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RESUMO 

 

A técnica da separação de poderes do Estado, surgida no século XVIII, teve seu 

apogeu no liberalismo, com a ascensão da burguesia e com a implantação da nova 

ordem econômica, eis que representava uma proteção da classe ascendente contra 

ingerência do Estado nas liberdades individuais. Com a passagem do estado liberal 

para o Estado social, surgiu a necessidade de nova conformação da técnica de 

separação de poderes, entrando em decadência a ideia de uma divisão estanque de 

poderes do Estado, não podendo tal dogma ser utilizado par a não concretização 

dos objetivos da república e consolidação dos direitos sociais. O Poder Judiciário 

detém o monopólio da jurisdição e deve atenção ao princípio da Inafastabilidade da 

tutela jurisdicional, não podendo se furtar ao dever de correção de atos dos demais 

poderes que se mostrem contrários ao ordenamento jurídico, incluindo ai o controle 

de constitucionalidade das normas, o controle do ato judicial e das políticas públicas 

constitucionalmente previstas. 

 

Palavras-chaves: Controle judicial. Políticas Públicas. Separação dos poderes do 

estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The technique of separation of state powers, which appeared in the eighteenth 

century had its heyday in liberalism, with the rise of the bourgeoisie and the 

implementation of the new economic order, behold, represented a protection of rising 

class against State interference with individual liberties. With the passage of liberal 

state to the welfare state, the need arose to new conformation of powers separation 

technique, into decline the idea of a tight division of state powers and can not just 

dogma be used pair to not achieving the goals Republic and consolidation of social 

rights. The judiciary has a monopoly on jurisdiction and should attention to the 

principle of Inafastabilidade of judicial protection, can not evade the acts correction 

duty of other powers that may be contrary to the law, including ai the judicial review 

of standards, control of the judicial act and constitutionally provided for public policy. 

 

Keywords: Judicial control. Public policy. Separation of state powers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema da separação de poderes do Estado, surgido no século XVIII, 

consistiu num dos pilares sobre os quais o constitucionalismo assentou sua matriz 

teórica e sua engenharia constitucional do Estado, tem sido objeto de análise e 

estudo ao longo da história por grandes pensadores e jurisconsultos, dentre eles 

Platão, Aristóteles, Locke, Montesquieu, que culminou no modelo tripartite conhecido 

atualmente, tido como princípio constitucional no ordenamento jurídico brasileiro 

(artigo 2º, Constituição Federal de 1988). 

Durante muito tempo, o princípio da Separação de Poderes do Estado 

consistiu num sustentáculo fiel aos anseios e às necessidades da burguesia, eis que 

funcionou como instrumento de proteção desta frente ao Estado. Toda a engenharia 

do Estado Moderno foi criada tendo como objetivo a limitação do poder do Estado 

em benefício das liberdades individuais para atender aos interesses da classe 

dominante e cada vez mais ascendente, no caso, a burguesia. 

Inobstante tenha a teoria inegável valor, sobretudo histórico, o princípio 

da separação de poderes, na forma inicialmente concebida, de estagnação e 

isolamento dos poderes do Estado é técnica em franco declínio, eis, com a 

passagem do estado liberal para o estado social, passou-se a exigir do Estado 

prestações proativas no sentido de concretizar os direitos sociais 

constitucionalmente previstos. Essa nova realidade exigiu uma intercomunicação 

dos poderes, independentes e harmônicos, mas não estanques, devendo os termos 

“separação” e “divisão serem substituídos por “distinção”, “coordenação” e 

“colaboração”. 

O sistema jurídico brasileiro consagrou ao Poder Judiciário o monopólio 

da jurisdição, ao tempo em que a Carta Magna de 1988 estatuiu o princípio da 

Inafastabilidade da tutela jurisdicional, determinando que sempre que houver 

violação do direito, mediante lesão ou ameaça (art. 5.°, XXXV). Em outro giro, 

evoluiu a doutrina constitucional e administrava no sentido da possibilidade de 

controle judicial do ato administrativo, incluindo os atos administrativos 

discricionários. Assim sendo, não há como o Poder Judiciário furtar-se ao controle 

judicial de políticas públicas. 
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No primeiro capítulo será abordada a teoria da separação dos Poderes do 

Estado, quanto a seus pressupostos teóricos e históricos e a tendência da 

interpretação do princípio da técnica no constitucionalismo contemporâneo. 

No segundo capítulo é estudada a possibilidade de controle judicial de 

políticas públicas, verificando inicialmente a possibilidade de controle judicial dos 

atos administrativos, analisando-se ainda a evolução jurisprudencial no direito 

brasileiro quanto à admissão do ajuste judicial às ações do Poder Executivo quanto 

ao tema políticas públicas. 

No terceiro capítulo serão analisados institutos jurídicos aptos a 

realização de controle judicial das políticas públicas, analisando-se a pertinência de 

diversos instrumentos como o Inquérito Civil Público, o compromisso de ajustamento 

de Conduta, a Ação Civil Pública, a Ação popular, o Mandado de segurança coletivo, 

o Mandado de Injunção, o Controle de Constitucionalidade e a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental para a fiscalização e implementação de 

políticas públicas constitucionalmente previstas. 
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2 DA TEORIA DA SEPARAÇÃO DOS PODERES DO ESTADO 

 

Neste capítulo, abordar-se-á os pressupostos teóricos, com análise do 

elemento histórico do Princípio da Separação dos poderes do Estado, 

contextualizando seu surgimento e fortalecimento conjugado ao aspecto histórico. 

Foi estudado ainda a doutrina atual acerca do referido princípio, com sua 

releitura doutrinária após o declínio do modelo estanque e rígido da separação dos 

poderes do Estado. 

 

2.1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

O princípio da Separação dos Poderes, surgido no século XVIII 

(BONAVIDES, 2013, p. 144), consistiu num dos pilares sobre os quais o 

constitucionalismo assentou sua matriz teórica e sua engenharia constitucional do 

Estado, sendo a sua principal referência teórica Montesquieu, que sustentava a 

construção de um Estado de forma que o poder freasse o poder em prol da 

liberdade individual, realizado a partir do modelo da separação dos poderes e do 

federalismo.  

O segundo pilar em que sustentou-se o constitucionalismo moderno, o 

liberal, possui como referência teórica a obra de John Locke, que se traduz na 

garantia de direitos do indivíduo oponíveis em face do Estado. Tais direitos 

representariam uma zona de não-intervenção do Estado em determinados campos, 

representando uma divisão entre Estado e sociedade civil, materializando uma 

proteção do indivíduo e da sociedade civil contra o Estado. 

Já o terceiro pilar para a sustentação do constitucionalismo moderno tem 

seu fundamento na teoria de Rousseau, na democracia, sendo denominado de pilar 

democrático. Não há mais a preocupação com a contenção do Estado, mas com a 

legitimação do exercício do poder pelo Estado e seus governantes. Pela citada 

teoria, um governo não é legítimo se ele representar a vontade dos governantes, eis 

que os governantes são os governados, pois cada cidadão aliena as suas liberdades 

como indivíduo em prol do Estado, constituindo um pacto social que funda a 

organização política e jurídica da sociedade, a qual estará expressa por uma 
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Constituição, para receber de volta todas essas liberdades como participante do 

corpo coletivo deste ente chamado Estado. 

Rousseau defendia a democracia direta, nos moldes como ela praticada 

na Grécia, e não a democracia representativa. Para compatibilizar a teoria 

democrática com as características do mundo moderno, os juristas se valeram do 

instituto do direito privado romano, que era o mandato, nos quais são investidos os 

representantes do povo, como se observa até os presentes dias. 

Durante boa parte do constitucionalismo, este se consistiu num 

sustentáculo fiel aos anseios e às necessidades da burguesia, quando ganhou 

bastante força a teoria da Separação dos Poderes, eis que funcionou como 

instrumento de proteção da burguesia frente ao Estado. Parte da engenharia do 

Estado Moderno foi criada tendo como objetivo a limitação do poder do Estado em 

benefício das liberdades individuais para atender aos interesses da classe 

dominante e cada vez mais ascendente, no caso, a burguesia. 

Bonavides, ao dissertar sobre a história do princípio da separação de 

poderes (2013, p. 144-145) informa que a análise da historicidade do citado princípio 

é de suma importância para “explicar sua aparição no século XVIII e seu ulterior 

desdobramento e implantação nos textos constitucionais de inumeráveis Estados do 

orbe político ocidental.”. 

Diz o autor cearense que podia ser observada, na quase totalidade da 

Europa continental, especialmente na França, uma fadiga resultante do poder 

político excessivo da monarquia absoluta, que pesava sobre todas as camadas 

sociais interpostas entre o monarca e a massa de súditos. 

Dentre as citadas camadas estavam a burguesia comercial e industrial 

ascendente, a nobreza, repartida em entre nobres submissos ao trono e a escassa 

minoria de fidalgos inconformados com a rigidez e os abusos do sistema político 

vigente, em que se observavam práticas semidespósticas (BONAVIDES, 2013, p. 

144). 

O século XVII serviu, ainda colhendo as lições do mestre cearense, de 

“apogeu à justificação, propagação e consolidação da doutrina da soberania” 

(BONAVIDES, 2013, p. 144), doutrina essa extraída de uma “imposição casuísta do 

poder - o poder do monarca”, sedimentado em valores medievais como absolutos e 

supremos. No plano externo pregava-se a independência do Estado moderno e no 
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plano interno surgia um centro de autoridade incontrastável na figura do monarca de 

direito divino ou de poderes absolutos. 

Surge então uma nova ordem econômica implementada pela burguesia 

que se implanta no Ocidente e os reis conferem-lhe proteção. Surge o mercantilismo 

como política econômica do século paralelamente ao apogeu da monarquia 

absoluta. Segundo Bonavides (BONAVIDES, 2013, p. 145), com a prática 

mercantilista, os monarcas fazem o primeiro intervencionismo estatal dos tempos 

modernos subsidiando empresas e companhias de navegação, fomentando o 

comércio e a indústria. O progresso econômico da burguesia faz com que ela se 

volte à velha política da realeza, centrada autoridade monolítica do rei, 

materializando o Estado intervencionista. 

A ordem econômica implantada pela burguesia demandava espaço para 

seu crescimento máximo, expandindo-se sem interferência do Estado-rei, iniciando-

se assim a mudança de eixo do Estado moderno, saindo do estado-rei para um 

“ordenamento político impessoal, concebido segundo as doutrinas de limitação do 

poder” (BONAVIDES, 2013, p. 146). Surge ai, nesse contexto histórico, os 

primórdios da teoria da separação dos Poderes do Estado como anseio da 

burguesia em conter possíveis interferências do Estado-rei na nova ordem 

econômica instaurada. Cite-se Bonavides (2013, p. 152): 

Todo o prestígio que o princípio da separação de poderes auferiu na 
doutrina constitucional do liberalismo decorre da crença no seu emprego 
como garantia das liberdades individuais ou mais precisamente como 
penhor dos recém-adquiridos direitos políticos da burguesia frente ao antigo 
poder das realezas absolutas. 

 

Embora tal princípio tenha como grande expoente Montesquieu, outros 

pensadores se debruçaram sobre o mesmo tema ao longo da história na 

antiguidade, na Idade Média e nos tempos modernos (BONAVIDES, 2013, p. 146). 

Para Montesquieu, todo homem que detém o poder tende a abusar deste. Vai o 

abuso até onde se lhe deparem limites. 

A primeira referência ao princípio remonta a Aristóteles, que reconhecia a 

existência da assembleia-geral, do corpo de magistrados e do corpo judiciário. Cita 

ainda o doutrinador Marsílio de Pádua, no Defensor Pacis, por perceber a natureza 

das distintas funções estatais e ainda a Escola de Direito Natural e das Gentes, com 

Grotius, Wolf e Puffendorf, ao falar em partes potentiales summi imperii, se 
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aproximaria bastante da distinção estabelecida por Montesquieu. Diz o autor 

(BONAVIDES, 2013, p. 146): 

Em Bodin, Swift e Bolingbroke a concepção de poderes que se 
contrabalançam no interior do ordenamento estatal já se acha presente, 
mostrando quão próximo estiveram de uma teorização definida a esse 
respeito. 

Locke, menos afamado que Montesquieu, é quase tão moderno quanto 
este, no tocante à separação de poderes. Assinala o pensador inglês a 
distinção entre os três poderes — executivo, legislativo e judiciário — e 
reporta-se também a um quarto poder: a prerrogativa. Ao fazê-lo, seu 
pensamento é mais autenticamente vinculado à Constituição inglesa do que 
o do autor de Do Espírito das Leis.  

A prerrogativa, como poder estatal, compete ao príncipe, que terá também a 
atribuição de promover o bem comum onde a lei for omissa ou lacunosa 

  

Distingue Montesquieu em cada Estado três poderes: o poder legislativo, 

o poder executivo (poder executivo das coisas que dependem do direito das gentes, 

segundo sua terminologia) e o poder judiciário (poder executivo das coisas que 

dependem do direito civil) (BONAVIDES, 2013, p. 149). A cada poder correspondem 

funções. 

Ao poder legislativo cabe primordialmente a edição de leis, sejam para 

sempre ou para atender determinada época, cabendo ainda àquele poder ab-rogar 

as leis que já se achem feitas. 

Ao Poder executivo, caberia a decisão sobre a paz e a guerra, além das 

funções de enviar e receber embaixadores, estabelecer a segurança e prevenir 

invasões. 

Já o terceiro poder, Judiciário, dá ao príncipe ou magistrado a faculdade 

de punir os crimes ou julgar os dissídios da ordem civil (BONAVIDES, 2013, p. 146). 

Montesquieu conceituou a liberdade política como sendo a “tranqüilidade 

de espírito, decorrente do juízo de segurança que cada qual faça acerca de seu 

estado no plano da convivência social.” (BONAVIDES, 2013, p. 149), afirmando 

ainda que a liberdade estará sempre presente, toda vez que haja um governo em 

face do qual os cidadãos não abriguem nenhum temor recíproco, exprimindo sempre 

o sentimento de segurança, de garantia e de certeza que o ordenamento jurídico 

proporcione às relações de indivíduo para indivíduo, sob a égide da autoridade 

governativa. 



 16 

Para Montesquieu, havendo junção entre o poder legislativo e o poder 

executivo, não haverá mais liberdade, pois existirá o temor elaboração de leis 

tirânicas, sujeitas a uma aplicação igualmente tirânica. 

Havendo junção do poder judiciário com o poder legislativo estaria 

novamente tolhida a liberdade em decorrência da adição das duas funções, criando 

assim um “juiz legislador”, com “poder arbitrário sobre a vida e a liberdade dos 

cidadãos” (BONAVIDES, 2013, p. 150).  

Conclui o pensador, no VI do livro XI do Espirito das Leis, ao mencionar o 

Charles de Secondat, que tudo estaria fracassado se os três poderes do Estado, o 

de “fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de punir crimes ou solver 

pendências entre particulares” fossem reunidos em apenas um homem ou 

associação destes (BONAVIDES, 2013, p. 150). 

À teoria da separação dos poderes do Estado somou-se, como método 

corretivo (BONAVIDES, 2013, p. 151), a técnica dos “checks and balances”, dos 

pesos e contrapesos, desenvolvida posteriormente por Bolingbroke, na Inglaterra, 

durante o século XVIII, através do qual os Poderes estatais são dotados de 

mecanismos de intervenção e controle recíprocos sobre os outros. Exemplifica o 

renomado autor cearense que “quando o executivo emprega o veto para enfrear 

determinada medida legislativa não fez uso da faculdade de estatuir mas da 

faculdade de impedir”, faculdade está inserida no “no quadro dos mecanismos de 

controle recíproco da ação dos poderes.” (BONAVIDES, 2013, p. 151). 

O Poder Executivo dispõe do veto para impedir produções legislativas já 

aprovadas pelo Poder Legislativo. Utilizando-se da mensagem, o Executivo 

recomenda, propõe e eventualmente inicia o processo legislativo, nas matérias cuja 

iniciativa legislativa caiba àquele poder. 

O executivo ainda possui influência na esfera do Poder Judiciário ao 

conceder o indulto, e da atribuição reconhecida ao executivo de nomear membros 

do Poder Judiciário. 

Do poder legislativo emanam formas de controle sobre a ação executiva 

consistente na possibilidade de rejeição do veto, o processo de impeachment contra 

a autoridade executiva, aprovação de tratado e a apreciação de indicações oriundas 

do poder executivo para o desempenho de altos cargos da pública administração. 

Já com relação ao Poder Judiciário, o legislativo detém o poder de fixar a 

composição das cortes de justiça, limitar e fixar o exercício da jurisdição, fixar o 
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orçamento dos tribunais, majorar vencimentos, organizar o poder judiciário e 

proceder a julgamento político (de ordinário pela chamada “câmara alta”), tomando 

assim o lugar dos tribunais no desempenho de funções de caráter estritamente 

judiciário, podendo ainda decidir pela constitucionalidade de atos emanados do 

Poder Legislativo (BONAVIDES, 2013, p. 152). 

O Poder Judiciário exerce ainda atribuições fora de sua função primordial, 

estatuindo regras para o respectivo funcionamento, como seus regimentos internos, 

em clara função legislativa, e ainda realizando funções do executivo, organizando o 

quadro de servidores, ordenando despesas. 

Há ainda menção a tal teoria na obra de Kant, que seguiu as trias política 

estabelecidas por Montesquieu, consistente no poder legislativo soberano (potestas 

legislatoria), poder executivo (potestas rectoria) e poder judiciário (potestas 

iudiciaria), afirmando ainda que o legislativo é “irrepreensível”, o executivo 

“irresistível” e o judiciário “inapelável” (BONAVIDES, 2013, p. 151). 

Ainda seguindo as lições de Paulo Bonavides, a teoria da separação de 

poderes “desemboca no sistema parlamentar, onde as prerrogativas do poder 

político são compromissadamente repartidas entre o rei constitucional, de 

competência limitada, legitimado pelo princípio monárquico hereditário e o 

parlamento, que busca sua fonte de autoridade na legitimação do mandato 

representativo de fundo relativamente democrático” (BONAVIDES, 2013, p. 153). 

A adoção mais conhecida da técnica da separação Poderes deu-se na 

Constituição federal americana de 1787, seguindo linha traçada desde 1776 pela 

celebrada Declaração de Direitos da Virgínia (Virginia Bill of Rights), de 12 de junho 

daquele ano. O Brasil, segundo as lições do constitucionalista cearense, ao adotar a 

forma republicana de governo, aderiu ao princípio da separação de poderes nos 

moldes traçados por Montesquieu, com explicitação formal. Durante o Império, no 

entanto, adotou a separação de podres inspirada em Benjamin Constant, com a 

existência de um quarto poder, o Poder Moderador, ao invés de três (BONAVIDES, 

2013, p. 154). 

A Constituição republicana de 1891 dispunha no artigo 15 que “são 

órgãos da soberania nacional o poder legislativo, o executivo e o judiciário, 

harmônicos e independentes”. 

A Lei Maior de 16 de julho de 1934 manteve o princípio em seu artigo 30, 

ao dispor que “são órgãos da soberania nacional, dentro dos limites constitucionais, 
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os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e coordenados entre 

si”. 

Já a Carta de 18 de setembro de 1946 assim estatuiu: “Art. 36. São 

Poderes da União o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e 

harmônicos entre si”.  

A Magna Carta de 24 de janeiro de 1967 reproduziu a teoria no artigo 60, 

ao fixar: “são Poderes da União, independentes e harmônicos, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário”.  

A Constituição cidadã, de 5 de outubro de 1988, manteve redação similar 

e logo em seu artigo 2º determinou que “são Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. A mesma carta ainda 

dispõe, em seu artigo 60, §4º, III, que não será objeto de deliberação a proposta de 

emenda tendente a abolir a separação dos Poderes, erigindo tal princípio a cláusula 

pétrea, cuja supressão é vedada ao Poder Constituinte derivado. 

Assim, uma emenda que pretenda suprimir a independência de um dos 

poderes ou que lhe estorve a autonomia seria imprópria, ferindo o princípio da 

separação dos poderes, conforme parágrafo quarto do artigo 60 da Constituição 

Federal de 1988, que dispõe que não será objeto de deliberação a proposta de 

emenda tendente a abolir a separação dos Poderes. 

 

2.2 TENDÊNCIA DA TEORIA DA SEPARAÇÃO DOS PODERES DO ESTADO NO 

CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO 

 

Paulo Bonavides, em sua obra do Estado Liberal ao Estado Social analisa 

o princípio da separação dos poderes do estado como “técnica em declínio”, sujeita 

à uma gradual superação, imposta por requisitos novos de equilíbrio político e 

acomodação a esquemas constitucionais” (BONAVIDES, 2013, p. 63). 

A técnica, que tanto serviu às ideias liberais de liberdade e de 

democracia, estaria a sofrer uma necessária reanálise na nova ordem constitucional. 

Diz o autor: 

Esse princípio — que nas origens de sua formulação foi, talvez, o mais 
sedutor, magnetizando os construtores da liberdade contemporânea e 
servindo de inspiração e paradigma a todos os textos de Lei Fundamental, 
como garantia suprema contra as invasões do arbítrio nas esferas da 
liberdade política – já não oferece, em nossos dias, o fascínio das primeiras 
idades do constitucionalismo ocidental. 
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Representou seu papel histórico. O constitucionalismo democrático tem por 
ele a mais justa e irresgatável dívida de gratidão. Merece, com efeito, a 
homenagem e o reconhecimento dos que, na doutrina política, consagram 
sua luta aos ideais de liberdade e democracia. Ajudou a implantar na 
consciência ocidental o sentimento valorativo dos direitos e garantias 
individuais, de que foi, no combate aos déspotas do absolutismo, a arma 
mais eficaz. 

Quando cuidamos dever abandoná-lo no museu da Teoria do Estado 
queremos, com isso, evitar apenas que seja ele, em nossos dias, a 
contradição dos direitos sociais, a cuja concretização se opõe, de certo 
modo, como técnica dificultosa e obstrucionista, autêntico tropeço, de que 
inteligentemente se poderiam socorrer os conservadores mais perspicazes 
e renitentes da burguesia, aqueles que ainda supõem possível tolher e 
retardar o progresso das instituições no rumo da socialdemocracia. 

Pretender conservá-lo, porém, como dogma, em justificações descabidas 
para a atualidade, é o que nos parece inaceitável. 

[...] 

A separação de poderes é, como vimos, técnica em declínio, sujeita a 
gradual superação, imposta por requisitos novos de equilíbrio político e 
acomodação a esquemas constitucionais cujo pensamento já não assenta 
em razões preponderantes de formalismo na proteção de direitos 
individuais, conforme o teor clássico de sua elaboração inicial e finalidade 
precípua do velho liberalismo. (BONAVIDES, 2013, p. 64/65) 

 
Diz o constitucionalista (BONAVIDES, 2013, p. 65) que a partir do 

momento em que constitucionalismo passou priorizar a substância no lugar da 

forma, “abrangendo paulatinamente novas áreas da realidade social”, a técnica de 

separação estática de poderes do Estado passou a ter interesse secundário. 

No primeiro momento, auge do liberalismo e da teoria da separação de 

poderes, esta ganhou grande importância como mecanismo de freio do Estado 

contra a ingerência deste nos direitos e liberdades da ascendente burguesia. Com a 

necessidade de alcance por parte do Estado de conquistas em novas áreas da 

realidade social, a técnica de separação rígida de poderes tornou-se obsoleta e um 

possível instrumento de não implementação de direitos sociais a que está obrigado o 

Estado, deixando este de focar de forma individualista, como na ascensão da 

burguesia, mas atuando de forma a buscar a concretização do verdadeiro Estado 

Social. Eis as lições de Bonavides (2013, p. 65-66): 

 

Daí o colocarmos em tela de debate a certeza de versarmos tema que 
denota, com clareza, o sentido peculiar em que envolveu o 
constitucionalismo moderno, que não segue a rota do individualismo 
tradicional, favorecido e amparado pela separação clássica, mas envereda 
pelos caminhos do social, visando não apenas a afiançar ao Homem os 
seus direitos fundamentais perante o Estado (princípio liberal), mas, 
sobretudo, a resguardar a participação daquele na formação da vontade 
deste (princípio democrático), de modo a conduzir o aparelho estatal para 



 20 

uma democracia efetiva, onde os poderes públicos estejam capacitados a 
proporcionar ao indivíduo soma cada vez mais ampla de favores concretos. 

Será em vão todo esforço que buscar outra diretriz para elucidar os rumos 
presentes do constitucionalismo moderno, respeitante ao sistema em que 
se apoia a técnica de distribuição de poderes. 

No entanto, essa oscilação política para a igualdade, que em nosso século 
é, sobretudo, oscilação de cunho social e econômico, revela-se como 
antinomia perante a liberdade clássica, que o século XVIII conheceu. 

Opõe-se, de conseguinte, ao antigo princípio liberal, ora em declínio, dadas 
as contradições de que inicialmente se revestiu. Em alguns casos, esse 
princípio apareceu rudemente imolado. Foi isso que levantou, na pena de 
muitos publicistas, justas e amargas reflexões acerca da destruição 
ideológica do Estado liberal-democrático e da funesta repercussão que esse 
fato teria alcançado no domínio da liberdade humana. 

 
Defende ainda o autor que a técnica de separação de Poderes do Estado 

se utilizou de expressões impróprias como “separação” e “divisão”, sinalizando no 

sentido de uma divisão rígida e estanque entre os poderes ao invés de indicar que 

estes, como aspectos diversos da soberania, apenas se manifestariam em ângulos 

distintos, sendo apropriadas as expressões “distinção”, “coordenação” e 

“colaboração” (BONAVIDES, 2013, p. 73). 

O novo constitucionalismo, voltado para a gestão democrática e social do 

Estado, não poderia existir de forma eficiente com um isolamento profundo dos 

poderes do estado em forma de ilhas isoladas um dos outros, sem admitir uma 

coexistência participativa e em conjunto desses. “A realidade constitucional 

contemporânea é a verdade de que muitas portas se abriram à intercomunicação 

dos poderes.” (BONAVIDES, 2013, p. 75). Conclui o constitucionalista: 

Chegamos, de nossa parte, a essa conclusão: a teoria da divisão de 
poderes foi, em outros tempos, arma necessária da liberdade e afirmação 
da personalidade humana (séculos XVIII e XIX). Em nossos dias é um 
princípio decadente na técnica do constitucionalismo. Decadente em virtude 
das contradições e da incompatibilidade em que se acha perante a dilatação 
dos fins reconhecidos ao Estado e da posição em que se deve colocar o 
Estado para proteger eficazmente a liberdade do indivíduo e sua 
personalidade. 

A liberdade contra o Estado é uma ideia morta. Ingressamos, como se vê, 
no seguinte dilema: ou alcançamos a liberdade no Estado – e para tanto se 
mostrará obsoleto o princípio constitucional clássico –, ou, com a hipertrofia 
dos fins do Estado, seremos esmagados pela ascensão do totalitarismo 
estatal, que já deu, e continua dando, sombrias mostras da maneira 
impetuosa e da irrefreável desenvoltura com que é capaz de suprimir, a 
golpes de opressão, a democracia e a liberdade. 

Em nossa humilde opinião, o sistema parlamentarista contemporâneo, que 
remove a pretensa incomunicabilidade dos poderes, que impõe a 
supremacia do Legislativo e constitui ordem qualitativamente superior de 
organização política do Estado, é o sistema que mais se compadece com a 
moderna proteção constitucional da liberdade, proteção que deixa de ser 
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preponderantemente jurídica (democracia presidencialista) para se tornar 
política, dissolvendo, contudo, a antinomia Estado-indivíduo. 

O presidencialismo, mais afeiçoado ao liberalismo e amparado em sua 
técnica rígida de separação de poderes, afigurasse-nos método que retarda 
e dificulta aquela passagem do humano ao social, que já se opera 
irreversivelmente no Estado contemporâneo e a que se refere, com 
meridiana clareza, um constitucionalista da envergadura do Sr. Afonso 
Arinos de Melo Franco. 

 

A técnica de separação estanques dos poderes do Estado é teoria em 

franco declínio na doutrina do constitucionalismo moderno, que demanda uma 

intercomunicação constante das repartições da soberania para a realização das 

funções primordiais do Estado para com seus cidadãos, na busca da concretização 

do estado social. 

Seu apogeu com o liberalismo coincide com o surgimento dos direitos 

fundamentais de primeira geração, das liberdades negativas, quando o Estado 

deveria abster-se de grandes intromissões na liberdade dos indivíduos, que 

deveriam gozar de considerável liberdade perante o Estado para o desenvolvimento 

de suas atividades, sobretudo no aspecto econômico, possibilitando o fortalecimento 

da burguesia e, consequentemente, o recrudescimento do individualismo. 

O estado das coisas alterou-se profundamente na passagem do Estado 

Liberal para o Estado Social, o que demanda uma releitura atualizada do princípio 

da separação dos Poderes do Estado a fim de que essa técnica não funcione como 

obstáculo à implementação de políticas públicas, em retrocesso ao estado social. 
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3 CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Estudar-se-á neste capítulo o arcabouço doutrinário e jurisprudencial 

acerca da possibilidade de controle dos atos administrativos vinculados e 

discricionários, assim como a permissão do ordenamento jurídico para que o Poder 

Judiciário, chamado a exercer a jurisdição, possa determinar a implementação pelo 

Estado das políticas pública constitucionalmente previstas. 

 

3.1 POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

 Ao Poder Judiciário foi dado o monopólio da jurisdição estatal, cabendo 

a tal poder a resolução pacífica das querelas sociais em substituição à autotutela. 

Cabe ao poder Judiciário a resolução de conflitos entre particulares, entre estes e o 

próprio Estado e ainda entre os entes federados. Não cabe àquele poder, 

precipuamente, a definição, execução e implementação de serviços e políticas 

públicas, eis que não pode alterar a decisão política do Poder Legislativo, nem 

substituir o Poder Executivo. Vejamos os ensinamentos de Cintra, Grinover e 

Dinamarco (2001,p.20): 

Hoje, se entre duas pessoas há um conflito, caracterizado por uma das 
causas de insatisfação descritas acima (resistência de outrem ou veto 
jurídico à satisfação voluntária), em princípio o direito impõe que, se se 
quiser pôr fim a essa situação, seja chamado o Estado-juiz, o qual virá dizer 
qual a vontade do ordenamento jurídico para o caso concreto (declaração) 
e, se for o caso, fazer com que as coisas se disponham, na realidade 
prática, conforme essa vontade (execução). Nem sempre foi assim, 
contudo. 

Nas fases primitivas da civilização dos povos, inexistia um Estado 
suficientemente forte para superar os ímpetos individualistas dos homens e 
impor o direito acima da vontade dos particulares: por isso, não só inexistia 
um órgão estatal que, com soberania e autoridade, garantisse o 
cumprimento do direito, como ainda não havia sequer as leis (normas gerais 
e abstratas impostas pelo Estado aos particulares). Assim, quem 
pretendesse alguma coisa que outrem o impedisse de obter haveria de, com 
sua própria força e na medida dela, tratar de conseguir, por si mesmo, a 
satisfação de sua pretensão. 

Os mesmos autores trazem um conceito de Jurisdição (CINTRA, 

GRINOVER, DINAMARCO, 2001, p. 131): 

Da jurisdição, já delineada em sua finalidade fundamental no cap. 2, 
podemos dizer que é uma das funções do Estado, mediante a qual este se 
substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, 
buscar a pacificação do conflito que os envolve, com justiça. Essa 
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pacificação é feita mediante a atuação da vontade do direito objetivo que 
rege o caso apresentando em concreto para ser solucionado; e o Estado 
desempenha essa função sempre mediante o processo, seja expressando 
imperativamente o preceito (através de uma sentença de mérito), seja 
realizando no mundo das coisas o que o preceito estabelece (através da 
execução forçada). 

Que ela é uma função do Estado e mesmo monopólio estatal, já foi dito; 
resta agora, a propósito, dizer que a jurisdição é, ao mesmo tempo, poder, 
função e atividade. Como poder, é manifestação do poder estatal, 
conceituado como capacidade de decidir imperativamente e impor decisões. 
Como função, expressa o encargo que têm os órgãos estatais de promover 
a pacificação de conflitos interindividuais, mediante a realização do direito 
justo e através do processo. E como atividade ela é o complexo de atos do 
juiz no processo, exercendo o poder e cumprindo a função que a lei lhe 
comete. O poder, a função e a atividade somente transparecem 
legitimamente através do processo devidamente estruturado (devido 
processo legal). 

 

No Brasil vige o sistema de jurisdição única atribuída ao Poder Judiciário, 

sem que haja dualidade de jurisdição com a existência da jurisdição administrativa, o 

contencioso administrativo.  Conforme descrito por Melo: 

No Brasil, ao contrário do que ocorre em inúmeros países europeus, vigora 
o sistema de jurisdição única, de sorte que assiste exclusivamente ao Poder 
Judiciário decidir, com força de definitividade, toda e qualquer contenda 
sobre a adequada aplicação do Direito a um caso concreto, sejam quais 
forem os litigantes ou a índole da relação jurídica controvertida. Assim, o 
Poder Judiciário, a instâncias da parte interessada, controla, in concreto, a 
legitimidade dos comportamentos da Administração Pública, anulando suas 
condutas ilegítimas, compelindo-a àquelas que seriam obrigatórias e 
condenando-a indenizar os lesados, quando for o caso. (BANDEIRA DE 
MELLO, 2005, P.930,931) 

 

A Constituição de 1988, segundo lecionam Gilmar Mendes, Paulo Gonet e 

Inocêncio Mártires Coelho (2007, p. 974), confiou ao Judiciário papel até então não 

outorgado por nenhuma outra Constituição ao conferir-lhe autonomia institucional, 

desconhecida na história de nosso modelo constitucional e que, segundo os 

mesmos doutrinadores, se revela singular e digna de destaque também no plano do 

direito comparado. 

Acentuam os mesmos doutrinadores que “diferentemente do Legislativo e 

do Executivo, que se encontram em relação de certo entrelaçamento, o Poder 

Judiciário, ou a Jurisdição, é aquele que de forma mais inequívoca se singulariza 

com referência aos demais Poderes.” (COELHO; GONET; MÁRTIRES, 2007, p. 

974). 
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Segundo Konrad Hesse, citado pelos autores, “não é o fato de o Judiciário 

aplicar o Direito que o distingue, uma vez que se cuida de afazer que, de forma mais 

ou menos intensa, é levado a efeito pelos demais órgãos estatais, especialmente 

pelos da Administração.”. O que caracteriza efetivamente a função jurisdicional é a 

possibilidade de “prolação de decisão autônoma, de forma autorizada e, por isso, 

vinculante, em casos de direitos contestados ou lesados” (Apud COELHO; GONET; 

MÁRTIRES, 2007, p. 974). 

A magna Carta de 1988 garantiu a autonomia administrativa e financeira 

do Poder Judiciário, assegurando ainda a autonomia funcional dos magistrados de 

forma que estes sejam o mais livre possível para obedecer ao ordenamento jurídico 

e concretizar sua aplicação, longe de pressões de toda ordem, eis que ao Poder 

Judiciário “incumbe exercer o último controle da atividade estatal, manifeste-se ela 

por ato da Administração ou do próprio Poder Legislativo (controle de 

constitucionalidade)” (COELHO;GONET; MÁRTIRES, 2007, p. 974).  

O princípio da Inafastabilidade da tutela jurisdicional é basilar na 

existência do Estado de Direito, determinando a Constituição Federal de 1988 que 

sempre que houver violação do direito, mediante lesão ou ameaça (art. 5. °, XXXV), 

o Poder Judiciário sempre será chamado a intervir, exercendo a jurisdição, a fim de 

aplicar o direito ao caso concreto. Trata-se de princípio básico que rege a jurisdição, 

uma vez que a toda violação de um direito responde uma ação correlativa, 

independentemente de lei especial que a outorgue. Conforme salienta Nelson Nery 

Júnior, "podemos verificar que o direito de ação é um direito cívico e abstrato, vale 

dizer, é um direito subjetivo à sentença tout court, seja essa de acolhimento ou de 

rejeição da pretensão, desde que preenchidas as condições da ação" (Apud 

MORAES, 2003, pág. 103). 

Conforme visto, cabe ao Poder Judiciário a palavra final, a “prolação de 

decisão autônoma” (Apud COELHO; GONET; MÁRTIRES, 2007, p. 974), cabendo-

lhe a revisão dos atos administrativos do Estado e o controle de constitucionalidade 

dos atos normativos emanados do Poder Executivo e do Poder Legislativo. 

Canotilho (2000, p.889) assim se manifesta sobre a necessidade de controle judicial 

dos atos do Estado: 

A instituição da fiscalização judicial da constitucionalidade das leis e demais 
actos normativos do Estado constitui, nos modernos Estados constitucionais 
democráticos, um dos mais relevantes instrumentos de controlo do 
cumprimento e observância das normas constitucionais. Ver-se-á, mais 
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adiante, que a fiscalização da constitucionalidade tanto é uma garantia de 
observância da constituição, ao assegurar, de forma positiva, a dinamização 
da sua força normativa, e, de forma negativa, ao reagir através de sanções 
contra a sua violação, como uma garantia preventiva, ao evitar a existência 
de actos normativos, formal e substancialmente violadores das normas e 
princípios constitucionais.  

Além disso, como iremos ver na Parte dedicada à Metódica Constitucional, 
a fiscalização judicial operou paulatinamente um desenvolvimento da 
própria constituição a ponto de se poder afirmar que ela foi "reinventada 
pela jurisdição constitucional". 

 

Há muito vem se posicionando a doutrina administrativista sobre a 

possibilidade de controle judicial da atividade administrativa, inclusive sobre atos 

administrativos discricionários, em contraposição à doutrina estanque e rígida da 

Separação dos Poderes do Estado. Por todos cita-se Moraes (1999, p.100/101): 

Hoje não mais se discute a possibilidade – reconhecida, à unanimidade, 
pela doutrina jus-administrativista, de controle jurisdicional da aplicação pela 
Administração Pública de normas que contêm conceitos jurídicos 
indeterminados, assim como daquelas que atribuem discricionariedade. 

[...] 

O princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional constitui 
fundamento da possibilidade de controle jurisdicional dos atos 
administrativos exteriorizados em função da atividade administrativa não 
vinculada, no Direito brasileiro, enquanto o princípio da publicidade, com o 
consectário dever de fundamentação das decisões viabiliza esse controle. 

 

Canotilho (2000, p.734) argumenta que o reconhecimento de um certo 

poder discricionário da administração não é incompatível com o Estado de direito, 

eis que por meio dele pretende o legislador conferir ao administrador disponha de 

uma certa liberdade para tomar “escolhas e decisões responsáveis”, alertando o 

doutrinador para a necessidade de controle deste poder, a fim de que não seja o 

“cavalo de Tróia do direito administrativo do Estado de direito”. Expõe o doutrinador: 

Recolhendo uma terminologia agora corrente na doutrina, às autoridades 
administrativas reconhece-se um poder discricionário de decisão 
(Entscheidungsermessen) e um poder discricionário de escolha 
(AustoaMerinessen). Significa isto que a administração pode, numa 
questão, atribuir certos efeitos jurídicos, legalmente previstos mas não 
prescritos (ex.: saber ou decidir, nos termos da lei, se uma manifestação 
perturba o trânsito), ou escolher, dentro de várias medidas legítimas, qual a 
que lhe parece mais adequada, isto é, a "melhor solução jurídica e 
administrativa para um caso concreto". É um poder discricionário que diz 
respeito aos resultados jurídicos de uma norma. Todavia, já quanto à 
fixação dos pressupostos de facto (Tatbestanásseite) e não quanto à 
atribuição de efeitos jurídicos (Rechtsfolgeseite) é inadmissível um poder 
discricionário da administração. Mesmo assim, à administração caberá uma 
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complementação dos pressupostos de facto dentro da previsão legal e 
observados os princípios constitucionais e legais vinculativos da actividade 
administrativa (igualdade, imparcialidade, proporcionalidade). 

A prática de um acto administrativo, a recusa de um acto, o silêncio das 
entidades públicas, podem ultrapassar os limites legais do exercício do 
poder discricionário. Por outro lado, o exercício do poder pode não se 
destinar aos fins visados pela lei (desvio do poder discricionário ou 
utilização viciada). Num caso e noutro, o Estado de direito impõe a sua 
proibição e a possibilidade de controlo de exercício da discricionariedade. 
Caso contrário, o exercício deste poder transformar-se-ia com facilidade no 
«cavalo de Tróia do direito administrativo do Estado de direito)) 

 

Mello na obra “Discricionariedade e controle jurisdicional” defende que o 

exercício da atividade administrativa é, em verdade, o exercício de uma das funções 

do Estado, direcionada a atingir objetivos pré-determinados por este, devendo ser 

sempre exercida em prol do atingimento da finalidade da norma (2007, p. 47/48): 

[...] Uma vez que a atividade administrativa é desempenho de função e 
dado que uma função é o cumprimento obrigatório do dever de atingir uma 
finalidade antecipadamente estabelecida através do manejo de poderes 
exercitáveis no interesse de outrem, e estabelecido que a lei sempre e 
sempre impõe, como é natural, o dever de buscar-se a medida que atenda 
de modo preciso sua finalidade, resulta certo que a liberdade administrativa 
acaso conferida por uma norma de direito não significa sempre liberdade de 
eleição entre indiferentes jurídicos. Não significa poder de opções livres, 
como as do direito privado. Significa o dever jurídico funcional (questão de 
legitimidade e não de mérito [e, portanto, submetida ao controle pelo Poder 
Judiciário]) de acertar, ante a configuração do caso concreto, a providência - 
isto é, o ato - ideal, capaz de atingir com exatidão a finalidade da lei, dando, 
assim, satisfação ao interesse de terceiros - interesse coletivo e não do 
agente - tal como firmado na regra aplicanda.[...] Este é um exame de pura 
legitimidade e que impõe a fulminação dos atos - praticados embora sub 
color de (pretenso) exercício de discricionariedade - sempre que seja 
objetivamente demonstrável que a conduta adotada não foi a providência 
ótima almejada pela lei, pois, em casos que tais, não terá havido exercício 
de verdadeira discrição administrativa, mas terá ocorrido pura e 
simplesmente violação do Direito. 

A necessidade de controle dos atos da administração de faz 

indispensável para que se evite que esta venha a cometer atos que extrapolem as 

limitações impostas por lei, desviando da finalidade pública e dos objetivos da 

república. Cite-se Meirelles: 

A Administração Pública, em todas as suas manifestações, deve atuar com 
legitimidade, ou seja, segundo as normas pertinentes a cada ato e de 
acordo com a finalidade e o interesse coletivo na sua realização. Até 
mesmo nos atos discricionários a conduta de quem os pratica há de ser 
legítima, isto é, conforme as opções permitidas em lei e as exigências do 
bem comum. Infringido as normas legais, ou relegando os princípios básicos 
da Administração, ou ultrapassando a competência, ou se desvinculando da 
finalidade institucional, o agente público vicia o ato de ilegitimidade e o 
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expõe a anulação pela própria Administração ou pelo Judiciário, em ação 
adequada. (MEIRELLES, 2004, P.638,639) 

Embora seja necessária a existência de margem de discricionariedade no 

atuar administrativo, esta visa ao melhor atendimento do bem comum e dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil dispostos no art. 3º da 

Magna Carta de 1988, conferindo ao administrador uma margem de liberdade em 

sua atuação, não como um fim em si mesma, mas como forma de melhor atender ao 

interesse público. Assim sendo, mesmo discricionário, o ato administrativo ainda 

pode ter sua validade analisada pelo Poder Judiciário sob o prisma da razoabilidade 

e proporcionalidade. Mello (2005, p.97), ao abordar o princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade, traz o seguinte ensinamento: 

A Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a 
critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o sendo 
normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram 
a outorga da competência exercida. Vale dizer: pretende-se colocar em 
claro que não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas – e, 
portanto, jurisdicionalmente invalidáveis, as condutas desarrazoadas, 
bizarras, incoerentes ou praticadas com a desconsideração às situações e 
circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de 
prudência, sensatez disposição de acatamento às finalidades da lei 
atributiva da discrição manejada. 

 

3.2 POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Oswaldo Junior (Apud Grinover, 2010, p.14), conceitua política estatal e 

coloca as decisões do Poder Judiciário como atos do Estado que visam a 

concretização dos fins do Estado ao lado das normas editadas pelo Poder 

Legislativo e dos atos do Poder Executivo: 

Por política estatal – ou políticas públicas – entende-se o conjunto de 
atividades do Estado tendentes a seus fins, de acordo com metas a serem 
atingidas. Trata-se de um conjunto de normas (Poder Legislativo), atos 
(Poder Executivo) e decisões (Poder Judiciário) que visam à realização dos 
fins primordiais do Estado. 

Como toda atividade política (políticas públicas) exercida pelo Legislativo e 
pelo Executivo deve compatibilizar-se com a Constituição, cabe ao Poder 
Judiciário analisar, em qualquer situação e desde que provocado, o que se 
convencionou chamar de “atos de governo” ou “questões políticas”, sob o 
prisma do atendimento aos fins do Estado (art. 3º da CF), ou seja, em última 
análise à sua constitucionalidade. 

 
 



 28 

Para Grinover (2010, p.14), “o controle da constitucionalidade das 

políticas públicas pelo Poder Judiciário, portanto, não se faz apenas sob o prisma da 

infringência frontal à Constituição pelos atos do Poder Público, mas também por 

intermédio do cotejo desses atos com os fins do Estado.”. Cita ainda a doutrinadora 

novamente Oswaldo Canela Junior: 

Diante dessa nova ordem, denominada de judicialização da política” (muito 
diferente, acrescente-se, da politização do Judiciário), […] contando com o 
juiz como coautor das políticas públicas, fica claro que sempre que os 
demais poderes comprometerem a integridade e a eficácia dos fins do 
Estado – incluindo as dos direitos fundamentais, individuais ou coletivos – o 
Poder Judiciário deve atuar na sua função de controle. 

 

Liberati (2013, p. 83) aborda a definição de política pública: 

Há, de certa forma, na doutrina, uma convergência fundamental sobre a 
definição de política pública, quando decisões emanam de autoridades 
governativas, em sentido lato. Tal como afirma James Anderson, as 
políticas públicas “são as desenvolvidas por funcionários e organismos 
governamentais”. Ou, ainda, na acepção de Mény e Thoening, de que uma 
“política pública é o resultado da atividade de uma autoridade provida de 
poder público e de legitimidade institucional [...] uma política [pública] 
apresenta-se sob a forma de um conjunto de práticas e diretrizes que 
promanam de um ou mais atores públicos”.  

Na visão de Monteiro (apud Liberati, 2013, p. 83), “as políticas públicas 

também podem ser consideradas como um fluxo de decisões que resulta, em última 

instância, do processo político”.  O autor refere-se à política pública como o 

resultado de um jogo de cuja decisão participam diversos agentes, observadas 

regras de natureza legal-institucional-constitucional, sob as quais se definem os 

comportamentos desses agentes, suas escolhas, suas estratégias, figurando como 

resultado do jogo a política pública. Já para Derani (apud LIBERATI, 2013, p. 84): 

as políticas são chamadas de públicas, quando essas ações são 
comandadas pelos agentes estatais e destinadas a alterar as relações 
existentes. São políticas públicas, porque são manifestações das relações 
de forças sociais refletidas nas instituições estatais e atuam sobre campos 
institucionais diversos, para produzir efeitos modificadores na vida social. 
São políticas públicas, porque empreendidas pelos agentes públicos 
competentes, destinadas a alterar as relações sociais estabelecidas. 

 
Colhe-se ainda as lições de Pasquino (apud LIBERATI, 2013, p. 84), em 

sua conclusão de que não se pode limitar a “produção de políticas públicas por ‘um 

ou mais atores públicos’, podendo ser incluídos, neste conceito, tanto os titulares de 
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cargos eletivos como, provavelmente, também os detentores de cargos 

administrativos e burocráticos”. 

Ainda de acordo com o autor citado, Liberati (2013) que a crítica feita por 

Gianfranco Pasquino, cientista político italiano, consistia no fato de que a limitação 

de atores públicos parecia imprecisa, eis que não explicitaria quem realmente seriam 

os atores públicos.  Diz ainda Pasquino que essa mesma limitação seria redutora, 

porque eliminaria outros intervenientes que, não sendo públicos, poderiam tomar 

parte na producão de uma ou mais políticas públicas. 

Explica Liberati que das diversas definições de políticas públicas, adota-

se uma “posicão mista”, considerando política pública como sendo um: 

processo ou conjunto de processos que culmina na escolha racional e 
coletiva de prioridades, para a definição dos interesses públicos 
reconhecidos pelo Direito, que inclui, também, os “princípios, diretrizes, 
objetivos e normas”, assentados, acima, por Laura Soares, e aquela 
exposta por Maria Paula Dallari Bucci, como programas de ação 
governamental, visando a coordenar os meios à disposição do Estado, e as 
atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 
politicamente determinados. Políticas públicas são metas coletivas 
conscientes e, como tais, um problema de direito público, em sentido lato. 
(2013, p. 85) 

 

A mudança do modelo de Estado Liberal para o Estado Social implicou 

profundas modificações e acomodacões nas funcões essenciais do Estado, 

conforme já explorado acima. Este deixou de possuir uma atividade primordialente 

negativa, abstendo-se de interferir nos direitos dos particulares para adotar uma 

concepção de Estado proativo, devendo instrumentalizar a concretização de direitos 

sociais de segunda dimensão, que exigem um prestar, um fazer por parte do Estado, 

ao invés de somente um não fazer, sempre na busca da concretização dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, dispostos no art. 3º da Constituição 

Federal de 1988, que são: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o 

desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

O Estado Social atua, buscando a concretização de seus objetivos, por 

meio de políticas públicas, o que significa acrescentar formas de prestações 

positivas do Estado ao lado de obrigação de garantir o livre exercício dos direitos 

fundamentais individuais. 
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 Afirma Liberati (2013, p. 85) que “as políticas públicas surgiram no 

contexto do Estado Social”, “cujo fundamento se assenta na existência dos direitos 

sociais, enquanto direitos constitucionalmente positivados, cuja nota distintiva é o 

fato de que sua concretização se dá por meio de prestações positivas do Estado, 

conforme as lições de Santos (apud LIBERATI, 2013, p. 86). 

Cabe ainda ao Estado as políticas de “fomento industrial, de energia, de 

transportes, que não se fundamentam, necessariamente, na realização de Direitos 

Fundamentais sociais, mas se inserem numa política de desenvolvimento, que 

possibilita uma elevação do nível e da qualidade de vida da população, que também 

não deixa de representar um escopo para o Estado Constitucional contemporâneo” 

(LIBERATI, 2013, p. 86). 

Canotilho (2000,p.408) ao abordar a Função de prestação social do 

Estado, assim a explica: 

Os direitos a prestações significam, em sentido estrito, direito do particular 
a obter algo através do Estado (saúde, educação, segurança social). É claro 
que se o particular tiver meios financeiros suficientes e houver resposta 
satisfatória do mercado à procura destes bens sociais, ele pode obter a 
satisfação das suas "pretensões prestacionais" através do comércio privado 
(cuidados de saúde privados, seguros privados, ensino privado). 

A função de prestação dos direitos fundamentais anda associada a três 
núcleos problemáticos dos direitos sociais, económicos e culturais: (1) ao 
problema dos direitos sociais originários, ou seja, se os particulares 
podem derivar directamente das normas constitucionais pretensões 
prestacionais (ex: derivar da norma consagradora do direito à habitação 
uma pretensão prestacional traduzida no "direito de exigir" uma casa); (2) ao 
problema dos direitos sociais derivados que se reconduz ao direito de 
exigir uma actuação legislativa concretizadora das "normas constitucionais 
sociais" (sob pena de omissão inconstitucional) e no direito de exigir e obter 
a participação igual nas prestações criadas pelo legislador (ex: prestações 
médicas e hospitalares existentes); (3) ao problema de saber se as normas 
consagradoras de direitos fundamentais sociais tem uma dimensão 
objectiva juridicamente vinculativa dos poderes públicos no sentido de 
obrigarem estes (independentemente de direitos subjectivos ou pretensões 
subjectivas dos indivíduos) a políticas sociais activas conducentes à criação 
de instituições (ex: hospitais, escolas), serviços (ex: serviços de segurança 
social) e fornecimento de prestações (ex: rendimento mínimo, subsídio de 
desemprego, bolsas de estudo, habitações económicas). A resposta aos 
dois primeiros problemas é discutível. Relativamente à última questão, é 
líquido que as normas consagradoras de direitos sociais, económicos e 
culturais da Constituição Portuguesa de 1976 individualizam e impõem 
políticas públicas socialmente activas. 

 

 Diz Liberati (2013) que a atuação estatal deve ser voltada para a 

satisfação das necessidades e dos direitos das pessoas, que têm assegurada, no 
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texto constitucional, além da proteção das liberdades individuais, outros vários 

direitos subjetivos individuais e coletivos: 

Tais direitos somente poderão ser exercidos pelas pessoas, se o Estado 
prestar os serviços referentes aos direitos equivalentes. A atividade 
prestacional do Estado deve, em primeiro lugar, ser fixada pela lei, em 
homenagem ao princípio superior da legalidade. 

O Estado, para desenvolver as atividades e os serviços públicos, o faz por 
meio de atores, pessoas, organizações e instituições encarregadas de 
prover as pessoas de todos os direitos previstos no texto constitucional. 
(2013, p. 82) 

 

Conforme dito, ao Poder Judiciário cabe o monopólio da jurisdição estatal, 

devendo dirimir pacificamente as querelas em substituição à autotutela, dirimindo 

conflitos entre particulares, entre esses e o Estado e entre entes estatais. 

A Carta Magna de 1988 consagrou o princípio da inafastabilidade da 

tutela jurisdicional ao dispor que a “lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito” em seu artito 5º, inciso XXXV. 

A doutrina administrativista é uníssona quanto à necessidade e 

possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, incluindo ai os atos 

discricionários. 

Políticas públicas são ações programáticas realizadas pelo Estado na 

busca da concretização de seus objetivos, numa eleição de prioridades da ação 

estatal, levando-se em conta as situações de fato, o tipo de Estado, o estágio de 

desenvolvimento estatal, dentre outras. Tais ações devem estar fundamentadas no 

ordenamento jurídico do Estado. 

Outra conclusão não podemos chegar de que havendo discordância da 

aplicação dos recursos públicos com os objetivos da República, consistindo em 

desvio de finalidade, inversão de prioridades e má gestão da coisa pública, não pode 

o Poder Judiciário se furtar à sua obrigação de fazer correções nos atos dos demais 

poderes. A esta conclusão chegou a ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça 

Eliana Calmon, no julgamento do Recurso Especial n.º 429570/GO1, quando, como 

relatora do acórdão, assim se manifestou: 

                                                 
1   ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRAS DE RECUPERAÇÃO 

EM PROL DO MEIO AMBIENTE – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. 1. Na atualidade, 
a Administração pública está submetida ao império da lei, inclusive quanto à conveniência e 
oportunidade do ato administrativo. 2. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio 
ambiente, a realização de obras de recuperação do solo, tem o Ministério Público legitimidade 
para exigi-la. 3. O Poder Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos extrínsecos da 
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O controle dos atos administrativos, mormente os discricionários, onde a 
Administração dispõe de certa margem de liberdade para praticá-los, é 
obrigação cujo cumprimento não pode se abster o Judiciário, sob a 
alegação de respeito ao princípio da Separação dos Poderes, sob pena de 
denegação da prestação jurisdicional devida ao jurisdicionado. (Min. Eliana 
Calmon, REsp 429570 / GO ; Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 22.03.2004 p. 
277 RSTJ vol. 187 p. 219).  

Conforme voto da eminente ministra, as funções estatais, Executivo, 

Legislativo e Judiciário não podem ser concebidas de forma estanque. São 

independentes, mas até o limite em que a Constituição Federal impõe o controle de 

uma sobre as outras, de modo que o poder estatal, que, de fato, é uno, funcione em 

permanente autocontrole, fiscalização e equilíbrio.”. Diz o voto: 

[...] 

A pergunta que se faz é a seguinte: pode o Judiciário, diante de omissão do 
Poder Executivo, interferir nos critérios da conveniência e oportunidade da 
Administração para dispor sobre a prioridade da realização de obra pública 
voltada para a reparação do meio ambiente, no assim chamado mérito 
administrativo, impondo-lhe a imediata obrigação de fazer? Em caso 
negativo, estaria deixando de dar cumprimento à determinação imposta pelo 
art. 3º, da lei de ação civil pública? 

O acórdão recorrido adotou entendimento de que não poderia fazê-lo por se 
tratar de ato administrativo discricionário, sobre o qual não cabe a 
ingerência do Judiciário. 

Não obstante, entendo que a ótica sob a qual se deve analisar a questão 
não é puramente a da natureza do ato administrativo, mas a da 
responsabilidade civil do Estado, por ato ou omissão, dos quais decorram 
danos ao meio ambiente. 

Estando, pois, provado que a erosão causa dano ao meio ambiente e põe 
em risco a população, exige-se do Poder Público uma posição no sentido de 
fazer cessar as causas do dano e também de recuperar o que já foi 
deteriorado. 

O primeiro aspecto a considerar diz respeito à atuação do Poder Judiciário, 
em relação à Administração. 

No passado, estava o Judiciário atrelado ao princípio da legalidade, 
expressão maior do Estado de direito, entendendo-se como tal a submissão 
de todos os poderes à lei. 

A visão exacerbada e literal do princípio transformou o Legislativo em um 
super poder, com supremacia absoluta, fazendo-o bom parceiro do 
Executivo, que dele merecia conteúdo normativo abrangente e vazio de 
comando, deixando-se por conta da Administração o facere ou non facere, 
ao que se chamou de mérito administrativo, longe do alcance do Judiciário. 

A partir da última década do Século XX, o Brasil, com grande atraso, 
promoveu a sua revisão crítica do Direito, que consistiu em retirar do 

                                                                                                                                                         
administração, pois pode analisar, ainda, as razões de conveniência e oportunidade, uma vez que 
essas razões devem observar critérios de moralidade e razoabilidade. 4. Outorga de tutela 
específica para que a Administração destine do orçamento verba própria para cumpri-la. 5. 
Recurso especial provido. (REsp 429570 / GO ; Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 22.03.2004 p. 277 
RSTJ vol. 187 p. 219) 
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Legislador a supremacia de super poder, ao dar nova interpretação ao 
princípio da legalidade. 

Em verdade, é inconcebível que se submeta a Administração, de forma 
absoluta e total, à lei. Muitas vezes, o vínculo de legalidade significa só a 
atribuição de competência, deixando zonas de ampla liberdade ao 
administrador, com o cuidado de não fomentar o arbítrio. Para tanto, deu-se 
ao Poder Judiciário maior atribuição para imiscuir-se no âmago do ato 
administrativo, a fim de, mesmo nesse íntimo campo, exercer o juízo de 
legalidade, coibindo abusos ou vulneração aos princípios constitucionais, na 
dimensão globalizada do orçamento. 

A tendência, portanto, é a de manter fiscalizado o espaço livre de 
entendimento da Administração, espaço este gerado pela 
discricionariedade, chamado de "Cavalo de Tróia" pelo alemão Huber, 
transcrito em "Direito Administrativo em Evolução", de Odete Medauar. 

Dentro desse novo paradigma, não se pode simplesmente dizer que, em 
matéria de conveniência e oportunidade, não pode o Judiciário examiná-las.  

Aos poucos, o caráter de liberdade total do administrador vai se apagando 
da cultura brasileira e, no lugar, coloca-se na análise da motivação do ato 
administrativo a área de controle. E, diga-se, porque pertinente, não apenas 
o controle em sua acepção mais ampla, mas também o político e a opinião 
pública. 

Na espécie em julgamento, tem-se, comprovado, um dano objetivo causado 
ao meio ambiente, cabendo ao Poder Público, dentro da sua esfera de 
competência e atribuição, providenciar a correção. Ao assumir o encargo de 
gerir o patrimônio público, também assumiu o dever de providenciar a 
recomposição do meio ambiente, cuja degradação, provocada pela erosão e 
o descaso, haja vista a utilização das crateras como depósito de lixo, está 
provocando riscos de desabamento e assoreamento de córregos, 
prejudicando as áreas de mananciais. 

Com essas considerações, dou provimento ao recurso especial para 
ordenar que a Administração providencie imediatamente as obras 
necessárias à recomposição do meio ambiente. 

É o voto. (REsp 429570 / GO ; Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 22.03.2004 
p. 277 RSTJ vol. 187 p. 219) 

 

Igualmente digno de transcrição é o voto do Ministro Humberto Martins no 

Recurso Especial Nº 1.041.197 – MS, assim ementado: 

ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE JUDICIAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS – 
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – MANIFESTA NECESSIDADE – 
OBRIGAÇÃO DO ESTADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO-OPONIBILIDADE DA RESERVA 
DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 

1. Não comporta conhecimento a discussão a respeito da legitimidade do 
Ministério Público para figurar no pólo ativo da presente ação civil pública, 
em vista de que o Tribunal de origem decidiu a questão unicamente sob o 
prisma constitucional. 

2. Não há como conhecer de recurso especial fundado em dissídio 
jurisprudencial ante a não-realização do devido cotejo analítico. 
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3. A partir da consolidação constitucional dos direitos sociais, a função 
estatal foi profundamente modificada, deixando de ser eminentemente 
legisladora em pró das liberdades públicas, para se tornar mais ativa com a 
missão de transformar a realidade social. Em decorrência, não só a 
administração pública recebeu a incumbência de criar e implementar 
políticas públicas necessárias à satisfação dos fins constitucionalmente 
delineados, como também, o Poder Judiciário teve sua margem de atuação 
ampliada, como forma de fiscalizar e velar pelo fiel cumprimento dos 
objetivos constitucionais. 

4. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, 
originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos 
fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização 
dos direitos sociais, igualmente fundamentais. Com efeito, a correta 
interpretação do referido princípio, em matéria de políticas públicas, deve 
ser a de utilizá-lo apenas para limitar a atuação do judiciário quando a 
administração pública atua dentro dos limites concedidos pela lei. Em casos 
excepcionais, quando a administração extrapola os limites da competência 
que lhe fora atribuída e age sem razão, ou fugindo da finalidade a qual 
estava vinculada, autorizado se encontra o Poder Judiciário a corrigir tal 
distorção restaurando a ordem jurídica violada. 

5. O indivíduo não pode exigir do estado prestações supérfluas, pois isto 
escaparia do limite do razoável, não sendo exigível que a sociedade arque 
com esse ônus. Eis a correta compreensão do princípio da reserva do 
possível, tal como foi formulado pela jurisprudência germânica. Por outro 
lado, qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente 
decente não pode ser encarado como sem motivos, pois garantir a 
dignidade humana é um dos objetivos principais do Estado Democrático de 
Direito. Por este motivo, o princípio da reserva do possível não pode ser 
oposto ao princípio do mínimo existencial.   

6. Assegurar um mínimo de dignidade humana por meio de serviços 
públicos essenciais, dentre os quais a educação e a saúde, é escopo da 
República Federativa do Brasil que não pode ser condicionado à 
conveniência política do administrador público. A omissão injustificada da 
administração em efetivar as políticas públicas constitucionalmente 
definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana não deve ser 
assistida passivamente pelo Poder Judiciário. 

Recurso especial parcialmente conhecido e improvido.  

Diz o Relator, ministro Humberto Martins ao relatar o Recurso Especial Nº 

1.041.197 – MS que os direitos sociais não podem ficar condicionados à boa 

vontade do Administrador, devendo o Poder Judiciário, quando provocado, atuar 

como órgão controlador da atividade administrativa: 

[...]  

Inicio a análise dessas questões partindo de uma nova leitura que faço a 
respeito do princípio da separação dos poderes.  

Entendo que, a partir da consolidação constitucional dos direitos sociais, a 
função estatal foi profundamente modificada, deixando de ser 
eminentemente legisladora em prol das liberdades públicas, para se tornar 
mais ativa com a missão de concretizar políticas de transformação da 
realidade social.     
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Com isso, não só o Poder Executivo, mas também o Poder Judiciário 
sofreram alterações em sua estrutura funcional, de modo a possibilitar a 
efetividade dos direitos sociais.  

Se, de um lado, a administração pública recebeu a incumbência de criar e 
implementar políticas públicas necessárias à satisfação dos fins 
constitucionalmente delineados, de outro, o Poder Judiciário teve sua 
margem de atuação ampliada, como forma de fiscalizar e velar pelo fiel 
cumprimento dos direitos sociais constitucionalmente garantidos. 

A ilicitude gerada pelo não-cumprimento injustificado do dever da 
administração pública em implementar políticas de governo acarreta a 
desarmonia da ordem jurídica, o que faz merecer correção judicial, sob 
pena de transformar em letra morta os direitos sociais. 

Assim, pode-se dizer que o princípio da separação dos Poderes - 
inicialmente formulado em sentido forte, até porque assim o exigiam as 
circunstâncias históricas - nos dias atuais, para ser compreendido de modo 
constitucionalmente adequado, exige temperamentos e ajustes à luz de 
diferentes realidades constitucionais. 

Neste sentido, apenas a título de exemplo, pode-se frisar que o velho 
dogma da separação dos Poderes tem se modernizado e flexibilizado nos 
mais variados sistemas jurídicos. Exemplos disso são as chamadas 
"sentenças aditivas", proferidas pelas cortes constitucionais, principalmente 
na Europa, onde se cria uma forma de legislação judicial, tendente a suprir 
as lacunas legais que impedem a realização de direitos fundamentais.   

[...] 

Dessa forma, não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa 
vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o 
Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. 

Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, 
originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos 
fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização 
dos direitos sociais, igualmente fundamentais.  

Outro ponto importante a ressaltar é que se prevalecesse o entendimento 
de que em face do princípio da separação dos poderes estaria o Judiciário 
impedido de corrigir distorções em matéria de políticas públicas, a 
efetivação de outros princípios igualmente constitucionais ficaria 
comprometida, o que contraria a hermenêutica atual que privilegia a 
harmonização das normas e princípios constitucionais conflitantes, de modo 
a buscar a máxima eficácia possível de ambos, e assim evitar que a 
aplicação de um implique na exclusão de total de outro Canotilho. J. J. 
Gomes, Moreira. Vital. Fundamentos da Constituição. 1991. p, 136.  

[...] 

Neste sentido, a correta interpretação do princípio da separação dos 
Poderes, em matéria de políticas públicas, deve ser a de utilizá-lo apenas 
para limitar a atuação do judiciário quando a administração pública atua 
dentro dos limites concedidos pela lei. 

Fora daí, quando a Administração extrapola os limites da competência que 
lhe fora atribuída e age sem sentido, ou fugindo da finalidade a qual estava 
vinculada, descabe a aplicação do referido princípio, e autorizado se 
encontra o Poder Judiciário a reconhecer que o Executivo não cumpriu com 
sua obrigação legal, agredindo com isso, direitos difusos e coletivos, e a 
corrigir tal distorção restaurando a ordem jurídica violada. 
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Para Grinover (2010,p.17), analisando o precedente judicial da medida 

cautelar na ADPF n.º 45, afirma que são necessários alguns requisitos para que o 

Judiciário possa intervir no controle de políticas públicas, listando-os: (1) o limite 

fixado pelo mínimo existencial a ser garantido ao cidadão; (2) a razoabilidade da 

pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e (3) a existência de 

disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele 

reclamadas. Após análise dos requisitos expostos, a autora chega às seguintes 

conclusões (2010, p. 35/36): 

1. o Poder Judiciário pode exercer o controle das políticas públicas para 
aferir sua compatibilização com os objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil (art. 3º CF); 

2. esse controle não fere o princípio da separação dos Poderes, entendido 
como vedação de interferência recíproca no exercício das funções do 
Estado; 

3. consequentemente, o Judiciário pode intervir nas políticas públicas – 
entendidas como programas e ações do Poder Público objetivando atingir 
os objetivos fundamentais do Estado – quer para implementá-las, quer para 
corrigi-las quando equivocadas; 

4. há limites postos à intervenção do Judiciário em políticas públicas. Tais 
limites são: i. a restrição à garantia do mínimo existencial; ii. a razoabilidade 
da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e a 
irrazoabilidade da escolha do agente público; iii. a reserva do possível;  

5. a estrita observância desses limites, assim como o correto entendimento 
do que sejam políticas públicas, é necessária e suficiente para coibir os 
excessos do Poder Judiciário;  

6. para fazer face ao descumprimento da ordem ou decisão judicial pelo 
Poder Público, sem embargo da aplicação de astreintes – pouco adequadas 
quando se trata da Fazenda Pública –, as sanções mais eficazes são a 
responsabilização por improbidade administrativa e a intervenção federal ou 
estadual no estado ou município; e, em âmbito mais limitado, a imputação 
ao prefeito municipal o crime de responsabilidade; 

7. todas as espécies de ações – coletivas, individuais com efeitos coletivos, 
ou meramente individuais – são idôneas a provocar o controle e a eventual 
intervenção do Judiciário nas políticas públicas.  

Canela Junior (apud Grinover, 2010,p.14) coloca o juiz como “coautor das 

políticas públicas”, no sentido de que o Poder Judiciário deve atuar na sua função de 

controle. Luís Roberto Barroso assim não o faz, lembrando que a elaboração de 

políticas públicas deve recair sobre os órgãos com representação popular: 

Por ser uma competência excepcional, que se exerce em domínio delicado, 
deve o Judiciário agir com prudência e parcimônia. É preciso ter em linha de 
conta que, em um Estado democrático, a definição das políticas públicas 
deve recair sobre os órgãos que têm o batismo da representação popular, o 
que não é o caso de juízes e tribunais. Mas, quando se trate de preservar a 
vontade do povo, isto é, do constituinte originário, contra os excessos de 
maiorias legislativas eventuais, não deve o juiz hesitar. O controle de 
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constitucionalidade se exerce, precisamente, para assegurar a preservação 
dos valores permanentes sobre os ímpetos circunstanciais. Remarque-se, 
porque relevante, que a última palavra poderá ser sempre do Legislativo. É 
que, não concordando com a inteligência dada pelo Judiciário a um 
dispositivo constitucional, poderá ele, no exercício do poder constituinte 
derivado, emendar a norma constitucional e dar-lhe o sentido que desejar. 
(1999, p. 171) 

 

3.3 EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL 

 

No Brasil, durante muito tempo, os tribunais autolimitaram-se, entendendo 

não poder adentrar o mérito do ato administrativo. Diversas manifestações do Poder 

Judiciário, anteriores à Constituição de 1988, assumiram essa posição. O Supremo 

Tribunal Federal chegou a editar a súmula n.º 339 cujo enunciado assim dispõe: 

“não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos 

de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”. 

O paradigma mais conhecido oriundo da Corte Maior considerado como 

marco para uma nova interpretação jurisprudencial do princípio da separação dos 

Poderes, foi a decisão proferida pelo ministro Celso de Melo em sede de medida 

cautelar nos autos da Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental – 

ADPF n.º 45. 

Ao citar acórdão de sua autoria, o eminente ministro da Corte 

Constitucional Brasileira leciona que o desrespeito à Constituição “tanto pode 

ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental.”. Segue o 

magistrado: 

A situação de inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento 
ativo do Poder Público, que age ou edita normas em desacordo com o que 
dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios 
que nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em um 
facere (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação. Se o 
Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos 
preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e 
exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de 
prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do 
texto constitucional. Desse non facere ou non praestare, resultará a 
inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a 
providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada 
pelo Poder Público. 

O mesmo julgado citado aduz ainda que a omissão do Estado em cumprir 

a determinação constitucional qualifica-se como “comportamento revestido da maior 

gravidade político-jurídica”, eis que, com a inércia em corrigir a ilegalidade, “o Poder 
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Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se 

fundam”, impedindo ainda, “por ausência de medidas concretizadoras, a própria 

aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental”. (RTJ 185/794-796). 

Segue o Ministro Celso de Mello, no mesmo julgado: 

É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções 
institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte em especial 
– a atribuição de formular e implementar políticas públicas, pois nesse 
domínio, o encargo reside, primeiramente, nos Poderes Legislativo e 
Executivo. Tal incumbência no entanto, embora em bases excepcionas, 
poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais 
competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre 
eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e 
integridade de direitos individuai e⁄ou coletivos impregnados de estatura 
constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo 
programático." (STF. ADPF – 45 MC⁄DF. Rel. Min. Celso de Mello, julgado 
em 29.4.2004, DJ 4.5.2004.)  

 

Tendo em vista que a prestação de serviços para a concretização dos 

direitos de segunda dimensão exige recursos financeiros, tornou-se recorrente a 

alegação de uma pretensa e eterna insuficiência de recursos financeiros para o 

custeio de todas as obrigações que a Constituição e as normas infraconstitucionais 

impõem ao estado. Trata-se da chamada teoria da reserva do possível. 

Alega-se que diversamente das omissões estatais, as prestações estatais 

positivas demandam um dispêndio ostensivo de recursos públicos. Ao passo em que 

esses recursos são finitos, o espectro de interesses que procuram suprir é ilimitado, 

razão pela qual nem todos estes interesses poderão ser erigidos à condição de 

direitos exigíveis. 

A teoria da reserva do possível, oriunda do Direito alemão, tem sido 

utilizada constantemente pela administração pública como escudo para se recusar a 

cumprir obrigações prioritárias. Existem, de fato, limitações orçamentárias dos entes 

federados à efetividade dos direitos sociais. No entanto, tal teoria não pode ser 

usada como clichê padrão para a não efetivação dos direitos constitucionalmente 

garantidos, mormente por que no Brasil os recursos públicos são mal empregados, 

deixando de lado a correta eleição das prioridades, fato este agravado pela prática 

recorrente e nociva de nomeação de gestores não pela sua capacidade técnica, mas 

por critérios meramente políticos. 
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O direito alemão, berço da teoria, a construiu no sentido de que o 

indivíduo só pode requerer do estado uma prestação que se dê nos limites do 

razoável, não podendo se utilizar do Estado para prestações supérfluas. 

A Alemanha já conseguiu efetivar os direitos sociais de forma satisfatória, 

universalizando o acesso a vários serviços públicos mais elementares, o que não é, 

nem de longe, o caso do Brasil. 

Celso de Melo, no julgamento da medida cautelar da Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 45, assim se manifestou sobre a tão 

alegada teoria da reserva do possível: 

 

Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo 
relevo ao tema pertinente à “reserva do possível” (STEPHEN HOLMES/CASS 
R. SUNSTEIN, “ The Cost of Rights ”, 1999, Norton, New York), notadamente 
em sede de efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de 
segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, 
pelo Poder Público, impõe e exige , deste, prestações estatais positivas 
concretizadoras de tais  prerrogativas individuais e/ou coletivas. É que a 
realização dos direitos   econômicos, sociais e culturais – além de caracterizar-
se pela gradualidade de seu processo de concretização – depende , em grande 
medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades 
orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a 
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá 
razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata 
efetivação do comando fundado no texto da Carta Política.  
 
Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese – 
mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-
administrativa – criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e 
censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento 
e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais  
mínimas de existência. 
 
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – 
ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser 
invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de 
suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta 
governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação 
de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial 
fundamentabilidade  
 
 

O julgamento da medida cautelar na Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental n.º 45 colaborou sobremaneira para a evolução 

jurisprudencial no sentido da possibilidade de controle da implementação de 

políticas públicas pelo Poder Judiciário, que, como detentor do monopólio da 

jurisdição, não pode se furtar à correção de atos dos demais poderes que venham a 
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desrespeitar o ordenamento jurídico quanto à garantia aos cidadãos do Estado de 

direitos a eles assegurados. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de 

Justiça e de Cortes estaduais vem se alinhando a este entendimento, possuindo 

diversos precedentes que demonstram a necessidade de o Poder Judiciário, quando 

provocado, assumir seu papel constitucional de correção dos atos ilegais de outros 

Poderes. Seguem alguns julgados: 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO 
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE 
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER 
DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a segurança é prerrogativa 
constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas 
públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que 
possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário 
determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas 
públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em 
questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. 
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (RE 559646 AgR, Relator(a):  
Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 07/06/2011, DJe-120 
DIVULG 22-06-2011 PUBLIC 24-06-2011 EMENT VOL-02550-01 PP-
00144)  

 

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO 
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE 
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER 
DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 196 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a saúde é prerrogativa 
constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas 
públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que 
possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário 
determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas 
públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em 
questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. 
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AI 734487 AgR, Relator(a):  
Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 03/08/2010, DJe-154 
DIVULG 19-08-2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-06 PP-01220 
RT v. 99, n. 902, 2010, p. 158-162) 

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. 
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 1. O Ministério 
Público detém capacidade postulatória não só para a abertura do inquérito 
civil, da ação penal pública e da ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social do meio ambiente, mas também de outros 
interesses difusos e coletivos [artigo 129, I e III, da CB/88]. Precedentes. 2. 
O Supremo fixou entendimento no sentido de que é função institucional do 
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Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas quando os 
órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-
jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal 
comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou 
coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de 
cláusulas revestidas de conteúdo programático. Precedentes. Agravo 
regimental a que se nega provimento. (RE 367432 AgR, Relator(a):  Min. 
EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 20/04/2010, DJe-086 DIVULG 
13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-04 PP-00750) 

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL 
DE ENSINO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EDUCAÇÃO. DIREITO 
FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. 1. A educação é 
um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do Estado 
propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo 
preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da 
Administração importa afronta à Constituição. 2. O Supremo fixou 
entendimento no sentido de que "[a] educação infantil, por qualificar-se 
como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo 
de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração 
Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo 
governamental[...]. Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo 
e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-
se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em 
bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas 
definidas pela própria Constituição, sejam essas implementadas pelos 
órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em 
descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em 
caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a 
integridade de direitos sociais impregnados de estatura constitucional". 
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 603575 
AgR, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 
20/04/2010, DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT 
VOL-02401-05 PP-01127 RT v. 99, n. 898, 2010, p. 146-152) 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. GARANTIA ESTATAL DE VAGA EM CRECHE. 
PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO 
PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. 1. 
A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao 
Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo 
acesso a creches e unidades pré-escolares. 2. É possível ao Poder 
Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, 
de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência 
em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. 3. 
Agravo regimental improvido. (RE 464143 AgR, Relator(a):  Min. ELLEN 
GRACIE, Segunda Turma, julgado em 15/12/2009, DJe-030 DIVULG 18-02-
2010 PUBLIC 19-02-2010 EMENT VOL-02390-03 PP-00556 LEXSTF v. 32, 
n. 375, 2010, p. 161-164) 

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
CONSTITUCIONAL. VAGA EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. O 
Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que "embora 
resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa 
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de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao 
Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, 
especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria 
Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais 
inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos 
encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - 
mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais 
impregnados de estatura constitucional". Precedentes. Agravo regimental a 
que se nega provimento." (RE 595595 AgR⁄SC - Rel. Min. Eros Grau, 
julgado em 28.4.2009, DJe 29.5.2009.) 

 

Defendem alguns a impossibilidade de se estabelecer uma hierarquização 

entre as prioridades da atividade administrativa. Segundo os defensores desta tese, 

ao Estado brasileiro foi atribuída uma série de obrigações positivas necessárias à 

efetivação dos direitos sociais, e, por não haver um escalonamento entre elas, não 

se pode identificar quais as mais prioritárias. 

Eventualmente, pode haver casos em que seja de difícil percepção quais 

ações seriam prioridades em detrimento das demais. Entretanto, tal não podemos 

dizer em relação à Saúde e Educação, direitos sociais mais expressivos, 

subsumindo-se à noção dos direitos de segunda, cujo adimplemento impõe, ao 

Poder Público, a satisfação de um dever de prestação positiva, consistente num 

“facere”. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no mesmo sentido, conforme 

se vê: 

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 
POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. 
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. 
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO 
EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. 
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 

2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do 
Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como 
órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o 
princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo 
de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente 
como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes. 

3. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo 
existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a 
inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente 
político, mormente quando não houver comprovação objetiva da 
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 

4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a 
assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, 
tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 
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Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades 
têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que 
objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 
recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda 
Turma, DJ 3.10.2005). 

5. Está devidamente comprovada a necessidade emergencial do uso do 
medicamento sob enfoque. A utilização desse remédio pela autora terá 
duração até o final da sua gestação, por se tratar de substância mais segura 
para o bebê. 

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de 
verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de 
determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de 
medicamentos ou tratamento de saúde. 

7. Recurso Especial não provido. (REsp 1488639/SE, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 
16/12/2014) 

 

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO DE 
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERLOTAÇÃO DE 
PRESÍDIO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE DETENTOS POR PORTARIA 
DO JUIZ CORREGEDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 
DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA 
MANTIDA. 

1. A Carta Constitucional estabelece como núcleo dos direitos fundamentais 
a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). 

Nesse aspecto, ainda que seja afastada, legalmente, a liberdade como 
resultado de um processo criminal, tal aspecto não importa, 
consequentemente, a abdicação da dignidade anteriormente referida, pois 
atributo inerente a todo ser vivente racional. 

2. In casu, constatada pela Vigilância Sanitária a inadequação física e 
sanitária de habitabilidade, correta se apresenta a limitação do número de 
detentos em presídio. Ademais, conforme ressaltado pelo Tribunal de 
origem, a edição de portarias pelo Juiz Corregedor do Presídio Regional de 
Mafra/SC, vedando o ingresso de novos presos no estabelecimento 
prisional até o alcance do limite de 150, ainda que extrapolando a 
capacidade máxima originária de 72 homens e de 15 mulheres, mostra-se 
razoável e proporcional. 

Realça-se que, quando da limitação, o referido ergástulo já acolhia 201 
detentos. 

3. Uma vez provocada, a prestação jurisdicional efetuada pelo Poder 
Judiciário não implica interferência nas atribuições constitucionais do Poder 
Executivo, pois o sistema de freios e contrapesos assegura a independência 
e a harmonia referida no art. 2º da Constituição Federal e concretiza, nas 
situações autorizadoras, como no presente caso, a dignidade da pessoa 
humana, meta central da Carta Magna de promoção do bem-estar do 
homem. 

4. O art. 66 da LEP (Lei 7.210/84) delega ao Juiz da Execução tarefas de 
natureza eminentemente administrativa, não apenas no aspecto de 
fiscalização, mas também de intervenção, se e quando necessário. 

5. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no RMS 38.966/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 09/09/2014, DJe 17/09/2014) 
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ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS.POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À 
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA 
NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO 
PODER PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL 
AO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO HÁ OFENSA À SÚMULA 126/STJ. 

1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do 
Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como 
órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar 
que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o 
escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado 
justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente 
importantes. 

2. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo 
existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a 
inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente 
político, mormente quando não houver comprovação objetiva da 
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 

3. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a 
assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o 
Município, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o 
funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade 
solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer 
dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 
de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas 
desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana 
Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 

4. Apesar de o acórdão ter fundamento constitucional, o recorrido interpôs 
corretamente o Recurso Extraordinário para impugnar tal matéria. Portanto, 
não há falar em incidência da Súmula 126/STF. 

5. Agravo Regimental não provido. 

(AgRg no REsp 1107511/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 06/12/2013) 

 

Já no ano de 2004, o Superior Tribunal de Justiça trazia ao mundo 

jurídico importante precedente sobre o controle judicial de políticas públicas, em 

casos excepcionais: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COLETA DE LIXO. SERVIÇO 
ESSENCIAL. PRESTAÇÃO DESCONTINUADA. PREJUÍZO À SAÚDE 
PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL. NORMA DE NATUREZA 
PROGRAMÁTICA. AUTO-EXECUTORIEDADE. PROTEÇÃO POR VIA DA 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ESFERA DE 
DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. INGERÊNCIA DO PODER 
JUDICIÁRIO. 

1. Resta estreme de dúvidas que a coleta de lixo constitui serviço essencial, 
imprescindível à manutenção da saúde pública, o que o torna submisso à 
regra da continuidade. Sua interrupção, ou ainda, a sua prestação de forma 
descontinuada, extrapola os limites da legalidade e afronta a cláusula pétrea 
de respeito à dignidade humana, porquanto o cidadão necessita utilizar-se 
desse serviço público, indispensável à sua vida em comunidade. 
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2. Releva notar que uma Constituição Federal é fruto da vontade política 
nacional, erigida mediante consulta das expectativas e das possibilidades 
do que se vai consagrar, por isso cogentes e eficazes suas promessas, sob 
pena de restarem vãs e frias enquanto letras mortas no papel. Ressoa 
inconcebível que direitos consagrados em normas menores como 
Circulares, Portarias, Medidas Provisórias, Leis Ordinárias tenham eficácia 
imediata e os direitos consagrados constitucionalmente, inspirados nos mais 
altos valores éticos e morais da nação sejam relegados a segundo plano. 
Trata-se de direito com normatividade mais do que suficiente, porquanto se 
define pelo dever, indicando o sujeito passivo, in casu, o Estado. 

3. Em função do princípio da inafastabilidade consagrado 
constitucionalmente, a todo direito corresponde uma ação que o assegura, 
sendo certo que todos os cidadãos residentes em Cambuquira encartam-se 
na esfera desse direito, por isso a homogeneidade e transindividualidade do 
mesmo a ensejar a bem manejada ação civil pública. 

4. A determinação judicial desse dever pelo Estado, não encerra suposta 
ingerência do judiciário na esfera da administração. Deveras, não há 
discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados, quiçá 
constitucionalmente. Nesse campo a atividade é vinculada sem admissão 
de qualquer exegese que vise afastar a garantia pétrea. 

5. Um país cujo preâmbulo constitucional promete a disseminação das 
desigualdades e a proteção à dignidade humana, alçadas ao mesmo 
patamar da defesa da Federação e da República, não pode relegar a saúde 
pública a um plano diverso daquele que o coloca, como uma das mais belas 
e justas garantias constitucionais. 

6. Afastada a tese descabida da discricionariedade, a única dúvida que se 
poderia suscitar resvalaria na natureza da norma ora sob enfoque, se 
programática ou definidora de direitos. 

7. As meras diretrizes traçadas pelas políticas públicas não são ainda 
direitos senão promessas de lege ferenda, encartando-se na esfera 
insindicável pelo Poder Judiciário, qual a da oportunidade de sua 
implementação. 

8. Diversa é a hipótese segundo a qual a Constituição Federal consagra um 
direito e a norma infraconstitucional o explicita, impondo-se ao judiciário 
torná-lo realidade, ainda que para isso, resulte obrigação de fazer, com 
repercussão na esfera orçamentária. 

9. Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública 
implica em dispêndio e atuar, sem que isso infrinja a harmonia dos poderes, 
porquanto no regime democrático e no estado de direito o Estado soberano 
submete-se à própria justiça que instituiu. Afastada, assim, a ingerência 
entre os poderes, o judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais fez 
do que cumpri-la ao determinar a realização prática da promessa 
constitucional. 

10. 'A questão do lixo é prioritária, porque está em jogo a saúde pública e o 
meio ambiente." Ademais, "A coleta do lixo e a limpeza dos logradouros 
públicos são classificados como serviços públicos essenciais e necessários 
para a sobrevivência do grupo social e do próprio Estado, porque visam a 
atender as necessidades inadiáveis da comunidade, conforme estabelecem 
os arts. 10 e 11 da Lei n.º 7.783⁄89. Por tais razões, os serviços públicos 
desta natureza são regidos pelo PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE.' 11. 
Recurso especial provido." (REsp 575998⁄MG, Rel. Min.  Luiz Fux, Primeira 
Turma, julgado em 7.10.2004, DJ 16.11.2004.) 
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Do voto do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Humberto Martins no 

Recurso Especial Nº 1.041.197 – MS, colhemos as lições de Lênio Luiz Streck, para 

quem o Poder Judiciário deve funcionar como “instrumento para o resgate dos 

direitos não realizados”, nos casos em que a Constituição Federal esteja sendo 

descumprida ao bel prazer do gestor: 

[...] Entendo que a omissão injustificada da administração em efetivar as 
políticas públicas essenciais para a promoção da dignidade humana não 
deve ser assistida passivamente pelo Poder Judiciário, afinal de contas, 
este não é mero departamento do Poder Executivo, mas sim um Poder que 
detém parcela da soberania nacional. 

Neste particular, esclarecedora a doutrina de Lênio Luiz Streck: 

"se no processo constituinte optou-se por um Estado intervencionista, 
visando a uma sociedade mais justa, com a erradicação da pobreza etc., 
dever-se-ia esperar que o Poder Executivo e o Legislativo cumprissem tais 
programas especificados na Constituição. Acontece que a Constituição não 
está sendo cumprida. As normas programa da Lei Maior não estão sendo 
implementadas. Por isso, na falta de políticas públicas cumpridoras dos 
ditames do Estado Democrático de Direito, surge o Judiciário como 
instrumento para o resgate dos direitos não realizados" (STRECK, Lênio. 
Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do direito. 2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2000, p. 44) 

Colhe-se ainda importante precedente do Tribunal de Justiça de Goiás, 

quanto à possibilidade de imposição à fazenda pública de tutela antecipada no 

sentido de compelir os municípios, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, ao 

pagamento do piso nacional aos profissionais do magistério público da educação 

básica, em obediência à Lei Federal nº 11.738/2008, eis que não se trata de 

reclassificação ou equiparação de servidor público ou em concessão de aumento de 

vencimento ou extensão de vantagens, mas na obrigação de fazer de cumprir aquilo 

determinado pelo ordenamento: 

TJGO-0119549) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 
C/C COBRANÇA. PISO NACIONAL DE SALÁRIO. PROFISSIONAIS DO 
MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. POSSIBILIDADE. MULTA MENSAL (ASTREINTE) DEVIDA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO 
MONETÁRIA. 1. O piso salarial nacional dos profissionais do magistério 
público da educação básica foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. 
Segundo precedentes deste Tribunal, desde a entrada em vigor da referida 
lei até a data do julgamento da ADI nº 4.167/DF, pelo STF, o piso salarial 
dessa categoria profissional deve corresponder a sua remuneração global, e 
após o julgamento da referida ADI, o vencimento básico desses 
profissionais não poderá ser inferior ao piso nacional. No caso, o comando 
da Lei nº 11.738/2008 foi ignorado pelo Município réu, razão por que a 
autora faz jus às diferenças vencimentais correspondentes. 2. A 
antecipação de tutela contra a Fazenda Pública pode ser concedida, 
desde que a situação não esteja inserida nas proibições da Lei nº 
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9.494/97, segundo a qual não será deferido o provimento liminar 
quando isso implicar em reclassificação ou equiparação de servidor 
público, ou em concessão de aumento de vencimento ou extensão de 
vantagens. No caso dos autos, a antecipação foi deferida para 
compelir o Município réu a pagar à autora o piso salarial nacional dos 
profissionais do magistério público da educação básica, estabelecido 
pela Lei Federal nº 11.738/2008, que prevê o seu reajuste anual, 
previsão essa não vedada naquele diploma legal já referido. 3. Em se 
tratando de obrigação de fazer, é permitida a imposição de multa 
cominatória ao devedor, aí incluídas as fazendas públicas. 4. Não há que se 
reduzir o valor fixado a título de honorários advocatícios quando o 
magistrado observa os parâmetros do art. 20, § 4º, da Lei Ritos. 5. À vista 
do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADIn nº 4.357/DF, a 1ª 
Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.270.439/PR sob o rito do art. 543-C do 
CPC, estabeleceu que, nos casos em que a condenação imposta à 
Fazenda Pública não seja de natureza tributária, os juros moratórios devem 
ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 
aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 
redação da Lei nº 11.960/09), enquanto que a correção monetária, por força 
da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, 
deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 
acumulada do período. Destarte, quanto a este aspecto e por se tratar de 
matéria de ordem pública, impõe-se a adequação da parte dispositiva da 
sentença. Apelação cível parcialmente provida. Sentença reformada em 
parte. (Apelação Cível nº 158780-08.2012.8.09.0126 (201291587802), 2ª 
Câmara Cível do TJGO, Rel. Zacarias Neves Coelho. j. 24.06.2014, 
unânime, DJe 02.07.2014). (grifamos) 

 

Traz-se ainda as lições do Desembargador Zacarias Neves Coêlho do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em seu voto como relator na Apelação Cível 

n.º 158780-08.2012.8.09.0126: 

[...] 

No que tange à antecipação de tutela deferida na sentença, adoto, como já 
fiz em oportunidade anterior, o entendimento do Des. Carlos França. E o 
faço porque a aplicação da Lei Federal n. 11.738/2008 – que instituiu o piso 
salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica 
e previu o reajuste anual do respectivo valor – realmente não se enquadra 
nas hipóteses de vedação previstas no artigo 2º-B da Lei n. 9.494/97, que 
assim preconiza: 

“Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão 
em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de 
aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, 
somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” 

A bem da verdade, a Lei Federal n. 11.738/2008 apenas instituiu o piso 
salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica 
e determinou a atualização anual do respectivo valor, isto, obviamente, para 
se evitar a perda do poder aquisitivo do vencimento daqueles servidores 
públicos, o que, sem sombra de dúvidas, não se enquadra nas categorias 
de liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação e 
equiparação, tampouco pode ser entendido como concessão de aumento 
ou extensão de vantagens. 
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Sobre o tema, reconhecendo a possibilidade de antecipação de tutela em 
face da Fazenda Pública, quando o caso não se submete às vedações da 
Lei n. 9.494/97, confira-se o seguinte julgado, mutatis mutandis: 

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR 
TEMPO DE SERVIÇO. SEXTA-PARTE. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A 
FAZENDA PÚBLICA. AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 
1.  O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que 
'a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser 
concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 
1º da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não  será  concedido  o  
provimento  liminar quando  importa  em  reclassificação  ou equiparação  
de  servidor  público,  ou  em concessão de aumento de vencimento ou 
extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, em que se discutem 
a alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço 
denominado 'sexta-parte' e pagamento de correspondentes verbas 
atrasadas'. (v.g.: REsp 934.138/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 10/11/2009,  DJe  04/12/2009).  2.  Agravo regimental 
não provido.”  (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp n. 1.372.714/SP, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, DJe de 24/10/2013) (grifo original) 

Esta Corte, aliás, enfrentou a questão recentemente, e decidiu que:  

“(...) em se tratando de obrigação de fazer, consistente no cumprimento da 
LF n. 11.738/08, quanto ao pagamento imediato do atual piso nacional do 
magistério, a partir de março/13, não há óbice à antecipação da tutela 
específica (final) contra a Fazenda Pública, nesse aspecto (...), eis que não 
incluída entre as situações de impedimento previstas na Lei 9.494/97. (...)” 
(TJ/GO, 2ª Câmara Cível, AC n. 166997-40.2012.8.09.0126, Rel. Des.  
Leobino Valente Chaves, DJe n.  1.485, de 13/02/2014). 

Lado outro, como aqui se trata de obrigação de fazer, consistente na 
adequação do vencimento da apelada ao piso nacional salarial do 
magistério público, instituído pela Lei n. 11.738/08, entendo pertinente a 
fixação de astreinte, nos termos do art. 461, §4º, do CPC. Por isso, não se 
deve afastar a multa mensal fixada na sentença para o caso de não 
cumprimento da obrigação ali determinada.  

[...] 

O tribunal de Justiça do Estado da Bahia foi além e decidiu que a 

obrigação de cumprir a lei federal n.º 11.738/08 que fixou o piso salarial aos 

profissionais do magistério independe de lei específica da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios para a regulamentação do piso, não ficando o 

cumprimento da lei Federal atrelada à vontade política dos representantes de tais 

entes: 

TJBA-0014636) ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR 
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA. REDUÇÃO DE R$ 200,00 
(DUZENTOS REAIS) DOS PROVENTOS A PARTIR DE FEVEREIRO DE 
2010. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. 
OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL DE ADEQUAR O VENCIMENTO 
DOS PROFESSORES NA FORMA ESTATUÍDA NO DIPLOMA FEDERAL. 
NORMA AUTOAPLICÁVEL QUE DISPENSA REGULAMENTAÇÃO. 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS 
VENCIMENTOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DA 
DIFERENÇA APURADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 11.738/2008 
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instituiu o piso salarial nacional para os professores da rede pública 
da educação básica da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
que não podem fixar vencimento inicial das carreiras do magistério, 
para a jornada de 40 horas semanais, abaixo desse patamar. 2. Não se 
exige lei específica da União, dos Estados, do DF e dos Municípios 
voltada à regulamentação do precitado piso, vez que a sua adequação 
no âmbito dos referidos entes deverá se dar diretamente no Plano de 
Carreira e Remuneração do Magistério. Trata-se de norma 
autoaplicável e de observância imperiosa, não podendo ser obstada 
sequer sob a justificativa de falta de elaboração ou adequação do 
citado Plano de Carreira e Remuneração. 3. O ente público municipal, 
quando da apresentação da sua contestação, admitiu tratar-se de aumento 
com fundamento na determinação da Lei nº 11.738/2008. Sendo assim, e 
observado que a referida norma é autoaplicável e, portanto, dispensável 
legislação municipal específica para tanto, tem-se que o acréscimo salarial 
conferido pelo Município apelado aos professores em setembro de 2009, 
encontrou sua razão na própria norma Federal, de sorte que se reputa ilegal 
a redução posteriormente procedida através do Decreto Municipal nº 
20/2010 (fls. 29/30), por infração ao princípio da irredutibilidade do 
vencimento. 4. Apelação conhecida e provida. (Apelação nº 0000632-
80.2010.8.05.0189, 3ª Câmara Cível do TJBA, Rel. Rosita Falcão de 
Almeida Maia. j. 20.11.2012). (grifamos) 

 

Um preocupante problema enfrentado diariamente quanto à necessidade 

de controle judicial de políticas públicas diz respeito ao mau uso de recursos 

públicos destinados à educação para a realização de festas e eventos, sob o 

argumento de que seriam investimentos culturais. 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB foi criado pela Emenda 

Constitucional nº 53/2006, regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e posteriores 

alterações, sendo esta regulamentada pelo Decreto nº 6.253/2007. Substituiu o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério - FUNDEF, que vigorou de 1998 a 2006. 

O FUNDEB é um fundo especial, de natureza contábil, de âmbito 

estadual, formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e 

transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por 

força do disposto no art. 212 da Constituição Federal de 1988. 

Além dos recursos estaduais, ainda compõe o FUNDEB, a título de 

complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada 

Estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Todos 

os recursos do fundo, independentemente da origem, devem ser aplicados de forma 

exclusiva na educação básica. 
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Trata-se de importante instrumento de valorização da educação básica, 

que passa necessariamente pela melhoria das condições de trabalho dos 

profissionais do magistério, bem como da melhoria salarial, que refletem de forma 

positiva na melhoria da educação ofertada aos alunos. O FUNDEB é importante 

instrumento de transformação social por meio da valorização da educação básica 

apto a cumprir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 

dispostos no art. 3º da Magna Carta de 1988. É verdadeira política pública da 

educação. 

Infelizmente, possivelmente a maioria dos gestores públicos utilizam 

recursos advindos da educação, e por vezes do FUNDEB, para a realização de 

festas e eventos abertos ao público, com a contratação de bandas e conjuntos 

musicais, sob o argumento de que assim estariam promovendo a cultura. Não raro, 

realizam a fusão entre educação e cultura em uma única secretaria de governo, de 

forma que não se tem, com segurança, a certeza da origem dos recursos aplicados. 

Não raro, recursos que deveriam ser aplicados na educação, na 

construção e reforma de escolas, remuneração de profissionais do magistério, na 

merenda escolar, escoam pelo ralo da corrupção em festas eventos superfaturados, 

desarrazoados e desproporcionais que em nada promovem a cultura. Com tais 

recursos, que deveriam ser aplicados integralmente na educação, são contratados 

bandas e conjuntos para festas dançantes, como carnavais, que nem de poderiam 

ser caracterizados como investimentos públicos em cultura. 

Tais recursos não são empregados em museus, exposições, bibliotecas, 

mas somente em festas abertas, com bandas de músicas de qualidade muito 

duvidosa, ao passo que, conforme se observa nos mais variados municípios, faltam 

água nas escolas, merenda escolar de qualidade, cadeiras e uma estrutura 

condizente. 

O termo Cultura possui várias acepções. Consultando-se o Dicionário 

Eletrônico Aurélio, versão 5.0, encontram-se vários conceitos para o termo, dentre 

os quais merecem destaque “O conjunto de características humanas que não são 

inatas, e que se criam e se preservam ou aprimoram através da comunicação e 

cooperação entre indivíduos em sociedade.”. Justamente pelo fato de não serem 

inatas aos serem humanos, ou seja, não nascerem com eles, é que se necessita 

especial atenção quanto à proteção do patrimônio cultural de uma sociedade, como 
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forma de identificação das pessoas integrantes desse grupo e de repasse da cultura 

entre as gerações. 

Essa identificação da coletividade através do aspecto cultural é expressa 

em outras acepções do mesmo termo, expostas pelo mesmo dicionarista ao ensinar 

que Cultura pode significar: “O processo ou estado de desenvolvimento social de um 

grupo, um povo, uma nação, que resulta do aprimoramento de seus valores, 

instituições, criações, etc.; civilização, progresso.”. Pode ainda expressar “A parte ou 

o aspecto da vida coletiva, relacionados à produção e transmissão de 

conhecimentos, à criação intelectual e artística, etc.”. Acreditamos ser o conceito 

antropológico o mais adequado a este estudo, o qual aduz que cultura é: 

 

O conjunto complexo dos códigos e padrões que regulam a ação humana 
individual e coletiva, tal como se desenvolvem em uma sociedade ou grupo 
específico, e que se manifestam em praticamente todos os aspectos da 
vida: modos de sobrevivência, normas de comportamento, crenças, 
instituições, valores espirituais, criações materiais, etc. [Como conceito das 
ciências humanas, esp. da antropologia, cultura pode ser tomada 
abstratamente, como manifestação de um atributo geral da humanidade (cf. 
acepç. 5), ou, mais concretamente, como patrimônio próprio e distintivo de 
um grupo ou sociedade específica (cf. acepç. 6)]. (AURÉLIO, 2004) 

 

 Bastos (1998, p. 482) traz uma definição do que seja Cultura: 

Cultura compreende tudo o que o homem tem realizado e transmitido 
através dos tempos na sua passagem pela terra. Envolve: comportamento, 
desenvolvimento intelectual, crenças, enfim, aprimoramento tanto dos 
valores espirituais como materiais do indivíduo. 

 

O professor Cunha Filho (2000, p. 28), na tentativa de limitar o conceito 

do termo Cultura à utilização em um trabalho jurídico, definiu-a como “[...] a 

produção humana vinculada ao ideal de aprimoramento, visando à dignidade da 

espécie como um todo, e de cada um dos indivíduos.”. 

Entende-se por Cultura toda produção humana que expresse uma forma 

de identificação da sociedade em relação à época, costumes, comportamentos, 

valores, em suma, que manifeste os mais variados aspectos do modo de 

organização e funcionamento do grupo social em que está inserida. 

Conceituar o que vem a ser Direitos Culturais também não é tarefa 

simples. Para Häberle (apud CUNHA FILHO, 2000, p. 29/30): 
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[...] ao se trabalhar com a ideia de Direitos Culturais deve-se ter duas 
compreensões simultâneas: uma que os encara stricto sensu e outra lato 
sensu. Analisando-se de forma estrita, os direitos culturais devem ser 
compreendidos restritivamente ao lado de outros tipos de Direitos como os 
econômicos, sociais, de liberdade e outros. Na compreensão lato sensu, o 
autor alemão afirma que “a cultura é a base de todos os direitos 
fundamentais, determinando sua existência e, momento seguinte, sendo 
determinada por eles, repetindo este exercício ininterruptamente, ad 
nauseam.”.  

Quanto à tarefa de definir o que sejam direitos culturais stricto sensu “[...] 

é plena de dificuldades, tanto que o próprio Häberle não se aventurou a fornecer 

elementos caracterizadores de um direito enquanto merecedor da definição de 

direito cultural” (CUNHA FILHO, 2000, p. 31) limitando-se a identificar como tais 

direitos os seguintes e seus assemelhados:  

[...] ‘liberdade de prática da ciência e da arte’, ‘liberdade de ensino’, ‘direito à 
instrução’, ‘liberdade para aprender’, ‘liberdade dos pais para educar a 
prole’, ‘liberdade de ação das associações culturais’, ‘tutela da propriedade 
intelectual’, ‘alfabetização de adultos’, ‘participação na radiodifusão’, 
‘proteção da natureza’. 

 

Fernandes (apud CUNHA FILHO, 2000, p. 32) traz seu conceito do que 

venha a ser Direitos Culturais: “Podemos dizer que são aqueles direitos que o 

indivíduo tem em relação à cultura da sociedade da qual faz parte, que vão desde o 

direito à produção cultural, passando pelo direito de acesso à cultura até o direito à 

memória histórica.”.  

Após analisar a conceituação dada por outros autores, Cunha Filho (2000, 

p. 34) sugere uma definição: 

Direitos Culturais são aqueles afetos às artes, à memória e ao repasse de 
saberes, que asseguram a seus titulares o conhecimento e uso do passado, 
interferência ativa no presente e possibilidade de previsão e decisão de 
opções referentes ao futuro, visando sempre à dignidade da pessoa 
humana.  

Direitos Culturais, em nosso entendimento, são todos aqueles que se 

relacionam com a cultura de uma sociedade, estejam ou não inseridos seus titulares, 

garantindo-os o direito aos bens de cultura já existentes, como forma, inclusive, de 

preservação histórica e identificação enquanto grupo social, permitindo-os também a 

liberdade de produção cultural. 



 53 

Silva (1998, p. 806), ao tratar sobre Cultura e Direitos Culturais, limita-se a 

apresentar o conceito de Patrimônio Cultural Brasileiro dado pela Constituição de 

1988:  

Define ela o Patrimônio Cultural Brasileiro, como sendo constituído dos 
bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, desde que portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória, dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos 
quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, 
as criações científicas, artísticas, e tecnológicas, as obras, documentos, 
edificações e demais espaços destinados manifestações culturais e os 
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, patrimônio esse que 
terá que ser protegido pelo Poder Público, com a colaboração da 
comunidade, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

Continua o autor reconhecendo a incompletude da conceituação exposta, 

ao afirmar que: 

Sai-se também do limite estreito da terminologia tradicional, para utilizarem-
se técnicas mais adequadas, ao falar-se em patrimônio cultural, em vez de 
patrimônio histórico, artístico e paisagístico, pois há outros valores culturais 
que não se subsumem nessa terminologia antiga. (SILVA, 1998, p. 806) 

Moraes (2001, p.806) restringe-se também a repetir o conceito dado pela 

norma constitucional ao chamado Patrimônio Cultural Brasileiro: 

O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais, devendo proteger as manifestações 
das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 
participantes do processo civilizatório [Sic] nacional, bem como fixar as 
datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos 
étnicos nacionais. 

A própria Constituição Federal já define o conteúdo do patrimônio cultural 
brasileiro como os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira; 
estabelece a obrigatoriedade do poder público, com a colaboração da 
comunidade, de promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, por 
meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e 
de outras formas de acautelamento e preservação. 

 

Eis, a nosso sentir, um dos vários aspectos que reclamam atenta 

fiscalização e possível correção judicial no tocante ao uso dos recursos públicos 

oriundos da educação ou mesmo de dotações voltadas a garantida dos direitos 

culturais. Há parâmetros para a aferição por parte do Poder Judiciário para 

verificação de eventual desvio de finalidade quanto ao emprego de tais recursos. O 
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que seria prioridade em gestões públicas que não podem atender a todos os pleitos? 

Merenda escolar de qualidade, pagamento do piso salarial dos profissionais do 

magistério, construção e reformas de escolas ou a realização de festas, com a 

contratação de bandas com letras e coreografias de apelos eróticos? 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da ação 

cível originária cível originária n.º 1206/SP, em que fora discutido conflito negativo de 

atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de 

São Paulo para investigação de irregularidades concernentes à gestão e à prestação 

de contas dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino e Valorização do Magistério - FUNDEF, que passou a ser denominado Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização da 

Educação – FUNDEB, reconheceu a atribuição do Ministério Público Federal para 

apurar eventual ocorrência de ilícito penal e a do Ministério Público do Estado de 

São Paulo para investigar hipóteses de improbidade administrativa (ação de 

responsabilidade civil). A jurisprudência da Corte Federal já vinha se firmando nesse 

sentido. 

Há outros inúmeros casos em que se demanda uma fiscalização dos 

gastos públicos a fim de que os recursos deixem de ser aplicados em setores 

prioritários ao bel prazer do administrador, em detrimento da concretização de 

políticas públicas constitucionalmente previstas. 

Vários casos surgem Brasil a fora demonstrando a necessidade premente 

e a possibilidade de controle judicial da implementação de políticas públicas. Em 

Natal/RN, o Ministério Público Estadual postulou judicialmente que a imediata 

suspensão da execução do contrato publicado no Diário Oficial do Estado de 

01/03/2013, que tinha por objeto a prestação de serviços de publicidade em valor 

correspondente a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), postulando 

ainda a anulação de eventuais empenhos e/ou ordens de pagamento decorrentes 

daquele contrato. Igualmente foi requerido na mesma ação que fosse determinado 

ao Estado do Rio Grande do Norte que se abstivesse de celebrar e executar 

qualquer outro contrato para a prestação de serviços de publicidade, até que todo o 

passivo da SESAP (Secretaria Estadual de Saúde Pública) fosse sanado. O Juiz de 

Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, Everton Amaral de 

Araújo, deferiu liminar em duas ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público 

do Rio Grande do Norte limitando em R$ 13.489.656,15 o montante a ser pago pelo 
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Estado em relação à execução do contrato que tinha por objeto a prestação de 

serviços de publicidade, correspondente ao utilizado no exercício financeiro de 2013, 

destinando que o restante do valor, R$ 11.510.343,85 (onze milhões, quinhentos e 

dez mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) fosse 

bloqueada, autorizando ainda o Governo do Estado a abertura de crédito 

suplementar no mesmo valor para outras finalidades de interesse público, como 

saúde e segurança. Eis a notícia: 

Juiz decide sobre liminar e reduz verba do Governo para publicidade 

Magistrado questiona qual o fato novo para a Administração educar, 
informar e orientar a população com maior ênfase, aumentando gastos no 
último ano da gestão 

O Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, 
Everton Amaral de Araújo, deferiu liminar em duas ações civis públicas 
ajuizadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte limitando em R$ 
13.489.656,15 o montante a ser pago pelo Estado em relação à execução 
do contrato que tem por objeto a prestação de serviços de publicidade, 
correspondente ao utilizado no exercício financeiro de 2013. 

O Magistrado também ordenou que o restante dos R$ 25 milhões 
reservados pelo poder público para execução do contrato para propaganda 
governamental, ou seja, a quantia de R$ 11.510.343,85 seja bloqueada, e 
autorizou ao Governo do Estado a abertura de crédito suplementar no 
mesmo valor de R$ 11,5 milhões para outras finalidades de interesse 
público, como saúde e segurança. 

O Juiz Everton Amaral Araújo reconheceu em parte o pedido do Ministério 
Público Estadual em ação ajuizada por meio das Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde, e em outra ação ajuizada por intermédio das Promotorias 
de Investigação Criminal juntamente com o Núcleo de Controle Externo da 
Atividade Policial (Nucap) vislumbrando acerto “quanto à evitabilidade de 
gasto exacerbado com a publicidade, notadamente neste ano eleitoral, sem 
se imiscuir em tal controle específico”, como traz a decisão, em ação que 
não teve a manifestação prévia do Estado, mesmo após dilação do prazo. 

Para o Magistrado, não justifica-se [sic] a suspensão integral da execução 
do contrato de prestação de serviços de publicidade, pois é certo que a 
publicidade institucional tem sua razão de ser, é assegurada no Art. 37, § 1° 
da Constituição Federal, contudo deve ter caráter educativo, informativo ou 
orientador. Ele questiona o fato novo que levou o Governo do Estado 
aumentar os gastos na área justamente no último ano da gestão. 

 “Se a interpretação que se extrai do aludido preceito constitucional 
circunscreve às finalidades de educar, informar e orientar, é certo que tais 
atividades haveriam de ter se desenvolvido por igual, nos últimos 03 (três) 
anos e 03 (três) meses da atual gestão governamental. Qual teria sido 
então o fato novo para que, no corrente ano, houvesse a necessidade da 
Administração Pública educar, informar e orientar a população com maior 
ênfase, já que se noticiou o incremento dos gastos em tal área justamente 
no último ano da atual gestão? Bem se vê ser impossível dissociar-se tal 
questionamento do escopo eleitoral, não sendo desarrazoado cogitar do 
maior interesse da atual equipe de governo quanto à divulgação dos seus 
atributos e acertos”. 

O Juiz classificou que a retenção do que exceder ao montante gasto no ano 
de 2013 com a propaganda estatal é uma medida preventiva com o objetivo 
de se evitar o desvirtuamento dos propósitos constitucionais de se educar, 
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informar e orientar. Já a destinação da verba pública bloqueada será uma 
tarefa do poder Executivo e não do Judiciário. “Com isso, quer-se assentar 
que, depois de ponderada e razoavelmente delimitado pelo Poder Judiciário 
o montante a ser utilizado na divulgação de ações governamentais, os 
recursos excedentes deverão ficar à disposição da Administração Pública 
para que, fazendo seu próprio juízo político de valor, faça as devidas 
destinações”, ponderou. 

O Ministério Público Estadual ajuizou recentemente as duas ações civis 
públicas, uma por meio das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, e 
a outra por meio das Promotorias de Justiça de Investigação Criminal, com 
pedido de liminar, para que a Justiça determinasse a suspensão do contrato 
para prestação de serviços de publicidade do Governo do Estado no valor 
de R$ 25 milhões e destinasse os recursos em serviços prioritários na área 
de saúde e no pagamento de dívidas atuais na área de segurança pública. 
(online) 

Vejamos outro exemplo de controle judicial da implementação de políticas 

públicas, igualmente oriunda do Estado do Rio Grande do Norte, sobre o mesmo 

tema: 

Juiz suspende imediatamente todos os serviços de propaganda/publicidade 
do Estado 

O juiz Marcus Vinícius Pereira Júnior, da Vara Cível da Comarca de Currais 
Novos, determinou a suspensão imediata de todos os serviços de 
propaganda/publicidade pagos pelo Estado. Para isso, as empresas de 
comunicação: InterTV Cabugi, TV Ponta Negra, TV Bandeirantes Natal, TV 
Tropical, TV União, TV Universitária, Sidys TV a Cabo, Jornal Tribuna do 
Norte, Rádios (96, 98, 104,7 e Cabugi3) serão intimadas para o imediato 
cumprimento da medida. 

A suspensão da publicidade institucional deve permanecer até que o Estado 
do Rio Grande do Norte garanta o direito à saúde às partes de 40 processos 
que tramitam na Comarca de Currais Novos, além de uma ação civil pública 
relativa à manutenção dos serviços de urgência no Hospital Regional de 
Currais Novos. 

A determinação atende ao pedido feito por uma paciente com câncer para 
que o Estado realize uma cirurgia citorredutora com quimioterapia 
intraperitoneal hipertérmica. Assim, o magistrado mandou intimar 
pessoalmente a governadora do Estado do Rio Grande do Norte, para que, 
na condição de gestora do Estado, informe, em um prazo de cinco dias, o 
dia, local e nome da equipe médica responsável por realizar a cirurgia. 

O juiz ressaltou que, caso tal providência não seja tomada pela gestora, 
será bloqueada verba pública para a realização do procedimento na rede 
privada, arcando a governadora do Estado do RN como todos os prejuízos 
que o erário público tiver com a realização do procedimento na rede privada 
(com a análise dos valores do SUS e do pagamento à rede privada). 

Pela decisão judicial, fica a mesma, desde já, advertida, que o prejuízo 
doloso ao erário público, além de outras consequências, configura 
improbidade administrativa, o que poderá ser apurado em processo 
posterior. Foi determinado também que a gestora suspenda todas as 
propagandas pagas pelo Estado do Rio Grande do Norte, até que sejam 
garantidos os direitos à saúde por parte do Estado. 

Multa 

Pelo descumprimento da determinação, foi fixada, nos termos do art. 461, 
§5º, CPC, multa pessoal em R$ 1 milhão, que deverá ser destinado ao 
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custeio de demandas de saúde, ou seja, o valor deve ser depositado em 
favor do Fundo Estadual da Saúde, caso haja descumprimento da decisão 
por parte da governadora do Estado do RN. 

Caso sejam descumpridas as determinações da decisão, por parte das 
empresas intimadas, foi fixada, nos termos do art. 461, §5º, CPC, multa por 
descumprimento de igual valor, que deverá ser destinado ao custeio de 
demandas de saúde, ou seja, o valor deve ser depositado em favor do 
Fundo Estadual da Saúde. 

Marcus Vinícius estipulou ainda que deve constar no mandado que, após o 
recebimento da determinação judicial (que deve ser enviada inicialmente via 
fax), deve ser retirado da grade da emissora toda propaganda/publicidade 
paga por parte do Estado do Rio Grande do Norte, sob pena de bloqueio de 
valores com o fim de arcar com os custos da multa estipulada em R$ 1 
milhão. 

Os órgãos de imprensa citados têm um prazo de dez dias para enviarem 
demonstrativo informando os serviços prestados nos últimos doze meses, 
os valores pagos e os valores que ainda estão pendentes de pagamento, 
isso em relação ao Estado do Rio Grande do Norte. Caso não prestem as 
informações no prazo devido, deverão pagar, também nos termos do art. 
461, §5º do Código de Processo Civil, multa que foi estipulada em R$ 50 
mil. 

Processo nº 0101509-70.2013.8.20.0103 (online) 

 

Tal forma de atuação do Ministério Público exige um novo perfil de seus 

representantes, que devem se mostrar profundamente vocacionados e 

comprometidos com as causas institucionais, sempre buscando afastar a paralisia 

do Estado que compromete o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

O Direito como instrumento de transformação social não pode ignorar a 

dura realidade de uma abissal distância entre os mais abastados da sociedade, que 

pouco dependem do Estado, e aqueles que, faltando o Estado nas prestações mais 

básicas e elementares, certamente não faltar-lhe-ão o próprio direito à vida. O Poder 

Judiciário, titular exclusivo da jurisdição, não pode assistir inerte aos desmandos 

com a gestão da coisa pública. 
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4 MECANISMOS JURÍDICOS DE REALIZAÇÃO DO CONTROLE JUDICIAL DA 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

No presente capítulo, abordar-se-á os principais instrumentos existentes 

na legislação brasileira que possibilitem a fiscalização e o controle de recursos 

públicos para a correta implementação das políticas públicas constitucionalmente 

previstas.  

Abordar-se-á as principais ações judiciais e os institutos jurídicos a 

disposição do Ministério Público por meio do quais há a possibilidade de fiscalização 

do uso prioritário dos recursos públicos em prol da concretização dos objetivos da 

República Federativa do Brasil. 

 

4.1 INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 

Diddier Júnior e Zaneti Júnior (2007, p.221) reproduzem o conceito de 

Inquérito Civil Público fornecido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de 

Mello na função de assessor parlamentar do gabinete civil: 

Trata-se de procedimento meramente administrativo, de caráter pré-
processual, que se realiza extrajudicialmente. O inquérito civil, de 
instauração facultativa, desempenha relevante função instrumental. 
Constitui meio destinado a coligir provas; e quaisquer outros elementos de 
convicção, que possam fundamentar a atuação processual do Ministério 
Público. O inquérito civil, em suma, configura um, procedimento 
preparatório, destinado a viabilizar o exercício responsável da ação civil 
pública. 

 

Os mesmos autores (DIDDIER JUNIOR; ZANETI JUNIOR, 2007, p.221) 

relacionam os normativos que fazem previsão do instituto, dentre outros, art. 8, § 1°, 

lei Federal n.º 7.347/1985 (ação civil pública); art. 6°, lei Federal n.º 7.853/1989 

(apoio às pessoas portadoras de deficiência); arts. 223 c/c 201, V, lei Federal n.º 

8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); art. 26, I, lei Federal no 

8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); art. 6°, Lei Complementar 

75/1993 (Estatuto do Ministério Público da União), assim como art 129, III, CF/1988.  

Trata-se de instrumento de atuação do Ministério Público, por meio do 

qual seus órgãos de execução investigam, coletam documentos, certidões, 

informações, exames ou perícias. Uma vez formada a convicção do Ministério 

Público sobre o tema analisado no inquérito civil, este pode ser concluído com o 
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Ajuste de Conduta, materializado pelo Termo de Ajustamento de Conduta-TAC, com 

a propositura de ação civil pública ou mesmo com o seu arquivamento . Como se 

trata de um procedimento administrativo, pré-processual e extrajudicial, não há 

obrigatoriedade do contraditório (DIDDIER JUNIOR; ZANETI JUNIOR, 2007, p.223). 

Inobstante seja sua primordial função a Investigação, o inquérito Civil 

Público pode ser usado, inclusive, para a fiscalização de aplicação de recursos, para 

apuração de desvios de recursos públicos e para a fiscalização de eventual desvio 

de finalidade dos atos praticados pelos administradores públicos. 

O Inquérito Civil possui a primordial função de proporcionar ao membro 

do Ministério Público a coleta de provas elementos de convicção sobre o problema 

investigado, podendo, para tanto requisitar certidões, informações, exames ou 

perícias. Dispõe o art. 39, §5º do Código de Processo Penal, que o órgão do 

Ministério Público poderá dispensar o inquérito policial, se com a representação 

forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, devendo, 

neste caso, oferecer a denúncia no prazo de quinze dias. Torna-se o inquérito civil 

público um meio eficaz para a coleta de elementos que, por ventura, habilitem o 

membro do Parquet a promover diretamente a ação penal, entendimento este 

referendado pelo Superior Tribunal de Justiça2. 

Outra boa perspectiva na utilização do Inquérito Civil Público é a ausência 

de limitação de prazo para sua conclusão. Não existe legislação fixando um prazo 

específico para o término do inquérito civil público. A resolução nº 23, de 17 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, com as alterações 

feitas pelas Resoluções nº 35, de 23 de março de 2009 e nº 59, de 27 de julho de 

2010, regulamenta os artigos 6º, inciso VII, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 

75/93 e os artigos 25, inciso IV, e 26, inciso I, da lei nº 8.625/93, disciplinando, no 

âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação do inquérito civil. Expõe a 

resolução: 

Art. 9º O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, 
prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por 
decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da 
realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho 
Superior do Ministério Público, à Câmara de Coordenação e Revisão ou à 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 

                                                 
2 RHC 24.499/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 

20/09/2011, DJe 03/10/2011. No mesmo sentido (HC 171.116/AC, Rel. Ministro NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 16/11/2010 
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Parágrafo único. Cada Ministério Público, no âmbito de sua competência 
administrativa, poderá estabelecer prazo inferior, bem como limitar a 
prorrogação mediante ato administrativo do Órgão da Administração 
Superior competente. (online) 

 

Não raro é imprescindível a instrução de longos inquéritos civis públicos, 

o que, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça não é causa de 

nulidade, nem prejudica o direito de defesa do investigado3. 

Caso se firme jurisprudência no sentido de se garantir prerrogativa de foro 

aos agentes públicos em caso de prática de ato de  improbidade administrativa, 

corre-se o risco de passar-se a exigir que os inquéritos Civis Públicos que visem à 

investigação de pretensos desvios de finalidades dos atos dos gestores com foro por 

prerrogativa, que resultem na malversação das verbas públicas e não prestação de 

políticas públicas, sejam todos instaurados e presididos pelo órgão do Ministério 

Público com atribuição para processar o gestor praticante dos atos, o que trará 

sérios retrocessos, mormente pela sobrecarga de trabalho sobre um único órgão de 

execução do Parquet que, no caso do Procurador Geral de Justiça ou Procurador 

Geral da República, é ocupado por cargo mediante indicação política do chefe do 

executivo. 

Muito embora, ainda que ocorresse tal entendimento, permaneceria 

aberta a via da propositura da Ação Civil Pública e da Ação Popular, que 

independeriam da existência de foro por prerrogativa do praticante do ato. 

Ainda mais adequados do que o Inquérito Civil Público para o 

acompanhamento de políticas públicas é o Procedimento Administrativo, eis que 

segundo manual das tabelas do Ministério Público: 

os procedimentos destinados ao acompanhamento de fiscalizações; de 
cunho permanente ou não; de fatos, instituições e políticas públicas, assim 
como outros procedimentos não sujeitos a inquérito civil, que não tenham o 
caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa; em função 
de um ilícito específico; deverão ser cadastrados como “Procedimento 
Administrativo”. (2015, online) 

 
Seu principal diferencial em relação ao Inquérito Civil Público é que o 

procedimento administrativo não possui natureza primordialmente investigativa e se 

destina ao acompanhamento de políticas públicas, de prestação de serviços 

públicos, sem que haja necessariamente um fato específico a ser apurado. Nada 

                                                 
3  AgRg no RMS 25.763/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

02/09/2010, DJe 24/09/2010 
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impede, no entanto, que surgindo algum fato que mereça investigação específica, 

este seja convertido em Inquérito Civil Público. 

Ainda no bojo do Inquérito Civil Público podem ser expedidas 

recomendações para adequações das práticas administrativas visando à melhor 

utilização dos recursos públicos direcionando-os para as prioridades da população. 

Exemplo desta atuação eficaz deu-se com relação aos gastos com festejos de 

carnaval em diversos municípios cearenses, em que diversas administrações 

municipais no estado do Ceará acataram recomendação do Parquet estadual e 

evitaram gastos com a realização de festas de carnaval. 

13/02/2015 - Prefeitura de Mauriti acata pedido do MPCE e não terá gastos 
com Carnaval 

A Prefeitura de Mauriti acatou a recomendação do Ministério Público do 
Estado do Ceará sobre o repasse de recursos públicos para eventos 
festivos durante o estado de emergência no município, principalmente no 
Carnaval. A promotora de Justiça Raquel Barua da Cunha foi informada na 
terça-feira (10) sobre a decisão. A edição do Mauriti Folia 2015 está 
confirmada devido à parceria privada. 

A recomendação ministerial foi direcionada ao prefeito de Mauriti, Francisco 
Evanildo Simão da Silva, e tratava sobre a abstenção de despesas como 
contratação de artistas, serviços de buffets e montagens de estruturas para 
eventos festivos enquanto durar o período de estado de emergência do 
município. Entretanto, a vedação não se aplica às despesas relacionadas às 
atividades desenvolvidas no âmbito do Sistema Municipal de Cultura para 
que não se prejudique a identidade do município e da comunidade local, de 
acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Atendendo as orientações do MPCE e do Tribunal de Contas dos 
Municípios, a prefeitura fez uma parceria com a iniciativa privada para 
realizar o Mauriti Folia 2015, em que fica responsável apenas por ceder o 
espaço da festa e pelos serviços públicos básicos, como organização do 
trânsito, iluminação e limpeza. A administração municipal se comprometeu 
em não realizar qualquer gasto que venha a desrespeitar a recomendação. 
(online) 

 

Outro exemplo, deu-se com relação ao acatamento de recomendação do 

Ministério Público Estadual para a suspensão de gastos do município de 

Reriutaba/CE para a realização da festa de Carnaval do ano de 2015: 

06/02/2015 - Prefeitura de Reriutaba suspende gastos com Carnaval 2015 

A Prefeitura de Reriutaba informou esta semana ao Ministério Público do 
Estado do Ceará que não irá destinar recursos públicos aos festejos 
carnavalescos de 2015. A decisão atende a um pedido feito pela promotora 
de Justiça Mônica Karine Barbosa de Oliveira Nobre, que havia expedido 
uma recomendação sobre o assunto na última segunda-feira (2). 

O comunicado foi feito pelo prefeito, Galeno Taumaturgo Lopes. Cabe 
salientar que, em 5 de novembro de 2014, o então governador, Cid Gomes, 
editou o Decreto nº 31.619, declarando situação de emergência em 176 
municípios, como é o caso de Reriutaba. Além disso, este ano a presidência 
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do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) já havia oficiado os prefeitos 
para que não investissem dinheiro público no Carnaval 2015. 

O MPCE considera que é necessário priorizar outros gastos, como os 
destinados a áreas essenciais – saúde, educação, infância e juventude, etc. 
A realização de despesas dessa natureza no atual momento caracterizaria 
violação aos princípios da moralidade administrativa e da eficiência, 
previstos na Constituição Federal, incorrendo em ato de improbidade 
administrativa.   (online) 

 

Nos autos de um Inquérito Civil Público, com a utilização de 

recomendações administrativas por parte de órgãos de execução do Ministério 

Público de primeiro grau, foi possível ajustar condutas das administrações públicas 

no sentido de melhor empregar verbas públicas para atender às necessidades mais 

preementes da população, sem que fosse necessariamente provocado o Poder 

Judiciário. 

 

4.2 COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 

Termo de Ajustamento de Conduta - TAC é a materialização do 

Compromisso de Ajustamento de Conduta, seu conteúdo. O instrumento possui 

natureza jurídica de transação, havendo quem defenda que se trate de 

reconhecimento do pedido, pois o Ministério Público não poderia negociar parcela do 

interesse público. 

São legitimados para a realização do ajustamento de conduta o Ministério 

Público, a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, as Autarquias e 

Associações. Não há prévio controle sobre o seu teor, respondendo por improbidade 

administrativa quem celebrar instrumento inidôneo, podendo qualquer outro 

legitimado, em caso de instrumento ilícito, propor ação civil pública, ou mesmo ação 

popular, pela parcela da obrigação indevidamente “renunciada”. 

Cabe a fiscalização do cumprimento do ajuste de conduta ao próprio 

celebrante, sendo o mesmo instrumento, conforme já decidiu por ambas as turmas 

do Superior Tribunal de Justiça, título executivo extrajudicial, ensejando, em caso de 

descumprimento, processo de execução. É necessária a fixação de multa de caráter 

cominatório (e não compensatório) para os casos de descumprimento do ajuste. Sua 

natureza jurídica é indiscutivelmente de ordem pública4.  

                                                 
4 EDcl no REsp 1161300/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

02/08/2011, DJe 05/09/2011 
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Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça5, o Termo de 

Ajustamento, por força de lei, encerra transação para cuja validade é imprescindível 

a presença dos elementos mínimos de existência, validade e eficácia à 

caracterização do negócio jurídico. 

Há quem defenda a necessidade de homologação do ajuste pelo órgão 

superior do Ministério Público quando firmando em curso de inquérito civil público, 

uma vez que encerraria o procedimento. No entanto, em verdade, o ajuste não 

encerra o procedimento, mas inicia nova fase de acompanhamento do cumprimento 

do ajuste, podendo, em caso de descumprimento, originar a propositura de 

execução da multa pactuada e de ação civil pública para a obtenção do fim 

almejado. Já se manifestou recentemente a primeira turma do Superior Tribunal de 

Justiça pela desnecessidade de homologação do ajuste pelo Conselho Superior do 

Ministério Público6.  

As perspectivas para o futuro são excelentes quando à utilização do 

Ajustamento de conduta. Trata-se, em verdade, de um poderoso instrumento de 

atuação do Ministério Público, sobretudo em face da morosidade do Poder 

Judiciário, assim como sua ainda pouca afeição às causas coletivas, restando a 

judicialização da querela como último instrumento hábil.  

Outro aspecto relevante que colabora para o êxito do ajuste é o fato de 

que a solução encontrada é oriunda de conciliação, acordo entre as partes, com 

concessões mútuas adequadas à realidade local, o que retira a litigiosidade de um 

processo judicial com decisão impositiva, quando ocorrente. Ademais, a assinatura 

do termo de ajustamento de conduta não obsta a instauração da ação penal, pois 

esse procedimento ocorre na esfera cível, independente da penal7.  

Ambas as Turmas da 1ª Seção do STJ8 já se manifestaram a respeito da 

possibilidade do reconhecimento do Termo de Ajustamento de Conduta como título 

executivo extrajudicial. Sendo título executivo extrajudicial, mais facilitada fica sua 

execução em caso de descumprimento, propondo-se, de logo, a ação executiva. 

Ainda como perspectiva positiva sobre a utilização do ajustamento de conduta, está 

                                                 
5  REsp 802.060/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 

22/02/2010 
6 AgRg no REsp 1175494/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 22/03/2011, DJe 07/04/2011 
7 RHC 24.499/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 

20/09/2011, DJe 03/10/2011 
8 REsp 1046243⁄MG, 2ª T., Min. Humberto Martins, DJe de 31⁄03⁄2009. No mesmo sentido REsp 

840507⁄RS, 1ª T., Min. Denise Arruda, DJe de 11⁄02⁄2009 
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a possiblidade de rescisão nos moldes do art. 486 do CPC, desde que ocorra ofensa 

ao patrimônio público lato sensu, tangível ou intangível. A rigor, o objeto da anulação 

é o ato jurídico subjacente (ajuste entre as partes), e não exatamente a sentença, 

meramente homologatória, caso exista. Para tanto pode ser utilizada ação civil 

pública ou ação popular.  

Entre as dificuldades na utilização do instrumento está o seu deliberado 

descumprimento pelo compromitente. Muitas vezes, esse aceita a propositura do 

ajuste como forma de postergar a judicialização da demanda. Não raro optam pela 

formalização do acordo como forma de evitar a imediata propositura da ação judicial, 

mas negam cumprimento ao ajuste, preferindo sofrer ação executiva.  

“Há mais de uma década em vigor o compromisso de ajustamento no 

Direito brasileiro, é ele usado diariamente, nos milhares de comarcas do País, com o 

endosso jurisprudencial e doutrinário, ora de forma expressa, ora implícita.” 

(MAZZILLI, 2010, p. 417). Nem todos os legitimados ativos à ação civil pública ou 

coletiva podem tomar compromisso de ajustamento de conduta do causador do 

dano a interesses transindividuais (MAZZILLI, 2010, p. 418). 

Outra dificuldade existente é a revogação da manifestação de vontade do 

compromitente, por ocasião da lavratura do Termo de Ajustamento de Conduta - 

TAC junto ao órgão do Ministério Público, fato não objeto de regulação pela lei n.º 

7.347/85, que obrigará a propositura de ação civil pública. 

O ajustamento de conduta, materializado em um Termo de Ajustamento 

de Conduta – TAC, é instrumento eficaz e muito utilizado para correção de atos 

praticados indevidamente pelos gestores públicos e pode e deve ser utilizado para o 

controle de implementação de políticas públicas ou para a adequação da aplicação 

dos recursos públicos em prol das prioridades dos cidadãos. Como exemplo, cite-se 

o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Estado do 

Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Município de Pacoti/CE, para a 

redução dos gastos com a festa de carnaval do ano de 2015. Eis a notícia veiculada: 

 

13/02/2015 - MP e Prefeitura de Pacoti firmam TAC para reduzir custos no 
Carnaval 

O Ministério Público do Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de Pacoti 
celebraram na terça-feira (10) um Termo de Ajustamento de Conduta para 
diminuir o valor dos gastos com a festa de Carnaval. A redução foi de R$ 66 
mil, o que equivale a 54% do valor previsto. A Prefeitura também se 
comprometeu em: criar o Conselho Municipal de Cultura e Turismo, comprar 
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equipamento para o Hospital Municipal e reformar dois postos de saúde. O 
documento foi assinado pelo promotor de Justiça João Pereira Filho; pelo 
prefeito de Pacoti, José Leandro Sousa de Oliveira; pela secretária 
municipal de Cultura e Turismo, Géssica Dávila; e pela secretária municipal 
de saúde, Clara Hermínia.  

A festa de Carnaval estava orçada em R$ 123 mil e, após o TAC, caiu para 
R$ 57 mil. O MPCE já havia instaurado um inquérito civil, para acompanhar 
e garantir a racionalização na alocação de recursos públicos em Pacoti, e 
expedido uma recomendação, para que fosse cancelada a licitação para 
contratação de atrações artísticas para o Carnaval 2015. Entretanto, o 
município se comprometeu em reduzir os valores e firmar parcerias com a 
iniciativa privada. Os comerciantes locais e os donos de pousadas 
assumiram parte dos gastos, no valor de até R$ 22.000,00, além dos 
banheiros químicos para a festa. Os gastos públicos realizados para o 
Carnaval 2015 serão apresentados em prestação de contas perante o 
MPCE no prazo de 30 dias, a contar a partir do dia 17 de fevereiro. 

No TAC, ficou acertada também a proibição do uso de produtos 
alimentícios, como café, farinha, goma, ovos e coloral, no tradicional “mela-
mela”. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos e de água, na limpeza 
das calçadas. O Município se comprometeu ainda em realizar campanha 
educativa durante o evento carnavalesco sobre o uso racional da água. 

Em outra cláusula, a Prefeitura de Pacoti se compromete em criar o 
Conselho Municipal de Cultura e Turismo e realizar ações para a 
elaboração do plano municipal de cultura no prazo de 120 dias. Além disso, 
a Prefeitura deve adquirir um desfibrilador adequado para o Hospital 
Municipal no prazo de 90 dias e reformar dois postos de saúde da sede e do 
Sítio Catitu de Baixo em até 90 dias. 

O descumprimento de qualquer cláusula do termo de ajustamento gerará 
multa diária a ser paga pessoalmente pelos gestores públicos, o prefeito 
municipal e a secretária municipal de Cultura e Turismo. 

 

A notícia acima bem demonstra a importância do Ajustamento de Conduta 

para a fiscalização da implementação de políticas públicas por parte dos gestores 

públicos, na medida em que, sem que fosse necessária a interferência do Poder 

Judiciário, o uso de recursos públicos não condizentes com as verdadeiras 

prioridades da população fosse corrigido, evitando assim a malversação dos 

recursos públicos, direcionando-os para o atendimento de necessidades mais 

prementes da população. 

4.3 AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

Ação Civil Pública é o instrumento processual destinado à proteção de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, cuja finalidade é efetivar as 

ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio-

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
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turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a ordem 

econômica, à economia popular e à ordem urbanística. 

A Carta Magna de 1988 estendeu o alcance desse instrumento, 

estendendo-o à proteção do patrimônio público em geral, conferindo-lhe âmbito 

análogo ao da ação popular, tornando exemplificativa a enumeração citada. Não 

será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, 

contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou 

outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser 

individualmente determinados (art, 1º, parágrafo único, lei 7.347/85). Destina-se à 

tutela preventiva (inibitória e remoção do ilícito) ou ressarcitória. 

A previsão de tal ação consta no art. 129, III, CF/88, sendo 

regulamentada pela lei 7.347/85, sendo ainda prevista sua utilização em outras leis 

como a lei 7.853/89 – dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, lei 

7.913/89 – dispõe sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados aos investidores no mercado de valores imobiliários, lei 8.069/90 – 

Estatuto da Criança e do Adolescente e lei 8.078/90 – Código de Defesa do 

Consumidor.  

A ação Civil Pública é um dos principais instrumentos de atuação do 

Ministério Público. No âmbito do meio ambiente, interesse difuso, art. 1°, I da lei da 

ACP, destina-se à proteção do meio ambiente natural, artificial (espaço urbano, 

ordem urbanística) e cultural (bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico). Segundo o art. 14 da lei 6.938/81 e art. 225 da CF, o 

ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria do risco integral (ou do risco da 

atividade), entendendo-se ainda, por equiparação, abrangência ao meio ambiente do 

trabalho, que integra os elementos do meio ambiente natural.  

No âmbito da proteção ao direito do consumidor, interesse individual 

homogêneo, tem-se a possibilidade de utilização do instrumento para a 

responsabilização por fato do produto ou do serviço (art. 12 e 14 do CDC), vício do 

produto ou serviço (art. 18 e 20 do CDC).  

Destina-se igualmente o instrumento à proteção dos bens de Valor 

Artístico, Estético, Histórico, Turístico e Paisagístico, cabendo propositura para 

proteção de bens tombados e, inclusive, não tombados. 

A Lei n. 7.347, de 24/7/1985, consagrou a ação civil pública como 

instrumento de defesa dos chamados "interesses difusos e coletivos". A ação civil 
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pública poderá ter por objeto a condenação ou o cumprimento de obrigação de fazer 

ou de não fazer, possuindo assim objeto bem amplo, condicionada sua utilização ao 

conceito jurídico indeterminado relativo aos "interesses difusos e coletivos" 

(COELHO; GONET; MÁRTIRES, 2007, p. 1141). 

Pacificou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que “o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em 

defesa do patrimônio público.”9 e ainda que “O Ministério Público não tem 

legitimidade para pleitear, em ação civil pública, a indenização decorrente do DPVAT 

em benefício do segurado.”.10 

Houve o cancelamento por aquela Corte da Súmula n.º 183, que estatuía: 

“Compete ao juiz estadual, nas comarcas que não sejam sede de vara da justiça 

federal, processar e julgar ação civil pública, ainda que a união figure no processo.” 

São legitimados ativos para a propositura da Ação Civil Pública, ação 

principal e ação cautelar, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, as autarquias, empresas públicas, 

fundações ou sociedades de economia mista, as associações que, 

concomitantemente estejam constituídas há pelo menos 1 (um) ano nos termos da 

lei civil e inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, 

ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico. (art, 5º, parágrafo único, lei 7.347/85).  

As Associações devem atender a duas condições. A primeira delas é a 

necessidade de ser constituída e estar em funcionamento há pelo menos 1 ano, 

sendo a constituição feita através do deposito dos estatutos no cartório de registro. 

Entretanto, o art. 5º, §4º da Lei da Ação Civil Pública - LCAP prever a dispensa da 

pré-constituição quando há manifesto interesse social, evidenciado pela dimensão 

ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. A 

segunda exigência é a demonstração da pertinência temática, havendo a 

necessidade de estar entre as finalidades da Associação a defesa dos direitos 

demandados, carecendo de ser a finalidade principal da Associação. 

A ação Civil Pública é um dos principais instrumentos de atuação do 

Ministério Público, que, em virtude de sua autonomia e independência, acaba por 

ser o autor da maioria das ações. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 

                                                 
9 Súmula 329, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2006, DJ 10/08/2006 p. 254 
10 Súmula 470, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 06/12/2010 
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Corte Especial, em sede de recursos repetitivo, firmou recentemente entendimento 

sobre o alcance subjetivo da sentença coletiva. Aquele órgão do Superior Tribunal 

de Justiça firmou entendimento de que a execução individual de sentença em ação 

civil coletiva pode ser ajuizada no domicílio do beneficiário, porque os efeitos e a 

eficácia da sentença não estão circunscritos a limites geográficos, mas aos limites 

objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre 

a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo.  

O novo entendimento representa uma excelente ruptura na jurisprudência 

do Superior Tribuna de Justiça, claramente restritiva quanto ao alcance da sentença 

proferida em Ação Civil Pública, representando um avanço significativo na tutela dos 

direitos protegidos pelas ações coletivas. Com ela, deixa-se de entender que o limite 

territorial da sentença proferida em ação civil pública seria somente o território de 

competência do órgão prolator da decisão, permitindo-se, assim, que as 

liquidações/execuções individuais da sentença coletiva sejam propostas no foro da 

ação condenatória ou no foro do domicílio do beneficiário11. 

O cancelamento da súmula n.º 183 do Superior Tribunal de Justiça, que 

atribuía competência ao juiz estadual, nas comarcas que não fossem sede de vara 

da justiça federal, processar e julgar ação civil pública, ainda que a união figurasse 

no processo foi algo positivo para a utilização do instrumento processual, na medida 

em que caberá à justiça federal a instrução e julgamento das ações civis públicas 

em que União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas, 

eis que a que certamente é detentora de melhores condições, dada à sua 

especialidade em relação aos atores do processo, para o julgamento de tais 

demandas. 

A multiplicidade de legitimados ativos para a propositura da ação civil 

pública é, em tese, um fator positivo para a utilização do mecanismo. Entretanto, na 

prática, quase que de forma absoluta, essa ação é manejada pelo Parquet e mais 

recentemente pela Defensoria Pública. Dispõe o art. 5º da lei n.º 7.347/85: 

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 

I - o Ministério Público; 

II - a Defensoria Pública; 

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

                                                 
11 REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 

19/10/2011, DJe 12/12/2011. No mesmo sentido REsp 1247150/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011 
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IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia 
mista; 

V - a associação que, concomitantemente: 

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; 

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio 
público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à 
livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao 
patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

§ 1º O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará 
obrigatoriamente como fiscal da lei. 

[...] 

 

A possibilidade de imposição de multa pecuniária (astreinte) inclusive em 

desfavor do Poder Público é mecanismo eficiente para que a parte vencida seja 

compelida a cumprir a decisão prolatada. Entretanto, os valores só serão 

executados após o trânsito em julgado da decisão. Da mesma forma é a 

possibilidade de bloqueio de recursos dos entes públicos a fim de compelir o mesmo 

a cumprir as determinações judiciais, nos termos do art. 461-A do Código de 

Processo Civil, uma vez que, por vezes, a pena e multa imposta revelam-se 

ineficazes, onerando somente o ente federado. 

Outro importante aspecto é a utilização da referida ação como meio para 

o controle difuso de constitucionalidade, em que qualquer juiz ou tribunal poderá 

resolver incidentalmente, como causa de pedir, sobre a constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, quando do julgamento de um 

determinado caso concreto, alcançando os mesmos efeitos práticos da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade, limitados ao caso concreto. 

Serve ainda como ferramenta usada para a responsabilização dos 

agentes públicos ímprobos, incluindo a malversação de recursos públicos e para a 

recuperação de recursos desviados dos cofres públicos para que a este retornem no 

intuito de serem devidamente utilizados em prol do bem comum. 

O Ministério Público, como “instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado”, incumbido da “defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, nos termos do 

artigo 127 da Constituição Federal de 1988, tem a seu dispor este importante 

instrumento para provocar o Poder Judiciário, detentor da jurisdição, para que 

exerça o controle judicial da implementação de políticas públicas 

constitucionalmente previstas, reestabelecendo assim a legalidade quebra por uma 
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ação do gestor que deixa de priorizar a devida aplicação dos recursos públicos 

visando ao bem da sociedade. 

“A ação civil pública não se confunde, pela própria forma e natureza, com 

processos cognominados de "processos subjetivos" (COELHO; GONET; 

MÁRTIRES, 2007, p. 1142). Dizem os autores que a parte ativa nesse processo não 

atua na defesa de interesse próprio e sim na defesa do interesse público, 

aproximando-se muito do processo sem partes ou de processo objetivo, no qual a 

parte autora atua não na defesa de situações subjetivas, agindo, fundamentalmente, 

com o escopo de garantir a tutela do interesse público. 

Entre as principais dificuldades para o manejo do instrumento está a 

pouca familiaridade do Poder Judiciário com as demandas coletivas, conferindo às 

mesmas igual importância das causas individuais, não priorizando sua instrução e 

julgamento. O sistema de fiscalização e apuração da produtividade dos magistrados 

colabora para a equiparação danosa das ações coletivas com as ações individuais 

mais simples. Pelo sistema de controle da produtividade, é indiferente o julgamento 

pelo magistrado de uma ação de retificação de registro civil ou o julgamento de uma 

ação civil pública de responsabilização por ato de improbidade administrativa, pois 

ambas representarão o mesmo na apuração da produtividade do magistrado, 

exigindo-se dos julgadores um comprometimento social para que dispense tempo no 

julgamento das causas coletivas. 

Cite-se ainda o anacrônico Pedido de Suspensão de Segurança, decisão 

monocrática do presidente do tribunal ao qual caberia o conhecimento do recurso 

competente, por meio da qual pode o presidente da corte, sem analisar o mérito, de 

forma monocrática, suspender os efeitos da decisão prolatada em 1º grau. 

O pedido de suspensão de liminar não tem natureza de recurso. É 

instrumento processual de cunho eminentemente cautelar e de natureza excepcional 

previsto lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, no qual não se examina o mérito da 

causa principal nem eventual erro de julgamento ou de procedimento, devendo a 

lesão à ordem jurídica ser examinada nas vias recursais ordinárias. Trata-se de 

instituto que, após a instrução de inquérito civil público, com a consequente 

propositura de ação coletiva e obtenção de provimento favorável, torna sem efeito a 

decisão proferida. 

Outra grande dificuldade dá-se com relação ao ressarcimento dos danos 

causados ao erário, sobretudo pelos atos de improbidade administrativa, recursos 
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esses que poderiam ser revertidos ao erário e serem corretamente aplicados. Tal 

dificuldade ocorre em virtude de que raramente os procedimentos licitatórios são 

acompanhados e fiscalizados de forma simultânea ao seu desenvolvimento. 

Pequena parcela dos recursos públicos desviados são recuperados e retornam aos 

cofres públicos. Como exemplo, as violações aos procedimentos licitatórios são 

atestadas quando os contratos administrativos estão em plena execução ou com 

essa já concluída, o que torna difícil a imputação do débito ao erário, mormente pela 

efetiva, mas não melhor, prestação do serviço ou fornecimento dos bens 

contratados, não sendo possível a imputação do valor global ao agente ímprobo. 

Firmou-se a jurisprudência no sentido de ser essencial a demonstração 

do elemento subjetivo para a caracterização da improbidade administrativa nas 

modalidades previstas nos artigos 10 e 11 da lei de improbidade, o que, muitas 

vezes, garante a impunidade de agentes ímprobos. No entanto, dispensa-se o dolo 

específico para a configuração de improbidade por atentado aos princípios 

administrativos (art. 11 da lei 8.429/1992), considerando bastante o dolo genérico12. 

Quanto às condutas previstas no artigo 10 da citada lei, admitem-se as modalidades 

culposa e dolosa. Não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A 

improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta 

do agente. Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera 

indispensável, para a caracterização de improbidade, a configuração do elemento 

subjetivo do imputado. 

O Supremo Tribunal Federal decidiu que os agentes políticos que 

respondem pelos crimes de responsabilidade (lei n.º 1.079/50) não se submetem à 

lei de Improbidade (lei 8.429/1992), sob pena de ocorrência de bis in idem. 

Entretanto, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, a lei de 

improbidade se aplica a agentes políticos municipais, tais como prefeitos e 

secretários, uma vez que a lei de Crimes de Responsabilidade (1.079/50) somente 

abrange as autoridades elencadas no seu art. 2º, quais sejam: o Presidente da 

República, os Ministros de Estado, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o 

Procurador Geral da República13. 

                                                 
12 AgRg no Ag 1331116/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

01/03/2011, DJe 16/03/2011 
13 AgRg no AREsp 6.693/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

15/09/2011, DJe 27/09/2011 
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Outra grande dificuldade para a responsabilização dos agentes ímprobos 

foi o precedente firmado pela Questão de Ordem na Petição n.º 3211, acima 

referida, que fez nascer o foro por prerrogativa de função para as ações de 

improbidade administrativa. Seguindo-se tal precedente, foi estabelecido foro por 

prerrogativa, antes não existente, para as citadas ações, tornando competentes os 

tribunais e cortes superiores, causando sérios gravames. O Superior Tribunal de 

Justiça já possuí, por exemplo, diversos julgados reconhecendo o foro por 

prerrogativa de função, relativos a agente político eleito para o cargo de Deputado 

Federal14, Governador de Estado15, juiz de Tribunal Regional do Trabalho16 e 

Secretários de Estado17. 

Ainda, tal ação, quando intentada conta autoridades com foro por 

prerrogativa de função deve necessariamente ser proposta pelo órgão do Ministério 

Público com atribuição para tanto. No caso de ser o agente Governador de Estado, a 

propositura da ação civil pública, nos termos do art. 29, VIII, da lei nº 8.625/93 ao 

Procurador-Geral de Justiça ou membro do Ministério Público delegado para tal fim 

pelo Procurador Geral de Justiça, e nesse sentido já se manifestou o Superior 

Tribunal de Justiça18. 

Wald e Mendes (MEIRELLES, 2006), atualizadores da obra “Mandado de 

Segurança” de Hely Lopes Meirelles, dedicaram parte da obra à evolução da Ação 

Civil Pública, analisando o que chamaram de “usos”, “abusos” e “patologias”. Assim 

se manifestam os autores, referindo-se às recentes patologias das ações públicas: 

 

Ao examinar a recente evolução jurisprudencial das ações civis públicas, 
quatro aspectos merecem um exame especial: 

1) as ações civis públicas intentadas com base na equidade, sem respaldo 
legal, caracterizando o pedido juridicamente impossível e a impropriedade 
da ação; 

2) as ações civis públicas intentadas como substitutas das ações diretas de 
inconstitucionalidade; 

3) as ações civis públicas nas quais o juiz se atribui jurisdição nacional; 

                                                 
14 AgRg no Ag 1404254/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

27/09/2011, DJe 17/10/2011 
15 Rcl 2.790/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/03/2010 
16 Rcl 4.927/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2011, DJe 

29/06/2011 
17 REsp 1235952/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

02/06/2011, DJe 15/06/2011 
18 REsp 851.635/AC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2009, 

DJe 07/04/2009 
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4) as ações civis públicas para defesa de direitos individuais homogêneos e 
disponíveis, fora dos casos expressamente previstos pelo legislador. 

 

Com relação ao item 01, não se concebe, em verdade, ações civis 

públicas sem fundamento legal ou que postulem pedidos juridicamente impossíveis, 

assim como as demais demandas, mormente, como vimos, quando se pretende 

provocar o Poder Judiciário para que este cumpra seu papel de controle judicial das 

políticas públicas, eis que não cabe àquele Poder a definição do que vem a ser 

Políticas públicas, competência atribuída do Congresso Nacional a ser executada 

pelo Poder Executivo. Cabe ao Judiciário eventual correção de atos do 

administrador lesivos à implementação de políticas públicas, gerando uma 

ilegalidade.  

Já com relação ao item 02 da enumeração acima, as ações civis públicas 

não devem ser intentadas como substitutas das ações diretas de 

inconstitucionalidade e sim como meio de garantir a defesa dos direitos coletivos, 

difusos e individuais homogêneos indisponíveis, possuindo como causa de pedir a 

inconstitucionalidade de ato normativo, possuindo tal decisão efeitos intra parte. 

Com relação à crítica feita às ações civis públicas nas quais o juiz se atribui 

jurisdição nacional, tal ponderação não parece subsistir, mormente em face da 

recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a possibilidade de 

a sentença proferida em sede de ação civil pública ser executada no domicílio do 

beneficiário, em qualquer local do país. Fixou a jurisprudência a possibilidade de 

indisponíveis, assim como para a tutela dos direitos individuais indisponíveis, como 

acesso a medicamento para garantira da saúde. Ademais, conforme visto, a parte 

autora da Ação Civil Pública defende interesse público e não interesse privado, 

razão pela qual a decisão que afaste a incidência de uma lei considerada 

inconstitucional, em ação civil pública, não pode ter efeito limitado às partes 

processualmente legitimadas. 

Sob a perspectivas de efetividade da lei de improbidade administrativa, 

Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves afirmam que, não obstante o grande 

avanço legislativo que se obteve, ainda persiste a impunidade aos agentes 

ímprobos. Citam tentativas de limitar a efetividade da lei da ação de improbidade 

como a alteração introduzida pela Medida Provisória nº 2.225/1945 no art. 17 da lei 

de Improbidade, que contribuiu para a “postergação do aperfeiçoamento da relação 
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processual” e tem dificultado o próprio recebimento da inicial, chegando “a permitir 

que o juiz, antes mesmo da produção de qualquer prova por parte do autor, se 

convença da inexistência do ato de improbidade e rejeite a ação, segundo alguns, 

com julgamento antecipado do próprio mérito.” (GARCIA, ALVES,2011, p. 215). 

Citam ainda os autores a tentativa, agora realidade, em restabelecer o 

foro por prerrogativa de função nas ações de responsabilização por atos de 

improbidade administrativa, acostumados seus defensores, nos dizeres dos autores, 

“com regra de exceção que, a nosso ver, sequer deveria existir em um País que se 

diz democrático” (GARCIA, ALVES, 2011, p. 216). Indagam os mesmos 

doutrinadores: “quem deseja a manutenção do status quo, a população ou aqueles 

que se acostumaram e pensam em institucionalizar a confortável sensação de 

liberdade que a garantia da impunidade lhes causa?”. Continuam os autores 

(GARCIA, ALVES,2011, p. 216): 

Alguém seria ingênuo o suficiente para não perceber as consequências que 
a pretendida alteração legislativa causaria no combate à improbidade? 
Basta afirmar que as investigações e a consequente propositura das ações 
deixariam de ser realizadas por milhares de Promotores de Justiça e 
Procuradores da República e passariam a ser concentradas nas mãos de 
poucos chefes institucionais, diga-se de passagem, escolhidos pelo Chefe 
do executivo, o qual acrescenta um indesejável componente político à 
estrutura organizacional do Ministério Público. 

  

A lei n.º 8.429, de 02 de junho de 1992, que dispõe acerca das sanções 

aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 

mandato cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 

fundacional, consubstanciou-se em importante avanço no sentido de buscar a 

concretização da probidade administrativa no atuar das administrações federal, 

estadual e municipal. 

A citada norma possibilita a responsabilização e punição de agentes 

públicos por atos de improbidade administrativa. Caso não seja possível, ou não 

haja, fiscalização e controle concomitante ao emprego dos recursos públicos, para 

evitar seu mal uso, desvio ou dilapidação, há a possibilidade, posterior ao ato, de 

responsabilização pela má gestão da coisa pública, existindo ainda o permissivo 

legal de afastamento do agente público ímprobo do cargo ou função a fim de que 

não atrapalhe a apuração dos fatos, nos termos do art. 20 da mesma norma. 
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4.4 AÇÃO POPULAR 

 

A ação popular é instrumento processual colocado à disposição de cada 

cidadão para que pleiteie judicialmente a correção de atos atentatórios à moralidade 

pública e ao patrimônio público. Abre-se, e muito, o leque de possíveis atores do 

controle da moralidade pública, do patrimônio público e, por conseguinte, do controle 

social das políticas públicas já sedimentadas no ordenamento, mas desrespeitadas 

pelos gestores da coisa pública. 

Regulamentada em nível infraconstitucional pela lei nº 4.717, de 29 de 

junho de 1965, é um remédio constitucional que coloca à disposição dos cidadãos a 

provocação da atividade jurisdicional visando a corrigir atos lesivos ao patrimônio 

público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 

meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5º, LXXIII, CF/88). Dispõe a 

citada norma: 

Art. 1º  Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a 
declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito 
Federal, dos Estados e dos Municípios, de entidades autárquicas, de 
sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades 
mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de 
empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou 
fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou 
concorra com mais de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio ou da 
receita ânua de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito 
Federal, dos Estados e dos Municípios e de quaisquer pessoas jurídicas ou 
entidades subvencionadas pelos cofres públicos. 

§ 1º Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os 
bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. 

 

Destina-se à correção de ilegalidades de atos da administração pública, 

sendo a mais antiga das ações coletivas, tendo-se notícia de instituto semelhante no 

Direito Romano, em que era possível ação para defender interesses secundários da 

coletividade (ação para tirar vaso da janela, para não violar sepultura). 

No Brasil, a primeira previsão foi na Constituição Imperial de 1824, que 

cabia dentro de ano e dia, como nas possessórias. A Pessoa jurídica, incluindo 

pessoa jurídica de direito público19, não tem legitimidade para propor ação popular.” 

(Súmula 365 - STF). Da mesma forma, “o mandado de segurança não substitui a 

ação popular.” (Súmula 101 -STF). É necessária a postulação por meio de advogado 

                                                 
19 Pet 3.388, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 19-3-2009, Plenário, DJE de 1º- 7-2010. 
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regularmente constituído20, uma vez que o acesso à justiça e o direito de petição são 

direitos fundamentais (art. 5º, XXXIV, “a”, e XXXV), porém estes não garantem a 

quem não tenha capacidade postulatória litigar em juízo. 

São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

artigo 1º da lei n.º 4.717 de 29/06/1965 - DOU 05/07/1965, nos casos de 

incompetência, vício de forma, legalidade do objeto, inexistência dos motivos e 

desvio de finalidade, nos termos do art. 2º da mesma norma, não sendo essa 

relação exaustiva (MEIRELLES, 2006, p. 141). 

A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer 

autoridade, até mesmo do Presidente da República, é, via de regra, do juízo 

competente de primeiro grau, ainda quando se irrogue a responsabilidade pelo ato 

questionado a direito individual – “a exemplo do Presidente da República – ou a 

membro ou membros de órgão colegiado de qualquer dos poderes do Estado cujos 

atos, na esfera cível – como sucede no mandado de segurança – ou na esfera penal 

– como ocorre na ação penal originária ou no habeas corpus –“ estejam sujeitos 

diretamente à sua jurisdição21. 

É competente originariamente o Supremo Tribunal para o julgamento das 

ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do 

Ministério Público (CF, art. 102, I, r, com a redação da EC 45/2004). No entanto, tal 

previsão, segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, não incluí a ação popular, 

ainda quando nela se vise à declaração de nulidade do ato de qualquer um dos 

conselhos nela referidos22, o que proporciona o controle social dos atos de ambos os 

conselhos, sendo algo positivo. 

Assim, o Supremo Tribunal Federal – por ausência de previsão 

constitucional – não dispõe de competência originária para processar e julgar ação 

popular promovida contra qualquer órgão ou autoridade da República, mesmo que o 

ato cuja invalidação se pleiteie tenha emanado do Presidente da República, das 

Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou, ainda, de qualquer dos 

Tribunais Superiores da União.  

                                                 
20 AO 1.531-AgR, voto da Min. Cármen Lúcia, julgamento em 3-6-2009, Plenário, DJE de 1º-7-2009. 
21 AO 859-QO, Rel. p/ o ac. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 11-10-2001, Plenário, DJ de 1º-8-

2003. 
22 Pet 3.674-QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 4-10-2006, Plenário, DJ de 19-12-

2006. No mesmo sentido: Rcl 2.769-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 23-9-2009, 
Plenário, DJE de 16-10-2009.  
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Como dificuldades para a utilização da ação popular estar a necessidade 

de o autor ingressar em juízo mediante a intermediação de advogado regular, o que 

encarece sobremaneira a atuação do cidadão. Outra dificuldade resulta no 

descrédito que a ação ganha quando possuí nítidos intuitos políticos partidários, 

transmudando-se de um instrumento de fiscalização e atuação do cidadão para um 

meio de perseguição política, com contornos eleitoreiros, configurando-se verdadeira 

desnaturação do instituto. Vejamos o mesmo alerta feito por Wald e Mendes: 

 

Entretanto, a ação popular vem sendo desvirtuada e utilizada como meio de 
oposição política de uma Administração a outra, o que exige do Judiciário 
redobrada prudência no seu julgamento, para que não a transforme em 
instrumento de vindita partidária, nem impeça a realização de obras e 
serviços públicos essenciais à comunidade que ela visa a proteger. 
(MEIRELLES, 2006, p. 131) 
 

As perspectivas de utilização da ação popular são boas. O autor popular é 

isento de custas e sucumbência, salvo comprovada má-fé (art.5º, LXXIII, CF/88), 

sendo os honorários advocatícios e as custas processuais por conta dos réus, o que 

garante liberdade de atuação do cidadão bem intencionado que pretende agir em 

defesa de direitos que transcendem à sua esfera particular. 

A não ser quando há comprovação de má-fé do autor da ação popular , 

não pode ser condenado nos ônus das custas e da sucumbência. Outro grande 

avanço na jurisprudência da Suprema Corte diz respeito à isenção do autor da ação 

relativamente ao ônus da sucumbência igualmente com relação à medida cautelar 

preparatória de futura ação popular, ainda que a ação principal não seja proposta23. 

Ainda, não há necessidade de adiantamento de custas, emolumentos, honorários 

periciais e quaisquer outras despesas caso seja necessária a realização de 

perícias24, salvo comprovada má-fé; 

Recentemente o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade 

dos cidadãos para a propositura de ação popular na defesa de interesses difusos, na 

qual o autor não visa à proteção de direito próprio, mas de toda a comunidade25. O 

art. 5º, LXXIII da Carta Magna de 1988 reconhece a legitimidade ativa ao cidadão e 

não ao eleitor para propor a ação popular. Assim, os dispositivos da lei n.º 

4.717/1965 apenas definem ser a cidadania para esse fim provada mediante o título 

                                                 
23 RE 335.428, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 18-5-2010, Primeira Turma, DJE de 6-8-2010. 
24 REsp 1.225.103-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21/6/2011. 
25 MS 25.743-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 4-10-2011, Primeira Turma, DJE de 20-10-

2011. 
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de eleitor. Se for eleitor, é cidadão para fins de ajuizamento da ação popular, 

descabendo discussões acerca da residência e do domicílio eleitoral do autor da 

ação, pois a condição de eleitor é, tão somente, meio de prova da cidadania, essa 

sim relevante para a definição da legitimidade. 

A ação popular pode possuir natureza preventiva e repressiva ou 

corretiva, não se exigindo que os atos lesivos ao patrimônio público ocorram e 

produzam todos os seus efeitos, para que, só então, ela seja proposta26. 

A ação popular pode ser utilizada inclusive para anulação de acordo 

homologado judicialmente que venha a causar ofensa ao patrimônio público, sendo 

nesse caso o objeto da anulação o acordo em sim e não a sentença que o 

homologou, pois essa é meramente declaratória.27 

 

4.5 MANDADO DE SEGURANÇA PÚBLICO 

 

A Constituição cidadã de 1988 previu a existência do mandado de 

segurança coletivo, que pode ser impetrado por partido político com representação 

no Congresso Nacional e organização sindical, entidade de classe ou associação 

legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos 

interesses de seus membros ou associados – art. 5º, LXX. 

Este mandado de segurança segue o procedimento comum do 

mandamus de proteção a direito individual e não se presta à defesa de direito 

individual de um ou de alguns filiados de partido político, de sindicato ou de 

associação, mas sim da categoria, ou seja, da totalidade de seus filiados 

(MEIRELLES, 2006, p.25). 

Tendo em vista a expressão “em defesa dos interesses de seus 

membros ou associados”, disposta no inciso LXX do art. 5º da Constituição Cidadã, 

nasce, de pronto, a discussão sobre a possibilidade de utilização do mandado de 

segurança coletivo para a defesa de direitos transindividuais, culminando assim com 

a possibilidade de controle judicial de políticas públicas. Colhe-se a lição de Wald e 

Mendes, que se manifestam contrariamente à possibilidade de utilização do 

Mandado de Segurança Coletivo para a defesa de direitos difusos:  

                                                 
26 AO 506-QO, Rel. Min. Sydney Sanches, julgamento em 6-5-1998, Plenário, DJ de 4-12-1998. 
27 REsp 884.742/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/04/2010, DJe 28/04/2011 
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A jurisprudência, na matéria, ainda é oscilante, mas alguns tribunais têm 
admitido a impetração do mandado de segurança coletivo não só na defesa 
dos direitos líquidos e certos da totalidade dos associados da entidade 
impetrante mas, também, no caso de existência de "interesses difusos" dos 
mesmos, invocando o texto do art. 5º, LXX, "b", da Constituição. Na 
realidade, embora haja referência no artigo à "defesa dos interesses dos 
seus membros", entendemos que somente cabe o mandado de segurança 
coletivo quando existe direito líquido e certo dos associados, e no interesse 
dos mesmos é que a entidade, como substituto processual, poderá impetrar 
a segurança, não se admitindo, pois, a utilização do mandado de segurança 
coletivo para defesa de interesses difusos, que deverão ser protegidos pela 
ação civil pública. (MEIRELLES, 2006, p.26) 

 

O artigo 2º-A da Lei n. 9.494/97, criado através de Medida Provisória nº 

2.180-35, de 24.08.2001, DOU de 27.08.2001, estabeleceu que "a sentença civil 

prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa na defesa 

dos interesses e direitos dos seus associados abrangerá apenas os substituídos que 

tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência 

territorial do órgão prolator". 

Por outro lado, o parágrafo único dispõe que "nas ações coletivas 

propostas contra entidades da Administração direta, autárquica e fundacional da 

União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, a petição inicial deverá 

obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa 

que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação 

dos respectivos endereços".  

A lei n.º 12.016 de 07/08/2009, publicada no Diário Oficial da União em 

10/08/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, assim 

dispõe: 

Art. 21.  O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido 
político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus 
interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, 
ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de 
direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou 
associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas 
finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. 

Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo 
podem ser: 

I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de 
natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas 
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica; 
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II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os 
decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da 
totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. 

Direitos coletivos são igualmente conceituados pelo Código de Defesa do 

Consumidor, em ser art. 81, parágrafo único, inciso II, como sendo “os 

transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe 

de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base”. 

Leciona Mazzilli (2010, p. 55): 

Em sentido lato, ou seja, mais abrangente, a expressão interesses coletivos 
refere-se a interesses transindividuais, de grupos, classes ou categorias de 
pessoas. Nessa acepção larga é que a Constituição se referiu a direitos 
coletivos, em seu Título II, ou a interesses coletivos, em seu art. 129, III; 
ainda nesse sentido é que o próprio CDC disciplina a ação coletiva, que se 
presta não só à defesa de direitos coletivos stricto sensu, mas também à 
defesa de direitos e interesses difusos e Individuais homogêneos. 

 

Ainda segundo o mesmo autor, o Código de Defesa do Consumidor 

admite um conceito amplo para a expressão interesses coletivos, mas, 

paralelamente, introduziu um conceito mais restrito de interesses coletivos, definido 

no art. 82, parágrafo único, inciso II. 

Embora o citado código se refira à uma relação jurídica básica, essa 

disciplinará inevitavelmente um acontecimento fático concreto, afirmando o mesmo 

autor que “no caso de interesses coletivos, a lesão ao grupo não decorrerá da 

relação fática subjacente, e sim da própria relação jurídica viciada que une o grupo.” 

(MAZZILLI, 2010, p. 55). 

Os direitos coletivos, assim como os interesses difusos, são indivisíveis, 

mas se distinguem daqueles pela origem da lesão e abrangência do grupo. Segundo 

Mazzilli (2010, p. 56), “os interesses difusos supõem titulares indetermináveis, 

ligados por circunstâncias de fato”. Já os coletivos dizem respeito a grupo, categoria 

ou classe de pessoas determinadas ou determináveis, ligadas pela mesma relação 

jurídica básica. Estatuí ainda a lei n.º 12.016/2009: 

Art. 22.  No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada 
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo 
impetrante. 

§ 1º O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as 
ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o 
impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado 
de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada 
da impetração da segurança coletiva. 
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§ 2º No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida 
após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito 
público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 

Os direitos individuais homogêneos são igualmente definidos pela lei n.º 

8.078, de 11 de setembro de 1990: 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

[...] 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 
decorrentes de origem comum. 

 
Para Mazzilli (2010), assim como definido no Código de Defesa do 

Consumidor, “interesses individuais homogêneos são aqueles de grupo, categoria 

ou classe de pessoas determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos 

divisíveis de origem comum normalmente oriundos das mesmas circunstâncias de 

fato”. 

Os interesses coletivos possuem semelhanças com os interesses 

individuais homogêneos, pois ambos reúnem um grupo, uma categoria ou classe de 

pessoas determináveis. Entretanto, são diferentes quanto à divisibilidade do 

interesse, pois somente os interesses individuais homogêneos são divisíveis, 

supondo uma origem comum (MAZZILLI, 2010, p. 56). 

Desta feita, pensamos que, como há a limitação dos efeitos da decisão 

proferida no Mandado de Segurança Coletiva, limitada aos substituídos que tenham, 

na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do 

órgão prolator, nos termos do art. 2º-A da lei n.º 9.494/97, não seja o mandado de 

segurança coletivo o meio processual mais adequado para a postulação do controle 

judicial das políticas públicas, que representam, sobremaneira, direitos difusos, eis 

que seus titulares são normalmente indeterminados. 

Direitos difusos são conceituados pelo Código de Defesa do Consumidor, 

em seu artigo 81, parágrafo único, inciso I, como sendo “os transindividuais, de 

natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato”. Sintetiza Mazzilli (2010, p. 53):  

 

Os interesses difusos compreendem grupos menos determinado de 
pessoas (melhor do que pessoas indeterminadas, são antes pessoas 
indetermináveis), entre as quais inexiste vínculo jurídico ou fático, preciso. 
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São como um feixe ou conjunto de interesses individuais: objeto indivisível, 
compartilhados por pessoas indetermináveis, que se encontrem unidas por 
circunstâncias de fato conexas. 
 
 

O doutrinador alerta que embora o CDC se refira a ser uma situação 

fática o elo comum entre os lesados que compartilhem o mesmo interesse difuso, é 

consequência lógica que tal relação fática também se subordina a uma relação 

jurídica. Concluí que “no caso dos interesses difusos, a lesão ao grupo não 

decorrerá diretamente da relação jurídica em si, mas sim da situação fática 

resultante” (MAZZILLI, 2010, p. 53). Citem-se os exemplos apresentados pelo autor: 

 

Assim, p. ex., um dano ambiental que ocorra numa região envolve tanto 
uma situação fática comum como uma relação jurídica incidente sobre a 
hipótese; mas o grupo lesado compreende apenas os moradores da região 
atingida — e, no caso, esse será o elo fático que caracterizará o interesse 
difuso do grupo.  Tomemos outro exemplo: uma propaganda enganosa pela 
televisão relaciona-se, sem dúvida, com questões fáticas e jurídicas; 
contudo, que reúne o grupo para fins de proteção difusa é o fato de seu 
acesso afetivo ou potencial à propaganda enganosa. 

 
 

O objeto dos direitos difusos é indivisível, compartilhado por número 

indeterminável de pessoas, não podendo ser quantificado ou dividido entre os 

membros da coletividade, sendo igualmente o produto de eventual indenização 

também indivisível. 

Embora possa vir a ocorrer aceitação doutrinária ou jurisprudencial do 

cabimento da utilização do Mandado de Segurança Coletivo para o questionamento 

de atos administrativos que versem sobre a concretização de políticas públicas, 

pensamos não ser a via mais adequada, eis que tal instrumento destina-se, 

primordialmente, à defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos de 

integrantes de partido político com representação no Congresso Nacional, 

organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 

funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros 

ou associados, conforme inciso LXX do artigo 5º da Magna Carta. 
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4.6 MANDADO DE INJUÇÃO 

 

Dispõe a Constituição Federal de 1988, no inciso LXXI do art. 5º, 

“conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora 

torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 

O objeto desta ação constitucional é a proteção de quaisquer direitos e 

liberdades constitucionais, individuais ou coletivos, de pessoa física ou jurídica nos 

temas relacionados ao exercício de direitos à nacionalidade, à soberania popular e à 

cidadania, que torne possível sua fruição por inação do Poder Público em expedir 

normas regulamentadoras pertinentes (MEIRELLES, 2006, p. 268).  

O mandado de injunção somente protege fundamentais 

constitucionalmente especificadas na Carta Maior, relativos ao exercício de 

liberdades constitucionais e das prerrogativas inerente à nacionalidade, à soberania 

e à cidadania, ordenado pela Constituição, mas pendente de regulamentação. A 

referência à soberania, na previsão do instrumento é a soberania popular e não a 

soberania do Estado (MEIRELLES, 2006, p. 270).  

Os pressupostos para o cabimento do mandado de injunção são a 

existência de um direito constitucional, relacionado às liberdades fundamentais, à 

nacionalidade, à soberania ou à cidadania e a falta de norma regulamentadora que 

impeça ou prejudique a fruição de tal direito (MEIRELLES, 2006, p. 271). 

Em uma primeira análise, não vimos com facilidade a possibilidade de 

utilização do Mandado de Injunção para o controle judicial de políticas públicas, eis 

que estas são ações estatais proativas no sentido de efetivar os direitos sociais de 

segunda dimensão. Não cremos que será fácil encontrar falta de realização de 

políticas públicas por parte do Estado em decorrência de não regulamentação de um 

direito relativo a liberdades fundamentais, nacionalidade, soberania ou a cidadania 

que importe em não implementação de políticas públicas constitucionalmente 

previstas. 

 

4.7 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 

Constituição, cabendo-lhe ainda, dentre outras, processar e julgar a ação direta de 
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inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação 

declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, conforme artigo 

103, I, “a”, da Constituição de 1988. O mesmo texto traz ainda os legitimados para a 

propositura da ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 

constitucionalidade: 

 

Art. 103.  Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 
declaratória de constitucionalidade: 
I - o Presidente da República; 
II - a Mesa do Senado Federal; 
III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal; 
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 
VI - o Procurador-Geral da República; 
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

 

Estatuí o parágrafo primeiro do mesmo artigo que o Procurador-Geral da 

República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em 

todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal e, em caso de 

declaração de inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva 

norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das 

providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 

trinta dias (art. 103, §2º, CF/88). 

Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em 

tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da 

União, que defenderá o ato ou texto impugnado (art. 103, §3º, CF/88). 

Ao ampliar de forma significativa o rol de legitimados para a propositura 

da ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, 

a Constituição Federal de 1988 priorizou o controle concentrado de 

constitucionalidade, reduzindo significativamente o espectro de atuação do controle 

difuso ou incidenta (MEIRELES, 2006, p. 321), passando a maioria das importantes 

questões constitucionais sejam resolvidas através do controle concentrado de 

constitucionalidade, por meio da ação direta de inconstitucionalidade (MEIRELES, 

2006, p. 323). 

A previsão para que os governadores de estado e do Distrito Federal 

possuam legitimidade para a propositura das ações direta de inconstitucionalidade e 
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declaratória de constitucionalidade representou um significativo incremento ao 

federativo ao proporcionar o início do controle de constitucionalidade por meio da 

postulação dos governadores de estado e do Distrito Federal (MEIRELES, 2006, p. 

323). 

A previsão da propositura de ação direta de constitucionalidade por parte 

dos partidos políticos com representação no Congresso Nacional concretiza um 

instrumento de defesa das minorias, possibilitando as minorias partidárias a arguição 

de inconstitucionalidade de leis aprovadas pelo parlamento e sancionada pelo chefe 

do executivo. 

Por meio da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade permite o controle 

concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual frente 

à Constituição Federal, permitindo-se ainda o controle de constitucionalidade de lei 

ou ato normativo municipal frente à constituição Estadual. 

Por meio da Arguição de Preceito Fundamental ainda é possível o 

controle de constitucionalidade lei ou ato normativo municipal em confronto com a 

Constituição Federal. 

Por meio do controle de constitucionalidade, que tem a finalidade de 

impedir a entrada no ordenamento jurídico normas contrárias à norma maior do 

Estado, abre-se um leque de atuação para o controle judicial de políticas públicas 

constitucionalmente previstas, eis que, como premissa básica para o controle de 

constitucionalidade está o fato de que a Constituição é a base de todo o 

ordenamento jurídico, a ela não podendo contrariar as normas decorrentes do poder 

constituinte derivado e as normas de categoria inferior. 

Leis ou atos normativos que confrontem a Lei Máxima do Estado de forma 

a impedir ou contrariar a concretização de políticas públicas constitucionalmente 

previstas podem ser extirpadas do ordenamento jurídico por serem inconstitucionais. 

Possível ainda é o reconhecimento de inconstitucionalidade por omissão, 

na medida em que se observa uma omissão legislativa decorrente de da 

inobservância de uma obrigação constitucional de editar o normativo requerido par a 

o exercício do direito previsto. A Carta Magda de 1988 trouxe grande reforço ao 

controle de constitucionalidade por omissão com a instituição do mandado de 

injunção e da ação direta de inconstitucionalidade da omissão (COELHO; GONET; 

MÁRTIRES, 2007, p. 1076). 
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Observa-se a omissão absoluta ou total quando o legislador não edita 

providência legislativa reclamada. Tem-se, por sua vez, a omissão parcial quando 

um ato normativo atende apenas parcialmente ou de modo insuficiente a vontade 

constitucional (COELHO; GONET; MÁRTIRES, 2007, p. 1076). 

 

4.8 ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

 

Estatuí a Lei maior de 1988, em seu artigo 102, §1º, que “a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será 

apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.”. Foi então editada a lei 

9.882/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, nos termos do § 1º do art. 102 da 

Constituição Federal. 

Wald e Mendes, na atualização da clássica obra Mandado de Segurança 

de Meireles (2006, p.459), explicam o surgimento do instituto como decorrência das 

alterações no sistema de controle de constitucionalidade a partir de 1988, em que se 

observou um reforço no controle concentrado em detrimento do controle difuso. 

Dizem os autores que surgiu então “espaço residual expressivo para o controle 

difuso relativo às matérias não suscetíveis de exame no controle concentrado”, 

citando como exemplos a interpretação direta de cláusulas constitucionais pelos 

juízes e tribunais, o direito pré-constitucional, a controvérsia constitucional sobre 

normas revogadas e o controle de constitucionalidade do direito municipal em face 

da Constituição Federal (MEIRELES, 2006, p. 459). 

 A fim de suprir essa lacuna, “imune à aplicação do sistema direto de 

controle de constitucionalidade”, foi que surgiu a arguição de descumprimento de 

preceito fundamental, como instrumento, ainda segundo os mesmos autores, apto a 

enfrentar o problema da chamada "guerra de liminares" 

 

Foi em resposta a esse quadro de incompletude que surgiu e ideia de 
desenvolvimento do chamado "incidente de inconstitucionalidade" (CÊ, infra, 
"Incidente de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento"). 
Também foi nesse contexto que, juntamente com o Professor Celso Bastos, 
passamos a nos indagar se chamada "arguição de descumprimento de 
preceito fundamental" prevista no art. 102, § 111, da CF, não teria o escopo 
de colmatar importantes lacunas identificadas no quadro de competências 
do STF. 
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Segundo decidiu o Ministro Celso de Mello, no julgamento da medida 

cautelar na ADPF n.º 45, é sim este meio “idôneo e apto a viabilizar a concretização 

de políticas públicas, quando, previstas no texto da Carta Política”, que “venham a 

ser descumpridas, total ou parcialmente, pelas instâncias governamentais 

destinatárias do comando inscrito na própria Constituição da República” (online). 
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5 CONCLUSÃO 

 

O tema da separação de poderes do Estado, surgido no século XVIII, um 

dos pilares básicos sobre o qual se assentou o constitucionalismo foi objeto de 

estudo por diversos pensadores como Platão, Aristóteles, Locke, Montesquieu, 

estudos estes que que culminaram no modelo tripartite conhecido atualmente, tido 

como princípio constitucional no ordenamento jurídico brasileiro (artigo 2º, 

Constituição Federal). 

A técnica de separação de poderes do estado teve seu apogeu no 

liberalismo, com a ascensão da burguesia e com a implantação da nova ordem 

econômica, eis que representava uma proteção da classe ascendente contra 

ingerência do Estado nas liberdades individuais, 

Com a passagem do estado liberal para o Estado social, surgiu a 

necessidade de nova conformação da técnica de separação de poderes, na medida 

em que a teoria da separação estanque dos poderes do estado é técnica em 

decadência na nova ordem constitucional, que exige uma intercomunicação entre os 

poderes, harmônicos e independentes, mas não isolados e estáticos.  

A Constituição Federal de 1988 consagrou ao Poder Judiciário o 

monopólio da jurisdição e o princípio da Inafastabilidade da tutela jurisdicional, 

determinando a Carta Magna que a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5. °, XXXV). Evoluiu a doutrina 

administrativista no sentido de possibilidade de controle judicial do ato 

administrativo, incluindo os atos administrativos discricionários, não podendo o 

Poder Judiciário se furtar ao controle judicial de políticas públicas e nesse sentido 

vem se firmando a jurisprudência nacional. 

O inquérito Civil Público pode ser usado, inclusive, para a fiscalização de 

aplicação de recursos, para apuração de desvios de recursos públicos e para a 

fiscalização de eventual desvio de finalidade dos atos praticados pelos 

administradores públicos. 

O Procedimento Administrativo, segundo o manual de taxonomia do 

Ministério Público Brasileiro, é destinado ao acompanhamento de fiscalizações; de 

cunho permanente ou não; de fatos, instituições e políticas públicas, assim como 

outros procedimentos não sujeitos a inquérito civil, comportando, assim como 

inquérito civil público, a expedição de recomendações para adequações das práticas 
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administrativas visando à melhor utilização dos recursos públicos direcionando-os 

para as prioridades da população. 

O ajustamento de conduta, materializado em um Termo de Ajustamento 

de Conduta – TAC, é instrumento eficaz e muito utilizado para correção de atos 

praticados indevidamente pelos gestores públicos e pode e deve ser utilizado para o 

controle de implementação de políticas públicas ou para a adequação da aplicação 

dos recursos públicos em prol das prioridades dos cidadãos. 

A ação Civil Pública, por sua vez, é um dos principais instrumentos de 

atuação do Ministério Público, que possuí legitimidade para a sua propositura em 

defesa do matrimônio público, e, em virtude de sua autonomia e independência, 

acaba por ser o autor da maioria das ações. É a ação civil pública um instrumento 

que possibilita o controle judicial da implementação de políticas públicas. O 

Ministério Público, como “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado”, incumbido da “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis”, nos termos do artigo 127 da 

Constituição Federal de 1988, tem a seu dispor este importante instrumento para 

provocar o Poder Judiciário, detentor da jurisdição, para que exerça o controle 

judicial da implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, 

reestabelecendo assim a legalidade quebra por uma ação do gestor que deixa de 

priorizar a devida aplicação dos recursos públicos visando ao bem da sociedade. 

No entanto, inviáveis são as ações civis públicas sem fundamento legal 

ou que postulem pedidos juridicamente impossíveis, eis que não cabe ao Poder 

Judiciário a definição do que vem a ser Políticas públicas, competência atribuída do 

Congresso Nacional a ser executada pelo Poder Executivo. 

Possível ainda, conforme abordado, a provocação do Poder Judiciário 

para a realização do controle judicial de políticas públicas por meio da ação popular, 

ação popular, remédio constitucional que coloca à disposição dos cidadãos a 

provocação da atividade jurisdicional visando a corrigir atos lesivos ao patrimônio 

público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 

meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. A competência para julgar ação 

popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da República, 

é, via de regra, do juízo competente de primeiro grau, ainda quando se irrogue a 

responsabilidade pelo ato questionado a direito individual. A ação popular é 

instrumento processual de grande valia colocado à disposição de cada cidadão para 
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que pleiteie judicialmente a correção de atos atentatórios à moralidade pública e ao 

patrimônio público. Abre-se, e muito, o leque de possíveis atores do controle da 

moralidade pública, do patrimônio público e, por conseguinte, do controle social das 

políticas públicas já sedimentadas no ordenamento, mas desrespeitadas pelos 

gestores da coisa pública. 

A Constituição cidadã de 1988 previu a existência do mandado de 

segurança coletivo, que pode ser impetrado por partido político com representação 

no Congresso Nacional e organização sindical, entidade de classe ou associação 

legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos 

interesses de seus membros ou associados – art. 5º, LXX. Em virtude da existência 

da expressão “em defesa dos interesses de seus membros ou associados”, disposta 

no inciso LXX do art. 5º da Constituição Cidadã, entendemos como não adequada a 

utilização do Mandado de Segurança Coletivo para a defesa de direitos difusos, e 

por conseguinte, o questionamento judicial da implementação de políticas públicas. 

Dispõe a Constituição Federal de 1988, no inciso LXXI do art. 5º, 

“conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora 

torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. Os 

pressupostos para o cabimento do mandado de injunção são a existência de um 

direito constitucional, relacionado às liberdades fundamentais, à nacionalidade, à 

soberania ou à cidadania e a falta de norma regulamentadora que impeça ou 

prejudique a fruição de tal direito. Assim, entendemos como inadequada a utilização 

do mandado de injunção para o controle judicial de políticas públicas, eis que estas 

são ações estatais proativas no sentido de efetivar os direitos sociais de segunda 

dimensão. 

A previsão de possibilidade de Controle de constitucionalidade é 

importante instrumento para expurgar do ordenamento jurídico normas que colidem 

e desrespeitam a Constituição Federal do um Estado. Normas infraconstitucionais e 

até mesmo as decorrentes do poder constituinte derivado que eventualmente 

colidam com a Carta Maga e contrarie políticas públicas constitucionalmente 

previstas podem ser extirpadas da ordem jurídica vigente mediante o controle de 

constitucionalidade.  
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A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é meio idôneo 

para viabilizar a concretização de políticas públicas, quando, previstas no texto da 

Constituição Federal.  

A decisão monocrática proferida na medida cautelar na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 45 é um importante divisor no tema 

do controle da implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, sendo a 

partir de tal decisão que alavancou-se a evolução jurisprudencial no sentido de 

admitir esse controle pelo Poder Judiciário. 
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