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Resumo: O presente trabalho tem por objeto o estudo dos princípios 

constitucionais que, ao estabelecer políticas públicas, visam garantir o mínimo 

existencial. Será analisado o conceito de política pública propriamente dita, 

bem como a topologia destas políticas no Direito. Os diferentes papéis dos 

três Poderes na formulação e execução destas políticas também são 

estudados, o que levará naturalmente à necessidade de se estabelecer limites 

à atuação. O estudo detalhado destes limites, todavia, em particular o limite 

inferior – o mínimo existencial –, está além do escopo introdutório do presente 

texto. 

 

Palavras-chave: política pública, princípios constitucionais, limites, mínimo 

existencial. 

  

 

Résumé: L'objectif du présent travail est d‟étudier les principes 

constitutionnels qui établissent des politiques publiques visant à assurer le 

minimum vital. Pour cela, le concept de politique publique sera abordé, ainsi 
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que la topologie de ces politiques en Droit. Les différents rôles des trois 

Pouvoirs dans la formulation et l‟exécution des politiques publiques seront 

égalment étudiés, ce qui mènera forcément au besoin d‟établir des limites. 

Cependant, l‟étude en détail de ces limites, en particulier la limite inférieure (le 

minimum vital), n‟est pas dans l‟étendue de ce travail. 

 

Mots-clé: politique publique, principes constitutionnels, limites, minimum vital. 

 

 

 

 

1. Introdução. 

 

Saúde, moradia, alimentação e segurança são elementos básicos 

necessários à sobrevivência humana. Somados a educação, cultura, lazer e 

vários outros componentes, tem-se o conjunto daquilo que se entende como o 

essencial para que uma nação se desenvolva plenamente, tanto do ponto de 

vista de seus indivíduos quanto da coletividade. Do ponto de vista do 

indivíduo, esse conjunto mínimo de elementos necessários a uma vida digna 

tem recebido na doutrina a apelação de mínimo existencial. 

Todavia, historicamente em nosso país não se vislumbraram políticas 

públicas duradouras, sistemáticas e abrangentes que dessem conta destas 

demandas. Há diversos exemplos pontuais, alguns casos de sucesso, mas 

muitas vezes tratava-se de iniciativas isoladas ou restritas a um determinado 

grupo político – com a alternância de poder, alternam-se as prioridades.  

No intuito de remediar essa situação, mas também como um ato 

político no contexto da reconstrução democrática em um Brasil recém-saído 

de um período ditatorial, é promulgada a Constituição de 1988. 

Além das garantias fundamentais e da organização do Estado, nela se 

encontram diversas obrigações para o Poder Público. Verdadeiras políticas 

públicas que, alçadas ao grau de princípios e mandamentos constitucionais, 
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visam afastar a efemeridade e inconstância. Afinal, qualquer que seja o grupo 

no poder, deverá obrigatoriamente obedecer à Constituição. 

Desta forma, pode-se dizer que os princípios estabelecidos na 

Constituição de 1988 têm como objetivo, dentre outros, garantir esse 

chamado mínimo existencial mediante o estabelecimento de políticas 

públicas. Talvez o mais claro exemplo desta afirmação esteja na criação do 

Sistema Único de Saúde, estabelecido no art. 198 da Constituição. Mas vários 

outros exemplos poderiam ser dados, seja diretamente na Constituição, seja 

em leis estabelecidas com base nesses princípios constitucionais – na cultura, 

por exemplo, é o caso da Lei Federal de Incentivo à Cultura (lei nº 8.313/91), 

ou Lei Rouanet, que visa dar efetividade ao princípio contido no art. 215 da 

Constituição. 

O presente trabalho não visa estudar o mínimo existencial propriamente 

dito. O objetivo é estudar aquilo que o antecede: os princípios constitucionais 

que fundamentam as políticas públicas, a topologia destas políticas públicas 

no Direito e a necessidade de se estabelecer limites à atuação estatal – 

limites estes nos quais se insere o mínimo existencial. Justifica-se, assim, o 

título do trabalho: trata-se de um estudo dos princípios constitucionais que, ao 

estabelecerem políticas públicas, visam garantir o mínimo existencial. 

 

 

2. Políticas públicas: conceito. 

 

A noção de política pública, embora seja predominantemente objeto de 

estudo das ciências políticas, é por sua própria natureza eminentemente 

multidisciplinar. No direito, todavia, seu estudo ainda é pouco abrangente, 

muitas vezes restringindo-se à análise da legislação: 

 

Não obstante a consagração da expressão “políticas públicas” no léxico 

de diversas áreas da Ciência, o Direito tem resistido à sua recepção. 

Muito provavelmente em face de a mesma contemplar uma complexidade 

– certamente mais próxima da realidade – que extrapola o 

enclausuramento disciplinar no qual o Direito ainda se encontra. 

(GOMES, 2000: 312) 
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O conceito de política pública é de difícil precisão, podendo assumir 

diferentes facetas conforme a abordagem adotada. Esta dificuldade pode ser 

transcrita sob a forma da anedota do elefante, conforme frase supostamente 

dita por um alto funcionário do governo britânico: “Une politique publique, c’est 

un peu comme un éléphant – vous le reconnaissez quand vous le voyez, mais 

vous ne pouvez pas facilement le définir.” (KÜBLER e MAILLARD, 2009: 8). A 

frase é uma clara referência ao clássico dilema proposto por Santo Agostinho 

ao tentar definir o tempo: “O que é, pois, o tempo? Se ninguém me perguntar, 

eu sei; se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei.” 

(Agostinho, 1967: 655). 

Apesar da dificuldade, há na literatura diversas definições e conceitos 

que nos permitem uma compreensão razoável do que vem a ser uma política 

pública. É de se advertir, todavia, que uma consulta a diferentes autores 

provavelmente renderá tantas definições quantos forem os autores 

consultados. 

Adotando um conceito mais simples, entende-se como política pública 

 

o conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos 

sociais, configurando um compromisso público que visa dar conta de 

determinada demanda, em diversas áreas. (GUARESCHI et AL, 2004: 

180) 

 

Tal conceito esbarra de imediato em uma limitação: está fundado em 

ações. Ora, embora se possa efetivamente entender política pública como um 

conjunto de ações, ela também a comporta a omissão, deliberada ou não. 

Deixar de fazer algo não deixa de ser uma tomada de posição. Nas palavras 

de Canotilho, “uma política de não decisão, isto é, a não tomada de decisões 

pelo Estado, é uma atitude tão política como a tomada de decisões” 

(CANOTILHO, 1992, apud GOMES, 2000: 314). Tal escolha, evidentemente, 

tem reflexos na realidade prática. 

O conceito também peca por tratar exclusivamente da execução. Afinal, 

antes de ser executada uma política pública precisa ser formulada. Assim, 
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política pública não se compõe apenas de ações, mas também de 

conceituações e decisões. 

Uma segunda definição, menos genérica, é a que entende políticas 

públicas como 

 

(...) um conjunto de ações e decisões do governo, voltadas para a solução 

(ou não) de problemas da sociedade (...). Dito de outra maneira, as 

Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os 

governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o 

bem-estar da sociedade e o interesse público. (LOPES et AL, 2008: 5) 

 

Este conceito também traz limitações, pois toma o processo de 

formulação das políticas públicas como sendo exclusivamente do Estado. Se 

é bem verdade que política pública tem como principal formulador e executor 

o Estado, ela não fica restrita exclusivamente à atuação estatal, pois diversos 

outros atores podem participar. De fato, 

 

El proceso de elaboración de toda política pública implica decisiones e 

interacciones entre individuos, grupos e instituciones, decisones e 

interacciones influenciadas sin duda por las conductas, las disposiciones 

del conjunto de individuos, grupos y organizaciones afectadas. 

(SUBIRATS, 1994, apud GOMES, 2000: 313) 

 

A diversidade de conceitos é tamanha que é possível encontrar na 

doutrina vários deles citados em um único parágrafo: 

 

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política 

pública. Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da 

política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas e 

Lynn(1980), como um conjunto de ações do governo que irão produzir 

efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é 

a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através 

de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza 

a definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer ou 

não fazer”. A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou 

seja, decisões e análises sobre política pública implicam responder às 

seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. 

(SOUZA, 2006: 24) 
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Dentre os autores que buscam uma conceituação mais voltada ao 

campo do direito ao invés da ciência política propriamente dita, destaca-se o 

conceito elaborado por Maria Paula Dallari Bucci: 

 

Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um 

processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo 

eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo 

orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo 

judicial – visando coordenar os meios à disposição do Estado e as 

atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes 

e politicamente determinados. Como tipo ideal, política pública deve visar 

a realização de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, 

a reserva de meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo 

em que se espera o atingimento dos resultados. (BUCCI, 2006: 39) 

 

Como advertido, bem se vê que existe um grande leque de possíveis 

definições e conceitos para a política pública, sem que seja aparentemente 

possível encontrar um único ou mesmo o melhor dentre eles. 

 

 

3. O lugar da política pública no Direito. 

 

Já se assinalou que o Direito foi historicamente refratário ao estudo 

mais detalhado das políticas públicas, muitas vezes atribuindo-lhes o status 

genérico de “atividade do Estado” e, por consequência, restringindo seu 

estudo ao campo do direito administrativo, sem maiores preocupações. 

Felizmente, esta perspectiva histórica vem sendo superada. O Direito 

cada vez mais estuda e se dedica às políticas públicas, que hoje não mais se 

encontram circunscritas ao direito administrativo. 

Estudar políticas públicas no âmbito do Direito significa, 

necessariamente, colocar em pauta uma série de questões, muitas das quais 

ainda sem reposta, ou ao menos com múltiplas – e por vezes contraditórias – 

respostas. Aliás, é bem possível que seja justamente essa dificuldade a causa 

do distanciamento histórico entre direito e o estudo das políticas públicas. 
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Dificuldades à parte, se não está no escopo do presente trabalho 

responder a estas indagações, cumpre ao menos apontá-las1.  

 

 

3.1. Direito Público x Direito Privado. 

 

À primeira vista, pode parecer que a discussão sobre o lugar das 

políticas públicas na clássica distinção entre direito público e direito privado 

sequer merece maiores considerações. Afinal, tratando-se de “programa de 

ação governamental” (BUCCI, 2006: 39) ou de “conjunto de ações e decisões 

do governo” (LOPES et AL, 2008: 5) visando um “compromisso público” 

(GUARESCHI et AL, 2004: 180), parece claro se tratar de matéria tipicamente 

encartada no direito público. 

Entretanto, não se pode ignorar que, hodiernamente, a distinção entre 

público e privado tem se tornado cada vez mais tênue. Fala-se, por exemplo, 

em constitucionalização do direito privado. De forma geral, aqueles limites 

anteriormente muito bem definidos já não mais existem de forma tão 

perceptível: 

 

Mantendo-se a dicotomia para fins didáticos, convém mencionar o 

advento de novas formas de juridicidade e a revisão dos fundamentos das 

disciplinas tradicionais. Verifica-se a tendência, em ambas as hipóteses, 

de confundir os domínios – anteriormente bem delimitados – do Direito 

Público e do Direito Privado. (ARAÚJO PINTO In PEREIRA, 2003: 41) 

 

Neste ponto é possível e pertinente fazer uma analogia com a doutrina 

do Direito Administrativo alemão, ao utilizar a noção de penumbra para 

representar a zona de indefinição entre a zona de certeza positiva e zona de 

certeza negativa quando da aplicação de conceitos jurídicos (MORAES, 1999: 

58). Entre a primeira, na qual não haveria dúvidas sobre a aplicação de 

determinado conceito jurídico, e a segunda, na qual é certo que aquele 

                                                           
1
 Para uma análise muito mais profunda deste tema, recomenda-se a leitura da tese de livre 

docência da Prof.ª Maria Paula Dallari Bucci, Fundamentos para um método de análise 
jurídica de políticas públicas. 
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conceito não se aplica, existiria uma terceira, uma zona de penumbra, na qual 

o conceito poderia ou não ser aplicado. 

A mesma alegoria pode aqui ser usada. Se antes o limite que separava 

o direito público do privado era nítido, a tendência é que esta linha seja 

substituída por uma zona de indefinição, uma área de penumbra na qual tanto 

público quanto privado coexistem. 

Como não poderia deixar de ser, esta dificuldade em separar o publico 

do privado está presente no estudo das políticas públicas, provavelmente 

devido a sua inerente complexidade multidisciplinar que “extrapola o 

enclausuramento disciplinar no qual o Direito ainda se encontra” (GOMES, 

2000: 312). Tanto é assim que esta dificuldade costuma ser sempre relatada 

quando se trata de políticas públicas e direito: 

 

Entre as consequências que se pode extrair da base admitida nesse 

trabalho para o estudo da juridicidade das políticas públicas, uma das 

mais importantes é a vinculação da matéria ao chamado direito público. A 

distinção entre direito público e direito privado (VILHENA, 1996) obedece 

a uma racionalidade estruturante que, notadamente, a partir do século 

XIX (SOUSA e MATOS, 2008, p. 102 e ss.), rompe a unidade do direito 

romano sobre o espaço europeizado (RIVERO, 1995, p. 32), não apenas 

conferindo autonomia ao direito administrativo (DUPUIS, GUÉDON e 

CHRÉTIEN, 2007, p. 12-13), mas, sobretudo, percebendo, em um 

contexto de modernidade complexa guiada pela dicotômica relação entre 

Estado e mercado (VERDU, 2007), um regime jurídico dotado de 

racionalidade diversa (RENAUT, 2007) daquela fundada no direito 

romano reconstituído a partir da passagem da idade média para a era 

moderna (LOPES, 2009) (DIAS, 2011: 200). 

 

É importante salientar: não se está aqui negando o caráter 

eminentemente de direito público do estudo das políticas públicas. Aponta-se 

tão somente que, dadas sua multidisciplinaridade e a fluidez cada vez maior 

dos critérios que definem os limites do direito público, o direito das políticas 

públicas não pode mais ser entendido (se é que algum dia foi) como sendo 

regido exclusivamente pelo regime de jurídico público. Maria Paula Dallari 

Bucci questiona explicitamente: “pode-se falar em um regime jurídico das 

políticas públicas?” (BUCCI, 1997: 91). 
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A resposta a esta indagação é bastante complexa e vai muito além do 

escopo do presente trabalho, não sendo assim objeto de estudo mais 

detalhado aqui2. 

 

 

3.2. Direito Constitucional x Direito Administrativo. 

 

Ainda no tocante à topologia das políticas públicas no direito, outra 

indagação recorrente é: preservados os campos tradicionais do direito, as 

políticas públicas devem ser classificadas no âmbito do direito constitucional 

ou do direito administrativo3? Ou, para retomar a pergunta do tópico anterior, 

comporiam um regime jurídico distinto? 

Em um primeiro momento, a tendência é responder imediatamente pelo 

direito administrativo. Afinal, não é esta a área do direito que se ocupa do 

estudo da atuação do Estado? E não são as políticas públicas, em sua 

essência, uma forma de atuação estatal? 

Por outro lado, parece inegável que o direito constitucional também tem 

seu papel. 

É sabido que o direito constitucional, assim como quase todos os 

ramos do direito, sofreu profundas modificações ao longo do tempo. Nasceu 

com o claro propósito de instituir limites ao poder do Estado, de forma a 

preservar a liberdade do indivíduo – os chamados direitos fundamentais de 

primeira geração (ou dimensão, a depender da fonte4). É nesse sentido que 

se justificam, por exemplo, as normas constitucionais que definem regras e 

limitações para o poder de tributação. 

                                                           
2
 Mais uma vez, recomenda-se aos que desejam se aprofundar no assunto a leitura da tese 

de livre da docência da Profa. Maria Paula Dallari Bucci. 
3
 Esta pergunta pode se desdobrar em várias outras. Por exemplo, qual o papel do direito 

financeiro? Entretanto, no presente trabalho será abordada apenas a questão proposta. 
4
 Há quem defenda que o termo “geração” implicaria necessariamente uma substituição de 

antigos direitos por novos. Como no caso dos direitos fundamentais não há substituição, 
mas sim cumulação (aos direitos anteriores somam-se novos direitos), a terminologia mais 
adequada seria “dimensão” (SARLET, 2008: 53). Divergências terminológicas à parte, no 
presente trabalho os termos “geração” e “dimensão”, quando no contexto de direitos 
fundamentais, são empregados como sinônimos. 
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A partir da Teoria Pura do Direito de Kelsen, o direito constitucional 

também passou a ser visto como a fonte primária de eficácia do ordenamento 

jurídico de um Estado. 

Posteriormente, com as contribuições de Lassalle, Hesse, Alexy e 

Dworkin, dentre diversos outros estudiosos, o direito constitucional 

ultrapassou seu caráter originalmente negativo (ou seja, limitador da atuação 

estatal) e assumiu uma natureza positiva, propositiva. O direito constitucional 

não se presta mais apenas a descrever a organização do Estado ou a limitar a 

atuação deste em face do indivíduo, embora ainda preserve ambos aspectos; 

apresenta-se, também, como forma de garantia e efetivação de direitos 

fundamentais como os direitos sociais, econômicos e culturais – ou seja, os 

chamados direitos fundamentais de segunda dimensão, calcados na 

dignidade da pessoa humana. 

Com o advento desta segunda geração de direitos fundamentais, 

passou a ser exigida do Estado a prestação de atos positivos, ao invés de 

simples abstenção, cujas finalidades imediata e última são, respectivamente, 

o atendimento da justiça social (igualdade material) e a consagração da 

dignidade da pessoa humana: 

 

Os direitos de primeira geração tinham como finalidade, sobretudo, 

possibilitar a limitação do poder estatal e permitir a participação do povo 

nos negócios públicos. Já os direitos de segunda geração possuem um 

objetivo diferente. Eles impõem diretrizes, deveres e tarefas a serem 

realizadas pelo Estado, no intuito de possibilitar aos seres humanos 

melhor qualidade de vida e um nível de dignidade como pressuposto do 

próprio exercício da liberdade. Nessa acepção, os direitos fundamentais 

de segunda geração funciona como uma alavanca ou uma catapulta 

capaz de proporcionar o desenvolvimento do ser humano, fornecendo-lhe 

as condições básicas para gozar, de forma efetiva, a tão necessária 

liberdade. (MARMELSTEIN, 2008: 51) 

 

Tem-se aí, então, o próprio fundamento jurídico das políticas públicas: 

a dignidade da pessoa humana, traduzida pelos direitos fundamentais de 

segunda geração, insculpidos em maior ou menor grau nos textos 
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constitucionais e cuja concretização depende de uma atuação propositiva, ou 

seja, prestacional, por parte do Estado. 

Voltando à discussão sobre em que campo se situariam as políticas 

públicas, se no direito administrativo ou no direito constitucional, uma rápida 

referência ao direito anglo-saxão é reveladora: 

 

Na Inglaterra, onde o direito administrativo é uma subdivisão do direito 

constitucional, não desligada do tronco original, afirma-se que o direito 

administrativo é definido em função das políticas públicas, começando a 

atuar depois da formulação delas. (BUCCI, 1997: 92-93) 

 

Segundo esta linha de pensamento, a formulação das políticas públicas 

seria matéria de direito constitucional. É neste âmbito que se definem as 

formas de organização e eleição do governo. Uma vez eleito, cabe a este 

governo, em conformidade com os princípios constitucionais, elencar 

prioridades e determinar diretrizes, promulgando a legislação primária 

competente. Somente quando este procedimento tenha se completado é que 

teria início o processo administrativo em si. 

Em outras palavras, segundo este modelo a formulação das políticas 

públicas é matéria de direito constitucional, enquanto que o direito 

administrativo se ocupa da execução destas mesmas políticas. Ainda segundo 

Maria Paula Dallari Bucci, o sistema norte-americano caminharia em sentido 

similar, embora dando uma relevância um pouco maior para o direito 

administrativo. 

Trazendo a discussão para a Constituição brasileira, vê-se de pronto 

que os direitos fundamentais de segunda geração estão inicialmente arrolados 

no art. 6º: 

 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição. 

 

Todavia, contrariamente ao modelo anglo-saxão, em que caberia ao 

“duly elected Government” estabelecer as diretrizes para a efetivação desses 
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direitos (BUCCI, 1997: 93), a Constituição brasileira, em consonância com sua 

natureza analítica, vai muito além desse simples rol de direitos fundamentais. 

Tal fato pode se explicar, ao menos em parte, por se tratar de uma 

Constituição formulada após um período ditatorial. Tendo vivenciado duas 

décadas de sistemáticas violações aos direitos fundamentais, o Constituinte 

de 1988 preferiu pecar pelo excesso e explicitar tais direitos na Carta Magna 

de forma extensa e detalhada, garantindo sua longevidade e maior 

efetividade, ao menos em teoria. 

Assim é que nosso texto constitucional trata em seu Título VIII da 

“Ordem Social”. A partir do art. 194 a Constituição não apenas reitera aqueles 

direitos sociais já elencados no art. 6º, mas, sobretudo, detalha o que deve ser 

entendido por tais direitos e como os mesmos devem ser efetivados. Ao trazer 

tais disposições, a própria constituição já está tratando da formulação de 

políticas públicas, em grau maior ou menor de detalhamento. 

Em determinadas situações, o texto constitucional se limita a 

declarações genéricas – princípios gerais, por assim dizer. É o caso do 

esporte, tratado na Constituição em um único artigo, o 217. Do caput, alíneas 

e parágrafos deste artigo depreende-se que é dever do Estado fomentar 

práticas desportivas, formais ou não, devendo ser respeitadas a autonomia 

organizacional das entidades desportivas, o tratamento diferenciado entre 

esporte profissional e amador, bem como a priorização do esporte 

educacional, de criação nacional ou de alto rendimento. 

Trata-se evidentemente de diretrizes gerais, no sentido de que o texto 

constitucional apenas elenca quais os princípios que devem nortear aquela 

matéria. Não se está aqui a discutir a eficácia da norma constitucional, se 

plena, limitada ou contida (ou outra nomenclatura, conforme diferentes 

autores). É senso comum que, mesmo na ausência de normas reguladoras 

mais específicas, a administração pública deve seguir estas diretrizes. 

Já em alguns outros comandos o texto constitucional é bem mais 

específico, chegando a dispor sobre os detalhes de como o sistema deve 

funcionar. O art. 195, por exemplo, dispõe sobre vários aspectos do 
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financiamento da seguridade social (fonte de recursos, isenções, vedações, 

penalidades, etc.). 

Evidentemente, estes comandos poderão ser ainda melhor detalhados 

em legislação infraconstitucional, mas o que se quer aqui mostrar é que em 

determinadas situações o texto da Constituição de 1988 é muito mais do que 

simples fonte de referência dos princípios de uma determinada política pública 

– para além disso, nele se encontra a própria sistemática de funcionamento. 

Para retomar a clássica distinção entre regras e princípios, e em se 

tratando de políticas públicas, em determinados casos a Constituição traz 

apenas princípios (como no caso do esporte) e em outros traz regras e 

princípios (como na seguridade social). 

Note-se que esta diferenciação não é estanque, em parte devido à 

grande mutabilidade de nosso texto constitucional: desde sua promulgação, a 

Constituição sofreu 86 emendas, uma média de um pouco mais de três 

emendas por ano. 

Tome-se como exemplo a área da Cultura. No texto original de 1988, a 

matéria era disciplinada apenas de forma genérica nos artigos 215 e 216. 

Com a Emenda nº 48/2005, acrescentou-se ao art. 215 o §3º, criando o Plano 

Nacional de Cultura – efetivamente implantado apenas anos depois, com a Lei 

nº 12.343/2010. Mas a maior mudança veio com a Emenda nº 71/2012, que 

acrescentou ao texto constitucional o art. 216-A e instituiu o Sistema Nacional 

de Cultura. Embora esta alteração constitucional tenha tratado sobretudo de 

detalhar aqueles princípios genéricos, também deu o primeiro passo na 

regulamentação da matéria ao definir a estrutura organizacional do SNC. 

Enfim, o que se pretendeu demonstrar neste tópico é que, conforme o 

enfoque adotado, mas sobretudo conforme o próprio texto constitucional em 

apreço, a questão das políticas públicas pode se inserir tanto no campo do 

direito administrativo quanto no do direito constitucional. 

Em última análise, tal distinção parece supérflua, a não ser por razões 

didáticas, ante a própria natureza multidisciplinar da matéria. É dizer, tratar de 

políticas públicas no âmbito do direito significa necessariamente trabalhar 
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tanto no direito administrativo quanto no direito constitucional5, sendo bastante 

feliz a expressão de Eduardo García de Enterría: “o direito administrativo é o 

direito constitucional concretizado, levado à sua aplicação última” (ENTERRIA, 

2006: 26). 

 

 

3.3. Executivo x Legislativo. 

 

Há outro questionamento altamente relevante no tocante às políticas 

públicas: quem as formula? O Legislativo ou o Executivo? O Judiciário tem 

algum papel relevante? 

Para buscar responder a tal pergunta, poder-se-ia proceder de forma 

instrumental, analisando como são instituídas as políticas públicas – uma vez 

formulada uma política pública, como ela se exterioriza, adquirindo 

juridicidade? Verificando a forma, o instrumento, bastaria verificar a quem 

compete tal instrumento e o assunto estaria encerrado. 

Logo se vê que este caminho não resolve a questão. Isso porque não 

há um modelo único, um padrão para a exteriorização das políticas públicas. 

Em nosso ordenamento jurídico as políticas públicas podem estar insculpidas 

no próprio texto constitucional, seja na redação original, seja mediante 

inclusão por emenda, bem como podem ser instituídas por lei, decreto, 

medida provisória, ato administrativo ou outro. 

A política quanto ao atendimento geral à população na área da saúde, 

por exemplo, já está presente no texto original da Constituição de 1988: o 

SUS – Sistema único de Saúde é objeto específico do art. 198: “As ações e 

serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes (...)”. 

Várias políticas públicas foram instrumentalizadas por Emendas 

Constitucionais. É o caso do FUNDEF (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), 

                                                           
5
 Bem como no direito financeiro, ambiental, urbanístico, etc. 
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instituído na Emenda nº 14/1996, ou dos já mencionados Plano Nacional de 

Cultura (EC nº 48/2005) e Sistema Nacional de Cultura (EC nº 71/2012). 

Como exemplos de políticas públicas instrumentalizadas por Medida 

Provisória, cite-se o PRONON – Programa Nacional de Apoio à Atenção 

Oncológica, o PRONAS/PCD – Programa acional de Apoio à Atenção da 

Saúde da Pessoa com Deficiência e o PROUCA – Programa Um Computador 

por Aluno, todos eles instituídos pela Medida Provisória nº 563/2012 

(posteriormente convertida em lei). A já mencionada Lei Rouanet (Lei nº 

8.313/1991) é uma forma de política pública cultural instituída por lei. Como 

exemplo bastante distinto dos anteriores, cita-se a alíquota do Imposto de 

Importação6. 

Dos exemplos acima, vê-se que há uma diversidade de formas pelas 

quais as políticas públicas podem ser implementadas. Se não é possível 

responder à pergunta inicial pela via instrumental, busca-se então auxílio na 

própria conceituação da clássica separação de Poderes.  

Da definição simplista de que cabe ao Poder Legislativo legislar, ao 

Executivo executar e ao Judiciário julgar, surge como consequência que as 

políticas públicas são formuladas pelo Legislativo, cabendo ao Executivo 

apenas a sua execução. Esse raciocínio faz ainda mais sentido quando se 

lembra que as diretrizes e objetivos das políticas públicas são, antes de tudo, 

escolhas políticas e, enquanto tais, nada mais justo que caiba ao Legislativo, 

enquanto representante do povo, a responsabilidade por sua formulação. 

Entretanto, os próprios exemplos acima elencados demonstram que a 

matéria não é tão simples. Afinal, políticas públicas podem ser instituídas por 

medidas provisórias de iniciativa do Executivo ou por outros atos que não 

dependam de atuação legislativa. 

Tampouco se pode ignorar que se o Poder Legislativo, enquanto 

representante eleito do povo, é quem está legitimado para tomar as decisões 

                                                           
6
 A alíquota do Imposto de Importação pode ser livremente alterada mediante resolução da 

Câmara do Comércio Exterior, dentro dos parâmetros estabelecido em lei. Embora esta 
discricionariedade tenha por objetivos principais questões econômicas ou regulatórias de 
mercado, nada impede que a alteração da alíquota do imposto de importação seja 
empregada como política pública, ao incentivar ou coibir a importação de determinado 
produto mediante variação na alíquota do imposto. 
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políticas em nome deste, o mesmo pode ser dito do Poder Executivo. Aliás, 

em países onde se adota o presidencialismo, sobretudo naqueles onde há 

grande concentração de poderes na figura do Presidente, como em nosso 

país, é inquestionável que a escolha dos representantes do Poder Executivo 

também representa uma clara demonstração de opção política por parte da 

população. 

Assim, parece de certa forma injusto pretender alijar o Executivo da 

tarefa de formulação das políticas públicas. 

Nesse sentido, a proposta que parece mais razoável é aquela que 

concilia estes vários argumentos e atribui tanto ao Legislativo quanto ao 

Executivo a competência para formular políticas públicas. Um dos critérios que 

pode ser empregado para separar a competência entre estes poderes está no 

aspecto temporal: 

 

A teoria política cunhada no liberalismo atribui a função formadora do 

direito à competência exclusiva do Poder Legislativo, sede da 

representação popular. Em matéria de políticas públicas, o acerto dessa 

visão se confirma em relação aos programas de longo prazo, cuja 

realização ultrapasse a duração de um governo. Os objetivos de interesse 

público não podem ser sacrificados pela alternância no poder, essencial à 

democracia. As leis de plano, portanto, conciliam princípio republicano e 

democrático com as demandas da estabilidade e da governabilidade. 

Todavia, como programas de ação, ou como programas de governo, não 

parece lógico que as políticas possam ser impostas pelo Legislativo ao 

Executivo. O mais correto seria que pudessem ser realizadas pelo 

Executivo, por iniciativa sua, segundo as diretrizes e dentro dos limites 

aprovados pelo Legislativo. (BUCCI, 1997: 97) 

 

Segundo este raciocínio, a formulação das políticas públicas de longo 

prazo caberia eminentemente ao Legislativo, enquanto que ao Executivo 

caberia formular as mais imediatas, de curta duração. Talvez não seja o 

melhor dos critérios distintivos, mas não parece desarrazoado. 

Já no tocante à execução propriamente dita das políticas públicas, não 

há necessidade de grandes discussões sobre o assunto. 
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Em primeiro lugar, é do Executivo a competência para a administração 

em geral, seja na sua organização, funcionamento ou no exercício de sua 

direção (Constituição da República de 1988, art. 84, II e VI a). 

Em segundo lugar, mas não menos importante, é cediço que a 

concretização das políticas públicas depende, na imensa maioria dos casos, 

de recursos financeiros. É difícil imaginar alguma espécie de política pública 

que não exija recursos; mesmo simples campanhas de conscientização (por 

um trânsito mais seguro ou pelo uso consciente da água, por exemplo), 

exigem no mínimo a produção de material de divulgação (cartazes, panfletos 

e outdoors) e têm seu custo. E é do Executivo a competência para 

estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos 

anuais (art. 165 da Constituição), ainda que caiba ao Legislativo aprová-los. 

Portanto, parece ser indubitável a competência do Executivo para 

executar as políticas públicas.  

 

 

3.4. Políticas públicas e o Judiciário. 

 

Examinadas, ainda que brevemente, as atividades do Legislativo e do 

Executivo na formulação e execução das políticas públicas, resta saber qual o 

papel do Judiciário. É possível a judicialização das políticas públicas? Em que 

situações? Quais seus limites? 

Uma primeira leitura do art. 2º da Constituição de 1988 pode levar à 

ideia de que não caberia tal intervenção. Afinal, lá está claramente disposto 

que os Poderes são independentes. Se a formulação das políticas públicas é 

repartida entre Legislativo e Executivo, cabendo igualmente a este último a 

sua execução, parece não haver espaço para a atuação do Judiciário. 

Esse pensamento encontra reforço no fato de ser o Judiciário o único 

dos três Poderes a não ser eleito pelo povo, carecendo assim da necessária 

legitimação popular trazida pelo voto. Com o perdão da repetição, a política 

pública é uma escolha política; assim, parece coerente que ela seja exercida 
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apenas por aqueles politicamente legitimados para tanto. Há quem defenda tal 

posição de forma expressa: 

 

A substituição do legislador/administrador público pela figura do juiz não 

se mostraria politicamente legítima na medida em que (1) o administrador 

público (Executivo) e o legislador foram eleitos, através do sufrágio 

universal, para estabelecer uma pauta de prioridades na implementação 

das políticas sociais e econômicas. 

(...) 

O conteúdo das decisões políticas não pode ser objeto de revisão judicial, 

pois sua legitimidade decorre do sistema representativo. (APPIO, 2005: 

151, 157-158). 

 

Entretanto, este raciocínio não se sustenta face a uma análise um 

pouco mais detalhada. A independência trazida no art. 2º não é absoluta. 

Longe disso, o próprio princípio da separação de Poderes também prevê sua 

interdependência, em especial na forma do chamado sistema de freios e 

contrapesos. 

Na mesma direção, a alegada falta de representatividade popular dos 

magistrados não os impede de exercer suas funções constitucionalmente 

estabelecidas, e é perfeitamente possível que no exercício destas funções o 

Judiciário seja instado a se pronunciar sobre políticas públicas. 

Sob esta ótica, é possível enxergar diversas hipóteses nas quais o 

Judiciário participa nas políticas públicas sem que haja necessariamente crise 

de legitimação ou usurpação das competências do Legislativo ou do Executivo 

– pelo contrário, as hipóteses aqui estudadas reforçam o sistema de freios e 

contrapesos. 

A primeira delas está justamente em uma das funções preponderantes 

do Judiciário em geral e do Supremo Tribunal Federal em particular, que é o 

controle de constitucionalidade. Se uma política pública implicar em atuação 

inconstitucional, seja ela praticada por lei, ato administrativo ou outro 

instrumento normativo, caberá ao Poder Judiciário reconhecer tal 

inconstitucionalidade, seja na forma difusa ou na concreta. 

Há um exemplo precioso na área cultural, precisamente no Estado do 

Paraná. A Lei Estadual nº 13.133/2001, ou antiga lei paranaense de incentivo 
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à cultura7, previa o incentivo cultural mediante abatimento de ICMS através do 

Fundo Estadual de Cultura e do Mecenato Subsidiado. Ocorre que, pouco 

depois de promulgada a lei, e antes de sua regulamentação, o então 

Governador do Estado Jaime Lerner impetrou uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN nº 2529-5) questionando os artigos 4º e 6º da Lei, 

que tratavam dos mecanismos de financiamento, sob a alegação de que a 

vinculação de parte do ICMS a fundos constituídos com a finalidade de 

promover a cultura, ainda que tal vinculação fosse indireta (mediante renúncia 

fiscal), não estaria entre as exceções do art. 167, IV da Constituição da 

República de 1988. Em 2007 o STF, por unanimidade, julgou procedente a 

ação, reconhecendo a inconstitucionalidade destes artigos. 

É uma forma de atuação do Judiciário na formulação das políticas 

públicas. Ainda que o STF, por óbvio, não tenha participado do processo 

político que levou à promulgação da Lei paranaense, sua intervenção foi 

determinante para a não efetivação daquela determinada política pública – e 

sem que tenha havido qualquer usurpação de competências ou violação à 

separação dos Poderes. 

Por outro lado, a atuação do Poder Judiciário neste caso não se 

distingue substancialmente do controle exercido quando da análise de 

constitucionalidade de atos legislativos em geral. Há tão somente a 

peculiaridade de que o ato legislativo em questão tratava de políticas públicas. 

Assim, a dúvida que realmente persiste é a seguinte: pode o Judiciário 

exercer controle e intervir em atos administrativos que envolvam a execução 

de políticas públicas, via de regra, pelo Executivo? Ou ainda: pode o Judiciário 

intervir em casos de omissão do Legislativo e/ou do Executivo, ou seja, 

quando não se verificar existência de determinada política pública? 

Analisando a primeira hipótese, inicia-se a resposta por outra pergunta: 

é possível a intervenção do Judiciário nos atos administrativos em geral, 

sobretudo nos discricionários? 

                                                           
7
 Diz-se antiga pois referida lei foi revogada pela Lei Estadual nº 17.043/2011, que a 

substituiu. 
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A matéria é extremamente complexa e, apesar de ter sido alvo de 

profundas discussões ao longo de décadas, ainda não está pacificada. Esta 

análise foge ao escopo do presente trabalho, mas cumpre ao menos apontar 

que há quem defenda, com base na teoria dos motivos determinantes8, que o 

ato administrativo, mesmo o discricionário, possa ser objeto de controle 

judicial, desde que presentes certos requisitos. A partir desta teoria e das 

construções dela decorrentes, admite-se que, se não existir relação de 

conformidade entre o motivo que determinou certo ato e a realidade, ou se 

sequer existir motivo em primeiro lugar, o Judiciário encontra-se legitimado a 

intervir, desde que devidamente provocado. 

Assim como ocorre no controle de constitucionalidade dos atos 

legislativos, parece não haver em matéria de políticas públicas nada que 

substancialmente diferencie a intervenção do Judiciário em atos 

administrativos em geral: 

 

Sem perder de vista que a eleição de políticas públicas para 

implementação consiste em ato administrativo decorrente do exercício de 

competência discricionária, observados os parâmetros legais impostos 

pelas leis orçamentárias e, anteriormente, os parâmetros constitucionais, 

a análise da legitimidade do controle judicial das políticas públicas 

coincide com as hipóteses de legitimidade do controle judicial dos demais 

atos administrativos „discricionários‟. (SILVA, 2008: 14) 

 

Em outras palavras: assim como nos atos administrativos em geral, 

também os atos administrativos que envolvam políticas públicas estão sujeitos 

ao controle judicial. 

Este também é o entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal. 

Ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 45/DF, 

em abril de 2004, entendeu que o Poder Judiciário está legitimado a intervir no 

                                                           
8
 “A teoria dos motivos determinantes funda-se na consideração de que os atos 

administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos 
expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e justificam a 
realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a 
realidade. Mesmo os atos discricionários, se forem motivados, ficam vinculados a esses 
motivos como causa determinante de seu cometimento e se sujeitam ao confronto da 
existência e legitimidade dos motivos indicados. Havendo desconformidade entre os 
motivos determinantes e a realidade, o ato é inválido” (MEIRELLES, 2003: 177). 
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mérito das políticas públicas quando configurada “abusividade 

governamental”. 

Para elucidar o que caracterizaria esta abusividade, cumpre transcrever 

parte do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello no julgamento dessa 

ADPF: 

 

Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam 

de opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, 

receberam investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não 

se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do 

legislador, nem a de atuação do Poder Executivo. 

É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou 

procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a 

eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como 

decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo 

comportamento governamental, aquele núcleo intangível 

consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas  

necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência 

do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já 

enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético 

jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a 

viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido 

injustamente recusada pelo Estado. 

 

Em julgamento posterior (Agravo Regimental no Recurso Especial n. 

410.715-SP), Celso de Mello retoma a questão: 

 

É certo - tal como observei no exame da ADPF 45/DF – que não se inclui, 

ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – 

e nas desta Suprema Corte, em especial – a atribuição de formular e de 

implementar políticas públicas (...), pois, nesse domínio, como adverte a 

doutrina (...) o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e 

Executivo. 

Impende assinalar, no entanto, que tal incumbência poderá atribuir-se, 

embora excepcionalmente, ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos 

estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos 

que sobre eles incidem em caráter mandatório, vierem a comprometer, 

com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais 

e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, como sucede na 

espécie ora em exame. 
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Vê-se, portanto, que o STF considera legítima a intervenção do 

Judiciário em matéria de política pública, desde que a intervenção sirva para 

corrigir ato não razoável que implique em comprometimento de direitos 

fundamentais. 

A maior parte da doutrina caminha no mesmo sentido: verificado que a 

política pública possui deficiência em sua formação ou execução, e que tal 

fato implique em descumprimento, total ou parcial, das prestações a que o 

Estado está constitucionalmente obrigado a realizar, é legítima a intervenção 

do Judiciário para corrigir a situação. 

Ana Paula de Barcellos entende não apenas ser possível o controle 

judicial de políticas públicas, como mapeia cinco elementos específicos 

sujeitos a tal controle (BARCELLOS in SARLET e TIMM, 2010: 116): 

 

i. afixação de metas e prioridades por parte do Poder Público em 

matéria de direitos fundamentais; 

ii. controle do resultado final esperado das políticas públicas em 

determinado setor. 

iii. quantidade de recursos a ser investida, em termos absolutos ou 

relativos, em políticas públicas vinculadas à realização de 

direitos fundamentais; 

iv. atingimento ou não das metas fixadas pelo próprio Poder 

Público; 

v. eficiência mínima na aplicação dos recursos públicos destinados 

a determinada finalidade. 

 

O detalhamento destes pontos extrapola os limites do presente 

trabalho, mas alguns deles serão rapidamente examinados nos exemplos 

discutidos adiante. 

Como nota, é de se apontar que a atuação do Judiciário não precisa 

necessariamente se dar apenas para suprir lacunas ou ineficiências nas 

políticas públicas, embora seja esta a forma mais comum de intervenção. Em 

determinadas circunstâncias, pode o Judiciário ser provocado a se manifestar 
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de forma a garantir a implantação ou continuidade de uma política pública já 

existente. 

Cita-se a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 

186, proposta em 2009 pelo Partido Democratas e cujo objetivo era a 

declaração de inconstitucionalidade da instituição de cotas raciais na 

Universidade de Brasília, por suposta violação ao princípio da igualdade. Em 

2012 O STF julgou esta ADPF improcedente, declarando assim a 

constitucionalidade do ato administrativo que institui o sistema de cotas raciais 

na UnB e garantindo a continuidade do programa. 

Portanto, desde que verificadas determinadas circunstâncias, tem-se 

que o Judiciário está legitimado a intervir em matéria de política pública. Mas o 

que dizer se o caso não for de insuficiência ou ineficiência, mas sim de 

inexistência da política? 

Defende-se que, nesta hipótese, não poderá o Poder Judiciário, ainda 

que legitimado para intervir, simplesmente suprir a omissão do Legislativo ou 

do Executivo e formular a política pública, sob pena de usurpação de 

competência e violação da separação dos poderes. Dito de outra forma, “as 

políticas públicas não podem ser formuladas originariamente pelo Poder 

Judiciário em respeito à própria cidadania” (FIGUEIREDO, 2008: 30). Ou 

ainda: 

 

Ocorre que, na hipótese de inexistência pura e simples de uma política 

pública determinada, que acarrete cerceamento de direitos (ou, hipótese 

mais grave, sua aniquilação), o Poder Judiciário não poderá subrogar-se 

nas prerrogativas do Poder Executivo e implementar a política pública ele 

mesmo, em respeito ao princípio constitucional da tripartição das funções 

estatais. (SILVA, 2008: 17) 

 

A solução para tal imbróglio, entretanto, não parece apresentar maiores 

dificuldades, ao menos em teoria, e pode ser buscada no próprio fundamento 

jurídico das políticas públicas. 

Com efeito, as políticas públicas encontram seu fundamento jurídico no 

dever constitucional de o Estado realizar determinadas prestações de forma a 

garantir o exercício pleno de direitos fundamentais. Assim, a inexistência de 
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uma política pública que permita tal concretização configura ofensa direta à 

Constituição. 

Se o Estado deveria ter feito algo, mas não o fez, deve o magistrado, 

devidamente provocado e atuando no caso concreto, impor ao Estado a 

obrigação de adotar determinada conduta a fim de garantir o exercício 

daquele direito fundamental. Determinada a adoção de certa conduta, todos 

os meios processuais coercitivos aplicáveis à obrigação de fazer podem 

igualmente ser aplicados, em especial a cominação de multa diária ou, 

quando possível, a autorização para que terceiros cumpram a obrigação, com 

a posterior necessidade de ressarcimento pelo Estado. 

Esta talvez seja a mais comum das formas de controle judicial das 

políticas públicas, em especial na área de saúde em geral e de medicamentos 

em particular. Os tribunais brasileiros estão repletos de decisões em que o 

Estado se vê obrigado, por determinação judicial, a fornecer determinado 

medicamento ou custear determinado tratamento médico que não seriam de 

outra forma fornecidos9. 

 

                                                           
9
 Das inúmeras decisões judiciais nesse sentido, citam-se uma do Superior Tribunal de 

Justiça e uma do Supremo Tribunal Federal: 

 

MEDIDA CAUTELAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO 
MOLÉSTIA GRAVE – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO 
ESTADO – URGÊNCIA QUE SUPERA A ESPERA DA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 
EM TORNO DA COMPETÊNCIA PARA FORNECER O MEDICAMENTO. 1. Cautela que se 
faz pertinente para afastar o perigo maior que paira sobre a vida. 2. Recurso especial cuja 
sede central da controvérsia está pacificada, aguardando-se uniformizar a questão da 
competência para o fornecimento dos medicamentos aos portadores de moléstias graves, 
que não tenham disponibilidade financeira para custear o tratamento. 3. Preservação do 
direito maior, já assegurado por liminar, até o julgamento do recurso especial. 4. Medida 
cautelar julgada procedente. (STJ, MC 14.015/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 24/03/2009) 

 

Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais 
sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. 
Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros 
para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade 
solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Fornecimento de medicamento: 
Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à 
ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano 
inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, STA 175 AgR, Relator(a):  
Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 
DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070) 
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4. Os limites: reserva do possível e mínimo existencial. 

 

Ainda que se admita a possibilidade de intervenção nas políticas 

públicas pelo Poder Judiciário, ainda se está longe de uma conclusão sobre 

os limites dessa intervenção. Na verdade, como se verá a seguir, estes limites 

acabam se confundindo com os limites da atuação estatal como um todo. 

É que, como já apontado alhures, toda política pública custa dinheiro. 

Analisando os estudos de Stephen Holmes e Cass R. Sustein, Marcelo 

Figueiredo elenca diversas considerações sobre o custo dos direitos, dentre 

as quais se destacam: 

 

3) Direitos custam, dependem de recursos econômicos. Todos os direitos 

batem as portas das arcas públicas. 

4) Recursos são finitos. 

(...) 

7) Os direitos têm um custo social, como também orçamentário. 

(...) 

9) Todos os direitos são dotados de um custo, sejam os chamados 

negativos ou os chamados positivos, pois todos implicam e pressupõem o 

pagamento de tributos para financiá-los, para implementá-los e para 

executá-los. (FIGUEIREDO, 2008: 28-29). 

 

Se há um custo para a concretização dos direitos fundamentais e 

recursos não são infinitos, à primeira vista parece haver uma limitação 

financeira para realização das políticas públicas. 

Na esteira desse raciocínio surgiu a chamada teoria da reserva 

econômica do possível, ou simplesmente reserva do possível. 

Trata-se de um instituto originalmente cunhado na Alemanha em um 

caso no qual a Corte Constitucional discutia o direito de acesso de 

determinados indivíduos ao ensino superior público. Estava em jogo, de um 

lado, um número limitado de vagas para cursar medicina nas universidades de 

Hamburgo e Munique, e, de outro, o direito trazido pelo art. 12 da Constituição 

Alemã, segundo o qual todos os alemães têm liberdade para escolher seu 

ofício e centro de formação (MÂNICA, 2007: 169). 
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A decisão então proferida inaugurou a teoria da reserva do possível, 

importada pelo ordenamento jurídico brasileiro, segundo a qual há um limite 

para as obrigações do Estado em prestar serviços públicos, e tal limite se 

encontra na disponibilidade de recursos econômico-financeiros do Estado. 

Esta teoria tem sido amplamente recebida em nossos tribunais. É o 

caso do já mencionado julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 45: 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A 

questão da legitimidade constitucional do controle e da intervenção do 

Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando 

configurada hipótese de abusividade governamental. Dimensão política 

da jurisdição constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 

Inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, 

econômicos e culturais. Caráter relativo da liberdade de conformação do 

legislador. Considerações em torno da cláusula da "reserva do possível". 

Necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e 

da intangibilidade do núcleo consubstanciador do "mínimo existencial". 

Viabilidade instrumental da argüição de descumprimento no processo de 

concretização das liberdades positivas (direitos constitucionais de 

segunda geração). 

 

No também já citado julgamento do Agravo Regimental no Recurso 

Especial 410.715-5/SP), o Ministro Celso de Mello afirma: 

 

Não deixo de conferir, no entanto, (...) significativo relevo ao tema 

pertinente à reserva do possível (...), notadamente em sede de efetivação 

e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração 

(direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder 

Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas 

concretizadoras e tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. 

Não se ignora que a realização dos direitos econômicos, sociais e 

culturais – além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de 

concretização – depende, em grande medida, de um inescapável vínculo 

financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, e tal 

modo que, comprovada, objetivamente, a alegação de incapacidade 

econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá 

razoavelmente exigir, então, considerada a limitação matéria referida, a 

imediata efetivação do comendo fundado no texto da Carta Política. 
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Entretanto, se é bem verdade que a reserva do possível parece ter sido 

acolhida por nossos tribunais como o limite de atuação do Estado, é 

igualmente verdadeiro que esta teoria precisa ser recepcionada com 

ressalvas. 

Em primeiro lugar, há uma questão de prioridades. Os recursos do 

Estado não são infinitos, é fato, mas parece evidente que a concretização de 

direitos fundamentais deve ter primazia sobre outras atividades do Estado. 

Basta comparar saúde pública, educação ou moradia com propaganda 

governamental, por exemplo. 

Outra cautela a ser tomada é quanto ao fato de que a “falta de 

recursos” é uma alegação extremamente comum entre administradores 

públicos, que a invocam quase como que uma fórmula mágica sempre que 

questionados do porque da não efetivação de determinado serviço público. 

Assim, ao aplicar a teoria da reserva do possível, deve o magistrado ter 

a prudência de verificar se aquele alegado limite realmente foi atingido. O 

próprio Ministro Celso de Mello, na mesma ação em que defendeu a aplicação 

da reserva do possível (ADPF nº 45), advertiu para tal fato: 

 

Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério 

doutrinário, que a cláusula da reserva do possível – ressalvada a 

ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser 

invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do 

cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, 

dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até 

mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um 

sentido de essencial fundamentalidade. 

 

Por fim, há que se verificar que se a reserva do possível pode ser vista 

como o limite superior para a atuação do Estado no âmbito das políticas 

públicas, há também um limite inferior: o mínimo existencial. 

Este limite é objeto de inúmeros estudos, sendo que a literatura situa 

sua origem ora em J. Rawls (WEBER, 2013), ora na doutrina alemã (KRELL, 

2002), e pode ser entendido como as “condições materiais básicas para a 

existência” (BARCELLOS, 2002: 255). Um conceito mais detalhado é dado 

por Clemerson Merlin Clève: 
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O conceito de mínimo existencial, do mínimo necessário e indispensável, 

do mínimo último, aponta para uma obrigação mínima do poder público, 

desde logo sindicável, tudo para evitar que o ser humano perca sua 

condição de humanidade, possibilidade sempre presente quando o 

cidadão, por falta de emprego, de saúde, de previdência, de educação, de 

lazer, de assistência, vê confiscados seus desejos, vê combalida sua 

vontade, vê destruída sua autonomia, resultando num ente perdido num 

cipoal das contingências, que fica à mercê das forças terríveis do destino. 

(CLÈVE, 2003: 27) 

 

Ou seja, se há um limite superior para a atuação do Estado nas 

políticas públicas (reserva do possível), há igualmente um limite inferior: 

quaisquer que sejam as restrições econômicas, financeiras ou de outra 

natureza, não pode o Estado em hipótese alguma se negar a prestar os 

serviços minimamente necessários para que o indivíduo não perca sua 

condição humana, ou seja, para que tenha uma existência com um mínimo de 

dignidade: é o mínimo existencial. 

 

 

5. Considerações finais 

 

O presente trabalho buscou abordar a topologia das políticas públicas 

no Direito, iniciando pelo reconhecimento de que a matéria ainda é tratada de 

modo claudicante pelos juristas, com poucas e notáveis exceções. 

Mostrou-se que o próprio fundamento das políticas públicas está nos 

direitos fundamentais de segunda geração, que para sua concretização 

exigem não a limitação do Estado, como no caso dos direitos de primara 

geração, mas, ao contrário, uma atuação estatal positiva, propositiva, a fim de 

garantir a dignidade da pessoa humana. 

A análise das políticas públicas indicou que não ser possível classificá-

las com facilidade nas tradicionais categorias do direito. Políticas públicas 

tratam sobretudo de direito público, mas possuem sua faceta privada; são 

revestidas de evidente cunho constitucional, mas enquanto modos de atuação 

estatal também são reguladas pelo direito administrativo e tocam diversas 
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outras áreas, como o direito financeiro. Em suma, políticas públicas são 

eminentemente multidisciplinares e, enquanto tal, ultrapassam qualquer 

tentativa de classificação estanque. 

As competências dos Poderes Legislativo e Executivo na formulação e 

execução das políticas públicas demonstram a titularidade de cada qual em 

relação ao assunto. Conclui-se que não há, em sua essência, nada que 

distinga as possibilidades e os limites da atuação do Poder Judiciário nas 

políticas públicas da atuação em face de leis e atos administrativos em geral. 

As possibilidades de controle de constitucionalidade são as mesmas, assim 

como as hipóteses de intervenção judicial e seus limites: reserva do possível 

como limite superior e mínimo existencial como limite inferior. 

Conclui-se que a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas 

é legítima, seja no controle de constitucionalidade dos atos legislativos, seja 

no controle judicial dos atos administrativos, desde que presentes os 

pressupostos aqui discutidos. 

Tal intervenção, longe de implicar em violação à separação dos 

poderes, apenas reforça o próprio sistema, posto que fornece uma garantia 

adicional: se o Legislativo e o Executivo não executarem as atividades que 

lhes compete a fim de garantir o pleno exercício dos direitos fundamentais 

constitucionalmente garantidos, poderá o cidadão socorrer-se do Judiciário 

para garantir a dignidade da pessoa humana, conforme preceituado logo no 

art. 1ª da Constituição de 1988. 

Esta intervenção judicial, todavia, encontra limites. Qualitativamente, 

depende da verificação de ineficiência, insuficiência ou ausência de política 

pública. Quantitativamente, esses limites confundem-se com os próprios 

limites da atuação estatal como um todo: o limite superior é a reserva do 

possível, enquanto que o limite inferior é o mínimo existencial. 

Procurou-se assim estabelecer as bases constitucionais para que 

possa ter início um estudo mais detalhado deste mínimo existencial. Como 

apontado na introdução, este estudo propriamente dito está além do escopo 

do presente trabalho. 
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