apoia o juiz administrador não concordaria em privatizar os abatedouros de carne bovina no 

Brasil contemporâneo. Porém, em 1930, esse monopólio parecia ser um fato inquestionável, 

principalmente no âmbito jurídico. Logo, o debate sobre direitos sociais deve vir associado ao 

tempo em que tais direitos são exigidos e assim classificados. É evidente que a saúde sanitária 

ainda é um direito social a ser cumprido pelo Brasil atual, mas a evolução do tempo e das 

formas não exigem que o estado seja o fornecedor titular de carne para a população. 

Hodiernamente, o fornecimento de carne não é um direito social a ser garantido pelo Estado 

por meio do Serviço Público. Os bens primários de Rawls não são os mesmos que os de outros 

teóricos apresentados neste trabalho. Essa diferença é crucial para se debater o juiz 

administrador. Aquilo que Ralws atribuiu como função do estado não será o mesmo para 

Waldron ou pra Cappelletti. 

Dworkin expõe que uma política de educação de saúde que seria percebida como um 

esforço de boa-fé em um país pobre, seria vista como desprezo em um país rico. Existiria então 

a universalidade dos direitos sociais ou eles dependem de questões como cultura ou história 

local184?!. A ideia de o direito social ser exigível porque uma sentença judicial assim 

determinou é muito próxima do conceito da moldura de Kelsen, em que, em raso resumo, o 

direito é aquilo que o juiz diz que é.  Abramovich e Courtis observaram diferente e propõe que 

                                                           
183 CARVALHO NETO, Menelick de. A contribuição do direito administrativo enfocado da ótica do administrado 
para uma reflexão acerca dos fundamentos do controle de constitucionalidade das leis no brasil: um pequeno 
exercício de teoria da constituição. Porto Alegre. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, v. 68, n. 2, p 67 – 84, 
abr-jun. 2002. P. 69 
184 DWORKIN, Ronald. Justice for Hedgehogs. Cambridge. MA: Harvard University Press, 2011. p. 338 
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os direitos sociais são exigíveis porque estão no mesmo patamar dos direitos humanos e que, 

por isso, também seriam universais, mas não co-temporais. Os autores mencionam que diversas 

ações judiciais utilizam exigibilidade indireta para os direitos sociais, podendo o demandante 

invocar os direitos civis e políticos para alcançar o direito pretendido. Repetindo o que foi 

citado no referido tópico, a igualdade é o princípio/direito civil mais utilizado para pleitear a 

efetivação de um direito social de exigibilidade indireta. A igualdade foi utilizada em Brown 

vesus Board of Education para alcançar a digna prestação do direito à educação. O direito à 

igualdade material, à igualdade de oportunidades e à igualdade de resultados podem ser 

invocados para concretizar o direito à saúde, moradia ou educação185.   

O debate sobre a exigibilidade dos direitos sociais ou a categorização como direitos 

essencialmente fundamentais não evita que o desafio seja enfrentado tanto pelo legislador, 

quanto pelo gestor e pelo juiz. Todos os três poderes estão, continuamente, entre Cila e 

Caríbdis. 

É também um ponto básico do debate definir os fundamentos com os quais o Estado 

utiliza para decidir entre reivindicações conflitantes de direito. Muitas teorias sobre a 

proporcionalidade foram desenvolvidas para saber como determinar se algo é, ou não, uma 

exceção a um direito trunfo da doutrina de Dworkin. JOÃO COSTA NETO conclui haver 

compatibilidade entre o caráter de trunfo dos direitos fundamentais (trumping) e o sopesamento 

(balancing) diante de outras demandas sociais e, inclusive, do próprio Estado186. JOÃO COSTA 

NETO explica que existem situações em que políticas públicas (matters of policy) interferem e 

neutralizam determinados trunfos. Em outras palavras, os trunfos – que envolvem uma questão 

de princípios, de acordo com a terminologia de DWORKIN – não são totalmente imunes à 

análise do peso das suas consequências187. 

As barreiras fáticas não são transponíveis por uma sentença judicial, ademais, a ação 

do juiz administrador precisa verificar se ele não estaria criando uma desigualdade dentro de 

                                                           
185 ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian. Os direitos Sociais São Exigíveis. Dom Quixote. Porto Alegre. 
2011.p.113. 
186 A divisão em três etapas é a mais tradicional e difundida. Entretanto, já há algum tempo, parte da doutrina 
passou a dividir a máxima da proporcionalidade em cinco etapas. Segundo essa proposta, a primeira etapa 
consistiria em avaliar a legitimidade do objetivo perseguido pelo Estado. Seriam excluídos, de antemão, os 
propósitos ou fins vedados pela Constituição. Nesses casos, nem se passa às outras etapas de aferição. Sobre a 
máxima da proporcionalidade e suas cinco etapas, cf. KLATT, Matthias; MEISTER, Moritz. „Der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit. Ein Strukturelement des globalen Konstitutionalismus‟ (2014) 54 JuS, 193–199 [trad. port. 
KLATT, Matthias. „A máxima da proporcionalidade: um elemento estrutural do Constitucionalismo global‟ (trad. 
João Costa Neto) (2014) 7 Observatório da Jurisdição Constitucional 23–41]. 
187 COSTA NETO, João. Entre Cila e Caríbdis: a liberdade de expressão em meio ao conflito entre a 
discricionariedade do Legislador e a intensidade do controle exercido pelo Juiz Constitucional. Tese de 
Doutoramento. UnB. Brasília. 2014, p. 134. 
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uma minoria já marginalizada, pois, nem sempre, o acesso à justiça é igual para todos. Na 

verdade, a decisão do juiz administrador tem favorecido, em regra, aqueles que possuem 

condições de pagar um advogado qualificado. 

O professor MARCELO NEVES publicou artigo alertando sobre o risco de desigualdade 

dentro da desigualdade que o juiz administrador poderia causar, ensinando que ao garantir um 

“superdireito” à saúde a uma elite, enquanto, de outro lado, grande parte da coletividade 

continua na mesma situação de exclusão social, na condição de subdireito à saúde, o Judiciário, 

e especialmente o STF, “incompetentes juridicamente, ilegítimos politicamente e inaptos 

tecnicamente para formular e implementar políticas públicas de saúde”, não têm atuado como 

guardião do direito à saúde, mas como assegurador e intensificador de privilégios no acesso à 

saúde, promovendo o aumento da desigualdade e da exclusão social188. Existe também em 

Rawls a preocupação de igualdade das decisões judiciais. Assim, afirma-se que onde 

encontramos a justiça formal, o Estado de Direito e o respeito às expectativas legítimas, é 

provável que também encontremos a justiça substantiva189, com a disposição de reconhecer os 

direitos e as liberdades de outros e de repartir com equidade os benefícios e os encargos da 

cooperação social.  Interessante essa preocupação. Pergunta-se: não seria injusto que apenas 

algumas pessoas tivessem acesso aos provimentos do juiz administrador? Se é política pública, 

não deveria alcançar ao máximo da coletividade? Mas estamos diante de decisões que só 

alcançam aqueles com bons recursos ou promotores e defensores altruístas que não buscam 

apenas a visibilidade de suas ações. 

Portanto, parece-me que o real desafio do judiciário diante das políticas públicas é 

identificar seus limites de atuação. Não considero que esses limites devam ser decididos apenas 

em casos concretos (caso a caso), posto que isso poderia gerar desigualdade de justiça dentro 

da desigualdade social já existente. 

  

  

                                                           
188 NEVES, Marcelo. OBSERVATÓRIO CONSTITUCIONAL: Judiciário intensifica privilégios no acesso à saúde. 
CONJUR. 2013. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2013-out-19/observatorio-constitucional-
judiciariointensifica-privilegios-acesso-saude. Acesso em 15 de outubro de 2019. 
189 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo. Martins Fontes. 2008. p. 48 - 73. 
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