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“To dream the impossible dream 

To fight the unbeatable foe 

To bear with unbearable sorrow 

To run where the brave dare not go 

To right the unrightable wrong 

To be better afar than you are 

To try when your arms are too weary 

The reach the unreachable star 

This is my quest, to follow that star 

No matter how hopeless, 

No matter how far 

To fight for the right 

Without question or pause 

To be willing to march into hell 

For a heavenly cause 

And I know if I'll only be true 

To this glorious quest 

That my heart will lie peaceful and calm 

When I'm laid to my rest 

And the world would be better for this 

That one man scorned and covered with scars 

Still strove with his last ounce of courage 

To reach the unreachable star” 

Impossible Dream – Música do musical Man of the La mancha (1973) 
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RESUMO 

 

O direito fundamental social à educação possui extensa redação constitucional, sendo 

declarado como direito de todos no Título dedicado aos direitos e garantias 

fundamentais e, posteriormente, dissecado no Capítulo da Ordem Social dedicado 

exclusivamente ao tema, onde são garantidos direitos específicos e impostos deveres 

fundamentais à família, à sociedade e ao Estado. No que concerne à educação, a 

Constituição de 88 é o fruto de um processo histórico-normativo que, desde a época do 

Império lusitano – oscilando entre níveis distintos de proteção – garante de alguma 

forma o processo educacional. Ainda assim, sequer o compromisso mais antigo do 

Estado com a educação foi completamente alcançado, a saber, a erradicação do 

analfabetismo. Assim como os outros direitos fundamentais sociais, a educação padece 

de uma efetiva vontade política para atingir sua concretização, essa ausência reflete na 

produção de doutrina e jurisprudência que reduzem a eficácia desses direitos. O objetivo 

do presente trabalho é analisar qual o papel a ser desempenhado pela jurisdição 

constitucional na reversão desse quadro no que concerne à concretização do direito 

social fundamental á educação. Para tanto é imprescindível apresentar uma concepção 

adequada de jurisdição constitucional – seus objetivos, limites e procedimento e dos 

direitos sociais no contexto brasileiro para então estabelecer sua relação a partir do 

prisma do direito à educação. São identificados os principais obstáculos existentes para 

a atuação eficaz da jurisdição constitucional no terreno dos direitos sociais e 

apresentadas propostas para sua superação. Leva-se em consideração a importância 

contemplativa e construtiva da educação na formação do indivíduo bem como sua 

relevância instrumental para concretização do ideal democrático por meio da formação 

do cidadão. É analisado o contexto histórico que conduz ao atual sistema educacional 

brasileiro, traçando a área normativa e o conteúdo essencial do direito fundamental à 

educação com o intuito de traçar parâmetros para o desempenho adequado da jurisdição 

constitucional no campo. Essa jurisdição não deve ser nem mais larga nem mais restrita 

do que foi determinado pela própria Constituição. Sua atividade ora tem se baseado 

numa retórica demagógica dos direitos fundamentais de aplicabilidade duvidosa, ora 

aquém do estabelecido em uma excessiva reverência aos poderes constituídos. É preciso 

estabelecer parâmetros dogmáticas para atuação ótima dessa importante ferramenta da 

democracia constitucional, notadamente no que se refere ao direito fundamental social à 

educação, pelo seu papel instrumental na concretização dos ideais democráticos de 

liberdade e igualdade. 

Palavras-chave: Jurisdição Constitucional. Dogmática dos direitos sociais. Direito 

fundamental à educação.  

 



 
 

ABSTRACT  

 

 

 

The fundamental social right to education has a lengthy constitutional argument, having 

been declared as a right to everyone in the Title dedicated to the fundamental rights and 

warrants and, later, scrutinized in the Social Order Chapter exclusively devoted to this 

theme, where specific rights are guaranteed and fundamental duties are imposed to 

family, society, and state. In that which concerns education, the 1988 Constitution  is 

the result of a historical-normative process which, since the days of the Lusitanian 

Empire – wavering between distinct levels of protection – warrants in some way the 

educational process. Nevertheless, not even the State’s oldest commitment to education 

has been fully achieved, namely, the annihilation of illiteracy. Even as other 

fundamental social rights, education is inflicted with the lack of effective political will 

to reach its fulfillment, and this is reflected in the production of doctrine and 

jurisprudence which reduce the efficacy of these rights. The objective of this work is to 

analyze what part is to be played by the constitutional jurisdiction in the reversal of this 

picture in regards to the fulfillment of the fundamental social right to education. 

Therefore it is indispensable to present a proper conception of constitutional jurisdiction 

– its objectives, boundaries and procedures and that of the social rights in the Brazilian 

context so as to establish its relationship from the prism of the right to education. The 

main existing obstacles to the effective action of constitutional jurisdiction on the 

ground of social rights are identified and then proposals so as to overcome them are 

presented. The contemplative and constructive importance of education in the shaping 

of the individual as well as its instrumental relevance to the achievement of the 

democratic ideal through the means of the shaping of the citizen is taken into account. 

The historical context which leads to the current Brazilian educational system is 

analyzed, tracing the normative area and the essential content of the fundamental right 

to education aiming to delineate parameters for the adequate development of the 

constitutional jurisdiction in the field. This jurisdiction must be neither larger nor 

narrower than that which has been determined by the Constitution itself. Its activity has 

been in turns based on a demagogic rhetoric of those fundamental rights which present a 

doubtful applicability, or falling short of that which has been established showing an 

excessive reverence to the constituent powers. It is necessary to establish dogmatic 

parameters for a good action of this important tool of constitutional democracy, notably 

in regards to the fundamental social right to education, for the sake of its instrumental 

role in the achievement of the democratic ideals of liberty and equality.  

 

 

Key-words: Constitutional Jurisdiction. Dogmatic of the Social Rights. Fundamental 

Right to Education.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Com a publicação do Contrato Social (1762), ROSSEAU disponibiliza também 

o tratado sobre educação, intitulado9 “Emílio” ou “Da Educação”.  Essa publicação de 

obras paralelas, longe de ser mera coincidência, é reflexo da visão da relação intrínseca 

entre política e educação que tinha o autor genovês e é de onde escolhemos iniciar nossa 

caminhada. Com efeito, Emílio é considerado pelo próprio autor, em suas confissões, 

como o livro mais importante que escrevera. Nele, por meio de um romance centrado na 

relação entre Emílio (objeto do método educacional) e seu tutor, ROSSEAU traça o que 

acredita ser um adequado processo educacional para formação do cidadão, desde início 

da vida até seus 25 anos – quando estaria sábio o suficiente para atuar decisivamente na 

sociedade.  

 A obra é dividida em cinco livros, dos quais os três primeiros tratam sobre a 

educação na infância e os dois últimos tratam da educação moral do jovem Emílio (dos 

15 aos 25 anos), abordando temas políticos e filosóficos acerca da relação entre o 

indivíduo e a sociedade. Não por menos, as principais ideias do Contrato Social podem 

ser encontradas diluídas no romance do Livro V do Emílio. 

 Isso mostra a estreita conexão entre educação e política – relação que 

pretendemos reforçar – já enxergada por ROSSEAU no Século XVIII, mas que remonta 

a tempos ainda mais distantes; às cidades gregas da antiguidade clássica e os escritos de 

PLATÃO na República. Essa ligação fica evidente na apresentação de um paradoxo 

ainda extremamente atual, a saber, a impossibilidade de educar-se um cidadão livre num 

ambiente extremamente desigual e a necessidade da existência desses cidadãos livres 

para o surgimento de uma sociedade justa e igualitária.  

 Essa necessidade de multiplicação dos Emílios está diretamente relacionada à 

ideia da vontade geral do Contrato Social, pois são capazes de construir a vontade geral 

apenas os cidadãos iluminados por um processo educacional que os habilite a fazer 

parte da construção da razão pública. Caso o processo legislativo seja conduzido por 

indivíduos egoístas, que priorizem interesses privados ao bem da cidade, o que teríamos 

seria uma soma de votos, uma vontade da maioria e não a vontade geral de que nos fala 

ROSSEAU. 

 Uma sociedade conduzida por indivíduos alheios às preocupações públicas é na 

verdade, um Estado de mera agregação, onde cada homem pensa em primeiro lugar em 
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si mesmo, num constante estado de luta por reconhecimento e dominação. Nessas 

cidades os homens se relacionariam menos como uma família do que como inimigos, 

através dos verbos aceitação, submissão e imposição, segundo ROSSEAU essa seria a 

pior das escravidões. 

 Evidentemente que as preocupações educacionais mudaram significativamente 

nesses dois séculos e meio. ROSSEAU era extremamente desconfiado da sociedade de 

seu tempo e previu o dever da educação apenas destinado à esfera familiar, o que 

certamente traria o problema da manutenção das desigualdades entre aqueles que podem 

oferecer uma educação de melhor qualidade e os que não podem. Hoje, a tarefa de 

criação de Emílios constitui-se em um dever precípuo do Estado e da família, de modo a 

possibilitar a universalização do acesso e a oportunidade de ascensão social dos 

marginalizados, pelo menos em tese. 

 ROUSSEAU lutava pela igualdade formal#, na crença liberal que essa traria a 

igualdade real entre os homens. No entanto, a história do Ocidente comprova a 

incapacidade do projeto liberal em promover a igualdade material entre os homens e até 

mesmo a liberdade como definida por autores como HEGEL
1
. A crítica marxista de 

igualdade jurídica formal demonstra que essa igualdade é mesmo condição para a 

desigualdade material
2
. Assim, a missão do Emílio no Século XXI é substancialmente 

diferente daquela vislumbrada por ROSSEAU no século XVIII. 

 PAIVA, num ensaio sobre a formação do homem, comparando as possibilidades 

de Emílio com as aventuras de Don Quixote e Robson Crusoé, faz exatamente esse 

questionamento e se pergunta: 

  

Assim como o nobre cavaleiro de La Mancha, sai de si num desvario 

alucinante e se lança à tarefa de salvar o mundo com sua heroica 

bravura, a obra de arte que sai das mãos do “cavaleiro” de Genebra 

“irá imiscuir-se nos negócios públicos, exibir-se como um sábio 

defensor das leis entre os grandes e os magistrados, junto ao príncipe, 

solicitador dos juízes e advogado nos tribunais?”. Ou será um Crusoé 

solitário que após ter saído de sua ilha deserta e viajado todo o mundo, 

ouve de um príncipe russo que a verdadeira grandeza nesse mundo é 

ser dono de si mesmo? Emílio tentará salvar o mundo ou salvará a si 

mesmo? Resumindo, será um homem ou será um cidadão?  

 

                                                           
1
 Cf. RAMOS, Marcelo Maciel. A liberdade no pensamento de Hegel. In: SALGADO, Joaquim Carlos; 

Horta, José Luiz Borges (Org.). Belo Horizonte: Fórum, 2006. Pgs. 139-154. 
2
 Cf. KASHIURA JUNIOR. Crítica a igualdade jurídica: contribuição ao pensamento jurídico marxista. 

São Paulo: Quartier Latin, 2009. 
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A pergunta leva em consideração a separação do homem na sociedade moderna 

em cidadão e indivíduo, esfera pública e privada, representados na metáfora 

respectivamente pelas figuras de Quixote e Crusoé. O pernicioso do questionamento é 

por como impossível a conciliação dessas duas searas distinta da vida, ou se salva o 

homem ou se salva o mundo, no entanto, acreditamos ser plenamente possível capacitar 

o cidadão solidário resguardando sua individualidade, representada por seus projetos 

individuais.  

Não é por acaso que Robson Crusoé, escrito em 1719, é a única e primeira 

leitura recomendada por ROSSEAU aos educandos até a idade dos 12 anos, como 

forma de demonstrar a impossibilidade da felicidade do homem isolado
3
. Já a figura de 

Don Quixote é chamada à metáfora para ilustrar a utopia que é a modificação das 

estruturas e relações de poder por um único homem, um “desvario alucinante”. 

A mensagem que queremos passar é clara, a política implica antes de tudo a 

educação do homem, apenas uma população materialmente educada poderá estabelecer 

uma sociedade justa, independente de qualquer compreensão de justiça, é necessário 

montarmos um exército de cavaleiros da Mancha para transformar a utopia quixotesca 

em projeto de Estado. 

Nesse sentido, BURGELIN, ao prefaciar o Contrato Social diz “multipliquemos 

os Émiles e talvez chegue um dia em que a aventura da cidade antiga poderá recomeçar 

sob uma nova forma
4
”. 

Portanto, a educação é uma questão extremamente sensível à política e à 

democracia. Informa a política pelas razões que expomos; é sensível à democracia, pois 

é por meio da educação que é formado o cidadão solidário e corresponsável pela 

escolha e promoção do bem comum; e é sensível à dignidade humana uma vez que 

viabiliza o desenvolvimento das capacidades necessárias para a realização da 

autodeterminação, ou seja, da busca do indivíduo pelos seus interesses na esfera 

privada. Portanto, as duas facetas abstratas do homem concreto, o cidadão e o indivíduo, 

dependem diretamente do direito à educação para sua plena realização.  

 Para além de ROSSEAU e influenciados por ele, dois dos maiores expoentes da 

filosofia da modernidade enxergam na educação um papel fundamental na Sociedade 

                                                           
3
 Mais recentemente, esse mesmo espírito repassado no livro “As Aventuras de Robson Crusoé” pode ser 

encontrado na obra de Christopher McCandles e filme de nome homônimo, “Into the Wild”. Na narrativa, 

a personagem descobre a duras penas que a liberdade só é real quando compartilhada, no origal, 

“happines is only real when shared”. 
4
 ROSSEAU, J. J. O Contrato Social. São Paulo: Marins Fontes, 2003. 
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moderna. Pois, como dito a educação promove autodeterminação essencial para 

filosofia de KANT e é através dessa que o cidadão se torna apto para participar na 

esfera da eticidade descrita por HEGEL (terceira e mais importante arena do exercício 

da liberdade, compondo o ponto de chegada das duas esferas anteriores e 

complementares a ela, o direito abstrato e a moralidade
5
). 

 Dessa forma, o direito à educação adquiriu um consenso raro entre os direitos 

fundamentais, notadamente entre aqueles chamados de direitos sociais, uma vez que é 

impossível encontrar uma defesa séria da necessária manutenção da ignorância da 

população, pelo menos não desde o início da caminhada da democracia no mundo 

moderno, assim, sua defesa é feita por autores diametralmente opostos como ADAM 

SMITH e KARL MARX. Para além, ainda que existam óbvias, eventuais e mesmo 

sadias discordâncias em torno do conteúdo e objetivo da educação, também é consenso 

que pelo menos parte dessa educação seja dever do Estado e da Família e nunca uma 

exclusividade da iniciativa privada. 

 No Brasil, a obrigação do Estado no oferecimento de alguma educação existe 

desde o império e o compromisso com a eliminação do analfabetismo desde a primeira 

república. A atual Constituição, assente da dignidade da pessoa humana e que tem por 

objetivo a redução das desigualdades sociais e regionais, bem como a promoção do bem 

de todos reconhece o papel instrumental da educação na busca dessas metas e é, sem 

dúvidas, a Carta mais generosa em relação ao direito à educação, estabelecendo-o como 

direito fundamental de aplicabilidade imediata e destinado uma série de disposições 

sobre o exato conteúdo e as responsabilidades da esfera pública e privada na 

concretização do direito. 

 Não obstante, essa normatividade não logrou impor-se sobre a realidade e a 

situação da educação brasileira é precária (ainda que progresso tenha sido feito nas 

últimas décadas, não negamos). Não apenas em termos absolutos, também 

comparativamente a situação da educação no Brasil é vergonhosa; estamos mal 

posicionados não apenas em nível global, como também regional, ficando para trás de 

países economicamente mais frágeis#. 

 Internamente, os recém-atingidos números (98% das crianças na escola e a 

proximidade da erradicação do analfabetismo) mascaram a perpetuação das 

                                                           
5
 HEGEL, G. W. F. Filosofia do Direito. 2ª ed. São Leopoldo: Unisinos, 2010. 
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desigualdades regionais e sociais, demonstrando que muito pouco foi feito desde a 

promulgação do texto constitucional para consecução desses dois objetivos.    

 O Iniciativa Global pelas Crianças na Escola, relatório do UNICEF (2012), 

aponta que das aproximadamente 350.000 crianças entre 11 e 14 anos fora da escola, 

mais de um terço estão no Nordeste e aproximadamente dois terços são negras. Em 

termos econômicos, apenas 8.472 crianças estão ambientadas em famílias com renda 

per capita superior a dois salários mínimos e estão foram da escola (de um universo de 

mais de 350.000!), o restante dessas crianças são membros de núcleos familiares com 

renda inferior a exemplificada.  

 Para além das vagas, salienta-se que a Constituição não garante apenas a 

educação formal através da abertura dos espaços, mas também impõe que a educação 

perseguirá princípio da qualidade do ensino. Assim, já próximos da universalização do 

acesso, os profissionais da educação voltam suas atenções às questões de conteúdo, 

buscando ferramentas aptas à promoção e aferição dessa qualidade. 

 Em um esforço multidisciplinar nos indagamos sobre a possibilidade do 

Judiciário avaliar em juízo a presença ou não de um ensino de qualidade e quais as 

eventuais consequências da constatação da falha na oferta pelos poderes públicos. 

 A situação se agrava no momento em que vivemos a chamada condição pós-

moderna
6
, um tempo dito de superação das ideologias, com a pulverização das fontes de 

poder e consequente remodelagem do princípio da soberania e a relação entre Nações. 

Nesse contexto, vivemos a crise do Estado Social, como uma consequência da 

mundialização do capital, nela há o questionamento da possibilidade de manutenção de 

um Estado de Bem-estar e a reaplicação de velhas receitas liberais que ameaçam a 

capacidade de prestação dos direitos sociais pelos Estados. 

 É natural que em um cenário tão inconstante, de mudanças substanciais na 

compreensão do Estado Nação, vários dos princípios e ideias relacionados ao Estado 

estejam sendo revisitados. Esse fato não fugirá de nossa análise, por exemplo, 

analisaremos a seu tempo os novos contornos da separação dos poderes e do pacto 

                                                           
6
 HARVEY, David. A condição pós-moderna... Não acreditamos que haja características suficientes para 

superação do paradigma da modernidade; assim como não enxergamos o fim da História como desenhado 

no famoso exercício de futurologia do historiador Francis Fukoyama. O que se observou foi a 

consolidação de um liberalismo econômico que avançou contras as conquistas do Estado Social no afã de 

estabelecer velhas práticas ante o desaparecimento de qualquer sistema de produção concorrente, gerando 

como consequencia o exato oposto de sua promessa, a saber, o aumento das desigualdades, seja entre 

Nações ou no interior delas.   



18 
 

federativo tendo sempre como recorte a perspectiva de concretização do direito à 

educação.  

A relação entre os poderes como concebida nos primórdios do 

constitucionalismo sofreu inúmeras contribuições da história, importa saber, hoje, qual a 

função a ser desempenhada pelo Judiciário nessa insidiosa relação que é travada no seio 

de uma sociedade hipercomplexa, tornando-se, pois, objeto desse estudo procurar 

entender as consequências concernentes às possibilidades de concretização dos direitos 

sociais e o controle de suas políticas públicas. 

No que concerne ao pacto federativo, analisaremos no capítulo sobre a educação 

no ordenamento brasileiro as responsabilidades de cada ente federado como concebidas 

pela própria Constituição, destacando que o federalismo é uma ferramenta de 

concretização dos direitos fundamentais e não um fim em si mesmo, portanto, a 

interpretação deve dar primazia à concretização da educação e não a discussão do pacto 

como um dogma instransponível.    

Não nos cabe analisar cada uma das causas e consequências da má oferta de uma 

educação de qualidade no Brasil, ainda que seja um assunto riquíssimo e com o qual 

flertaremos em alguns momentos, ainda que de maneira acessória, como forma de 

informar e enriquecer nosso trabalho.  

Nosso objetivo é investigar o papel que pode e deve ser desempenhado pelo 

Judiciário por meio da jurisdição constitucional na concretização do direito social 

fundamental à educação; na formação de nossos Emílios, aqui encontramos a 

justificativa de nosso título, exatamente a contribuição da Deusa grega da justiça
7
 

(Diké) na formação do cidadão (Emílio). 

 De partida temos em consideração que certamente não deverá ser um papel de 

primazia e sim de colaboração com os demais poderes, uma vez que todos eles são 

diretamente vinculados aos direitos fundamentais pela própria Constituição. Em nossa 

análise não perderemos de vista as relações entre os sistemas parciais que compõe a 

Sociedade hipercomplexa de hoje, notadamente, mas não exclusivamente, os sistemas 

da política e do direito.    

                                                           
7
 Outras representações para uma deusa da justiça poderiam ser possíveis. A versão romana para a Diké é 

Iustita, ambas são representadas por portarem a espada e a balança, sendo a deusa romana acrescida da 

venda que representa a imparcialidade. Outras Deusas associadas as justiça são Atenas e Têmis, no 

entanto, representam a justiça dos Deuses e não dos homens. Diké e Iustita, pelo contrário, representam a 

justiça na terra, a justiça dos homens, sendo figuras mais aproximadas ao trabalho. A escolha por Diké ao 

invés de Iustita não é meramente estética, faz homenagem as inspirações da cultura grega sobre as quais 

se erguer Rosseau e marca o posicionamento do autor que a nossa justiça enxerga e enxerga muito bem, 

passando longe de cumprir a promessa da imparcialidade da venda de Iustita. 
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Para realização do feito a dissertação é dividida sistematicamente em cinco 

capítulos e uma conclusão. Panoramicamente, os três primeiros capítulos visam a 

posicionar o autor dentro da teoria do direito sobre o constitucionalismo, direitos sociais 

e sua dogmática. Nos capítulos finais são traçados os contornos dos direitos e 

obrigações relacionados à educação no ordenamento brasileiro e é analisada 

criticamente a atuação do judiciário na concretização desse recorte legislativo. 

Na introdução e primeiro capítulo são traçados a problemática e os objetivos 

da investigação, bem como as premissas teóricas que norteiam o trabalho científico, 

contando ainda com uma breve evolução do constitucionalismo até sua feição social. 

Essa incursão histórica se mostra imprescindível, pois as questões sensíveis ao trabalho, 

como a separação dos poderes e os direitos fundamentais, surgem e se desenvolvem 

inseridos nesse contexto histórico, de forma que essa exposição é necessária para 

compreensão de suas manifestações hoje. 

O segundo capítulo é destinado à construção da área de proteção normativa do 

direito à educação no Brasil, sendo antecedida por uma evolução histórica da 

positivação desse direito nas constituições brasileiras. A exposição tem o condão de 

demonstrar o caráter simbólico dessa legislação, uma vez que os compromissos com a 

educação existem e são desrespeitados sintomaticamente há quase dois séculos. 

 Na parte específica da construção da área normativa são levados em 

consideração os dispositivos constitucionais atuais concernentes á educação, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, a política pública da área, intitulada 

Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2010) e seu substitutivo, o PNE (2011-2020) 

ainda em processo de votação. 

No terceiro capítulo trataremos da eficácia dos direitos sociais. Como dito, a 

intenção é marcar o posicionamento do autor sobre as premissas que se trabalha, 

portanto, explicitar o ponto do qual nossa coruja de minerva alça vôo. O intuito 

principal é apresentar críticas às visões que diminuem a eficácia dos direitos 

fundamentais sociais, estabelecendo uma separação rígida entre esses e as liberdades 

individuais. Assim, analisamos a conhecida indiferenciação de direitos em função dos 

seus custos e endossamos a classificação de direitos entre os de resistência e à 

prestação, podendo ser preenchidos ora pelas liberdades individuais ora pelos direitos 

sociais. Portanto, na linha de autores como NOVAES enxergamos a possibilidade de 

uma teoria una dos direitos fundamentais, inclusive, em função de uma escolha do 
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constituinte brasileira que não pode e não deve ser ignorada por interpretações 

restritivas. 

O quarto capítulo é a decorrência natural das implicações feitas nas páginas 

anteriores a ele. Assim, a partir de teoria liberal dos direitos fundamentais e sua 

compreensão da existência de direitos com área de proteção construída normativamente, 

a exemplo da propriedade, tentamos explicitar a possibilidade de enquadrar os direitos 

sociais também dentro dessa dogmática e assim aplicando a esses direitos os mesmos 

institutos preconizados pela teoria liberal, a saber, área de proteção, intervenção, limites 

da intervenção e limites dos limites, acrescentando a essa dogmática a questão da 

reserva do possível, o conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a vedação do 

retrocesso. No entanto, analisamos criticamente cada um desses institutos nos 

posicionando acerca da adequação dos mesmos ao ordenamento brasileiro. 

Por fim, no quinto e último capítulo traçamos o papel da jurisdição 

constitucional na concretização do direito à educação. Demonstramos como essa 

atuação vem sendo feita pela exposição e análise de jurisprudências de variadas 

instâncias, traçamos uma crítica a essa atuação e sugerimos mudanças adequadas a 

nossa concepção de jurisdição constitucional desenvolvida no início do capítulo. 

Em relação aos pressupostos teóricos não optamos por olhar a questão 

mediante apenas um prisma teórico e sim abarcar as mais diversas posições que podem 

contribuir para elucidação e construção de nossas conclusões. 

No entanto não é nossa meta a construção de uma torre de Babel, na verdade, 

enxergamos como FARIA
8
, uma diferenciação entre direito denúncia/direito sistema, na 

qual o direito sistema representa o direito positivo e suas influências e em sua periferia 

está o direito denúncia, representado pelas categorias que compõe a teoria crítica do 

direito (teoria marxista do direito, o critical legal studies, o direito achado na rua, a 

teoria discursiva do direito, o ceticismo jurídico, etc.). 

Em nossa compreensão, além de todo o direito posto, o direito sistema também é 

composto pelo positivismo jurídico
9
 e a teoria liberal dos direitos fundamentais. 

                                                           
8
 Cf. FARIA, José Eduardo. Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo: Malheiros, 1994.  

FARIA, José Eduardo. Direito e globalização econômica: implicações e perspectivas. São Paulo: 

Malheiros, 1996. FARIA, José Eduardo. Sociologia jurídica: direito e conjuntura. São Paulo: Saraiva, 

2008. 
9
 Não se trata aqui de um positivismo jurídico oitocentista como desenvolvido nos primeiros anos do 

constitucionalismo liberal. A redução do positivismo a essa sua antiga caricatura, onde o juiz é mero 

executor da lei e não existem lacunas no sistema jurídico que é capaz sempre de chegar a resposta certa, 

tem o condão apenas de confundir o debate, as construções teóricas que visam então substituir o 

positivismo, apresentada por autores que se dizem “progressistas” no mais das vezes caem num 



21 
 

Importa salientar que essa dicotomia núcleo/periferia no interior de um sistema é 

trabalhada pela teoria sistêmica luhmanniana, na qual não há hierarquia entre as funções 

desempenhada por um ou por outro, a periferia, inclusive, mais sensível às questões do 

ambiente, é quem garante a abertura cognitiva do sistema mediante irritações com o 

ambiente
10

. 

A crítica jurídica pode apontar lacunas e limites do sistema, é dessa relação 

dialética entre sistema e periferia que o direito evolui com a incorporação pelo sistema 

de questões trazidas pela periferia, muitas vezes em sintonia com reivindicações da 

Sociedade, de quem é mais próximo. 

No Brasil, a crítica jurídica do direito é especialmente farta, em especial nas 

últimas décadas com a redemocratização do país, um longo período de estabilidade 

política marcada pela alternância de projetos políticos no país e a edição de uma 

Constituição social que tem a pretensão de regular uma variedade de setores da 

Sociedade. 

Assim, no pano de fundo filosófico de nosso trabalho temos como sistema a 

concepção ocidental de dignidade da pessoa humana, erigida sobre fundamentos 

kantianos de liberdade e em sua periferia a ideia hegeliana de liberdade situada na esfera 

da eticidade, bem como a ideia de reconhecimento desenvolvida por autores como 

HORNNETH e TAYLOR. 

No campo do direito temos o positivismo jurídico mais atual, calcado na teoria 

sistêmica de LUHMANN, com a separação da sociedade em sistemas parciais 

operacionalmente fechados, porém cognitivamente abertos e em sua periferia estarão às 

teorias moralistas do direito representada por autores como ALEXY e DWORKIN, a 

teoria geral do direito marxista elaborada por PASUKANIS e atualizada por autores 

como HARVEY, WOOD e KASHIURA JUNIOR, bem como a aplicação da teoria do 

discurso ao direito, apresentada por HABERMAS. 

Por fim, em relação à teoria liberal dos direitos fundamentais, que compõe 

também o direito sistema e é trabalhado por autores como SCHLINK e PIERTOH na 

Alemanha e MARTINS e DIMOULIS no Brasil, temos as demais teorias dos direitos 

fundamentais sistematizadas por BOCKENFÖRDE, de especial relevância para o nosso 

trabalho a teoria socialdemocrata dos direitos fundamentais trabalhados por SARLET. 

                                                                                                                                                                          
moralismo jurídico pouco racional que legitima o exercício de um jurisdição arbitrária. Para um visão 

adequada sobre o positivismo hoje Cf. DIMOULIS e BOBBIO.  
10

 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 113. 
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Portanto, a dinâmica do trabalho é analisar esse movimento dialético entre 

direito sistema/direito denúncia, apresentando sempre a situação como posta, mas nunca 

nos contentando com um trabalho meramente descritivo, portanto apresentamos as 

críticas e soluções oriundas da periferia do sistema. Um exemplo recente e claro dessa 

evolução impulsionada perifericamente foram os debates que anteciparam a decisão do 

STF acerca das uniões entre pessoas do mesmo sexo, quando se via claramente na 

sociedade e na mídia a necessidade da garantia de uma liberdade enquanto 

reconhecimento da igual dignidade dos homoafetivos, dentro de uma perspectiva da 

teoria do reconhecimento
11

. 

Mas os exemplos são muitos, a própria história dos direitos humanos é uma 

história de luta periferia/sistema com a gradual concessão pelos poderes estabelecidos 

de direitos aos cidadãos como condição para manutenção das relações de poder. A 

verdade que salta aos olhos é o mais distante possível de uma teoria jusnaturalista que 

enxerga os direitos humanos como inerentes às pessoas pela sua simples condição 

humana, abstraindo e mascarando o árduo processo por trás dessas conquistas.    

 Portanto, é nesse espírito que se desenvolve o trabalho, no objetivo de contribuir 

para a construção de uma dogmática dos direitos fundamentais sociais adequada à 

realidade brasileira, destacando o papel que pode e deve ser desempenhado pelo Poder 

Judiciário na concretização desses direitos. O direito à educação é o objetivo por 

excelência de nossa abordagem por dois grandes motivos, sendo o primeiro a 

necessidade de escolha decorrente da impossibilidade de tratar todos os direitos sociais 

contemplados pela Constituição e o segundo a importância da educação na realização 

dos dois homens abstratos que compõe a pessoa humana, o indivíduo e o cidadão.       

 

1.1.  O constitucionalismo social democrático e os direitos fundamentais 

 

Um exame detalhado da evolução histórica dos direitos humanos
12

, desde sua 

gênese universalista até sua concepção atual particularista como direitos fundamentais, 

                                                           
11

 No entanto, o canal elegido para garantia dessa proteção deveria ser o Parlamento, através das lutas 

sociais por esse reconhecimento e não o sistema judiciário que aleija a discussão e infantiliza a população, 

assumindo o papel de um juiz-herói, figura extremamente danosa para a democracia, como de resto 

deverá ficar claro no decorrer de nosso trabalho. 
12

 A doutrina faz aqui uma diferenciação terminológica útil que reproduzimos. Direitos humanos e 

direitos fundamentais se referem basicamente as mesmas posições de proteção, garantia ou exigência de 

prestações dos indivíduos frente ao Estado, no entanto, direitos humanos referem-se a essas posições no 

plano do direito internacional dos direitos humanos enquanto que os direitos fundamentais se referem a 

positivação desses direitos por uma ordem constitucional. 
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em face de todas as suas dimensões
13

 assumidas e suprassumidas ao longo desse 

processo, certamente não caberiam no objetivo do presente trabalho. Portanto, nosso 

corte metodológico considera apenas os aspectos mais relevantes que informam a 

pesquisa
14

. O resgate histórico não se pretende exaustivo, tem o condão de revelar o 

processo de criação dos direitos sociais. O objetivo do presente estudo é contribuir para 

uma melhor compreensão das problemáticas que os envolvem e de sua importância na 

concretização da ideia de democracia. 

Com efeito, a história dos direitos fundamentais está intrinsecamente ligada à 

história do Estado, de modo que cada nova dimensão dos direitos sociais corresponde 

ao surgimento de um novo tipo de Estado e a superação de seu antecessor. No entanto, 

trabalhar o desenvolvimento do Estado também não é nosso objetivo, e sim focar numa 

resumida história dos direitos fundamentais, apenas tangenciando a questão da teoria do 

Estado
15

. 

Ainda quem muitas das ideias de que se apossa o constitucionalismo sejam 

conhecidas da humanidade desde a antiguidade – o que leva muitos autores a falarem 

sobre uma pré-história do constitucionalismo e dos direitos fundamentais
16

 – 

acreditamos que o constitucionalismo surge como fenômeno histórico com a construção 

do Estado Liberal, imediatamente após, e como consequência, da Era das Revoluções 

do século XVIII. 

Nesse primeiro momento, as necessidades políticas eram o distanciamento das 

formas de relação de poder construídas pelo sistema absolutista, portanto, era 

imprescindível: a) a separação das funções de legislar e aplicar o direito e a distribuição 

dessas à órgãos distintos e b) o fim dos privilégios das castas e o reconhecimento dos 

direitos da burguesia emergente. Essas necessidades deram origem às duas 

características mais marcantes do constitucionalismo, a separação de poderes e a 

                                                           
13

Antes mencionadas como gerações de direitos fundamentais, o termo foi substituído por “dimensões”, 

pois “geração” sugeriria uma superação da mais recente pela sua predecessora, o que de todo não 

acontece, enquanto que “dimensão” dá a exata ideia de complementariedade entre as esferas. Assim, as 

diferentes dimensões (individual, social e coletiva, a despeito de outras classificações que vão além 

dessas) são supra-sumidas. HORTA faz alusão à metáfora de três círculos concêntricos em rotação, a 

força centrífuga do movimento leva o círculo menor a se expandir em direção do maior, enquanto que o 

mais externo tenderia a se expandir sobre o ambiente, reconhecendo novas posições como integrantes dos 

direitos fundamentais.    
14

 Para uma visão mais ampla da historicidade dos direitos humanos e fundamentais: COMPARATO, 

HORTA. 
15

 Para aprofundamento no tema Cf. BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. 8ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010. 
16
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garantia de direitos. Assim, em franca oposição ao Estado Absoluto surge o Estado 

Mínimo.  

Axiologicamente essas mudanças foram conduzidas pelas ideias do iluminismo e 

do jusnaturalismo que refletem decisivamente no teor da Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789 (DDHC). Vejamos, a Carta Política prescrevia que “os 

homens nascem e são livres e iguais em direitos”
17

 e determinava que o objetivo de toda 

associação política, portanto, do Estado em si, seria “a conservação dos direitos naturais 

e imprescritíveis do homem”
18

 que, no entanto, seriam apenas “a liberdade, a 

propriedade, a segurança e a resistência à opressão”
19

. Para além dos direitos civis 

elencados, havia também o reconhecimento dos direitos políticos de participação e 

garantias processuais individuais. 

Do próprio título da Declaração (do homem e do cidadão) e dos direitos por ela 

reconhecidos, vê-se claramente a separação entre Estado e Sociedade operada pelo 

capitalismo liberal emergente, sendo as ferramentas dessa operação o 

constitucionalismo e os direitos civis e políticos.  

Essa dicotomia também separa o ser humano entre homem e cidadão; o 

indivíduo individualista da esfera privada (Sociedade) e portador dos direitos civis e o 

cidadão que atua na esfera pública (Estado) pela dos direitos políticos de participação. 

A única compreensão de igualdade do período é a concepção da igualdade 

jurídica ou formal, pois se acreditava que a função do Estado era intervir minimamente 

na esfera privada, nela, os indivíduos buscariam livremente seus projetos de boa vida; a 

melhor maneira para respeitar essa busca individual seria tratar todos os homens como 

iguais perante leis genéricas e abstratas, ignorantes e afastadas da realidade. 

Como explicado o termo “dimensão” sugere uma não superação de categorias de 

direitos fundamentais, portanto, desde advento do constitucionalismo até os dias de 

hoje, foram somados aos civis e políticos direitos de tipologias diferenciadas sem que os 

direitos de primeira dimensão tenham perdido a sua importância. Assim, não existe uma 

hierarquia entre dimensões de direito como pretendem sugerir algumas teorias dos 

direitos fundamentais
20

. 

                                                           
17

 Art. 1º da DDHC. 
18

 Art. 2º da DDCH 
19

 Art. 2º da DDCH. 
20

 BÖCKENFÖRDE sistematizou diferentes olhares acerca dos direitos fundamentais existentes a sua 

época em cinco diferentes teorias dos direitos fundamentais, agrupadas em dois grupos maiores, a teorias 

subjetivistas (teoria liberal e social democrata) e teorias subjetivistas (axiológica/principiológica, 

institucional/cosmopolita e funcional democrata). A teoria funcional democrata, por exemplo, defende a 
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Não obstante as boas intenções proclamadas pelo constitucionalismo clássico, o 

projeto político liberal não logrou êxito na construção de uma igualdade material entre 

os homens, na verdade, no período do Estado Liberal existia um verdadeiro abismo 

entre o logos e o topos, entre palavra falada e materialidade, mascarados por uma 

igualdade jurídica que igualava os desiguais em benefício dos economicamente mais 

fortes. Com efeito, a liberdade de todos tornou-se a liberdade daqueles que possuíam 

propriedade e a igualdade jurídica dos contratos criou a abstração necessária (a falsa 

ideia de equivalência entre as partes) para a opressão do homem. 

Em suma, a liberdade como concebida pelo liberalismo clássico legitimava a 

exploração do homem pelo homem
21

. 

É essa realidade que vai criar o contexto sociológico que vai exigir a superação 

do paradigma liberal e sua substituição pelo constitucionalismo social, como 

fundamentos axiológicos e estrutura jurídica própria.  

Variados momentos históricos vão intensificar as desigualdades sociais e entre 

Nações nesse período, catalisando o processo de modificação de paradigmas, sendo 

notáveis, a revolução russa
22

, as duas grandes guerras e suas consequências econômicas. 

Não são poucos os autores que relacionam a emergência do socialismo no bloco 

centro-oriental europeu como consequência imediata de ascensão do Estado Social, 

como resposta do sistema capitalismo às promessas do socialismo, concessões ao 

homem explorado. BONAVIDES chega a afirmar que “o Estado Social foi, no 

Ocidente, a grande consequência da Revolução Russa
23

”. A afirmação é em parte 

procedente, sem dúvida a Revolução do proletariado serviu de exemplo para a 

composição do conteúdo das reivindicações sociais no Ocidente, no entanto, essa 

perspectiva fecha os olhos para outra grande consequência da Revolução russa, a saber, 

o surgimento dos Estados totalitários socialistas. No entanto, é importante abandonar 

qualquer abordagem historicista ideológica (de esquerda ou de direita), pois tão pouco o 

                                                                                                                                                                          
primazia daqueles direitos fundamentais diretamente ligados às questões sensíveis da democracia, como a 

liberdade de reunião ou livre expressão do pensamento, no entanto, acreditamos e optamos por uma teoria 

una dos direitos fundamentais que não os hierarquiza, nos posicionando dentro de uma teoria subjetivista 

entre a teoria liberal e a social democrata.  
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 “Expunha, no domínio econômico, os fracos á sanha dos poderosos. O triste capítulo da primeira fase 

da Revolução Industrial de que foi palco o Ocidente, evidencia, com a liberdade de contrato, a desumana 

espoliação do trabalho, o doloroso emprego de métodos brutais de exploração econômica, a que nem a 

servidão medieval se poderia, com justiça, equiparar”. BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao Estado 

social. 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 59. 
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 Tida por HOBSBAWAN como a revolução por excelência da história da humanidade, por ter sido a 

única que apresentou como solução uma radical mudança no sistema de produção capitalista#. 
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 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao Estado social. 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 209 e 

ss. 
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totalitarismo está associado, é exclusividade ou mesmo é inerente ao socialismo
24

, uma 

vez que também o regime capitalista proporcionou à história da humanidade regimes 

totalitários como as ditaduras fascistas do inicio do século passado, ou mesmo, mais 

próximo à realidade brasileira, as ditaduras militares latino-americanas da outra metade 

desse mesmo século, como a chilena e a brasileira.  

Era mais que natural que os trabalhadores do ocidente, com péssimas condições 

de trabalho e vida, se sentissem tentados e simpáticos à Declaração de Direitos do Povo 

Trabalhador e Explorado de 1918, assim, era essencial disseminar a ideia que uma vida 

digna com reconhecimento dos direitos do trabalhador também era possível dentro do 

sistema capitalista, apaziguando os ânimos mais exaltados. Dessa forma, não seria mera 

coincidência a contemporaneidade dessa Declaração com as Constituições que 

iniciaram o constitucionalismo social, a saber, Weimar (1919) e México (1917). 

Nesse ponto, o apelo e a insistência em uma tese jusnaturalista dos direitos 

humanos parece-nos ingênua ou até mesmo ideologicamente situada. Pois, a tese da 

existência de direitos humanos naturais e imprescritíveis, acessíveis à razão, cai por 

terra, uma vez que esses novos direitos sociais não eram reconhecidos na fase do 

constitucionalismo liberal (nem nuca haviam sido em outro momento histórico), assim 

como não existiam no período pré-Estado moderno. A insistência nessa tese gera ainda 

uma grave consequência ao tirar a atenção da verdadeira gênese de todo direito, a luta 

democrática pela emancipação do homem, e colocá-la como fruto do exercício da razão.  

  Hoje se entende que também o paradigma do Estado Social foi superado pelo 

menos no centro do sistema (Europa Ocidental e América do Norte) onde muitas das 

promessas desse modelo de Estado foram efetivamente cumpridas, como a 

universalização de um ensino de qualidade e amplo acesso à saúde, lançando esses 

países em melhores condições para a pós-modernidade. No entanto, nas periferias do 

sistema, onde o Brasil está inserido, a não satisfação das necessidades sociais básicas 
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 Como, por exemplo, nos faz crer os escritos de Hannah Arendt, principalmente em As origens do 

totalitarismo. ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo: anti-semitismo, imperialismo e 
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Slavoj. O amor impiedoso: ou sobre a crença. São Paulo: Autêntica, 2012, p. 11.   
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colocou essas Nações num limbo entre pré-modernidade, modernidade e pós-

modernidade
25

. 

O ocaso do socialismo e o triunfo do mercado, agora completamente 

globalizado, atacaram a questão da soberania dos Estados questionando a capacidade de 

prestação da igualdade material e a manutenção do welfarestate e dos seus custos 

públicos. No campo do direito essa tendência é sentida pelo pluralismo de fontes 

jurídicas (internacionais, regionais, locais e extrajurídicas) e na flexibilização do direito 

posto (notadamente os direitos trabalhistas, sociais, culturais e econômicos). 

 A crise do Estado Social abre passagem para o atual Estado Democrático Social 

de Direito, com o resgate do republicanismo das cidades gregas, a aproximação do 

direito constitucional ao internacional e comunitário e o primado da dignidade da pessoa 

humana. 

É dentro desse “novo” paradigma que se insere o presente trabalho; momento de 

reavaliação da relação entre poderes – em outras palavras, do próprio conceito e 

aplicação da separação dos poderes – e também da dogmática dos direitos 

fundamentais, portanto, das duas características intrínsecas ao constitucionalismo desde 

seus primeiros passos (controle do exercício do poder e garantia de direitos). Nesse 

sentido, já a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão afirma 

categoricamente que “a Sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos 

nem estabelecida à separação de poderes não tem Constituição
26

. 
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2. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À EDUCAÇÃO NO REORDENAMENTO 

BRASILEIRO 

 

 

2.1. Os direitos sociais como problema político e jurídico 

 

Existe uma óbvia e necessária relação entre direito e política. Como dissemos, 

acreditamos que a corrente jusnaturalista do direito deve ser afastada para reforçar a 

compreensão da gênese dos direitos fundamentais como resultado de um processo 

histórico de confronto de interesses.  

Assim, os diretos fundamentais são criados no meio da seara política, sendo esse 

o primeiro ponto de contato entre os dois sistemas, no entanto, as decisões proferidas no 

campo da política não podem ser preenchidas com qualquer conteúdo e nem serem 

tomadas de qualquer maneira, devem obedecer a um método específico; aqui temos a 

influência do direito na política, pois esse determina as posições fundamentais que não 

podem ser revisitadas pelo processo político constituído (cláusulas pétreas), bem como 

os procedimentos que devem ser observados para construção do consenso sobreposto 

que será futuramente positivado em forma de lei (processo legislativo).  

Essa relação é especialmente complexa no que concerne aos direitos sociais. O 

senso comum é de que esses direitos são obrigações de fazer direcionados 

essencialmente ao Estado e que, portanto, envolvem a disposição de recursos por meio 

de dotação orçamentária que observe os princípios da oportunidade e conveniência, 

enquanto que as liberdades individuais (direitos de primeira geração, dimensão ou 

categoria) seriam direito de resistência à intervenção estatal na esfera privada, exigindo 

apenas uma atitude estatal abstencionista e desprovida de custos. 

Procuramos afastar essa visão mais conservadora (direitos individuais/abstenção 

e direitos sociais/custos) explicitando a clássica teoria dos custos dos direitos 

desenvolvida por HOLMES e SUSTEIN (segundo capítulo), apresentando a 

possibilidade e conveniência de uma teoria una dos direitos fundamentais na qual tanto 

as liberdades individuais como os direitos sociais podem apresentar-se ora como 

direitos de resistência ora como direitos à prestação, implicando custos condizentes com 

cada situação. 
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É lugar comum na literatura nacional e estrangeira a citação a teoria dos 

custos
27

, nem por isso trata-se de uma posição inconteste. Há autores que insistem no 

“custo zero” dos direitos de liberdade, ora rebatendo os exemplos apresentados (como o 

custo de criação e manutenção de uma polícia ostensiva para proteção da propriedade) 

como concretizações do também fundamental direito à segurança, ora como garantias 

constitucionais dos direitos fundamentais, i. e., os custos de manutenção do sistema 

judiciário para garantia de direitos.  

A sustentação de manutenção da dicotomia em função dos custos, ainda que 

acertada, desvia a luz que foi lançada pela constatação que todos os direitos exigem 

recursos e, portanto, em situações de escassez desses sofrerão limitações, sejam esses 

direitos sociais ou individuais.   

Ainda que esse fato seja aferível pragmaticamente, os direitos fundamentais 

assumem posições de resistência e prestações de acordo com as circunstâncias fáticas, é 

inegável que na maioria das vezes encontraremos os direitos fundamentais sociais como 

direitos a prestações e, dessa forma, sofrem mais limitações e contingências políticas e 

financeiras, o que diminui as possibilidades de intervenção judicial na sua concretização 

em relação às possibilidades existentes no que concerne às liberdades individuais. 

 A antiga dicotomia, somada a uma concepção mais rígida da separação do 

poder, que foi criada no Estado liberal e se estendeu para além dele, resultaram na 

construção da ideia dos direitos sociais serem normas programáticas, mera promessas 

políticas não vinculativas à mercê da discricionariedade da Administração. Também 

essa tese, extremamente difundida no Brasil pela divisão das normas constitucionais 

proposta por SILVA, deve ser afastada, pois o constituinte de 88 é muito claro na 

decisão da jusfundamentalidade dos direitos sociais ao lado dos direitos individuais, 

portanto, gozando do mesmo regime de aplicabilidade direta e imediata. Esse tema será 

objeto de maiores considerações no próximo capítulo. 

O fato é que o princípio da separação dos poderes no Estado Democrático de 

Direito não é o mesmo que o presente no constitucionalismo liberal, isso, mais a 

fundamentalidade expressa dos direitos sociais, elevam as possibilidades de colaboração 

do Judiciário na concretização desses direitos. 

Com efeito, “a principal e mais consequente defesa dos direitos sociais foi a 

realizada, desde a época até hoje, pelo tipo histórico de Estado que se assumiu como 
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herdeiro e continuador natural do Estado de Direito liberal do século XIX
28

”. Houve 

pelo menos duas outras experiências históricas que reconheceram e até deram primazia 

aos direitos sociais frente aos individuais
29

, porém, o que habilita o Estado Democrático 

social de direito como herdeiro legítimo do Estado liberal foi a não oposição entre essas 

duas dimensões de direito e sim o estabelecimento de “uma visão complementar e 

integrada com a manutenção e aprofundamento da defesa dos direitos de autonomia 

individual
30

.”. 

A necessidade de garantia dos direitos sociais nasce como uma demanda política 

frente às condições sociais da época e tornam-se uma questão jurídico-constitucional no 

momento que adentram as Constituições Ocidentais, sendo sempre lembradas como 

pioneiras as Constituições de Weimar e a mexicana do início do século XX.  

A inclusão nos objetivos do Estado de fins sociais e consequente promoção da 

justiça social aparecem como alternativa do ocidente frente à proposta soviética, numa 

tentativa de conciliação entre igualdade material e liberdade. 

Portanto, desde seu surgimento até hoje, a discussão acerca dos direitos sociais é 

marcada por um ranço ideológico que os colocam numa posição de oposição aos 

direitos individuais, seja numa perspectiva socialista e/ou totalitária, seja por que sua 

concretização impõe uma alta carga tributária que intervém diretamente nas liberdades 

individuais. Acreditamos que essa oposição é apenas fictícia, pois numa Sociedade onde 

há liberdade sem igualdade material a relação entre os homens é de dominação e 

sujeição, portanto, o exercício da verdadeira liberdade está na concretização da 

igualdade material entre os homens. Os direitos sociais possuem uma função 

instrumental na concretização da liberdade
31

.  

Assim, a discussão envolve necessariamente questões essenciais à democracia e 

à Teoria do Estado, entre elas, quais são as funções do aparelho estatal, como se dá a 

separação dos poderes e a relação do Estado com a promoção de um ideal de boa vida, 

todas essas discussões são impregnadas de conteúdo político. 

No entanto, essa estreita ligação não implica na não diferenciação entre direito e 

política ou impossibilidade de comunicação entre essas esferas. Não devemos aceitar a 
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 NOVAIS, José Reis. Direitos sociais: teoria jurídica dos direitos sociais enquanto direitos 
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politização da política, tão pouco a separação completa entre os sistemas que inviabilize 

o controle judicial das políticas públicas que concretizam os direitos sociais, inclusive, 

por que também o Judiciário é vinculado pelos direitos fundamentais, portanto, no caso 

brasileiro, também pelos direitos sociais. 

O simples reconhecimento de uma esfera política diretamente informativa dos 

direitos fundamentais, notadamente aqueles de cunho social, não deve obscurecer as 

diferenças entre os dois domínios (política e direito), em outras palavras, a viabilidade 

de enfrentar a questão dos direitos sociais fundamentais ora como problema político, ora 

como problema jurídico, fazendo incidir sobre a metodologia escolhida na abordagem e 

nas as características específicas de cada sistema social, principalmente, “não se pode 

confundir os argumentos adequados à sua defesa e contestação  num  ou no outro 

plano.” 32 

Nossa preocupação é com a dimensão jurídica constitucional dos direitos sociais, 

notadamente o direito à educação, o que obviamente não implica primazia de uma visão 

sobre a outra ou cegueira recíproca entre os sistemas, mas sim, apenas um recorte 

metodológico possível. Atemo-nos aos problemas jurídicos decorrentes da escolha do 

legislador constituinte na positivação dos direitos sociais como fundamentais, 

especialmente o direito à educação. 

O problema jurídico constitucional mais patente em relação aos direitos sociais é 

reflexo da compreensão que se tenha de separação dos poderes e pacto federativo; o 

inegável ponto de partida do ordenamento brasileiro é a opção pela fundamentalidade 

dos direitos sociais – tornado superada a discussão da legitimidade constitucional desses 

direitos, tão importante em outros países – resta, portanto, saber a quem compete 

determinar o conteúdo desses direitos e quem possui a última palavra no assunto. 

Entendemos que a primazia na concretização está com o Poder Executivo, com o 

devido respeito à legislação infraconstitucional que especifica suas obrigações e é 

produzida pelo Poder Legislativo. Quanto melhor essa relação funcionar 

(Legislativo/Executivo) menor será a necessidade e a possibilidade de atuação do Poder 

Judiciário, a quem cabe a função de correção das políticas públicas criadas naquele 

processo. 

É natural que nos países centrais, onde a Sociedade como um todo está inserida 

num contexto de pós-modernidade – com a anterior concretização de padrões mínimos 
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em direitos sociais – haja pouca intervenção judicial em função do bom funcionamento 

das demais instituições. Naturalmente, não podemos importar e aplicar acriticamente à 

nossa realidade institutos de direito criados e desenvolvidos em outros contextos. 

Tampouco podemos ignorar o Direito Comparado como objeto de estudo para 

construção de soluções adequadas. No entanto, para utilizar a experiência comparada, 

devemos revisitar cuidadosamente no intuito de criar algo novo e adequado, portanto, 

figuras como a reserva do possível, a vedação do retrocesso e o conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais, devem ser trabalhadas em função da construção de uma 

dogmática constitucionalmente adequada à realidade brasileira, objetivo com o qual 

pretendemos contribuir. 

Na periferia do mundo globalizado, onde as condições sociais não atingiram 

suficientemente sequer um estado de modernidade, se quisermos levar a Constituição a 

sério, teremos que aceitar uma atuação mais intensa do Terceiro Poder. 

Essa intensidade não significa preponderância ou prescinde de método. As 

funções do Judiciário na periferia continuam essencialmente as mesmas que no centro, a 

saber, efetuar a correção das políticas públicas, naturalmente, os mal feitos dos demais 

poderes (sobretudo, corrupção e ineficiência) é que emprestam ao Judiciário a 

oportunidade e intensidade da atuação. Não adotamos uma postura ingênua frente ao 

Judiciário, que é igualmente passível de ser corrupto e ineficiente, no entanto, 

entendemos que a inserção de mais um controle, realizado por um poder que sofre 

menos pressão política, seja essencial a concretização dos direitos sociais.
33

 

Tem ganhado cada vez mais força nas ciências jurídicas e na jurisprudência 

brasileiras, uma visão de inversão ou cooptação de competências, pela qual o poder 

judiciário, representado por juízes Hércules oniscientes, tem assumido um papel de 

primazia na concretização dos direitos sociais na melhor lógica da “justiça a qualquer 

preço.”. 

As justificativas para a expansão política do Judiciário são muitas:
34

 a crise de 

representatividade do parlamento, a defesa das minorias e dos direitos fundamentais, 

concepções de democracia substancial entre outras. 
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Independente de seu fundamento, e queremos desde já, fazer a crítica, a essa 

posição proativa do judiciário, chamada por muitos de ativismo judicial, que pode levar 

(se não for uma questão de fato consumado), a uma redistribuição de bens 

extremamente injusta, com a captação de recursos antes destinados a muitos e entrega 

desses a uma pequena parcela bem aquinhoada da sociedade. 

Que paradoxo leva a jurisdição constitucional a, no afã de promover justiça 

social, agravar a desigualdade? A justiça trabalha numa perspectiva de micro-justiça, 

análise do caso concreto sem considerar e podendo comprometer a macro-justiça, 

diminuição das desigualdades regionais e sociais. Em outras palavras, ao invés de fazer 

o bem sem olhar a quem, a justiça olha a quem faz o bem e acaba por não ver mais 

ninguém.   

O acesso à justiça no Brasil está longe de ser igualitário, pois a população 

marginalizada ou não possui os recursos econômicos para enfrentar uma demanda 

judicial ou sequer possui a informação sobre seus direitos, como consequência “o 

ativismo judicial em matéria de direitos sociais pode contribuir para a concentração da 

riqueza com a canalização de recursos públicos escassos para os setores da população 

mais bem aquinhoados
35

.”. 

A redistribuição de bens escassos por via judicial substitui a critérios de 

necessidade e “ordem de chegada” para acesso bens como tratamentos hospitalares, por 

uma lógica do “quem pegar pegou”. Nessa dinâmica o estrato da população que se 

beneficia da redistribuição de fundos públicos por meio desse método é antes uma 

parcela economicamente mais forte, devidamente organizada e instruída, capaz de 

contratar “advogados que dominam as debilidades do sistema e que pode pagar uma 

justiça que não está ao alcance de todos” 36
. 

Parte da doutrina não só reconhece a falibilidade do Judiciário, ao enfatizar que 

uma das vantagens econômicas que pode ser comprada é a contratação de operadores 

que conhecem as debilidades do sistema e as utilizam em vantagem de seus clientes, 

assim como considera a questão da dificuldade do acesso à justiça igualitário como 

barreira para concretização dos direitos sociais via Judiciário. Essas duas questões são 

razões suficientes para enxergar o ativismo judicial com a devida cautela. 
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Não faltam exemplos para comprovação do afirmado. SARMENTO traz um 

relato
37

 que, diante de sua capacidade de esclarecer o que vem sendo exposto e dado o 

tamanho de seu potencial ofensivo à Sociedade, optamos por reproduzi-lo.  

Na decisão proferida numa suspensão de segurança (nº 1.408/SP de 2004) o STJ 

condenou o Estado de São Paulo a fornecer medicação de alto valor, fabricada no 

exterior e que teve sua importação proibida pela ANVISA em função de pesquisas que 

haviam comprovado a sua ineficácia
38

. 

Na ocasião, por meio de uma retórica humanista foi dada total primazia à 

dignidade da pessoa humana, representada e promovida pelo direito à saúde, contra 

quaisquer considerações práticas e de cunho orçamentário. Não é admissível que o 

Judiciário desconsidere a recomendação do órgão técnico responsável pela avaliação de 

novos tratamentos médicos, que declarava a ineficácia do tratamento de alto custo em 

questão, e promova a garantia desse procedimento a um número reduzido de pessoas – 

usualmente pertencentes às altas classes da Sociedade – em detrimento dos valores 

destinados a toda a população. 

Todavia, ainda que seja imprescindível que o Judiciário mostre reverência frente 

às questões orçamentárias, não significa que todas as vezes que se encontra frente a elas 

tenha que ceder.  

Infelizmente, ainda existem no Brasil situações de claro desrespeito aos direitos 

sociais, quando, por exemplo, sequer exista uma política pública para um dado campo 

ou ainda quando a existente for gritantemente insuficiente (irrazoável), essas são 

situações nas quais o Judiciário deve impor aos demais poderes a implementação dessas 

políticas. 

Por exemplo, é completamente insustentável a situação da educação básica em 

algumas áreas do sertão nordestino, onde uma mesma professora, dentro de um 

reduzido espaço e sem nenhuma estrutura, ministra aulas para crianças de diferentes 

séries. Em situações como essa, que são mais comuns que o desejável, ainda que 

existam a legislação que regulamente o direito à educação (Lei de Diretrizes e Base da 

Educação) e a política pública referente (Plano Nacional da Educação), a omissão está 

impudente e deve ser reconhecida pelo Judiciário com consequente surgimento de 
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obrigação de fazer das autoridades competentes sob pena de multa e crime de 

responsabilidade. 

Os casos de possibilidade de intervenção são ainda mais claros para aqueles 

direitos com dotações orçamentárias previstas na própria Constituição, como é o caso 

do direito à educação. Constatado em juízo que os entes federados não investiram o que 

lhes é obrigado, cabe ao Judiciário impor essa implementação até o atendimento dos 

pisos previstos
39

, caso ainda assim não exista verba suficiente, é possível condicionar a 

aprovação das mesmas para a próxima Lei de Orçamento Anual (LOA), pois também o 

orçamento é uma ferramenta à concretização de direitos sociais e não um fim em si 

mesmo, não podendo ser elevado a condição de dogma intransponível, como de fato é 

comum acontecer quando do uso retórico da reserva do possível pelos poderes públicos 

com intuito de eximirem-se de seus deveres constitucionais. 

A dimensão política e jurídica e a confusão dos argumentos que informam uma e 

outra área é um problema afeto a todos os direitos fundamentais, notadamente os 

sociais, no entanto, é especialmente relevante no que concerne ao direito à educação, 

objeto por excelência de nosso trabalho. 

Diferentemente do direito à saúde, com ampla repercussão judicial, o direito à 

educação é pouco debatido no campo jurídico, sendo poucas as produções 

jurisprudenciais e doutrinárias sobre o tema, ainda mais se comparada àquelas 

destinadas a discussão de outros direitos sociais. 

Nossa hipótese justificadora desse fato é de cunho socioeconômico e não pode 

ser devidamente investigada e exaurida nessa oportunidade, acreditamos tratar-se de 

uma questão estratégica, explicamos, a falta de saúde atinge de maneira indistinta todas 

as classes sociais, consequentemente, é uma questão que abarca a população mais 

aquinhoada e capaz de litigar em juízo, a mesma parcela populacional que resolve a 

questão educacional no mercado das instituições básicas privadas e, portanto, não 

possui o interesse na utilização do recurso estratégico do judiciário para educação como 

possui para a saúde. Assim, as ações mais relevantes sobre educação tendem a serem 

demandas coletivas promovidas por substitutos processuais de caráter público como o 

Ministério Público ou privado no caso das organizações não governamentais (ONG’s). 
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Dito isso passaremos agora a analisar o desenvolvimento histórico do direito à 

educação no Brasil para em seguida traçar o atual perfil constitucional desse direito, 

tarefa que dialoga intensamente com o caráter político e jurídico do direito fundamental 

social à educação. 

 

2.2. Breve histórico da educação no Brasil 

 

Lançando luz em momentos históricos específicos do desenvolvimento 

brasileiro, nosso objetivo é demonstrar como o direito à educação – tema bastante atual– 

faz parte das preocupações sociopolíticas (inclusive constando no direito positivo) há 

séculos. A imposição constitucional da erradicação do analfabetismo, por exemplo, 

existe desde a Constituição da Primeira República (1889 – 1930). 

No entanto, esse, como muitos outros compromissos, há muito caracterizados 

como deveres do Estado e da Sociedade, nunca foram honrados e o analfabetismo 

persiste até os dias de hoje; fato simplesmente inaceitável em um país que pretende se 

levar e ser levado à sério. A situação é especialmente aviltante se compararmos essa 

realidade social com o desenvolvimento econômico brasileiro, onde há crescimento 

econômico significativo sem substanciais melhoras nos indicadores sociais, bem como 

na confrontação do pífio desempenho nos índices educacionais brasileiros com os de 

outros países de perfis semelhantes.  

O reconhecimento precoce do direito à educação, o desrespeito sistemático às 

normas referentes à área e o contraste com a melhoria nos níveis de desenvolvimento 

econômico brasileiro apontam para uma necessidade/obrigatoriedade de investimento 

maciço na área da educação, como forma de honrar promessas do passado e garantir o 

real desenvolvimento do país para o futuro, e não um desenvolvimento apenas 

econômico, mas com redução das desigualdades sociais e regionais e a criação de reais 

oportunidades de participação de uma população formal e materialmente educada via os 

canais democráticos de exercício do poder.     

O primeiro texto constitucional a tratar em dispositivo próprio e de maneira 

direta o direito à educação foi a Constituição do Império de 1824, um texto 

marcadamente anacrônico em função da tentativa de conciliação de suas influências 

iluministas, advindas da ainda recente Revolução Francesa, e dos privilégios das classes 

dominantes no Império que mantinha. 
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Inclusive, por não ser do interesse das classes dominantes a real educação da 

população, o tratamento dispensado a essa área é bastante reduzido, trata-se, na verdade, 

da reprodução do pensamento vigente à época, de que a educação deveria ficar a cargo 

da Igreja e da Família
40

. 

Assim, apenas dois dispositivos, partes integrantes do art. 179 dessa 

Constituição, que enumerava os direitos civis e políticos, tratam sobre a educação, os 

números 32 e 33, que dispunham, respectivamente, que a instrução primária seria 

gratuita a todos os cidadãos e que seriam garantidos colégios e Universidades onde 

seriam ensinados os elementos básicos das ciências, belas-artes e artes. No entanto, 

esses mandamentos não surtiram quase nenhuma repercussão na realidade, visto que, no 

advento da Primeira República mais de 80% da população continuava analfabeta. 

A primeira Constituição Republicana, 1891, inaugura um novo sistema político 

com o fim da monarquia, baseado nos ideais da democracia, da federação e do fim dos 

privilégios honoríficos. Porém, ainda que representasse avanços democráticos em 

relação ao Império, “o regime republicano não representou o fim de um sistema elitista, 

todavia não deixou de ocasionar uma relativa abertura de canais propiciadores de 

participação popular nos processos políticos do país
41

.” Portanto, percebemos que a 

característica peculiar brasileira de manutenção das forçar dominantes – ainda que com 

novas roupagens – durante as fases de transição e reorganização do poder é bastante 

antiga. 

O fato é que a necessidade da expansão da educação e a natural efervescência 

típica dos momentos nos quais há mudanças de regime levaram os intelectuais à 

discussão de grandes temas nacionais, como o real exercício da democracia, o pacto 

federalista, a industrialização e também a educação popular, em suma, questões 

relacionadas à modernização do país.  

Já naquela época, entendia-se a educação como a chave para o desenvolvimento 

nacional, GHIRALDELLI, ao comentar esse período, diz que “no bojo dessa discussão 

emergiu o entusiasmo pela educação, insistindo na ideia de que os problemas do país só 

poderiam ser resolvidos com a extensão da escola elementar ao povo
42

”.  

Quais as razões que levaram ao fracasso desses entusiastas da educação? Sem 

grandes surpresas, também os motivos são sobejamente conhecidos. 
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Os primeiros anos da República, durante os governos militares de Deodoro da 

Fonseca e Floriano Peixoto, foram marcados pelo protagonismo compartilhado das três 

forças que juntas possibilitaram o golpe militar de 15 de Novembro de 1889, a saber, 

uma parcela dos militares, uma classe média urbana e os cafeicultores do Oeste paulista. 

Porém, na melhor perspectiva marxista da história, os verdadeiros vitoriosos 

seriam os fazendeiros do Oeste paulista, pois controlavam a economia brasileira baseada 

na exportação de café e lograram monopolizar o exercício do poder estatal em suas 

mãos, afastando tanto os militares quanto os intelectuais representantes da classe média. 

Com isso, os grandes temas nacionais que citamos, que floresciam sobre a perspectiva 

otimista de um futuro mais brilhante para a Nação, caíram em esquecimento, junto com 

a questão da educação popular. 

   

“As oligarquias cafeeiras, uma vez solitárias no exercício do poder 

governamental, imprimiram à Nação um estilo de vida ruralístico, 

onde as questões sobre democracia, federalismo, industrialização e 

também educação deixavam de ser prioritárias. [...] colocando os seus 

interesses como interesses da Nação como um todo, recorreram 

sucessivamente aos banqueiros internacionais no sentido de obter 

empréstimos para o financiamento da lavoura do café, endividando o 

Estado e socializando os prejuízos
43

”. 

 

É assustador observar a atualidade dessa narrativa, pois, trocando-se os atores, o 

espaço temporal e o geográfico (de uma esfera nacional para uma seara internacional), 

não temos praticamente nada de diferente entre a política conduzida pelos cafeicultores 

paulistas do século XIX e os agentes financeiros do mercado de capitais no pós-crise de 

2008.  

Ainda hoje, por meio da utilização do aparelho estatal, é comum a apropriação 

dos lucros pelos agentes econômicos e socialização dos seus prejuízos. Esse processo 

ocorre através da captura dos representantes políticos pelo poder econômico pelo 

financiamento de suas campanhas. Assim, é possível mascarar o interesse desses 

agentes privados como interesses públicos
44

. É exatamente o que pode ser observado 

nas recentes discussões do novo Código Florestal no Brasil. A bancada ruralista possui 

tamanho e poder suficiente para fazer valer seus interesses mesmo que numericamente 
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represente apenas uma pequeníssima parcela da população, aqueles que são 

proprietários rurais.     

Esquecendo um pouco esse problema de captura dos representantes, inserido na 

chamada crise constituinte
45

 e ainda não resolvido, foquemos no principal legado 

trazido pela nossa primeira Constituição republicana; a instituição do ensino laico. 

Nesse sentido, previa o parágrafo 6º do art. 72 (ainda nos direitos civis e políticos) que 

“será leigo o ensino ministrado em estabelecimentos públicos”, importante preceito 

normativo mantido pelas Constituições que a sucederam. 

Outro importante destaque, agora inserido nos debates federalistas – fortemente 

influenciado pelo então recente processo histórico estadunidense – foi a 

descentralização das competências legislativas sobre educação entre os entes federados. 

Uma tendência implementada naquela época, por exemplo, é a competência exclusiva 

do Congresso Nacional para legislar sobre ensino superior (art. 34).  

O ensino laico e a descentralização são características que continuam até os dias 

de hoje no sistema educacional brasileiro. 

Durantes os anos inicias da Segunda República, a partir de 1930, o Brasil viveu 

um dos períodos de maior radicalização política, com a convivência de diferentes 

vertentes político-ideológicas, cada qual com seu projeto para a sociedade brasileira e, 

consequentemente, para a organização da política educacional adequada aos seus 

respectivos projetos. 

GHIRALDELLI enumera quatro dessas correntes que concorreram pela 

primazia de seu ideário sobre as demais, sendo essas: a liberal, a católica, a governista 

(dita neutra) e outra representada pela sua proximidade das massas, capitaneada pela 

Aliança Nacional Libertadora.    

A renovação da preocupação com a educação dos cidadãos, sobre o ponto de 

vista da análise histórico-marxista, sempre segue a lógica das necessidades criadas pelas 

novas relações de troca de mercadorias. Assim, desta perspectiva, critica o projeto 

liberal por pretender prioritariamente atender a demanda por mão de obra qualificada do 

emergente setor industrial, que surgia em substituição da economia agropecuária do 

período anterior, nunca se preocupando com uma educação para emancipação.  

Do ponto de vista da história do constitucionalismo, a Carta Política de 1934 

marca o abandono do constitucionalismo liberal das constituições anteriores pelo 
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chamado constitucionalismo social, inaugurado pelas experiências mexicana (1917) e 

weimariana (1919). 

Nessa esteira, o texto constitucional traz títulos relativos à ordem econômica, 

social e cultural, pretende atuar sobre instituições como a família, a cultura, a saúde e a 

educação. Assim, é um documento de valor histórico substancial, notadamente para 

nosso trabalho, por realizar a constitucionalização dos direitos sociais. 

No entanto, como é de se esperar de uma primeira experiência, muito ficou a 

desejar; as complexidades e especificidades de cada campo foram tão subestimadas que 

foi criado, em 1931, um único órgão para a administração da saúde e da educação em 

nível nacional, o Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP). 

Por fim, mas certamente não menos importante, é nessa Constituição que é 

criado o sistema de divisão de competências entre as entidades federativas que, salve 

algumas pequenas alterações, perdura até hoje. 

Com efeito, segundo aquele texto constitucional, incumbiu a União “fixar o 

Plano Nacional de Educação [...] e coordenar e fiscalizar a sua execução em todo o 

país”. O ensino primário passou a ser obrigatório e gratuito, com a tendência de 

universalização e gratuidade do ensino secundário e superior. Houve ainda a fixação de 

um investimento mínimo das rendas arrecadadas pelas entidades federadas na 

Educação, exemplo seguido pela nossa atual Constituição.  

As evoluções sociais, notadamente no campo normativo, realizadas dentro do 

processo histórico brasileiro republicano são interrompidas durante a experiência 

fascista nacional, sobre o Governo Vargas no Estado novo. Esse retrocesso deveria 

servir de exemplo para desmistificar o otimismo de muitos em relação à crença ingênua 

no constante aprimoramento da história, consubstanciada hoje no princípio da proibição 

do retrocesso social, porém, esse não parece ser o caso. 

Com efeito, a Constituição do Estado Novo (1937), contrariando a tendência de 

suas antecessoras é imposta ao país por uma tecnocracia getuliana
46

, é interessantes 

destacar o claro retrocesso no campo educacional, em função do Estado abandonar uma 

posição garantista e assumir função subsidiária na efetivação do direito a educação, 

claramente vista da comparação entre os dispositivos constitucionais das Constituições 

de 1934 e 1937. Segundo seu teor: 

 

“Art. 149 da Constituição Republicana de 1934  
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A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e 

pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros 

e a estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite 

eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva 

num espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana”. 

 

“Art.125 da Constituição do Estado Novo (1937) 

A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural 

dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de 

maneira principal ou subsidiária, para facilitar a sua execução ou 

suprir as deficiências e lacunas da educação particular”.     

 

Em 1934 a educação foi declarada direito de todos e não foi estabelecida uma 

primazia entre seu oferecimento entre família e Estado, permitindo a interpretação que a 

mesma era obrigação compartilhada de ambos e ainda se estendia não apenas aos 

brasileiros, mas também aos estrangeiros residentes no país. Ainda ficaram 

estabelecidos pelo dispositivo alguns objetivos a serem atingidos pela educação 

(parâmetros de qualidade), como o desenvolvimento moral e de solidariedade humana. 

Três anos mais tarde, contrariando sobremaneira o otimismo que conduziu a 

elaboração da Constituição da Segunda República, o novo texto constitucional retirava 

o Estado do primeiro plano de oferecimento da educação, deixando-a como primeiro 

dever dos pais, apelando ainda para uma gênese natural do direito fundamental. Os 

objetivos antes traçados (construção de uma moral baseada na solidariedade humana) 

foram retirados, assim como a prestação do direito aos estrangeiros residentes.  

Como exposto, há um retrocesso substancial quando o Estado abandona a 

posição de garantidor primário de uma educação com objetivo de construção da 

solidariedade humana para assumir papel subsidiário numa educação privatizada e sem 

um propósito definido. Não obstante, também na Constituição do Estado Novo é 

abandonado o piso de investimento referente aos impostos arrecadados na educação. 

A lição que devemos tirar dessa experiência é que não existe um processo 

histórico contínuo de melhoria de condições sociais, e não é uma mera instituição 

jurídica como a vedação do retrocesso que irá impor-se sobre as relações de poder e 

garantir esse eterno progresso. A gênese do direito à educação não é natural, está na luta 

histórica dos homens, bem como a de todos direitos fundamentais, e é essa luta que 

impede os retrocessos (sempre possíveis) sobre essas posições jurídicas.  

Um exemplo atual e perfeitamente adequado à nossa exposição são as 

manifestações populares ocorridas no Brasil no corrente ano, que lograram êxito em 

congelar ou diminuir os preços das tarifas de transporte público que estavam sendo 
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sistematicamente majorados pelos poderes públicos em função da pressão dos 

concessionários dos transportes. 

Retomando o caminho da democracia, a Constituição de 1946, marca do fim do 

Estado Novo, retoma os parâmetros normativos da Constituição de 1934, não trazendo 

maiores inovações. É retomada a ideia de piso de investimento nas mesmas proporções 

anteriormente estabelecidas; a educação hoje conhecida como básica volta a ser dever 

do Estado tendo como princípio a gratuidade e universalidade. 

No entanto, ainda que não traga grandes novidades no campo normativo, a 

Constituição de 1946 regia uma conjectura social bastante distinta de sua antecessora 

republicana, com efeito, foi durante sua vigência que houve os debates político-

partidários que levaram a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1961, posteriormente duas vezes reeditada e formulada, uma durante o 

período do regime militar e outra em 1996, forma na qual perdura até hoje. 

Os embates foram polarizados pelos defensores de um ensino laico, público e de 

qualidade e aqueles que defendiam a preponderância do ensino privado, esses se 

apropriavam de um discurso religioso, ancorando suas teses na liberdade de crença e 

ensino, enquanto cunhavam seus opositores como ameaça comunista, na melhor lógica 

da então contemporânea Guerra Fria que polarizava os debates políticos ao redor do 

Globo. 

Essa contenda fez com que o projeto de Lei tramitasse vagarosamente entre as 

duas Casas dos representantes, sendo constantemente recortado por emendas ao seu 

texto que acabaram por lhe prejudicar a coerência. Dessa forma, uma Lei inicialmente 

pensada para um país pouco urbanizado foi aprovada treze anos depois já no contexto 

de uma Nação substancialmente industrializada, com “necessidades educacionais que o 

Parlamento não soube perceber 47
”. 

  O Frankenstein produzido sob a égide da Constituição de 1946, no entanto, 

teve brevíssima duração, sendo interrompida pela ascensão do regime militar em 1964 

que duraria nada mais nada menos que 21 anos. 

Como visto, o período imediatamente anterior ao golpe
48

 militar foi de 

efervescência política e surgimento de uma pluralidade de atores com diferentes 
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projetos para a Nação, consubstanciados nas siglas dos partidos que então surgiam. A 

tomada de poder pelos militares, no contexto da Guerra-Fria, tinha exatamente o 

objetivo de cessar as manifestações contrárias ao establishiment. 

Evidentemente, houve consequências para o sistema educacional, segundo 

GHIRALDELLI, a política educacional do regime militar se pautou pela privatização do 

ensino e repressão aos opositores desse processo, houve “exclusão de boa parcela das 

classes populares do ensino de qualidade, institucionalização do ensino 

profissionalizante, tecnicismo pedagógico e desmobilização do magistério 49
“. 

O ensino estava livre a iniciativa privada, cabendo ao Estado dar amparo técnico 

e financeiro, inclusive na forma de bolsas de estudos; havia, portanto a liberalização do 

ensino privado mediante financiamento estatal, em outras palavras, os escassos recursos 

públicos antes destinados à educação, ao invés de serem investidos na criação e 

promoção de uma escola básica pública e de qualidade, acessível a toda a população 

passou a sustentar as escolas privadas “como clara demonstração da ausência de um 

projeto justo de redistribuição da riqueza, bem como da impossibilidade de ascensão 

social das classes pobres”50. 

O resultado é bem conhecido de todo brasileiro que já escutou suas gerações 

passadas narrarem sobre os tempos áureos da educação pública de qualidade. No Estado 

do Rio Grande do Norte essa época é simbolizada pela hoje sucateada Escola do 

Ateneu, localizada em bairro nobre da cidade. De lá saíram grandes personalidades do 

Estado, dentre elas destaca-se uma das com maior visibilidade nacional, o advogado, 

escritor e folclorista Câmara Cascudo que fora inclusive professor de Direito de nossa 

nobre casa.  

O que se constata mais uma vez é um triste exemplo da repetição histórica de 

soluções anacrônicas para os problemas sociais. A questão descrita não difere 

basicamente em nada da atual política do governo referente ao financiamento do ensino 

superior em Universidades privadas por programas como o PROUNI e o FIES. Com o 

passar do tempo, infelizmente, essas políticas podem conduzir os graduandos de hoje ao 

mesmo discurso dos seus pais em referência a antiga escola pública de qualidade, mas 

dessa vez referindo-se a Universidade pública. 
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Há também retrocesso na questão do piso de investimento para a educação, a 

exemplo do Estado Novo, os percentuais mínimos não são fixados, ficando a educação e 

mercê da boa vontade dos governantes. Porém, no decorrer do regime militar, já 

próximo da redemocratização do país, até como concessões do poder estabelecido ao 

movimento democrático, esse patamares foram gradualmente restabelecidos, primeiro 

para os Municípios e posteriormente também para os Estados e União, dessa vez, 

inclusive, com percentuais ainda maiores (13% para União e 25% para os Estados e 

Municípios) dos até então conhecidos. 

Alguns outros progressos foram realizados pela edição legislativa em folhetins 

dos militares, como a obrigação de empresas comerciais, industriais e agrícolas de 

manter ensino primário gratuito para seus empregados e os filhos desses (art. 170 §1, da 

Constituição de 1967) e a garantia da melhoria das condições sociais e econômicas dos 

deficientes (Emenda Constitucional nº 12, 1978).  

No entanto, em geral, o legado militar à educação não é positivo. No que 

concerne a questão do analfabetismo, primeiro compromisso do Estado com a educação, 

estabelecido ainda no império, durante o período militar, “o país conseguiu produzir 

mais de 60 milhões de analfabetos e semiletrados para uma população de mais ou 

menos 130 milhões de habitantes"51, os dados comparativos e estatísticas apontam como 

um dos fatores responsáveis por essa massificação de analfabetos as tendências 

privatizantes no ensino imposta pelos militares
52

. Porém, ganhamos uma copa.  

A razão de analfabetos entre a população é um dado per si negativo, demonstra 

claramente a inaptidão ou falta de vontade do regime de lidar com a problemática, 

porém, a segunda constatação, tendência de privatização do ensino básico, pode ser 

interpretada, e de fato o é por alguns, de maneira positiva. 

Sem prejuízo, reforçamos nosso entendimento que especialmente a educação 

básica deve ser fornecida essencialmente pelo Estado, seguindo os princípios 

constitucionais de redução das desigualdades sociais, igualdade de oportunidades, 

preparação para o exercício solidário da cidadania, etc., portanto, vemos como um 

legado negativo a privatização dos primeiros anos de ensino. 
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 GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. História da educação. 2ª ed. São Paulo: Editora Cortez, 1996. 
52

 Idem. 
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2.3. O direito fundamental à educação na Constituição Federal de 1988. 

 

O direito fundamental à educação, como vimos, não é novidade da Carta Cidadã, 

havendo previsões constitucionais referentes ao direito desde o império. A erradicação 

do analfabetismo é uma bandeira levantada desde os primeiros anos da República, no 

entanto, apenas recentemente estamos efetivamente chegando perto desse objetivo. 

Ainda assim, há muito a melhorar, e, próximos da universalização, os olhos dos 

profissionais da educação estão voltados para questão da qualidade do ensino, bem 

como da infraestrutura das escolas e a valorização das condições de trabalho dos 

educadores. 

Sendo a preocupação com a educação uma questão de Estado desde meados do 

século XIX, quais os motivos para a não concretização desse direto? O que levou nossas 

constituições a não lograrem êxito nos projetos a que se propunham, não exercendo sua 

força normativa e sendo, no mais dos casos, relegadas a um plano meramente 

simbólico? 

Observado a evolução normativa do direito à educação, passamos agora a 

analisar seu atual regime constitucional. É de fácil percepção que a forma e o conteúdo 

escolhidos pela atual Constituição não foram criados a partir do nada, e sim, por um 

processo cumulativo das experiências pregressas atualizadas ao contexto no qual estava 

imerso o espírito constituinte de 1987/88, muitas das disposições são mesmo 

semelhantes a construções de Constituições anteriores. 

Tratava-se de mais um momento de redemocratização e transformação do país, 

dessa vez, após seu mais longo regime totalitário, fase que, inclusive, perdura até os 

dias de hoje, configurando o período democrático e estável mais duradouro da história 

brasileira. 

Na oportunidade, retomamos o regime republicano presidencialista, baseado 

num pacto federativo de três entidades federadas, a União, os Estado e os Municípios; 

entre cada um deles a Carta distribuiu os deveres do Estado referentes aos direitos 

fundamentais sociais, notadamente ao Direito à educação. 

O direito à educação é enunciado diversas vezes no atual texto constitucional, a 

mais generalista dessas aparições é sua presença no rol dos direitos sociais fundamentais 
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trazidos pelo art. 6º
53

. A principal consequência dessa previsão do direito à educação é a 

localização do dispositivo na lógica constitucional, assim, o direito à educação está 

listado no núcleo da CF, entre os direitos e garantias fundamentais, gozando, portanto, 

de seu regime especial de aplicabilidade direta e imediata. 

Ainda no mesmo capítulo, sobre os direitos sociais, a Constituição determina 

que o salário mínimo deva ser capaz de atender as necessidades vitais básicas do 

trabalhador e de sua família, incluídas ai a educação
54

. Nesse caso fica reforçada a ideia 

de que a educação, além de um dever do Estado, é também um dever da família, que, 

portanto, deve possuir dos meios necessários ao cumprimento dessa obrigação mediante 

a existência de um piso salarial digno no país. 

Importante notar que, mesmo que tenhamos alcançados os patamares mais 

positivamente expressivos na relação entre salário mínimo e custo de vida, ainda assim, 

é fantasioso demais, até um pouco cruel, acreditar ou imaginar que a atual quantia paga 

como salário mínimo seja capaz de prover ao trabalhador “moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestiário, higiene, transporte e previdência social”, para si e sua 

família. Mais uma vez fica claro o caráter simbólico de nossa Constituição, pois a 

previsão existe desde 1988 e nada foi feito para concretizar o mandamento 

constitucional, que acaba se expressando como mecanismo de controle da população.  

Nos artigos destinados à distribuição das competências dos entes federados, o 

direito à educação é citado diversas vezes, como quando é dito que é competência 

exclusiva da União legislar sobre diretrizes e bases da educação, além de proporcionar 

os meios de acesso à educação, ou ainda quando se exige do Município manutenção de 

programas de educação infantil e fundamental
55

. 

No entanto, é no Título sobre a regulação da ordem social, numa parte específica 

sobre a educação (Capítulo III, Seção I), envolvendo desde o art. 205 até o art. 214, que 

a Constituição inova traçando o mais completo – e complexo – sistema educacional 

jamais visto na história desse país. 

                                                           
53

 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição 
54

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social: [...]  IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 

necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 

vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 

aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim 
55

 Art. 30 Compete aos Municípios: [...] VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamenta 
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Com efeito, a seção é aberta com o enfático texto: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
 

Portanto, vemos retomada a ideia de educação como um direito de todos e 

essencialmente dever do Estado, citado, inclusive, antes da família. A Sociedade 

colabora, sendo, portanto, sujeito subsidiário do processo, invertendo-se a lógica 

implicada pela Constituição do Estado Novo e dos regimes militares. 

O dispositivo constitucional ora analisado tem importantes consequências; a 

primeira, a nosso ver, impede que procedam às tentativas de diminuição da 

jusfundamentalidade dos direitos sociais, como veremos no capítulo seguinte. 

Os adeptos dessa perspectiva interpretam o termo “todos”, por sinal, expressão 

claríssima que se direciona a universalidade (as antigas Constituições falavam, 

inclusive, na educação dos estrangeiros), como apenas aqueles necessitados, concluindo 

que o status positivos dos diretos sociais tão somente “postula a entrega de prestações 

estatais positivas a quem se encontra abaixo de um nível de pobreza”
56

. 

É exatamente esse tipo de pensamento que permeou o sucateamento do ensino 

público ao permitir a segregação entre escolas privadas de qualidade para a elite e 

escola pública aos pedaços para a população marginalizada, em clara ofensa ao 

princípio da oferta do ensino com qualidade. 

No mais, esse tipo de separação é profundamente danoso à democracia, em 

função de agrupar futuros cidadãos plenos pela proximidade de suas narrativas, 

impossibilitando um ambiente plural necessário a um ensino de qualidade; “a educação 

brasileira não é ato de compaixão ou caridade, mas questão de máximo interesse 

público”
57

. 

Outra questão importante é que não se trata de qualquer ensino, mas ensino de 

qualidade voltado para o exercício adequado da cidadania. Nesse ponto, a Constituição 

reconhece a ligação necessária entre a educação de seu povo e o sistema democrático. 

Pois não apenas as liberdades negativas e políticas estão associadas à concretização da 

democracia, é necessário ir muito além da simples garantia dos processos democráticos 
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 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 54. 
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 HORTA, José Luiz Borges. Perfis e dilemas do direito à educação. In: Revista da Faculdade de 

Direito da UFMG, nº 56, p. 215-242, jan/jun 2010. p. 221. 



48 
 

de aferição da maioria, o Estado deve estar comprometido com a promoção de “direitos 

sociais que revelam uma íntima relação com a igualdade sem os quais também não se 

poderá falar em uma real democracia política”
58

. 

Em suma, independente de sua ideologia, concepção de justiça ou democracia, o 

fortalecimento de uma educação de qualidade para formação do cidadão (em oposição 

ao indivíduo) será uma questão central. Assim, não é de se espantar que Adam Smith e 

Karl Marx encontrassem na necessidade da educação do povo um de seus poucos 

pontos em comum, ainda que, evidentemente, se tratasse de uma educação com 

conteúdos bastante diversos. 

Do ponto de vista democrático, tenha o autor uma visão procedimental ou 

substancial do processo democrático, a educação também será uma questão chave para 

os seus sistemas. 

Numa democracia substancial essa assertiva resta mais evidente, pois a educação 

está umbilicalmente relacionada com a dignidade da pessoa humana, como requisito 

para exercício da autodeterminação, portanto; fará parte daquele núcleo de posições que 

esta fora do alcance do poder constituído, quase como dado jusnaturalístico
59

. É o 

processo educacional que tem a capacidade de criar os participantes morais de que fala 

DWORKIN, necessários a boa condução da democracia. 

Em uma perspectiva procedimental, a educação assume um papel instrumental 

na construção das decisões mediante a observância dos ritos processuais. As modernas 

concepções procedimentais não aceitam qualquer resposta como válida, um dos 

pressupostos procedimentais, que garantirá, pelo menos em tese, a não repetição de 

Estados totalitários travestidos de Estados de Direito por complexos processos de 

produção normativa, é exatamente a qualidade educacional dos agentes que conduzem o 

processo. 

Assim, para construção do consenso sobreposto na arena pública pela utilização 

da razão discursiva é necessário que os participantes sejam cidadãos educados para a 

efetiva participação política, que o indivíduo abandone seus interesses particulares e 

atue como cidadão, ou seja, de maneira republicana. 

Já para LUHMANN, é a existência de um povo constitucional – cidadãos 

educados aptos a uma atuação corresponsável de fiscalização dos poderes – que 

garantirá o necessário fechamento do sistema do Direito, evitando que o mesmo sofra 
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intervenções indevidas (não filtradas) do campo da política e da economia. O acesso à 

educação de qualidade propicia o desenvolvimento de uma sociedade justa e solidária, 

possibilita o retorno do indivíduo à sociedade dos investimentos feitos em sua 

formação, agora com plena “consciência de sua individualidade, atrelado a forte 

sentimento de solidariedade social”60.  

Portanto, a Constituição reconhece o papel fundamental desempenhado pela 

Educação na construção e manutenção de uma democracia eficiente já no dispositivo 

que abre a sua seção específica sobre educação.   

O texto constitucional prossegue elencando os princípios que devem nortear o 

ensino (art. 206); proclama a autonomia didático-científica e de administração das 

Universidades (art. 207); define como o dever do Estado para com a educação será 

garantido, trazendo uma série de obrigações constitucionais para todas as entidades 

federativas (art. 208); estabelece como livre o ensino privado e as condições do mesmo 

(art. 209); obriga a determinação dos conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 

assegurando uma formação básica comum (art. 210); determina a colaboração entre os 

três sistemas de ensino (art. 211); estabelece para os três entes federados gastos 

percentuais mínimos, relativos aos impostos arrecadados, a serem destinados à educação 

(art. 212) e, por fim, possui um comando legislativo, qual seja, a criação de um Plano 

Nacional de Educação decenal que conduza a erradicação do analfabetismo, a 

universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino, formação para 

o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país e estabeleça a 

destinação de recursos públicos para educação atrelada ao PIB (art.214). 

      Diante da impossibilidade de tratar com profundidade todos os temas 

abrangidos pelo texto constitucional, informamos, desde já, que o ensino privado e o 

ensino superior, independente de sua importância e complexidade, não fazem parte 

diretamente de nosso objeto de estudo. Os pontos mais relevantes para presente 

pesquisa e que, portanto, os que serão aprofundados – sem prejuízo do trato dos outros 

temas – são: 

  

a) A qualidade do ensino e sua possibilidade (ou não) de controle via Poder 

Judiciário, exatamente por que, após a universalização das vagas (98%), 
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o debate necessariamente passou para a questão da qualidade, repise-se, 

constitucionalmente garantida; 

b) As obrigações constitucionais impostas ao Estado no art. 208, como o 

atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência#
61

, 

e, especialmente o comando do §1º do mesmo artigo que define o acesso 

ao ensino obrigatório e gratuito como direito público-subjetivo, afastando 

qualquer pretensão de qualificação do direito á educação como norma 

programática ou de eficácia limitada; 

c) As obrigações referentes ao piso de investimento estabelecido pelo art. 

212; 

d) E a questão dos Planos Nacionais da Educação e eventuais possibilidades 

de participação do Poder Judiciário na concretização dessas políticas 

públicas. 

 

No ordenamento jurídico brasileiro há ainda a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), legislação infraconstitucional promulgada em 1996 (sua última 

versão) e que tem por razão de existir o detalhamento dos contornos do direito à 

educação, dessa forma, vem compor a área de proteção do direito, como explicitado no 

capítulo 3.  

Parte significativa do texto da mencionada Lei é a repetição fiel dos dispositivos 

contidos na Constituição, somado a acréscimos importantes como, por exemplo, ao 

repetir o texto “o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios” e em 

seguida elencar todos os princípios contidos no texto constitucional, a LDB acrescenta 

como princípios norteadores da educação também a valorização da experiência 

extraescolar e a consideração com a diversidade étnico-racial
62

. 

A legislação infraconstitucional, por ser mais próxima da realidade e tratar-se de 

uma Lei mais recente que a Constituição, inseriu uma consideração acerca do respeito 

às diversidades raciais, com certeza, já de posse de dados que comprovam a 

permanência dessas desigualdades nas escolas brasileiras. 

Na seção acerca dos deveres do Estado, a mesma lógica é seguida, são repetidas 

aquelas obrigações constitucionais já existentes e adicionadas outras. Merece especial 

                                                           
61

 O termo mais adequado seria pessoas com deficiência e não portadores de deficiência, o texto 

constitucional está defasado com a nomenclatura mais correta.  
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menção o inc. X da art. 4º
63

, por demonstrar a possibilidade de maior sensibilidade e 

especificidade da legislação infraconstitucional, pois, enquanto a Constituição garante a 

vaga nos níveis de ensino obrigatório e gratuito a LDB se preocupa como que essa vaga 

seja a “mais próxima de sua residência”. Nesse quesito, entendemos que há plena 

capacidade do Judiciário determinar não apenas a abertura da vaga, uma vez que se trata 

de direito público-subjetivo, mas também que seja a vaga na instituição mais próxima a 

residência do pleiteante.       

Há também a criação de novas obrigações como a imposição da necessidade de 

“recensear anualmente as crianças e adolescentes com idade escolar
64

”.  

A maior parte da Lei trata, na verdade, da organização da educação nacional 

(Título IV) e das informações técnicas acerca dos diferentes níveis e modalidades de 

ensino, como, por exemplo, a especificação de quanto tempo dura o ensino infantil, o 

fundamental e o médio e qual conteúdo deve ser ministrado em cada uma dessas etapas 

(Título V e seguintes). Na parte da organização é destrinchando as competências da 

União, Estados e Municípios, bem como os deveres do Estado, da sociedade e dos 

docentes. 

 

2.4. Direito à educação e o ensino de qualidade  

 

O ensino básico gratuito e obrigatório é direito público-subjetivo (art. 208, §1). 

Portanto, é dever do Estado o fornecimento de tantas vagas quanto forem necessárias 

para o atendimento da demanda existente entre 4 e 17 anos (ensino infantil e 

fundamental), inclusive, sobre pena de responsabilidade administrativa, também 

estabelecida em comando constitucional. 

Em relação a essa garantia, principalmente em função da clareza do texto, o 

Poder Judiciário não tem se negado a reconhecer as demandas educacionais propostas 

em suas diferentes instâncias com a consequente condenação do Poder Executivo a 

disponibilização das vagas pleiteadas, inclusive, tem ido além, compreendendo o direito 

à creche para as crianças entre 0 e 6 anos de idade como componente da educação 

básica
65

.  
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 Art. 4, X, LDB: vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de 

sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade 
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No entanto, a Constituição da República não se atém meramente a garantia das 

vagas, como também que esse ensino será ministrado com base em uma série de 

princípios, dentre eles a “garantia de padrão de qualidade” (art. 206, VII). Como 

sabemos, não há dispositivo constitucional inútil, portanto, por mais complexa que seja 

determinação de “qualidade”, no mínimo, existe possibilidade do controle e correção 

dessa qualidade por via judicial, até pela inafastabilidade da tutela judicial, o princípio 

do non liquet
66

. 

No caso, a qualidade do ensino é estabelecida pela própria Constituição, 

portanto, o direito à educação no Brasil não é apenas um direito ao acesso, como 

também a qualidade desse ensino. 

Não se trata de propor que caiba ao Judiciário traçar os parâmetros da condução 

do exame da qualidade do ensino, na verdade, o que temos aqui é uma área complexa de 

interseção entre sistemas distintos (educacional e jurídico) que, porém, não pode ser 

ignorada pelo Judiciário em função de sua falta de expertise, notadamente por causa do 

seu vínculo aos direitos fundamentais, é necessário buscar métodos para contornar a 

ambiguidade e vagueza do signo qualidade no processo judicial. 

O magistrado, diante dessas áreas de interseção entre o normativo e uma 

determinada realidade de um sistema social (saúde, educação, moradia, etc.) deve se 

valer das informações produzidas por esses campos de atuação. Portanto, os parâmetros 

de medição da qualidade do ensino devem ser construídos, sem sombra de dúvidas, 

pelos profissionais da educação em diálogo com a produção normativa destinada à 

educação (CF, LDB, Plano Nacional de Educação), e nunca a partir e exclusivamente da 

compreensão pessoal de um magistrado, nem mesmo num consenso sobreposto de um 

grupo de juízes.        

Na esteira do que foi dito, defendemos que o padrão de qualidade faz parte do 

direito público-subjetivo (área de proteção
67

 do direito à educação) e, portanto, pode ser 

avaliado pelo Poder Judiciário, que, no entanto, deve lançar mão de um padrão de 

qualidade construído no debate com os profissionais da educação, como, por exemplo, 

os determinados mediante aferição de desempenho em testes aplicados em larga escala, 

como PISA e SAEB. 

                                                                                                                                                                          
zero a seis anos de idade o atendimento em creche e pré-escola”, para comprovar o exposto cita inúmero 

julgados nesse sentido, sendo, portanto, um posicionamento a que se pode chamar de consolidado.  
66
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 SCHLINK, LEONARDO# O tema será mais bem trabalhado no capítulo quarto 
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Nesse sentido seria interessante a criação de grupos especializados em informar 

as decisões na área da educação, composto por integrantes do Ministério Público, 

profissionais da educação, representantes das secretarias de educação das diferentes 

entidades federadas, integrantes da sociedade civil e, claro, os magistrados. A exemplo 

de algumas comissões que já existem hoje, notadamente, na área da saúde. 

 

2.5. Diálogo entre a Constituição e o Direito Internacional: tratados internacionais, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e o direito à educação. 

 

O processo de criação, edição e promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) claramente sofreu substancial influência da discussão sobre o tema 

desenvolvida no âmbito da Comunidade Internacional. O fato é facilmente perceptível 

pela proximidade entre os textos, o que no mais, é um processo natural na 

fundamentalização dos direitos humanos, ou seja, na passagem da proteção dessas 

relações jurídicas da retórica da comunidade internacional para proteção garantida por 

um aparelho estatal. 

Essa interconexão entre os institutos de direito interno e externo resultam, não 

por acaso, no fato de que o lapso temporal existente entre a assinatura do documento 

internacional paradigmático que institui o princípio da proteção integral (Convenção dos 

Direitos da Criança de 1989) e o Estatuto é de apenas um ano. 

Ainda antes de 1989, já a Assembleia Constituinte, certamente em sintonia com 

o conteúdo das discussões contemporâneas acerca da situação das crianças e 

adolescentes, instituiu como dever compartilhado da família, do Estado e da Sociedade 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, entre outros direitos fundamentais, à 

educação e com prioridade absoluta (art. 227). 

O ECA pode ser considerado a conformação infraconstitucional do dispositivo 

constitucional mencionado. Porém, para além dos direitos mencionados explicitamente 

pela CF, o Estatuto garante também às crianças e adolescentes (sem repetir o termo 

jovem) “todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana”
68

. 

A despeito da intenção garantista e progressista objetivada pela técnica 

legislativa, melhor seria garantir às crianças e adolescentes todos os direitos 

fundamentais referentes à pessoa humana e compatíveis com a condição de pessoa em 
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desenvolvimento, uma vez que sabemos que os menores de 16 anos sequer possuem a 

possibilidades do exercício dos direitos políticos e tão pouco podem exercer todos os 

direitos econômicos e mercantis. O dispositivo é uma clara demonstração da retórica 

dos direitos humanos que enfraquecem as possibilidades dogmáticas do ECA no interior 

de um ordenamento positivo. 

Posto isso, em função do aproximado diálogo entre as legislações infra e 

constitucionais com a retórica dos direitos humanos, encontramos muitos dispositivos 

com teor bastante semelhante (na CF, na LDB e no ECA), além de outros ingênuos 

como a questão da absoluta prioridade estabelecida no art. 4º em relação aos direitos à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Entre as características que configuram a prioridade absoluta, descritas nas 

alíneas do referido artigo, está o estabelecimento de uma primazia no recebimento de 

proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.  

Trata-se de um comando normativo impraticável em algumas circunstâncias, 

portanto, inaplicável a todas as circunstâncias, isso, sobretudo nas periferias da Ordem 

Mundial, onde está inserido o Brasil, em função da escassez de recursos para 

concretização de todas as demandas sociais. Basta que pensemos nas filas para 

transplantes de órgão onde a implementação de uma primazia absoluta levaria a real 

impossibilidade de qualquer adulto, independente da urgência do caso concreto, ter 

acesso aos órgãos a serem transplantados. 

O dispositivo constitucional, no entanto, poderia e deveria impor uma primazia 

relativa a ser observada pelos poderes públicos, sobretudo à Administração Pública no 

momento de estabelecimento de critérios para distribuição de bens públicos, mas 

também pelo Judiciário na excepcionalidade de analisar os referidos critérios na 

consideração de um caso concreto. 

Com isso, a pobreza da técnica legislativa afastada da realidade ao estabelecer 

um comando irrealizável acaba por enfraquecer o Estatuto como um todo. 

No que concerne às garantias relacionadas ao direito à educação, o ECA é 

mesmo e apenas redundante, não trazendo praticamente nenhuma garantia e/ou proteção 

a mais àquelas já estabelecidas na Constituição ou na Lei de Diretrizes Básicas da 

Educação. A CF já estabelece o ensino básico de qualidade como público, gratuito e 

obrigatório, necessariamente observando uma série de objetivos que são meramente 

repetidos pelo ECA. O ensino pré-escolar, não expressamente garantido no texto 
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constitucional é coberto pela LDB, portanto, mais uma vez o Estatuto apenas traça 

garantias já previstas em legislação infraconstitucional sobre direitos fundamentais. 

 É apenas mais um claro exemplo do poder simbólico da legislação, como se o 

desrespeito á CF pudesse ser resolvido com a mera declaração de uma nova Carta de 

direitos. 

Portanto, de maneira inovadora apenas é trazido pelo ECA a garantia do alunos 

de serem respeitados pelos seus educadores e a o direito a participação e organização de 

entidades estudantis. A garantia relacionada ao respeito entre professores e alunos não 

deveria ter a necessidade de ser expressa, sendo subentendida da própria condição do 

exercício da função de educador, sendo, aliás, uma necessidade de respeito recíproco, já 

o direito a participação em entidades estudantis é parte integrante da liberdade de 

reunião, faz parte da área de proteção desse direito individual que é estendido pelo 

próprio texto do ECA a todas as crianças e adolescentes. 

As consequências dogmáticas mais relevantes do Estatuto no que concerne ao 

direito à educação é o deslocamento de competência comum para a competência 

especial dos Juizados da infância e da juventude. O art. 148 do ECA, que justamente 

estabelece a competências dessas varas especializadas, estabelece que a Justiça da 

Infância e do Adolescente é competente para conhecer as ações civis públicas fundadas 

em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente. 

Dessa forma, fica evidente que qualquer ação que envolva interesses 

relacionados ao direito à educação desde a educação pré-escolar até o ensino médio, 

necessariamente será de competências das varas da infância e da juventude, quando 

existentes. Isso por que não há uma obrigação na criação dessas varas especializadas, 

tratando-se de mera faculdade dos Estados e Distrito Federal, como se aduz da 

interpretação gramatical do art. 145. 

A previsão da defesa desses direitos via ação civil pública demonstra a ideia de 

funcionamento do sistema de proteção, que se inicia com a constatação das violações 

por meio dos conselhos tutelares, que repassam as informações necessárias ao órgão do 

Ministério Público responsável que, por fim, propõe a ação cabível junto à vara 

especializada, que na teoria tem mais condições de fazer valer os princípios específicos 

relacionados aos direitos da criança e do adolescente, como a questão da primazia 

relativa. 
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Em síntese, as faltas dos poderes públicos com a educação não se resolvem por 

mágica com a declaração de novos direitos e legislações cada vez mais específicas, é 

apenas uma demonstração de um pretenso compromisso que falseia a realidade, a saber, 

a real inexistência de compromisso dos poderes públicos com o direito à educação 

emancipador, em função do medo de sua capacidade transformadora.  

 

 

2.6. Conteúdo essencial do direito à educação no Brasil 

 

O conteúdo essencial – ou mínimo existencial como denominado por alguns 

autores – caracteriza-se na dogmática constitucional, ao lado do critério da 

proporcionalidade e da vedação do retrocesso
69

, como um dos limites dos limites a 

intervenção estatal na área de proteção dos diretos fundamentais. Em suma, partindo da 

compreensão que não há posições fundamentais absolutas, portanto, todos os direitos 

fundamentais são potencialmente restringíveis, o conteúdo essencial representaria a 

última barreira, garantido que também essa capacidade de intervenção estatal do 

domínio dos direitos também não seja absoluta.  

A despeito da dificuldade de se estabelecer os limites do conteúdo essencial de 

alguns direitos fundamentais, especialmente dos direitos sociais, no caso específico da 

educação, o núcleo fixo resta delimitado pelo próprio texto constitucional.  

Em primeiro lugar, parece-nos que, independente da teoria dos direitos 

fundamentais que o intérprete se filie – liberal, social, funcional-democrata, axiológica 

etc. – a conclusão sobre a configuração do mínimo social do direito é educação será 

semelhante. 

Assim, sob a perspectiva liberal, por exemplo, é inegável o caráter instrumental 

da educação básica, uma vez que “promove a consciência dos direito individuais
70

”, 

assumindo um papel de meta-direito, pois informa o cidadão sobre as garantias e 

possibilidades de seus direitos subjetivos.  

 Dentro de uma perspectiva habermasiana de aproximação do direito à teoria do 

discurso – entendida como uma teorização liberal pelas consequências que traz à 
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 Analisaremos os três institutos em momento mais oportuno no capítulo quarto sobre a dogmática dos 

direitos fundamentais sociais.# 
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 MALISKA, Marcos Augusto. Educação, Constituição e democracia. In: Direitos sociais: 

fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel 

Sarmento (org.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 791.  
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interpretação dos direitos fundamentais – a educação é imprescindível para o bom uso 

da razão comunicativa e construção do consenso sobreposto na arena pública, 

garantindo a “vitória” dos melhores argumentos e a produção de resultados aceitáveis, 

sem a imposição de uma correção baseada em qualquer concepção de justiça.  

A educação prepara ainda para o exercício da cidadania (art. 205, Caput, CF), 

cumprindo importante papel também nas teorias que primam pelos ideais democráticos, 

além de despertar o indivíduo para a necessidade da busca da justiça social, pois “uma 

sociedade de convivência pacífica somente é possível com justiça social e isso implica 

no reconhecimento, por parte de cada um, de que todos possuem o direito à existência 

mínima digna
71

”.    

Uma das consequências dessa afirmação (a existência factual e necessária do 

conteúdo essencial do direito à educação independente de coloração ideológica), se 

correta, é que a exposição feita por MARTINS, a saber, que a dificuldade da 

delimitação do conteúdo essencial somada à falta de previsão constitucional expressa do 

instituto conduziriam a declaração de inexistência de tal limite à atuação estatal, não 

deve persistir. Pois, como vimos, o mínimo existencial decorre do próprio caráter 

normativo dos direitos fundamentais e a citada dificuldade, ao menos no que se refere à 

educação, não existe em função da clara redação constitucional e conformação. 

A CF consagra, em seu Título II, referente aos direitos e garantias fundamentais, 

o direito social fundamental à educação (art. 6º). Já no Título VIII e Seção I, 

especificamente sobre educação, prescreve que a mesma é “direito de todos e dever do 

Estado” (art. 205), sendo um de seus princípios “a gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais” (art. 206, IV). 

No concernente ao conteúdo essencial do direito à educação, o mesmo é retirado 

da conjugação do art. 208, Caput, Inciso I e de seu §1º, in verbis.  

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; 

[...] 

§ 1.º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público e 

subjetivo. 
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O inciso I estabelece que a educação básica (obrigatória e gratuita) compreende 

o período dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) – portanto, ensino infantil, fundamental e 

médio – e o § 1º do mesmo artigo impõe que o ensino obrigatório e gratuito é direito 

público e subjetivo, logo, não é necessário um esforço hermenêutico hercúleo para 

enxergar o que a Constituição impõe como mínimo social referente à educação.  

Pois, da interpretação gramatical dos dispositivos transcritos, vê-se claramente 

que a prescrição do parágrafo primeiro congloba o ensino pré-escolar (creche), o ensino 

fundamental e o ensino médio, dotando-os do regime jurídico de direito subjetivo.  

Essa afirmação não implica que os demais direitos à educação não possam, de 

acordo com as aplicações das normas aos casos concretos, assumir face de direito 

subjetivo definitivo, apenas demonstra uma opção da Constituição em sempre garantir à 

educação básica esse status.    

Ao impor a educação básica como obrigatória, necessariamente, o constituinte 

optou pela universalidade do ensino (direito de todos). Uma ressalva importante, ao 

tratar do ensino médio, a Emenda nº59/2009, dispôs que a universalização em questão 

deverá estar concluída até o ano de 2016, não restando dúvida, portanto, que a 

universalização das demais modalidades que englobam o ensino básico – infantil e 

fundamental – já podem e são exigidas na condição de direito subjetivo. 

É interessante fazer uma remissão em nosso trabalho. Quando tratamos 

abstratamente do instituto do conteúdo essencial, defendemos que, em condições 

normais (progresso econômico e estabilidade política), a tendência das zonas que 

compõe a área de proteção dos direitos é expandir-se. Assim, a previsão de 

universalização do ensino médio até 2016 é um claro exemplo do que defendemos, o 

ensino médio, hoje situado na área denominada máximo social, a partir da data 

estabelecida passará a compor o conteúdo essencial, recebendo a característica também 

de direito público-subjetivo.    

Portanto, por força do texto constitucional, que parece entender a educação 

como essencial ao funcionamento do Estado Constitucional, o conteúdo essencial do 

direito a educação hoje consiste na oferta universalizante e gratuita do ensino infantil e 

fundamental de qualidade e, a partir de 2016, o ensino médio passará a compor também 

esse núcleo fixo. 

Algumas decisões paradigmáticas  corroboram com o entendimento ora 

proposto.   
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No ano de 2003 foi proposta uma Ação Civil Pública pelo representante do 

Ministério Público na Comarca de Joinville/SC
72

. Na ocasião foi feito um levantamento 

constatando déficit de 2.948 vagas para atendimento da demanda da municipalidade no 

ensino infantil, com base no qual foi solicitada pelo parquet a imediata disponibilidade 

das vagas. A fundamentação do pedido teve como alicerce o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a própria Constituição. 

Um dos argumentos utilizados contra a discricionariedade orçamentária do 

Município, eventual obstáculo do direito fundamental, foi à duvidosa destinação de 

mais de um milhão de reais para desapropriação de terreno para construção de um 

estádio de futebol que serviria a time local. Ao arguir o fato, o Ministério Público 

questionava as prioridades orçamentárias da Administração. 

O juiz do caso, para sustentar seu posicionamento, citou passagem da teoria do 

garantismo jurídico identificado com Luigi Ferrajoli, pela qual autor italiano defende 

que:  

 

“los derechos fundamentales se configuran como otros tantos vínculos 

sustanciales a la democracia política: vínculos negativos, generados 

por los derechos de libertad, que ninguna mayoria puede violar; 

vínculos positivos, generados por los derechos sociales que 

ninguna mayoria puede dejar de satisfacer
73

(grifos nossos)”.  

 

Nessa linha, o juiz concedeu liminar determinando a abertura das vagas no prazo 

de 45 (quarenta e cinco dias), entendendo que as preferências orçamentárias não podiam 

dispor sobre esses “vínculos positivos que nenhuma maioria pode deixar de satisfazer”, 

em outras palavras, o legislativo não podia deixar de cumprir o conteúdo essencial do 

direito à educação; é a proibição de não-suficência (Untermassverbot) de que falaremos 

no capítulo terceiro. 

Em outra oportunidade, um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, também mediante uma Ação Civil Pública, dessa vez instada pela 

“Delegacia do Ensino da cidade de Rio Claro” pelo Ministério Público, demonstrou 
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 A decisão é também citada por Lênio Luiz Streck, em seu Verdade e Consenso. STRECK, Lênio Luiz. 

Verdade e consenso: Constituição, hermenêutica e teorias discursivas, da possibilidade a necessidade de 

respostas corretas em direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 123. 
73 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias: La ley del más débil. Madrid: Trotta, 1999, p.20.   
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entendimento similar e não teve maiores problemas em sentenciar aquele município a 

criar 500 (quinhentas) vagas na primeira série do ensino fundamental
74

.  

Na ocasião, no ano de 1998, a organização civil constatou que no início do 

próximo ano letivo faltariam as referidas vagas. O parquet fundamentando sua proposta 

na obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental, bem como na obrigação 

constitucional dos municípios atuarem primordialmente no ensino infantil e 

fundamental (art. 211 e 212 da CF). 

As decisões citadas e o posicionamento apresentando no presente trabalho – não 

defendem ou se filiam a um “ativismo judicial” e nem fazem parte de uma 

“jurisprudência de valores”, são, na verdade, exercício da função do Poder Judiciário na 

defesa do poder normativo da Constituição, expresso no conteúdo essencial do direito à 

educação, área fora da atuação da vontade da maioria expressa pela política. 

 

2.7. O Plano Nacional da Educação: passado, presente e futuro. 

 

A Constituição determina que as três unidades federadas estabeleçam, em 

regime de colaboração, os seus respectivos sistemas de ensino (art. 211). Além da óbvia 

responsabilidade da União na manutenção das instituições de ensino federal em todos os 

níveis da educação (art. 211, §1), também cabe a essa entidade organizar e coordenar o 

sistema educacional. 

Assim, entre suas atribuições, compete privativamente a União legislar sobre 

diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV), portanto, determinar as linhas que 

devem ser seguidas pela própria União e as demais entidades federadas. 

Assim, é de iniciativa privativa da União a submissão ao Congresso Nacional do 

Plano Nacional de Educação (PNE), “com duração decenal, com o objetivo de articular 

o sistema nacional de educação [...] definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus 

diversos níveis”
75

. A CF também estabelece, nos cinco incisos do mesmo artigo, 
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 Essa decisão foi relacionada em artigo publicado na Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da 

PUC/SP, da lavra do professor Marcelo Figueiredo, intitulado O controle das políticas públicas pelo 

poder judiciário no Brasil: uma visão geral.  
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 Art. 214 da CF/88, na integra:  

“A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o 

sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias 

de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, 

etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas 

que conduzam a: 
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objetivos que devem ser necessariamente perseguidos pelas políticas públicas em 

educação, porém, evidentemente, não se trata de um rol taxativo e sim exemplificativo, 

pois, no que concerne a garantia de direitos fundamentais o legislador pode e deve ir 

além da Constituição. 

Atualmente vigora no país a Lei nº 10.172/2001, que estabeleceu o primeiro 

Plano Nacional de Educação 2001-2010
76

. Portanto, um novo plano já deveria estar em 

vigência, dessa vez para a década 2011-2020. No entanto, o Projeto de Lei nº 

8.035/2010, que o estabelece, ainda tramita no Congresso. Uma das principais razões 

para esse atraso é a controversa fixação de um percentual do Produto Interno Bruto 

(PIB) destinado a investimentos em educação, uma antiga bandeira dos profissionais da 

educação. Com efeito, já nas discussões que antecederam o primeiro plano, essa fixação 

foi fortemente sugerida, porém, sem sucesso, sendo vetada pelo então presidente da 

República.   

É discutível e interessante se essa demora na promulgação do novo plano pode 

ser enquadrada como omissão legislativa e atacada pelas vias judiciais adequadas, uma 

vez que a antiga Lei continua em vigor, mas não deveria, sendo potencialmente capaz 

de lesar preceitos fundamentais. A inércia legislativa faz o país manter vigente um plano 

com metas traçadas a mais de uma década e que hoje certamente não deveriam ser as 

mesmas. 

No entanto, não é esse debate jurídico que pretendemos traçar. O objetivo do 

presente tópico é traçar as características dos PNE’s para, posteriormente, no próximo 

capítulo, investigar as possibilidades de um controle judicial sobre as promessas 

políticas feitas nesse contexto.  

Inicialmente, entendemos que a realização de políticas públicas é um 

experimento com a realidade que deve ser feito pelos poderes eleitos e que, um sem 

números de conjecturas podem inviabilizar a concretização das metas definidas sem a 

existência necessária de uma “culpa” das autoridades. Porém, não vemos empecilhos 

para que essas razões não possam ser exigidas em juízo como justificação constitucional 

                                                                                                                                                                          
I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
76

 A imposição constitucional da criação do plano existe desde a proclamação da atual Constituição. O 

fato em si, a demora de 13 anos na edição da lei, demonstra claramente como a educação não vinha sendo 

prioridade do Poder Executivo, tendo caráter meramente simbólico. 
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para o não cumprimento das metas auto-impostas pelos poderes legislativos e 

executivos, excluindo eventual crime de responsabilidade. 

Em outras palavras, no caso contrário, na ausência de justificativas plausíveis 

para o descumprimento das metas traçadas pelos próprios poderes eleitos, esses podem 

e devem ser responsabilizados. 

Um exemplo da possibilidade dessa responsabilização das autoridades 

competentes está na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.698/DF, quando o Partido 

dos Trabalhadores e o Partido Comunista do Brasil ingressaram com pedido de 

condenação do então Presidente da República, o Sr. Fernando Henrique Cardoso, por 

inércia na erradicação do analfabetismo e na implementação do ensino fundamental 

obrigatório e gratuito a todos os brasileiros. 

O STF decidiu pela ausência da inércia, citando como comprovação da 

afirmação a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) e a criação do 

primeiro PNE desde a promulgação da Constituição (2001). Dessa forma, como deixou 

de condenar por ausência da inércia e não por impossibilidade de julgar, o Tribunal 

confirmou a possibilidade de condenação do Presidente da República pela omissão 

concernente aos direitos fundamentais sociais. 

Antes de retomar aos planos nacionais de educação é necessário apresentar uma 

definição do conceito de políticas públicas. Estas podem ser entendidas como um 

conjunto de ações governamentais, politicamente estabelecidas e juridicamente 

reguladas, para realização de objetivos socialmente relevantes. Nesse sentido, BUCCI: 

 

Política pública é o programa de ação governamental que resulta de 

um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – 

processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, 

processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, 

processo judicial – visando coordenar os meios à disposição do Estado 

e as atividades privadas, para realização de objetivos socialmente 

relevantes e politicamente determinados. 

Como tipo ideal a política pública deve visar à realização de objetivos 

definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios à 

sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera atingir os 

resultados
77

.    

 

Os direitos fundamentais sociais são essencialmente concretizados mediante a 

realização de políticas públicas, assim o Sistema Único de Saúde é uma política pública 
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responsável pela promoção da saúde, o Programa Bolsa Família tem como missão a 

erradicação da miséria e assim por diante. 

Como vimos do conceito exposto, trata-se de fenômeno muito complexo que 

envolve, não raramente, a cooperação de todos os poderes, bem como das três entidades 

federadas, exatamente como é o caso do Plano Nacional de Educação. 

No caso da educação, ainda que persistam muitas áreas para o exercício da 

discricionariedade do Executivo, muitas escolhas foram predeterminadas pelo texto 

constitucional. Além dos objetivos traçados pelo art. 214 (in verbis) a União deve ainda 

ter sempre em vista os princípios que regem a oferta da educação (art. 206), bem como 

os deveres constitucionais educacionais impostos pela Carta (art. 208). 

O plano deve conter ainda a regulamentação da cooperação entre as entidades 

federadas, a previsão dos recursos necessários a sua viabilização (nunca menos que o 

estabelecido pela Constituição) e as metas e as estratégias para alcance daquelas. 

Após esse primeiro momento de apresentação da proposta, o plano tem de ser 

revisado e aprovado pelo Legislativo (atual fase do PNE 2011-2020) e pode ainda, 

posteriormente, ser controlado pelo poder Judiciário
78

, principalmente se afastar-se das 

razões de Estado e encampar uma lógica de ações de Governos transitórios, como de 

fato o fez o PNE 2001-2010. 

O plano foi estruturado em seis capítulos bem delineados, sendo o primeiro uma 

introdução, contendo o histórico e os objetivos e prioridades gerais e o último capítulo 

referente ao método de avaliação e acompanhamento do plano, a serem feitos 

periodicamente com intuito de perceber avanços e dificuldades parciais e proceder com 

as eventuais correções necessárias para voltar aos trilhos das metas. 

Os capítulos segundo e terceiro dividem o plano entre os níveis e modalidades 

da educação, respectivamente, e, para cada nível e modalidade são traçados nessa ordem 

i) o diagnóstico do presente, com identificação das dificuldades existentes, ii) as 

diretrizes impostas pela Legislação, assim com as propostas do Executivo e, por fim, iii) 

os objetivos e metas a serem alcançados no prazo de dez anos. 

No capítulo referente aos níveis da educação, esses são divididos em dois, a 

educação básica, composta pelas subníveis do ensino infantil, médio e fundamental, o 
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outro nível é reservado exclusivamente para a educação superior, sem distinções dentro 

dele. 

As modalidades existentes da educação, enumeradas no capítulo terceiro são: i) 

educação de jovens e adultos, ii) educação a distância, iii) educação tecnológica e 

formação profissional, iv) educação para pessoas com necessidades especiais e v) 

educação indígena. 

No quarto capítulo são traçados os objetivos e metas para o magistério da 

educação básica, enquanto o quinto capítulo é destinado à questão do financiamento e 

gestão dos recursos destinados à educação.  

Da avaliação do PNE 2001-2010 constatamos que não há qualquer vício de 

inconstitucionalidade nos objetivos e metas traçados pelo Executivo, na realidade, 

muitos deles são repetições de textos legislativos anteriores ao plano, como a LDB ou a 

própria Constituição.  

Assim, abstratamente, existe a possibilidade de controle de constitucionalidade 

das políticas públicas, mas para que tal controle possa ser efetuado, seria necessária a 

constatação de uma inconstitucionalidade pulsante, em outras palavras, que as metas e 

objetivos fosse contrários à própria concretização do direito. 

Portanto, um controle de constitucionalidade concentrado de um PNE, ainda que 

possível, dificilmente traria algum resultado prático que não a declaração de 

constitucionalidade do mesmo, pois, dentro de um Estado Democrático sério, como 

aparente ser o nosso, dificilmente os responsáveis pela elaboração da política pública 

estipulariam metas contrárias à concretização dos direitos sociais. Nesse contexto de 

constitucionalidade das metas, não cabe ao judiciário avaliá-las e substituí-las, 

assumindo a posição de um juiz Hércules que tudo sabe e pode. 

As possibilidades de atuação do Judiciário surgem num momento posterior à 

realização do plano, a nossa ver, principalmente quando as metas não são atingidas, 

podendo os responsáveis ser chamados em juízo para apresentação de suas 

justificativas. Repisa-se, o não cumprimento das metas não significa necessariamente 

uma condenação por crime de responsabilidade, desde que haja justificativas para o não 

cumprimento dessas. 

Esse tipo de controle posterior evitaria a utilização do PNE como legislação 

simbólica (com fins eleitoreiros ou de apaziguamento de tensões sociais) e imporia ao 

Executivo o cuidado de traçar metas realistas e atingíveis. 
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A outra área que pode ser perfeitamente controlada via ações judiciais é a que 

diz respeito ao financiamento e gestão dos recursos comprometidos com a educação. 

Não é demais lembrar que os compromissos feitos são autoimpostos pelo Executivo e o 

orçamento destinado deve ser compatível com as metas traçadas e aprovado pelo 

Legislativo. Em situação de normalidade econômica nada justifica o redirecionamento 

dos recursos que foram inicialmente propostos e, caso essa nova destinação seja 

realmente necessária, o Executivo deve provar a existências dessas necessidades. 

É uma questão especialmente relevante para aprovação do próximo plano, 

primeiro por que em todas as avaliações do plano vigente a questão do financiamento 

recebe destaque pela constatação de insuficiência de recursos repassados e falta de 

controle e fiscalização desses.   

Segundo, e estritamente conexo com o ponto que tratamos, por que há um 

equívoco comum, e que precisa ser imediatamente afastado, que consiste em pensar que 

a determinação constitucional de investimentos atrelados aos impostos arrecadados seja 

elevada e suficiente. 

No diagnóstico da questão do financiamento e gestão constante no PNE 2001, o 

próprio Executivo reconhece esse engano, pois a vinculação é feita em relação aos 

impostos arrecadados pelos entes federados. Imposto é uma espécie de tributo que passa 

longe de representar toda a verba arrecadada pelas entidades federadas, demonstrando 

ainda mais a necessidade dessa vinculação ser em relação ao PIB. 

Como a vinculação ao PIB foi vetada pelo Presidente no PNE de 2001, o 

Judiciário pouco pode fazer para obrigar o Executivo a implementar as verbas 

necessárias, porém, com obrigação constitucional de vinculação imposta para o novo 

plano essa situação mudará. 

Nas avaliações do plano, outra crítica recorrente é a ausência de uma política de 

Estado voltada para educação, na verdade, essa é uma característica marcante nas 

políticas educacionais brasileiras ao longo dos anos. DOURADO, após fazer uma 

evolução histórica sobre as diferentes políticas educacionais postas em prática no Brasil, 

aduz que, com raras exceções, há uma tendência de centralização do poder de decisão e 

realização de ações de governo ao invés de implantação de uma política de Estado 

duradoura
79

. 
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Os debates que antecederam a aprovação do PNE 2001-2010 foram marcados 

por dois projetos distintos, do qual saiu vitorioso o projeto oferecido pelo Poder 

Executivo, que priorizava políticas de governo associadas à lógica da gestão e 

eficiência, frente ao projeto apresentado pela Sociedade brasileira. Entre os vários 

princípios sugeridos pelo projeto derrotado estava a vinculação de 10% do PIB para a 

educação, proposta que surge novamente nos debates acerca do novo plano, ainda que 

esse percentual tenha sido baixado 7% e deva ser atingido progressivamente. 

A questão orçamentária foi realmente controversa, demonstrando seus reflexos 

nos noves votos presidenciais que incidiram sobre a matéria. Uma avaliação feita pelo 

Ministério da Educação (MEC) destaca que o plano apresentou: 

 

Limites estruturais significativos em relação a sua organicidade e à 

articulação entre sua concepção, diretrizes e metas e o potencial de 

materialização na gestão e no financiamento da educação nacional. Os 

vetos ao PNE e a ausência de regulamentação do regime de 

colaboração entre os entes federados, como preconiza a Constituição 

de 1988, traduzem os limites estruturais à implementação do plano
80

.  

 

As questões estruturais, por não dizerem respeito especificamente a um 

conhecimento especializado do tema educação, são exatamente os pontos onde o Poder 

Judiciário teria mais facilidade de controlar a execução do plano, exigindo a criação do 

sistema de colaboração inexistente e a implementação das verbas como prometidas, 

ambas regras constitucionais. 

Os principais problemas estruturais apresentados para a não realização integral 

das metas foram a ausência de colaboração entre os entes federados e insuficiência de 

recursos financeiros, seja em função das unidades federativas não aplicarem o piso 

constitucional em educação ou por má aplicação e/ou desvio das verbas. 

Porém, nem tudo são espinhos; há flores. A avaliação do plano aponta para 

melhorias no ensino básico e superior (ainda que no nível superior tenha havido a 

secundarização do processo de gestão traduzido no investimento nas universidades 

privadas através de programas como o PROUNI e o FIES, sem a devida preocupação 

com a qualidade das IES que se beneficiam desses programas).  

Os índices positivos foram atingidos principalmente durante o governo Lula, no 

entanto, continuam apontando para uma centralização do poder no Executivo federal e a 
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realização de ações governamentais isoladas que não têm o plano como epicentro dos 

processos. 

O documento do MEC apresenta uma avaliação segmentada
81

: 

 

 Na educação infantil persistem problemas de acesso e permanência, 

sendo as maiores dificuldade encontradas na mais tenra idade, até os três 

anos de idade. Destaca o empenho na oferta do ensino a partir dos seis 

anos de idade, faixa etária na qual o Brasil praticamente atingiu a 

universalização (98, 2% das crianças entre seis e quatorze anos estão na 

escola)
82

.  

 O ensino fundamental também se encontra muito próximo da 

universalização, ainda que encontre desigualdades regionais 

significativas que acabam mascaradas nos números globais, bem como 

disparidades dentro das regiões, entre Estado. Nessa etapa da educação 

“o grande desafio relaciona-se à melhoria das condições de permanência 

com qualidade
83

. Tendo isso em vista, também dedicaremos um tópico a 

análise da educação de qualidade e a capacidade institucional do poder 

judiciário em controlar (ou não) também essa qualidade. 

 O ensino médio, que deve estar universalizado até 2016 segundo 

mandamento constitucional, ainda apresenta baixa cobertura em relação 

ao cumprimento de metas do PNE, entre as metas estabelecidas estava o 

atendimento de 50% da demanda em cinco anos e 100% em uma década, 

atingindo a universalização. 

 

A avaliação cobre ainda o ensino profissionalizante e a educação superior, no 

entanto, não analisaremos essas duas etapas do sistema educacional, focando naquelas 

que constituem a educação básica e, portanto, por determinação constitucional, 

correspondem a direito público subjetivo e, como consequência, possibilitam maior 

controle judicial de suas demandas. 

A apresentação do passado e presente do PNE 2001 tem o condão de familiarizar 

o leitor com a práxis de uma política pública, identificar as dificuldades apresentadas, 
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bem como as metas não atingidas, assim como estabelecer parâmetros norteadores para 

construção de um futuro mais promissor para o PNE, sempre focando nas possibilidades 

de diálogo entre a jurisdição e a política pública.  

Pois bem, tramita no Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº 8.035//2010, que 

estabelece o novo Plano Nacional de Educação (já quase três anos atrasado). O PNE 

2011, como proposto, tem uma estrutura substancialmente diferente de seu antecessor, 

nela não há uma separação nítida em níveis ou modalidades da educação, ou capítulos 

específicos de valorização do magistério ou sobre financiamento e gestão. O plano 

apresenta 12 artigos iniciais, numa espécie de disposições introdutórias, seguidos de 150 

estratégias divididas em 20 metas que abarcam a totalidade dos temas tratados no plano 

anterior.  

Dentre as disposições iniciais, destacam-se: 

a) O capítulo segundo que amplia substancialmente os objetivos a serem 

perseguidos pelo PNE, impostos pelo art. 214 da CF
84

. São adicionados aos 

propósitos constitucionais: i) a promoção da sustentabilidade socioambiental; 

ii) a superação das desigualdades educacionais; iii) a valorização dos 

profissionais da educação e iv) a difusão dos princípios da equidade, do 

respeito a diversidade e a gestão democrática da educação. 

 

Percebe-se claramente a adoção pelo plano de pautas ou conteúdos surgidos nas 

últimas décadas, como a questão do desenvolvimento sustentável, a preocupação com o 

meio ambiente, a questão da pluralidade das sociedades hipercomplexas, e o necessário 

respeito às diferentes concepções de vida (respectivamente itens i e iv). 

Além dos itens da agenda global, são também incorporados ao sistema 

educacional, objetivos que visam  superar os gargalos encontrados para a concretização 

do plano anterior, como a superação das desigualdades educacionais regionais 

(mascaradas pelos números absolutos) e entre sistemas (privado e público), a 

valorização do profissional da educação que favorece a permanência na escola e a 

melhoria dos índices de avaliação (respectivamente itens ii e iii). 

Outra questão importante diz respeito à vinculação dos investimentos em 

educação ao PIB. O inciso VI do art. 214 que versa “estabelecimento de meta de 
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aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto” 

foi inserido na Constituição por ume Emenda de 2009, portanto, bem posterior ao PNE 

2001 que não estabeleceu essa vinculação. Agora, com a imposição constitucional 

prevista no inciso mencionado, o novo PNE deve necessariamente conter a vinculação 

entre os investimentos em educação e o PIB, caso não o faça incorrerá em 

inconstitucionalidade sanável via Poder Judiciário. 

 

b) O artigo quinto, por sua vez, estabelece que “a meta de ampliação 

progressiva do investimento público em educação será avaliada no quarto 

ano de vigência dessa Lei, podendo ser revista”. Trata-se de um ponto forte 

do novo plano, pois eventuais distorções ao longo do caminho podem ser 

corrigidas com o intuito de salvar as metas estabelecidas. Porém, seria 

necessário destrinchar o procedimento dessa avaliação, inclusive, 

dependendo da objetividade dos critérios, é mais uma área de possível 

atuação do terceiro poder.  

c) O sétimo artigo trata do necessário regime de colaboração entre as entidades 

federadas para a educação. Vai além da quase ausência do plano anterior 

sobre a matéria, porém ainda deixa a desejar. 

 Estabelece que as obrigações e estratégias traçadas no PNE não descartam a 

adoção de medidas locais, bem como de instrumentos jurídicos que favorecem a 

colaboração federativa (§1°). Determina que os sistemas de ensino estaduais e 

municipais deverão conter mecanismo de acompanhamento da realização das metas 

(§2°). Reforça o regime de colaboração para a educação indígena que deve respeitar 

especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade (§3º). 

 

d) Logo em seguida, no art. 8°, o projeto de Lei estabelece que os Estados e 

Municípios devem elaborar seus respectivos e correspondentes planos de 

educação em consonância com as diretrizes, metas e estratégias do plano, no 

prazo máximo de um ano a contar da publicação da Lei. 

Essa demanda por criação de planos de educação local já existia no PNE 2001 e 

foi desrespeitada pela grande maioria dos Estados e Municípios. A criação desses 

sistemas locais em conformidade com as diretrizes nacionais é imprescindível para 

atuação em colaboração das entidades federadas. É importante, em função da 
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proximidade das esferas estaduais e municipais com a realidade educacional local, que 

seus respectivos planos tenham ferramentas de acompanhamento e fiscalização de 

metas.  

Nesse ponto, transcorrido um ano da promulgação da lei, pode ser proposto 

junto ao Poder Judiciário competente as ações adequadas para preenchimento da lacuna 

legislativa. A depender das ferramentas de controle e fiscalização estabelecidas nos 

planos locais, podem surgir novas perspectivas de ação do Poder Judiciário. 

 

e) O art. 10° volta a tratar da questão orçamentária quando impõe que as leis 

orçamentárias das três entidades federadas (as leis plurianual, a de diretrizes 

orçamentárias e a anual) “deverão ser formulados de maneira a assegurar a 

consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas 

e estratégias do PNE - 2011/2020”. 

f) O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é estabelecido 

como parâmetro para avaliação da qualidade do ensino no art. 11°, que ainda 

diz que compete ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep) a realização do Ideb e o desenvolvimento de outros 

índices de avaliação. 

   

Em relação as 20 metas e suas 150 estratégias não seria produtivo esmiuçar cada 

uma delas, principalmente, em razão das considerações feitas acerca da 

constitucionalidade das metas do plano anterior (na verdade, são considerações válidas 

para objetivos das políticas públicas relacionadas a qualquer direito social), a saber, 

todas são evidentemente constitucionais e não é da alçada do judiciário substituí-las por 

aquelas que acredita serem mais convenientes e oportunas, a menos que sejam 

claramente contrárias a CF (não razoáveis). O Projeto de Lei está disponível no site do 

Ministério da Educação para o interesse de quem desejar conhecer melhor a política 

pública. 

Em relação ao plano que está para ser aprovado no Congresso, as perspectivas 

de participação do terceiro poder devem ser realizadas em momentos de avaliação, seja 

na conclusão do plano ou durante suas avaliações periódicas, nesses momentos as 

razões para o não cumprimento das metas auto-impostas podem ser controladas, assim 
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como deve ocorrer a constatação ou não do emprego dos recursos previstos e suas 

eventuais consequências jurídicas. 

Nesse sentido, falaremos brevemente das metas que acreditamos serem mais 

importantes para a presente pesquisa, sempre levando em consideração a contribuição 

de Diké para o direito à educação. 

No que concerne ao ensino básico, tendo em consideração a proximidade da 

universalização dos nove anos do ensino fundamental (seis aos quatorze anos), as 

atenções se voltam para o atendimento das crianças abaixo de seis anos (meta 1) e na 

oferta de qualidade de toda a educação básica, procurando combater a evasão escolar e a 

distorção idade-série.   

Há também uma preocupação com os estudantes com necessidades especiais e 

aqueles que desenvolvem super-habilidades, procurando-se universalizar o ensino a 

essas pessoas entre quatro e dezessete anos (meta 4). 

A questão da erradicação do analfabetismo permanece e a manutenção dessa 

situação está estampada na meta 5, que busca a alfabetização de todas as crianças até a 

idade de oito anos. 

Dentre as metas que procura a excelência em qualidade está o objetivo de 

oferecer pelo menos 50% da educação pública básica em tempo integral (meta 6), bem 

como de atingir progressivamente níveis no Ideb similares àqueles encontrados nos 

países centrais em todos os níveis da educação até 2021. 

A meta número oito se destina à redução das desigualdades educacionais 

(campo/cidade, ricos/pobres e negros/brancos), prevendo o aumento da média de anos 

de escolaridade no campo para 12 anos, bem como igualar os anos médios de 

escolaridade entre ricos e pobres e negros e brancos. 

Nas metas destinadas à educação superior (metas 12 a 14), percebe-se a 

preocupação do aumento da oferta com qualidade, principalmente entre os jovens (18 – 

24 anos) e a manutenção da tendência à secundarização do ensino, com o reforço de 

programas como o Fundo de Investimento ao estudante do Ensino Superior (FIES). 

O ponto que chama mais atenção no novo plano, no entanto, é a preocupação 

com a formação e a valorização dos profissionais da educação básica. Seguindo 

modelos de sucesso que atribuem a qualidade de ensino principalmente aos professores 

(notoriamente nos países escandinavos), o PNE 2011 parece almejar pagar essa dívida 

histórica brasileira para com os profissionais da área. 
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A meta 15 determina, em colaboração com as entidades federadas, a garantia da 

formação superior para todos os professores do ensino básico, a meta 16 estabelece que 

50% desses professores devem ir além da graduação e possuir nível de pós-graduação. 

A meta 17 procura valorizar o trabalho do magistério de forma que se equiparem os 

salários entre os professores com mais de onze anos de formação e quaisquer outros 

profissionais com o mesmo tempo de formação. A meta 18 procurar assegurar que em 

menos de dois anos da promulgação da lei existam planos de carreira para todos os 

professores de todos os níveis da educação. Por fim, ainda concernente à questão da 

melhoria da qualidade do ensino mediante valorização dos profissionais envolvidos, a 

meta 19 estabelece a obrigação legal da nomeação de diretores escolares mediante 

critérios técnicos de mérito, desempenho e participação escolar. 

A última meta destina-se a questão do financiamento da educação e, como 

reforçado ao longo do trabalho, é uma área muito afeta a nossa pesquisa, pela facilidade 

de comprovação objetiva do seu não atendimento e consequente controle judicial. 

A meta traz a vinculação dos investimentos ao PIB, como determinado pela 

Constituição, porém em percentagem menor do que a sugerida pelos profissionais da 

educação e sociedade civil tanto nas discussões do PNE 2001 como nos debates de hoje. 

Existem muitas variações desses valores em diferentes propostas, mas é justo mensurar 

que a demanda da sociedade era pelo estabelecimento de um percentual de 10%, três a 

menos do que sugerido pelo Governo. 

Outra questão especialmente espinhosa está na redação da meta, que prevê a 

ampliação progressiva do investimento público em educação até atingir o mínimo de 

7% do PIB do país. Não existem metas parciais, dificultando o acompanhamento 

durante a execução do plano, assim, o Judiciário só poderia avaliar as eventuais 

justificativas constitucionais quando da conclusão do PNE. O mais correto seria então 

ou a vinculação dos 7% desde o primeiro ano de vigência do plano ou o estabelecimento 

de metas progressivas (até 4% nos primeiros quatro anos, atingindo 7% no oitavo ano, 

por exemplo). Da maneira que está o Executivo pode destinar quantias inferiores nos 

nove primeiros anos e estabelecer a marca de 7% apenas no último ano. Nesse quadro, 

teria agido imoralmente, porém dentro do direito. 

O debate é tão atual e instigante que a atual presidente do Brasil, Dilma 

Rousseff, em pronunciamento de 10 minutos, feito em rede nacional no dia 21 de junho 
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de 2013
85

 e em resposta à eclosão de manifestações que incendiaram o Brasil esse ano, 

citou a palavra educação nada menos que quatro vezes, sendo o tema mais importante 

de suas considerações (equiparado, talvez, apenas com o direito à saúde). 

E foi exatamente a questão do financiamento da educação um dos três pontos 

que compõe – juntamente com a elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana e 

a importação de médicos estrangeiros para suprir demandas emergenciais – o que a 

presidente chamou de pacto em torno da melhoria dos serviços públicos. 

A promessa feita é da “destinação de cem por cento dos recursos do petróleo 

para a educação.”. No entanto, para que essa promessa não seja vazia é preciso detalhar 

que recursos serão esses, de todas as jazidas exploradas ou apenas as referentes ao 

futuro pré-sal, jazidas que apenas renderão frutos num futuro incerto enquanto nossas 

necessidades na educação são de ontem? Serão apenas referentes à modalidade dos 

royalties ou também das vultuosas participações especiais que recebem os Estados e 

Municípios produtores? Serão os recursos apenas da União ou de todos os entes 

federados? E por fim, no pior dos cenários, atingirão o mínimo de 7% do PIB nacional? 

Essas são todas questões que importantes e sem suas respostas a promessa presidencial 

não surte efeito algum.      
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3. EFICÁCIA DOS DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS 

 

3.1. A aplicabilidade imediata das normas sobre direitos fundamentais (também os 

sociais) na Constituição de 1988  

A escolha do termo “direito fundamental social”, ao invés de simplesmente 

“direito social”, tem o condão de explicitar desde logo nossa opção por entender tais 

normas como legítimos direitos fundamentais; decorrentes (em parte) do princípio da 

dignidade da pessoa humana, princípio estruturante da nossa ordem constitucional
86

. No 

direito brasileiro, para além dessa fundamentalidade material, com efeito, também os 

direitos sociais são formalmente constitucionais e fundamentais (em razão de 

positivados entre os direitos fundamentais). Esse fato, a conjugação das 

fundamentalidades material e formal pelos direitos sociais deveria encerrar qualquer 

debate sobre a legitimidade destes, no entanto, esse não é o caso. 

Em função de sua localização na CF aplica-se aos referidos direitos sociais a 

disciplina do §1° do art. 5º da CF, qual seja, o regime de aplicação direta e imediata 

desses direitos. Nesse sentido, todas as vezes que utilizarmos o termo “direito social” 

estaremos nos referindo a um direito fundamental social, não havendo diferença entre os 

vocábulos. Também a Constituição Federal de 1988 (CF) é inequívoca sobre a questão 

ao inserir os direitos sociais em seu título referente aos “direitos e garantias 

fundamentais”, não hierarquizando os direitos em categorias diferentes a depender de 

sua dimensão (geração ou categoria).  

A despeito da mencionada clareza do texto constitucional não faltam 

construções teóricas que negam a fundamentalidade aos direitos sociais
87

 e outras que 

buscam fragilizar a sua concretização, seja diminuindo-lhes a eficácia ou reduzindo sua 

fundamentalidade a prestações mínimas relacionadas à manutenção da dignidade 

humana
88

. 

Essas posições são resultados da importação de práticas da dogmática dos 

direitos fundamentais desenvolvida em outros países, nos quais os direitos sociais, por 
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 Cf. NOVAES, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da República portuguesa. 

Coimbra: Editora Coimbra, 2011. Apesar do autor se referir a ordem portuguesa não há maiores 

dificuldades em aplicar as considerações ali feitas a nossa ordem constitucional. 
87

 ÁTRIA, Fernando. Existen derechos sociales? XIV Jornadas argentinas de Filosofia Jurídica e Social, 

2002). O texto é emblemático pela repercussão que teve no Brasil, sendo publicado em mais de uma 

oportunidade em diferentes revistas especializadas. Os autores que defendem posições contrárias 

passaram sempre a se referir ao texto de Átria para refutá-lo, 
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 Cf. TORRES, Ricardo Lobo e BARCELLOS, Ana Paula de #.  
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opção, não foram celebrados como direitos fundamentais, a exemplo da Alemanha. 

Nesses países, o desenvolvimento de arremedos teóricos, como os direitos derivados a 

prestações ou o princípio da proibição da não-suficiência (como entendidos pela 

doutrina majoritária)
89

, fazem todo o sentido, pois têm a missão de cercar os direitos 

sociais – lá não fundamentais – de garantias semelhantes às concebidas aos direitos de 

liberdade
90

 (esses sim, fundamentais). No país germânico, o reconhecimento da 

fundamentalidade dos direitos sociais
91

 se ancora na cláusula do Estado Social presente 

na Lei Fundamental de Bonn. 

Essa construção é de todo desnecessária no Brasil (e em outros países que 

optaram pela fundamentalidade dos direitos sociais, como Portugal), pois os pontos de 

partida são significativamente distintos, a saber, existem ordens nas quais os direitos 

sociais são ou não fundamentais, e esse deve ser o ponto de partida de qualquer 

dogmática constitucionalmente adequada. 

 Os direitos sociais no Brasil, portanto, devem ser tratados exatamente pelo que 

são: direitos fundamentais
92

; e as investidas contra suas respectivas áreas de proteção
93

 

devem ser tratadas como restrições a direitos fundamentais, controláveis (em maior ou 

menor medida) mediante uma dogmática metodologicamente rigorosa dos direitos 
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 SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, 
90

 NOVAES, Jorge Reis. Direitos Sociais: teoria jurídica dos direitos sociais enquanto direitos 

fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2010.  
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 Ressalta-se que a Constituição de Weimar 1919 reconhecia a fundamentalidade dos direitos sociais. A 
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promessas de Weimar. Ainda assim, não significa dizer que esses direitos não estão lá protegidos, o que 

afinal de contas um simples constatação da realidade social alemã pode comprovar facilmente. 
92

 Direito fundamentais são direitos público-subjetivos de pessoas, contidos em dispositivos 

constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como 

finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da liberdade individual. DIMOULIS, Dimitri. 

MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 40. 

Especificamente os direitos sociais “são prestações positivas estatais, enunciadas em normas 

constitucionais [...] direitos que tendem a realizar a igualização (material) de situações desiguais”. 

SILVA, José Afonso da. Poder constituinte e poder popular: estudos sobre a constituição. 1ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2002, p. 199. Relacionam-se de maneira estrutural com os demais direitos, criando as 

condições de concretização da igualdade material, “ao proporcionar condições fáticas para o efetivo 

exercício dos demais direitos fundamentais, os direitos sociais prestacionais asseguram que os indivíduos 

tenham iguais oportunidades de desenvolvimento pessoal e de participarem na vida política da 

sociedade”. GOTTI, Alessandra. Direitos sociais: fundamentos, regime jurídico, implementação e 

aferição de resultados. São Paulo: Saraiva, 2012.     
93

 Área e proteção é o recorte da realidade social que o constituinte optou por proteger efetivamente. A 

realidade social sobre a qual incide o direito fundamental é denominada área de regulamentação, sendo, 

portanto, usualmente mais abrangente que a área de proteção. As únicas situações onde as áreas 

coincidem são aquelas nas quais o constituinte prevê um direito fundamental sem reservas. DIMOULIS, 

Dimitri. MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012.   
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fundamentais, não totalmente, mas em muito assemelhada àquela aplicada aos direitos 

de liberdade
94

. 

Como exposto, direitos sociais e individuais possuem a mesma 

fundamentalidade garantida pela constituição brasileira, logo, não se justifica que a 

aplicação dos direitos fundamentais tenha diferenciações baseadas numa eficácia maior 

ou menor de uma ou outra dimensão de direitos. Portanto, deve haver uma dogmática 

unitária dos direitos fundamentais
95

, ou seja, aplicável aos direitos indistintamente 

sejam eles de igualdade ou liberdade
96

. Ressalva-se, não está se querendo dizer que não 

existam diferenças entre as dimensões de direitos (diferenças que inclusive interferem 

nos resultados e possibilidades da dogmática), apenas que essa diferenciação não é tão 

substancial.   

A verdadeira questão que influencia o controle das restrições a direitos 

fundamentais mediante uma dogmática rigorosa não é saber se uma dada obrigação 

advém de um direito de liberdade ou de um direito social, mas sim de saber se essa 

mesma prestação encerra uma obrigação de fazer ou de não fazer por parte da 

autoridade estatal. Nessa linha, é oportuna a diferenciação entre os direitos 

fundamentais de resistência
97

 e os direitos fundamentais à prestações
98

, para a 

compreensão da teoria da eficácia dos direitos sociais.  

Duas construções teóricas são frequentemente avocadas para diferenciar os 

direitos de liberdade e igualdade, negando o mesmo grau de eficácia a ambos e 
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 Por todos. DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 4ª 

Ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
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 NOVAES, Jorge Reis. Direitos Sociais: teoria jurídica dos direitos sociais enquanto direitos 

fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2010.  
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 A dicotomia entre os direitos de liberdade (constitucionalismo clássico) e os direitos de igualdade 
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Leonardo. Liberdade e Estado Constitucional. São Paulo: Atlas, 2012, p. 46. Acreditamos que a crítica 
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no entanto, no que concerne aos deveres de promoção, os direitos de igualdade assumem uma perspectiva 

positiva bem distinta dos direitos de liberdade, justificando a antinomia entre as dimensões. 
97

 Não obstante a utilização corriqueira dos termos “direitos de resistência” e “direitos de defesa” como 

sinônimos, traduzidos ambos do vocábulo germânico Abwehrrecht, optamos pelo termo direitos de 

resistência por acreditar que caracteriza melhor a condição entre os titulares do direitos fundamental e o 

Estado. Cf. DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 4ª Ed. 

São Paulo: Atlas, 2012, p. 50. 
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 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2001, p. 170 e seguintes. Ao contrário do que se possa pensar de plano, não há uma correspondência 

necessária entre os direitos de defesa e os direitos da chamada primeira geração, tão pouco entre os 

direitos a prestações e os direitos sociais. No desenvolver do tema o professor gaúcho, com base em 

outros trabalhos, demonstra que clássicos direitos de resistência, como a liberdade, podem exigir 

prestações positivas do Estado.  
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debilitando os direitos sociais, porém, são construídas sobre dois mitos que devem ser 

expostos como tal. 

O primeiro mito que deve ser imediatamente derrubado é uma suposta relação 

de biunivocidade entre os direitos de liberdade/direitos de resistência e entre os direitos 

sociais/direitos à prestações. 

 Todos os direitos fundamentais implicam prescrições que ora assumem 

características de direitos à resistência contra a atuação estatal e ora exigem a efetivação 

desses mesmos direitos mediante a atividade do Estado. Basta que pensemos na 

obrigação do Estado de respeitar a propriedade privada abstendo-se de perturbá-la 

(direito de resistência) e na obrigação do Estado de proteger a mesma propriedade 

contra a invasão de particulares através dos altos custos na manutenção de uma polícia 

ostensiva (direito a prestação).  

Ainda que se possa argumentar que a defesa da propriedade por meio da força 

policial seja a concretização de outro direito fundamental, como o direito à segurança, o 

fato importante a que lançamos luz é que, para proteção do direito fundamental à 

propriedade, não raras vezes, haverá uma ação positiva estatal. São obrigações distintas, 

uma exigindo atitude abstencionista e a outra uma posição ativa por parte do Estado, 

porém, ambas são derivadas do clássico direito à propriedade
99

. 

Em sentido oposto, o direito a greve, historicamente fruto da luta pela igualdade 

material e positivado junto aos direitos sociais, contrário ao mito, exige uma posição 

estatal abstencionista (e não prestacional) para sua concretização.  

Por mais que os direitos fundamentais prestacionais – direitos que exigem ações 

estatais positivas – tenham aplicação imediata, não diferente dos direitos de resistência, 

seu cumprimento é dado de maneira diferenciada, isso ocorre em função da própria 

estrutura desses direitos, bem como dos custos que necessitam para sua implementação. 

 Assim, o método de aplicação desses direitos ao caso concreto é diferenciado 

dos direitos de resistência, notadamente pela maior dependência de conformação e 

regulamentação legislativa dos direitos a prestações, bem como das implicações da 

reserva do financeiramente possível
100

, oponível a eles. No entanto, essa diferença de 

método aplica-se tanto aos direitos sociais quanto aos direitos de liberdade, 
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 HOLMES, Stephen. SUSTEIN, Cass R. The cost of rights: why liberty depend on taxes. New York: 

Norton, 1999, p. 35 e ss. 
100
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indiscriminadamente, de acordo com a constatação que determinada conduta constitui 

direito de resistência ou à prestação. 

O segundo mito a ser explicitado e desconstruído é a clássica diferenciação dos 

direitos quanto aos custos  que representam. Nela os direitos de liberdade/resistência 

não acarretariam custos, por exigirem do Estado apenas uma omissão, enquanto que os 

direitos sociais/prestacionais, por dependerem de ações positivas da esfera estatal 

gerariam necessariamente altos custos. 

O entendimento de que os direitos fundamentais individuais correspondem 

àqueles direitos de resistência que não requerem qualquer custo para sua efetivação, 

bastando uma abstenção estatal para sua concretização, resta superada pela 

desmistificação do primeiro mito. Inclusive, há autores que enxergam entre os direitos 

sociais direitos de resistência, denominados pela doutrina direitos fundamentais sociais 

de defesa. Um exemplo claro, e por isso mesmo sempre citado, é o direito dos 

trabalhadores à greve, previsto no art. 9ª da CF, que, efetivamente, para sua 

concretização basta o Estado não criar obstáculos a sua execução
101

.  

Ao contrário da concepção clássica, e de um aparente senso comum jurídico, a 

proteção dos direitos de resistência ou negativos (civis e políticos) implica gastos, por 

vezes altíssimos, como, por exemplo, a criação e manutenção das condições 

institucionais para seu exercício. Numa visão mais simplista, qualquer direito necessita 

da existência de um sistema judiciário para a sua garantia, um sistema judiciário eficaz 

exige a construção e manutenção de infraestrutura necessária, pagamento de um corpo 

de funcionários permanente, gastos com materiais etc. Só o sistema judiciário 

estadunidense consume o montante anual de cinco bilhões duzentos e vinte quatro 

milhões de dólares
102

.   

Em síntese, a livre fruição dos direitos civis e políticos envolvem a existência e 

efetividade de um sistema que envolve instituições políticas, judiciárias e de segurança, 

sistema que implica altos investimentos estatais.  
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 Ao analisar a aplicabilidade imediata e plena dos direitos de defesa, o jurista Ingo Sarlet defende que 

“as diretrizes fixadas, válidas para os direitos de defesa, alcançam igualmente boa parte dos direitos 
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AFONSO, Virgílio. O judiciário e as políticas públicas: entre a transformação e o obstáculo à 

realização dos direitos sociais. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. (Org.) 
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Portanto, não há como diferenciar os direitos civis e políticos dos direitos sociais 

lançando mão da dicotomia fazer/não fazer; custos elevados/custo zero, pelo menos não 

haveria nenhuma utilidade para a proteção e concretização judicial desses direitos, uma 

vez que todo e qualquer direito exige custos à Administração
103

. Enfrentado esses 

primeiros dois mitos, importar considerar agora as dimensões subjetiva e objetiva dos 

direitos fundamentais
104

. Parte da doutrina sequer reconhece a dimensão subjetiva aos 

direitos sociais, por que eles não apresentariam as características clássicas dos direitos 

subjetivos contra o Estado, teriam no seu código um paradoxo insanável, pois, apesar de 

surgirem do reconhecimento da solidariedade, quando executados individualmente 

captam recursos que tinham destinação a todos, portanto, seriam na verdade, direitos 

egoístas contra os outros cidadãos
105

.  

 Abandonemos essa crítica por hora e foquemos na premissa da efetividade da 

dimensão objetiva
106

 dos direitos sociais, que lhes garante um papel de conformador da 

atividade legislativa na persecução de sua concretização gradativa. Resta saber se esses 

direitos podem configurar um direito público-subjetivo, uma vez que a dimensão 

objetiva resta consolidada na doutrina e jurisprudência. O que se pergunta nesse ponto 

é: se a simples existência normativa desses direitos, ainda que indeterminados, 

capacitaria o cidadão a buscar via judiciário a sua concretização de maneira 

individualizada? 

De pronto deve ser afastado o entendimento que considera os direitos sociais 

como meras normas programáticas
107

, negando-lhes a normatividade mínima inerente a 

qualquer norma constitucional. O ordenamento brasileiro, para além de consagrar os 

direitos sociais explicitamente como fundamentais, dá-lhes aplicabilidade imediata, 

assim como prevê mecanismos processuais que enfrentem as eventuais omissões dos 

poderes constituídos, como a Ação Direta da Inconstitucionalidade por Omissão e o 

Mandado de Injunção.  
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 ABRAMOVICH, Víctor; AÑON, Maria José; COURTIS, Christian. Los direchos sociales como 

derechos exigibles. Madrid: Ed. Trotta, 2012, p. 23.  
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 Fernando Átria 
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 Outra tese, que vai além da caracterização desses direitos como normas 

programáticas, mas fica aquém da importância dos referidos direitos na ordem 

constitucional, é aquela que defende que os direitos sociais – ainda que não apresentem 

uma dimensão subjetiva, não ensejando a exigibilidade via judiciário individualmente – 

apenas permitiriam o controle judicial voltado para análise da proporcionalidade 

(adequação/necessidade) das políticas públicas destinadas a realizá-los, portanto, apenas 

apresentariam a dimensão objetiva. 

Tampouco é possível, como já mencionado, conceber esses direitos como 

subjetivos definitivos, a exemplo dos direitos de resistência. A impossibilidade de 

prosseguimento dessa teoria está no reconhecimento da falta de recursos suficientes 

para concretizar de plano todos os direitos fundamentais sociais. Consequentemente há 

um caminho a ser trilhado que é específico de cada direito social, assim, há um espaço 

de escolha discricionária, que deve ser preenchido pelos poderes eleitos com chancela 

do povo. 

Nessa linha, não cabe ao Poder Judiciário usurpar a competência dos demais 

poderes e proceder com as referidas escolhas. No entanto, na condição de guardião 

último da ordem constitucional o Judiciário, no exercício de suas funções, deve 

controlar as atuações dos demais poderes evitando retrocessos não justificados e 

impedindo abusos, notadamente na área dos direitos fundamentais, além de reconhecer 

omissões e exigir o cumprimento das diretrizes que são impostas ao Estado pelos 

direitos sociais. 

Há ainda, a tese que enxerga os direitos sociais como direitos subjetivos prima 

facie, ou seja, reconhece-lhes natureza de direito subjetivo, mas entende que sua 

proteção não é definitiva. Em razão da carga axiológica desses direitos, sua aplicação 

depende de um processo de ponderação que é informado pelas circunstâncias do caso 

concreto. Para os autores que defendem essa teoria, o direito subjetivo definitivo, aquele 

que goza efetivamente de proteção, é apenas encontrado no caso concreto
108

. 

Considerável parte da doutrina brasileira não encontra maiores dificuldade de 

convergir até esse ponto, qual seja, da judiciabilidade dos direitos fundamentais sociais, 
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 Entre outros autores, tanto na doutrina nacional como na internacional, que se filiam a essa corrente 

estão: ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales, 1993. BOROWSKY, Martin. La estructura de los derechos fundamentales. Trad. 

Carlos Bernal Pulido. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003.  SILVA, Virgílio Afonso da. 

Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 187-196. 

SARLET. Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 

de 1988. 9ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo. Teoria dos 
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reconhecendo ainda que esses direitos, devido à estrutura jurídica singular – geralmente 

contestados em sua faceta prestacional – possuem métodos de aplicação distintos 

daqueles dispensados aos direitos de resistência.  

No entanto, para se chegar do direito defendido prima facie ao direito subjetivo 

definitivo, ou seja, o direito a ser aplicado no caso concreto, há um longo e tortuoso 

caminho, refletido numa jurisprudência por vezes pouco clara.  

Com efeito, existem barreiras epistemológicas à aplicação desses direitos, ou 

seja, obstáculos caracterizados por distintos entendimentos e conceitos acerca dos 

institutos relacionados ao tema.  Como mencionado, a efetividade dos direitos 

fundamentais sociais vai depender da realidade fática.  

Assim, quando se fala da inexistência de recursos suficientes para prestação de 

todas as demandas sociais, está se fazendo menção ao instituto da reserva do possível 

fática, que em linhas gerais significa que o Estado não pode prover o que efetivamente 

não tem condições de prestar. 

No entanto, como limite à própria reserva do possível
109

 foi desenvolvida a 

teoria do mínimo existencial ou conteúdo essencial dos direitos fundamentais, que seria 

o núcleo mínimo do direito respectivo que é obrigado a ser prestado pelo Estado em 

qualquer condição, por representar parte componente da Dignidade da Pessoa Humana e 

sem a qual não a sobrevivência qualitativa
110

. 

De toda sorte, não há consenso na doutrina sobre os conceitos dos institutos 

citados, consequentemente, não há uniformidade na jurisprudência sobre a amplitude e 

aplicação dos mesmos.  

 

3.2. O custo dos direitos  

 

Uma das diferenciações dos direitos fundamentais, já mencionada, faz menção 

ao custo dos direitos. Haveria uma identidade necessária entre os direitos de status 

negativus e os direitos de resistência, portanto, o entendimento era que os direitos 
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individuais não gerariam custos aos cofres públicos e, por isso, não apresentariam 

maiores problemas para serem efetivados imediatamente. 

Do outro lado estaria a ligação necessária entre o status positivus e os direitos à 

prestações, assim, os direitos sociais sempre gerariam custos ao erário, dessa forma, 

estariam, por exemplo, a mercê da chamada reserva do possível, e não possuiriam 

aplicabilidade imediata em função da sua dependência em relação a vetores 

econômicos, culturais e sociais. 

No entanto, essa relação de biunivocidade não existe. Também as liberdades 

clássicas exigem custos para serem garantidas, como a propriedade que requer a 

manutenção de todo um aparato policial para evitar a turbação por terceiros. Também 

podem os direitos sociais assumir nítida função de resistência – situações nas quais 

exigem apenas a abstenção estatal para serem protegidos – como no sempre citado caso 

da liberdade sindical, que para ser efetivada basta que o Estado se abstenha de impedi-

la. 

Para melhor compreensão da relação intrínseca entre qualquer direito e seu 

correspondente custo basta pensarmos na ausência de direitos fundamentais nos 

chamados Estados falidos. Seja em função de conjecturas políticas, sociais ou naturais, 

essas Nações não possuem condições financeiras de prestar um rol mínimo de direitos 

fundamentais, situação que afeta também as liberdades sociais.  

Assim, abandonando de vez qualquer perspectiva jusnaturalista, “os direitos, 

todos os direitos, por não serem dádivas divinas, nem frutos da natureza, por que não 

são autorrealizáveis”111 precisam necessariamente de uma instância externa que lhes dê 

suporte; e isso gera custo. Portanto, a melhor aproximação dos direitos fundamentais, 

realista, é “vê-los como liberdades privadas com custos públicos”.
112

 Isso, claro, quando 

estamos tratando da dimensão subjetiva desses direitos. 

Na doutrina nacional, os créditos para a defesa da existência de custos para 

concretização de todos os direitos, independente de seus status ou função e, 

consequentemente, da inutilidade de uma dicotomia extremada entre direitos negativos 

e positivos, quase sempre recai sobre os autores estadunidenses HOLMES e 
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 NABAIS, José Casalta. Por uma liberdade com responsabilidade: estudo sobre direitos e deveres 

fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 176.  
112

 Idem. 
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SUSTEIN
113

, como comentários exageradamente elogiosos a sua obra conjunta, The 

cost of rights 114
. 

No entanto, quando desenvolveu sua teoria sobre as garantias de organização 

(Einrichtungsgaratien), Carl Schmitt já chamava atenção para o fato que “a tutela dos 

direitos de resistência pressupõe a atuação de instituições estatais, sendo que grande 

parte do orçamento estatal objetiva garantir o exercício de direitos fundamentais
115

.”. 

Em outras palavras, o autor alemão já chamava atenção para os altos custos 

relacionados à garantia dos direitos de resistência, tese que hoje é utilizada como 

argumento para defender que os custos do direito não representam um critério útil para 

classificação de direitos, uma vez que todas as posições fundamentais implicam gastos 

para o Estado. 

Os autores estadunidenses apontam para a mesma questão quando enfatizam 

que, necessariamente, “direitos custam dinheiro. Direitos não podem ser protegidos ou 

garantidos sem a utilização de recursos e suportes públicos. Todos os direitos exigem 

seu quinhão do tesouro público
116

.” Essa informação é especialmente relevante para a 

política legislativa, mas não pode ser ignorada pelo direito. Uma vez que todos os 

direitos geram custos, a observação que determinado direito social exige dotação 

orçamentária não tem o condão de afastar o controle judicial. 

 Nesse sentido, para defender o direito a propriedade não basta que o Estado se 

abstenha de invadir, turbar, trespassar ou demolir propriedade privada, é necessário 

também que mantenha um corpo policial ativo e efetivo, pronto para agir em caso de 

invasão de terceiros. Esses requisitos a que fazem menção HOLMES e SUSTEIN são os 

mesmos que SCHMITT chamou de garantias de organização. 

A manutenção de uma polícia ostensiva também é concretização do direito 

fundamental de segurança, mais um direito de resistência que implica gastos elevados 

para sua garantia. 
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 É o que fazem, por exemplo as obras dos professores Sarlet, Gustavo Amaral, Barroso, Ana Paula de 

Barcellos, entre outros. 
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 O livro inteiro visa desfazer a distinção extremada entre direitos negativos e direitos positivos. Com 

uma retórica sublime e larga referência dos valores gastos pelos Estados Unidos na proteção de direitos 

tidos como negativos, o trabalho torna tarefa inglória qualquer tentativa séria de defender a dicotomia.  

AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha: critérios jurídicos para lidar com a escassez de 

recursos e as decisões trágicas. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 49.  
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Aufsätze aus den Jahren 1924-1954. Berlin: Duncker und Humblot, 1993 Apud DIMITRI; MARTINS, p. 

58. 
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Outro exemplo claro que parece não evidente (a primeira vista não são 

associados a esses direitos) está relacionado aos direitos políticos, pois exigem a 

existência e manutenção de uma justiça eleitoral atuante, com sua estrutura física e 

quadros de funcionários próprios, o que, evidentemente, gera custos para o Estado, 

inclusive, custos significativos. 

Os comentários traçados no presente tópico parecem levar a conclusão que 

qualquer separação entre direitos positivos e negativos seja supérflua e dogmaticamente 

inútil, uma vez que não havendo a diferenciação em função dos custos para o Estado, os 

direitos sociais não apresentariam maiores dificuldades para aplicação do que aquelas 

enfrentadas pelos direitos individuais. Não se sustentaria, portanto, qualquer 

diferenciação que pretendesse garantir uma eficácia especial (imediata) às liberdades 

individuais e a negasse aos direitos sociais. 

Essa abordagem, de não diferenciação absoluta entre os direitos individuais e 

sociais, levaria à conclusão que, uma vez que todos os direitos dependem de recursos 

que nem sempre estão disponíveis, todos os direitos, inclusive os individuais, estariam 

sobre a reserva do financeiramente possível. No entanto, não acreditamos que esse 

posicionamento seja compatível com a CF ou até mesmo factível. O texto constitucional 

prescreve a aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias 

fundamentais, porém, fechar os olhos para as peculiaridades de cada tipo de norma 

traria apenas confusão para ambas as espécies de direito. 

A única interpretação possível do §1° da art. 5º é a extensão da aplicabilidade 

imediata, antes relacionada somente às liberdades individuais, também aos direitos 

sociais, autênticos direitos fundamentais. O Título II da CF trata sobre direitos e 

garantias fundamentais, precisamente onde estão inseridos tanto os direitos individuais 

quanto sociais. A dicção do mencionado §1º é clara, as normas sobre direitos e garantias 

fundamentais têm aplicabilidade imediata, portanto, também os direitos sociais do art. 

6º dentre eles o direito à educação. 

No entanto, não se pode perder de vista as diferenças existentes quando do 

momento de sua aplicação (sendo uma delas a incidência da cláusula da reserva do 

possível, como veremos em momento oportuno). Não obstante essas diferenças, 

acreditamos que não esteja comprometida uma abordagem dentro de uma perspectiva de 

uma dogmática una dos direitos fundamentais, ou seja, que preveja a aplicação de um 

único regime a ambas as qualidades de direitos, os individuais e sociais. 
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Retomando, tendo em consideração as dificuldades de se sustentar uma 

diferenciação que se apoie na dicotomia entre direitos negativos e positivos (pois como 

vimos, resta comprovada a impossibilidade de se estabelecer uma relação necessária 

entre direitos negativos e direitos de resistência, bem como entre direitos positivos e os 

direitos sociais) entendemos ser mais adequada a classificação de direitos em dois 

grandes grupos, os direitos de resistência (ou defesa) e os direitos a prestações, sendo 

que essas duas formas ora podem ser preenchidas pelas liberdades individuais outrora 

com direitos sociais, ademais com explicitado ao longo do texto por meio de nossos 

exemplos. 

Por evidente, no mais das vezes, os direitos sociais assumem característica que 

os caracterizam na categoria de direitos a prestação, enquanto que os direitos 

individuais tenderão a se encaixar nos direitos de resistência, havendo as consequências 

da dogmática específica de cada categoria. Mas essa simples tendência a se encaixar 

nessa ou naquela categoria não é uma característica qualitativa que permite uma 

separação de direitos; separação que cumpre o papel conservador de redução da 

fundamentalidade dos direitos sociais. 

 

3.3. Fundamentalidade formal e material dos direitos fundamentais sociais na 

Constituição Federal 

 

Um estudo com a pretensão de analisar a teoria e dogmática dos direitos sociais 

no Brasil não pode se furtar de analisar a já aludida questão da fundamentalidade dos 

direitos fundamentais. 

Não obstante o constituinte ter sido claro ao dispor sobre os direitos sociais 

dentro do Título II de nossa Constituição, “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, 

não são poucas ou insignificantes as vozes que se levantam contra a fundamentalidade 

desses direitos
117

 exatamente o que torna a explanação imprescindível. 
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 José Carlos Vasconcellos dos Reis e José Afonso da Silva estão entre os autores que negam a 

fundamentalidade a todos os direitos sociais. Mais recentemente, ainda que sem negar a fundamentalidade 

aos direitos sociais, mas reduzindo-lhes consideravelmente a eficácia à um mínimo existencial, Ricardo 

Lobo Torres. Em todos os textos nesse sentido, negação da fundamentalidade aos direitos sociais, são 

encontradas referências expressas ao trabalho do Professor Fernando Átria, “existen derechos sociales?”, 

de grande repercussão no Brasil. 
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Inicialmente se faz necessário uma diferenciação entre fundamentalidade formal 

e material, para em seguida analisarmos cada um desses quesitos concluindo pela 

fundamentalidade dos direitos sociais em ambas as categorias. 

A questão da fundamentalidade formal é definida pela positivação dos direitos 

em uma dada constituição, processo de separação/transição entre direitos humanos 

(âmbito internacional) e direitos fundamentais (âmbito de cada ordem constitucional 

individualmente considerada) 118. 

Essa posição leva em consideração apenas o aspecto formal para a conceituação 

dos direitos como fundamentais ou não. Entende ser impossível concordar com a 

posição majoritária da existência de direitos equivalentes aos fundamentais meramente 

em função de seu conteúdo, independentemente de estarem previstos em outros 

diplomas legais ou mesmo implícitos. 

O entendimento apresenta algumas vantagens, é bem verdade, por exemplo, 

garante maior segurança no (re)conhecimento dos direitos fundamentais em sua 

exatidão, evitando que o sistema jurídico fique refém do subjetivismo dos intérpretes 

oficiais do direito, que a torto e a direito podem encontrar “direitos fundamentais” de 

acordo com sua conveniência. 

No entanto, esse risco não nos parece ter força o suficiente para afastar a vontade 

do constituinte, que foi claro na previsão de direitos não expressos na Constituição, mas 

que por força do regime e dos princípios adotados por essa mesma Constituição são 

também tidos como constitucionais
119

. 

É exatamente essa cláusula de abertura, inscrita no art. 5º, § 2 da CF, que 

possibilita a construção da fundamentalidade material dos direitos fundamentais que 

passamos a analisar agora. 

A fundamentalidade material está relacionada à ideia dos direitos fundamentais 

como um grupo de valores que compõe a essência da Constituição, a concepção dos 

direitos fundamentais como sistema de valores, um mínimo consensual que está na base 

do estado democrático. 

                                                           
118

A posição dos direitos fundamentais no sistema jurídico define-se com base na fundamentalidade 

formal, indicando que um direito é fundamental se e somente for garantido mediante normas que 

contenham a força jurídica própria da supremacia constitucional. DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, 

Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 40. 
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 Art. 5º, § 2. § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 

do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa 

do Brasil seja parte 
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No caso específico da Constituição brasileira, a doutrina majoritária, identifica 

na dignidade da pessoa humana a raiz de todos os direitos fundamentais
120

, em maior ou 

menor medida, portanto, a fundamentalidade material estaria na relação entre a posição 

subjetiva específica a que se busca dotar de fundamentalidade com o radical da 

dignidade da pessoa humana. Em suma: 

 

“A fundamentalidade material, por sua vez, decorre da circunstância 

de serem os direitos fundamentais elemento constitutivo da 

Constituição material, contendo decisões fundamentais sobre a 

estrutura básica do Estado e da Sociedade
121

.”. 

 

Do exposto até então, podemos perceber facilmente que os direitos sociais 

possuem ambas as “fundamentalidades”, podendo e devendo, portanto, serem 

reconhecidos como direitos fundamentais formal e materialmente. 

Formal, pois inscritos no art. 6º da Constituição, inseridos, portanto, na parte do 

texto constitucional destinado a elencar os direitos, garantias e deveres fundamentais.  

Materialmente fundamentais, pois encerram decisões essenciais que estão para 

além da disposição da maioria parlamentar. Os direitos (já) fundamentais sociais têm 

intima relação com os ditames que compõe os fundamentos da República Federativa do 

Brasil, notadamente a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), bem como de seus 

objetivos, como a construção de uma sociedade livre justa e solidária
122

 (art. 3º, I), a 

erradicação da pobreza (art. 3º, III) e a promoção do bem estar de todos (art. 3º, IV).   

Ainda que reconheçamos a possibilidade dos direitos apenas materialmente 

fundamentais, ou seja, direitos fundamentais não previstos expressamente pela 

Constituição, esses direitos não serão objeto do presente trabalho. 

Trabalharemos exclusivamente com o direito fundamental social à educação, 

formalmente fundamental, pois previsto no art. 6º, e materialmente fundamental, pois 

não há sequer de cogitar-se em levantar dúvidas sobre a íntima relação entre educação e 

a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.  

É certo que as disposições constitucionais sobre a educação, que regulamentam 

o direito, mas encontram-se fora Do Título II, como aquelas previstas nas normas 
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 SARLET. DIGNIDADE 
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 Sarlet, p. 75. 
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 O professor português, Jorge Reis de Novais, em seu livro “Princípios Constitucionais Estruturantes da 

República Portuguesa”, expõe que os direitos sociais decorreriam e extrairiam sua fundamentalidade e 

importância jurídico-constitucional do princípio da socialidade, indissociável do Estado Democrático 

moderno. Essa lição pode facilmente ser importada para o contexto brasileiro.  
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constitucionais que regulam a Ordem Social também são normas de direitos 

fundamentais, bem como a Lei de Diretrizes de Base da Educação e os Planos decenais 

elaborados pelos governos, no entanto, não gozam, por evidente, da condição de 

cláusula pétrea como aquela norma contida no art. 6º.  

Uma concepção meramente formal dos direitos fundamentais aproxima-se de 

uma teoria liberal desses mesmos direitos, enquanto que a concepção material endossa  

as teorias objetivistas dos direitos fundamentais
123

 (axiológica, principiológicas,  

No entanto, concebemos que a simples aceitação de um conceito também 

material – pois é impossível negar que o mais seguro critério continua sendo o formal – 

não implica necessariamente a adoção de nenhuma corrente objetivista dos direitos 

fundamentais. 

Em segundo lugar, ainda que entendamos os perigos gerados pela 

fundamentalidade material dos direitos fundamentais, negar-lhe existência no 

ordenamento brasileiro seria encarar o §2° do art. 5º como letra morta na Constituição e 

bem sabemos que não há espaço dentro de nenhuma Teoria da Constituição para normas 

constitucionais sem efetividade.  

A discussão é relevantíssima, sem sobra de dúvidas, para a Teoria 

constitucional, no entanto, não é basilar para a presente pesquisa, vez que o direito à 

educação foi reconhecido formalmente como constitucional pela CF. A discussão sobre 

a fundamentalidade material serve para demonstrar a intrínseca relação da formação 

educacional com os parâmetros de identificação da fundamentalidade material 

utilizados pela doutrina, a saber, a dignidade da pessoa humana e instrumentalidade para 

a democracia. Reforçando a importância de uma interpretação autêntica que cumpra o 

seu papel de concretização da educação.  

Conclui-se apenas pela possibilidade de reconhecimento dos direitos 

materialmente fundamentais ainda que sem assento na Constituição formal. No entanto 

é imprescindível que a dogmática encontre caminhos seguros para a busca e 

reconhecimento desses direitos fundamentais, de forma que o processo seja o mais 

racional possível. 
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89 
 

4. DOGMÁTICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS EM 

COMPARAÇÃO COM OS DIREITOS INDIVIDUAIS 

 

No capítulo anterior trabalhamos os diferentes critérios de separação entre os 

direitos individuais e os sociais; e como as classificações propostas a partir dessas 

diferenças foram utilizadas para reduzir a eficácia e efetividade dos direitos 

fundamentais sociais. 

Defendemos que essas diferenças não se justificam e, portanto, parece haver 

argumentos mais que suficientes para a defesa de uma dogmática unitária dos direitos 

fundamentais.  

Não se nega que usualmente os direitos sociais se expressarão, na maioria das 

vezes, como direitos a prestações que necessitam de disponibilidade financeira do 

Estado, mas se reconhece que também os direitos individuais, a depender do caso 

concreto, podem também assumir essas posições – de direitos à prestação – estando 

subordinados, nessas circunstâncias, às mesmas restrições econômicas. 

Em suma, a diferenciação entre direitos fundamentais que parece ser a mais 

correta é dividi-los em direitos a resistência e direitos a prestações e suas respectivas 

subdivisões. 

No presente capítulo vamos tratar especificamente da dogmática aplicada a 

todos os direitos fundamentais, levando em consideração as nuances respectivas de cada 

categoria. 

Para tanto, lançaremos mão da divisão da matéria em conceitos básicos 

estruturais, desenvolvidos na dogmática jurídica alemã e amplamente difundidos em 

outros países, inclusive na doutrina brasileira
124

, quais sejam: (i) área de proteção, (ii) 

intervenções, (iii) limites e (iv) limites dos limites dos direitos fundamentais. 

Ao decorrer sobre cada tema nos deteremos nas questões da reserva do 

financeiramente possível, no conteúdo essencial dos direitos fundamentais e na 

proibição do retrocesso, por serem as áreas onde surgem as maiores divergências 

doutrinárias entre os direitos a resistência e direitos a prestações. 

Os três institutos citados (reserva do possível, conteúdo essencial e vedação do 

retrocesso) foram criados na dogmática alemã dos direitos fundamentais e, 
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posteriormente, recepcionados por outros países através do estudo do direito 

comparado. 

Nem sempre essa transposição de métodos de uma realidade para outra respeitou 

as devidas cautelas necessárias para adaptação de um instituto jurídico a uma realidade 

onde não fora criado, tendo como consequência uma aplicação confusa e disforme. No 

presente capítulo pretendemos desenvolver a maneira mais adequada para recepção e 

aplicação pela dogmática brasileira desses institutos e, numa eventual impossibilidade 

de alcançar o objetivo, pelo menos contribuir para o debate. 

Em primeiro lugar, salientamos que uma aproximação entre o direito brasileiro e 

o germânico, bem como o da península Ibérica, não só é possível, como desejável. 

Tratam-se, como chama MIRANDA, de membros de uma mesma família 

constitucional#. 

É fato e facilmente comprovado pela proximidade dos textos constitucionais 

vigentes nas mencionadas realidades, bem como da estrutura dessas Cartas. Iniciam 

proclamando a dignidade da pessoa humana como valor fundamental dos Estados, 

proclamação seguida de um rol de direitos fundamentais que vinculam todos os 

Poderes. Não obstante, mantém outra similaridade, todas iniciam um período de 

redemocratização de seus respectivos países após longos regimes ditatoriais. 

Portanto, não é de se estranhar, principalmente em função da proximidade 

linguística entre a Península Ibérica e o Brasil e a influência exercida pelo direito 

alemão em Portugal e Espanha, a grande profusão da doutrina germânica em solo 

brasileiro. 

No entanto, mesma essa grande proximidade, não permite a aplicação nua e crua 

da jurisprudência de um país a outro. Para tanto, é necessário grande conhecimento 

acerca do Direito estrangeiro importado, bem como das condições políticas e sociais 

alhures que permitiram o desenvolvimento de determinada técnica, para que possamos 

compreender-lhe o telos. 

Apenas é possível compreender instituições jurídico-constitucionais de um povo 

a partir do espírito da época, de um Zeitgeist específico, a saber, as ideia morais e 

política que alimentaram a produção jurisprudencial em questão, sendo impossível 

“transportar-se um instituto jurídico de uma sociedade para outra, sem se levar em conta 

os condicionamentos que estão sujeitos todos os modelos jurídicos
125

.”. 
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Um exemplo muito claro do desrespeito a essas necessidades foi a transposição 

da medida provisória do ordenamento italiano para o brasileiro. O instituto tem em 

ambos os direitos estrutura bem similar, introduz a capacidade do Executivo, em função 

de grande urgência e relevância, editar norma com força de Lei para tratar determinada 

matéria que apenas posteriormente será analisada pelo Congresso, podendo ou não, 

transformar-se em Lei propriamente dita. 

O que acontece é que na Itália vige um governo parlamentar, que, como 

sabemos, tem maior flexibilidade na remoção do Chefe do Poder Executivo, que é eleito 

entre os representantes do partido que atingir maioria no Parlamento. Nessa situação, 

uma medida provisória não convertida em Lei é forte indício de necessária mudança na 

chefia do Executivo, pois esse Ministro já não possui maioria no Parlamento, nesse 

cenário pouquíssimas medidas como essas são editadas na Itália. 

No sistema presidencialista brasileiro, pela ausência de qualquer penalidade ao 

Chefe do Executivo que tem uma medida provisória não transformada em Lei, há uma 

verdadeira banalização do instituto, o que altera a sua finalidade de ser um meio 

adequado a combater situação de urgência e grande relevância. 

Feita tais considerações introdutórias, passamos a analisar cada uma das 

categorias referentes à dogmática dos direitos fundamentais – área de proteção, 

intervenção, justificação e limite dos limites às intervenções – com especial atenção aos 

direitos fundamentais sociais e sempre que possível aproximando a discussão de nosso 

recorte de pesquisa, o direito à educação.     

 

4.1. Área de Proteção normativa dos direitos sociais 

 

Algumas preliminares terminológicas se fazem necessárias. A tradução 

portuguesa da obra dos professores PIEROTH e SCHLINK opta pelo termo âmbito de 

proteção ao invés de área, opção seguida pelo professor Virgílio Afonso ao traduzir a 

obra de ALEXY. DIMOULIS e MARTINS, por sua vez, preferem o termo área de 

proteção, utilizado na presente dissertação.  

Não se trata, no entanto de uma escolha meramente discricionária, parece-nos 

mais adequado falar em âmbito de regulamentação quando nos referimos ao domínio; o 

recorte social em que se insere o direito fundamental em questão, uma vez que a palavra 

âmbito nos passa uma ideia de abrangência, de um fenômeno dado, já construído. O 

termo área infere uma delimitação humana do espaço, sendo, portanto, mais adequada 
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para fazer referência àquela parte do domínio da vida escolhida por obra humana para 

compor então a área de proteção de um dado direito. Não obstante, por questões 

didáticas, utilizaremos os termos área e âmbito como sinônimos.  

Inicialmente é necessário distinguir a área de proteção da área de 

regulamentação, ou domínio da vida
126

, a primeira está contida na segunda, como 

veremos. A identidade entre domínio da vida e área de regulação ou regulamentação
127

 

é traçado por SCHLINK: 

 

“Quando falamos âmbito de regulação, tem-se em vista não o âmbito 

de proteção, mas o domínio da vida a que se aplica o direito 

fundamental e em que só ele vem a determinar o âmbito de 

proteção
128

.” 

 

Pensando na função clássica dos direitos fundamentais (instrumentos que 

viabilizam a defesa dos indivíduos frente ao poder estatal) cada direito se refere a um 

domínio diferente da vida. Por mais óbvia que a afirmação seja, a liberdade artística se 

refere ao domínio das artes em geral, assim como a liberdade de expressão se liga a 

capacidade dos indivíduos de se comunicarem. 

No entanto, nem todas as posições presentes na área de regulamentação estão 

protegidas pelo direito respectivo. Assim, dessa vez nos referindo à educação, por mais 

que um intercâmbio estudantil com intuito de aprendizagem de um idioma esteja 

indubitavelmente contido no domínio da vida da educação, não é razoável esperar que 

esse intercâmbio seja considerado dever do Estado ou da família para com os seus 

membros. Da mesma forma, não são todas as reuniões que são protegidas pelo aparelho 

estatal, somente as pacíficas e cujos reunidos não portem armas segundo o art. 5°, XVI, 

da CF. 

Assim se diferenciam a área de proteção e a área de regulamentação, pois “a área 

de proteção de cada direito é resultado da subtração da área de regulamentação daqueles 

caso que a Constituíção não quis proteger
129

”. 

Dessa forma, aquele intercâmbio estudantil, por mais que contido na área de 

regulamentação, não faz parte da área de proteção do direito à educação, por que assim 

os poderes, constituinte e constituído, não o desejaram, já a educação básica, por opção 
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expressa é direito público subjetivo e, portanto, parte integrante da área de proteção 

desse direito. 

De especial relevância para o nosso trabalho é a identificação feita por 

PIEROTH e SCHLINK entre área de proteção e área normativa dos direitos 

fundamentais, pois a concepção de área normativa como “domínio que a norma 

jurídico-fundamental recorta da realidade da vida como objecto de proteção
130

”, 

conceito afeto ao direito à propriedade (instituição que apenas existe por criação do 

homem), se adéqua perfeitamente a nossa concepção de direitos sociais, uma vez que 

são delimitados pelos legisladores, bem como o é o direito a propriedade
131

. 

 Essa distinção é importante para, mais uma vez, não distinguirmos 

arbitrariamente as liberdade individuais dos direitos sociais, como se aqueles existissem 

independentemente e anteriormente ao Estado, enquanto esses estariam à disposição 

desse mesmo Estado. 

A delimitação da área de proteção ou normativa é fundamental para o estudo das 

restrições aos direitos fundamentais e “estudar os direitos fundamentais significa 

principalmente estudar as suas limitações
132

”. 

No entanto, essa delimitação nem sempre é tarefa simples, como determinar a 

abrangência de liberdades individuais como a manifestação do livre pensamento e a 

liberdade religiosa, até que ponto essas expressões podem ir sem ferir outros direitos 

também fundamentais como a privacidade? São todas respostas que uma dogmática dos 

direitos fundamentais tem a pretensão de responder. 

No caso dos direitos sociais, por serem direitos fundamentais normativos (a 

exemplo da propriedade) essas dificuldades nos parecem reduzidas. O direito 

fundamental é a conformação dada pelo legislador constituído, nem mais nem menos, 

evidente que a afirmação não significa que o legislador dispõe livremente do direito, 

não podemos esquecer seu vínculo aos direitos fundamentais. Uma educação desigual 

entre classes sociais ou que ensinasse valores contrários àqueles que consensualmente 

são partilhados pela República brasileira, como a igualdade entre os gêneros e raças não 

faz parte da discricionariedade do legislador, portanto não são opções 

constitucionalmente válidas.  
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As posições não protegidas – não inseridas – na área de proteção, 

consequentemente, não são tuteladas ou reforçadas pelo Estado. Assim, as reuniões não 

pacíficas e armadas não são protegidas pelo direito fundamental de reunião, claro, o 

ônus argumentativo e as incumbências das provas que caracterizam determinada reunião 

como não pacífica e/ou armada recaem sobre a Administração podem e devem ser 

controladas pelo Poder Judiciário. Aqui temos a problemática já enfrentada sobre as 

manifestações dos integrantes do Movimento dos Sem Terra, portariam esses cidadãos 

armas ou instrumentos de trabalho quando carregam suas ferramentas em protestos e 

manifestações? 

Voltando ao exemplo do intercâmbio estudantil, é impensável, ao menos na 

conjuntara brasileira de hoje, que alguém espere que o Estado custeie esse tipo de 

educação ou que o Judiciário seja acionado para defender tal pretensão, no entanto, é 

perfeitamente plausível a busca de vagas no ensino público e obrigatório junto ao poder 

Judiciário na omissão da Administração. 

Dito isso, identificar a área de proteção é o primeiro passo para averiguação de 

eventual intervenção estatal em um direito fundamental, seja constitucionalmente 

justificada ou não, comissiva ou omissiva. A busca por essa delimitação, no entanto, 

pode (e a nosso ver não deve) ser acompanhada de uma vontade do intérprete em 

alargar demasiadamente essas áreas de proteção sobre a justificativa de reivindicar mais 

explicações estatais quando de suas ações ou ainda de pretensões de estreitar essas 

mesmas áreas dando mais liberdade de ação ao poder estatal.     

 

4.1.1. Alargamento da área de proteção: Crítica e tomada de posicionamento 

 

Considerando sua teoria da norma jurídica, sua divisão em regras e princípios, 

ALEXY propõe uma “teoria ampla do suporte fático
133

” em contraposição a uma teoria 

restrita. O posicionamento nada mais é que o entendimento pelo alargamento da área de 

proteção dos direitos fundamentais. 

Imaginemos dois círculos concêntricos onde a parte mais externa é representada 

pela área de regulamentação ou domínio da vida de um dado direito e o círculo mais 

interno, diminuto, representa a área efetivamente protegida pelo direito fundamental 

(área de proteção). Defender uma teoria do suporte fático amplo é estender o círculo 
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interno até os limites do círculo externo, causando uma quase identidade entre área de 

proteção e área de regulamentação. 

É importante lembrar que não existem direito absolutos, todos são restringíveis 

quando presentes as condições constitucionais que justificam as dadas intervenções ou 

omissões, portanto, dizer que determinada conduta é protegida por um direito 

fundamental – faz parte de sua área de proteção – não significa necessariamente que a 

posição pretendida pelo particular quando do exercício de seu pretenso direito venha a 

prevalecer contras as razões do Estado.  

A adoção de uma teoria ampla do suporte fático exige que o intérprete ao deitar-

se sobre a tarefa de definição da área de proteção de um direito fundamental, busque 

considerar todas e quaisquer ações que tenha uma mínima conexão com o direito 

fundamental em questão como contidas na área de proteção do respectivo direito para, 

apenas num momento posterior, analisar se as restrições a essas posições são 

justificadas ou não. 

Uma consequência clara da defesa dessa posição é uma judicialização da vida, 

pois toda questão minimamente relacionada a um direito fundamental poderia ser 

discutida e controlada em juízo, por mais absurda que pareça. No nosso exemplo, da 

educação em língua estrangeira no exterior, toda cidadão poderia inicialmente exigi-la 

em juízo e o Estado seria obrigado em cada caso concreto a apresentar suas 

justificativas para sua não concretização, por mais autoevidente que elas sejam. 

ALEXY apresenta duas regras a serem utilizadas para compor a área de proteção 

dos direitos fundamentais, ainda que não sejam exclusivas, pois a teoria do suporte 

fático possui “un haz de reglas que se referien a diversas formas de inclusíon”, aqui 

estão as que o autor considera especialmente importante e que confirmam o diagnóstico 

traçado acima acerca da judicialização da vida: 

 

“(1) Todo lo que presenta una propriedad que – considerada 

aisladamente – basta para una subsuncíon bajo el supuesto de hecho 

queda tipificada, cualesquiera que sean las otras propiedades. 

[…] 

(2) Dentro de los márgenes semánticos de los conceptos del supuesto 

de hecho hay que llevar a cabo interpretaciones amplias
134

.” 

 

Na primeira regra, a orientação é que, caso haja qualquer relação entre partes da 

posição analisada e o âmbito de proteção (supuesto de hecho) do direito fundamental, 
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toda a posição seja considerada dentro da área de proteção do respectivo direito. Assim, 

como estudo de línguas tem relação com educação, até mesmo o estudo em país 

estrangeiro estaria dentro da área de proteção do direito à educação. Bem como uma 

reunião armada continua sendo uma reunião e por isso inicialmente estaria resguardada 

pelo direito de reunião.  

Na segunda regra, a sugestão é que dentro das possibilidades sintáticas (relação 

entre signos) e semânticas (relação signo-objeto) interprete-se o mais amplamente 

possível. Dessa forma qualquer tipo de reunião (virtual, por exemplo) deve ser trazida 

para a área de proteção, bem como qualquer método de ensino de línguas deve estar 

contido na área de proteção do direito à educação. 

No Brasil, SILVA, defendendo as ideias de ALEXY, utiliza essas regras para 

afastar as críticas feitas pelos seus opositores. Segundo o autor, aqueles que se propõem 

a criticar uma teoria do suporte fático amplo se arrogam em argumentos retóricos 

intuicionistas, sem base racional, sempre usando a tática do discurso do ab absurdum, 

tão bem descrita por SCHOPENHAUER. 

Esses autores se indagariam acerca de situações absurdas pudessem ser tuteladas 

pelo direito, como se a liberdade de religião pudesse proteger sacrifícios humanos, ou se 

um pintor poderia realizar um happening numa avenida movimentada em pleno horário 

de rush, concluindo pela resposta negativa a essas perguntas, estaria invalidado uma 

teoria de suporte amplo que identificasse área de proteção e área de regulamentação
135

. 

Para os autores mencionados a resposta correta seria “sim, essa posições são 

inicialmente (prima facie) protegidas pelo direito fundamental.” No entanto, após 

delimitado a área de proteção, o restante das etapas da dogmática dos direitos 

fundamentais, restrição, intervenção, limite e limites dos limites poderiam justificar a 

exclusão da proteção.
 
 

Nos casos extremos apresentados a solução não apresentaria maiores 

dificuldades. O sacrifício humano seria inicialmente protegido pela liberdade de 

religião, mas, em função de colidir com o direito a vida, inclusive, podando-lhe em seu 

conteúdo essencial, sofreria uma restrição constitucionalmente justificada e não seria 

tutelado pelo Estado, inclusive sendo sancionado pelo Direito Penal. 
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Opõem a suas ideias às de MÜLLER, pois seria ele “um dos autores que com 

maior clareza defendem um suporte fático restrito para os direitos fundamentais. É 

também um dos únicos a fornecer critérios para a definição desse suporte
136

”. 

Segundo esse posicionamento, o trabalho dos legisladores e intérpretes seria de 

delimitação do direito fundamental. Uma vez definida abstratamente as posições 

contidas na área de proteção encontrar-se-iam os limites dos direitos, as posições fora 

desse contorno não seriam protegidas pelo ordenamento e poderiam sofrer limitações 

sem a necessidade de justificações por parte da Administração. “Definir o conteúdo 

daquilo que é protegido por cada direito fundamental é, portanto, o mesmo que definir 

os seus limites
137

”. 

Há uma clara dicotomia entre os adeptos de uma teoria interna e externa das 

limitações dos direitos fundamentais. 

A teoria interna, defendida por aqueles que seguem a linha exemplificada por 

MÜLLER, enxergam apenas os direitos; a definição, o contorno, conformação ou 

regulação de um direito fundamental é um processo racional anterior à aplicação do 

direito e que já fornece respostas pré-fabricadas pela exclusão de determinadas condutas 

da área de proteção do direito. Assim, sacrifícios humanos em cultos religiosos não são 

protegidos pela liberdade de reunião e podem a qualquer momento serem impedidos 

pela Administração sem qualquer justificação posterior. 

A teoria externa entende haver os direitos e suas restrições. Uma vez 

estabelecida a área de proteção passar-se-á aos exames das possíveis restrições e suas 

justificações constitucionais (ou ausência dessas). 

A vantagem apresentada pela adoção de um modelo de suporte fático amplo, 

baseado numa teoria externa, é que mais posições estariam protegidas inicialmente 

pelos direitos fundamentais, exigindo do Estado justificação constitucional para as suas 

ações, assim, o mesmo culto do exemplo anterior poderia ser rechaçado e dissolvido 

pela Administração, desde que a justificativa constitucional fosse apresentada, no caso, 

a violação de outro direito fundamental, o direito à vida.  

 

Crítica e tomada de posição 
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Duas críticas podem ser lançadas contra a construção dos professores Robert 

Alexy e Virgílio Afonso e demais seguidores da teoria principiológica, uma de cunho 

político-sociológico e outra de caráter metodológico. 

Primeiro, os autores expõem a questão como se existissem apenas duas posições 

diametralmente opostas, uma pela restrição e outra pela expansão da área de proteção 

dos direitos fundamentais, a primeira se aproximaria da estrutura dos Estados 

autoritários enquanto a segunda estaria mais adequada a regimes liberais democráticos. 

Pressupõem também haver uma relação lógica necessária entre os defensores de 

uma teoria interna das restrições aos direitos fundamentais e a defesa de um suporte 

fático restrito. Se assim o fosse, como apresentam o problema, aqueles que se alinham 

nas teorias externas das restrições aos direitos fundamentais necessariamente deveriam 

também optar por um suporte fático amplo como consequência lógica. Essa sustentação, 

por mais convincente que seja não prospera, como intentamos demonstrar. 

A crítica de cunho político-sociológico pode ser estendida a todas as teorias 

axiológicas dos direitos fundamentais, diz respeito ao fenômeno conhecido na doutrina 

como judicialização da política, em miúdos, a ampliação do sistema jurídico sobre o 

sistema político, não raramente uma expansão danosa à mesma democracia que 

pretende defender.  

Ora, defender que toda e qualquer ação que esteja minimamente relacionada 

com uma área sobre qual atua um direito fundamental como protegida por esse direito e 

daí, exigir que qualquer restrição seja necessariamente justificada (proporcional), por 

mais que pareça interessante em função de uma suposta amplíssima proteção aos 

direitos fundamentais, na verdade, é impraticável, pois inviabiliza a atuação da 

administração, além de desprestigiar o teor do texto constitucional. 

O desrespeito ao texto constitucional pode ser observado com um exemplo 

hipotético, quando da análise da liberdade de reunião como protegida pela CF, caso 

consideremos as reuniões armadas e impudentemente não pacíficas como inicialmente 

componentes da área de proteção, estaríamos desconsiderando a vontade expressa pela 

constituição em não proteger esse tipo de reunião e manifestação. 

Exemplos na área dos direitos fundamentais usualmente tendem ao absurdo com 

a intenção de levar determinadas posições a extremos nos quais as mesmas não se 

sustentam. Assumindo esse risco, propomos um pequeno exercício que tende ao 

extremo, mas tem a função de reflexão sobre situações limítrofes onde a exigência da 
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justificação constitucional para a ação estatal criaria uma burocracia que mais impediria 

que protegeria os direitos fundamentais.   

Imaginemos, por exemplo, um grupo significativo de indivíduos (7 a 10) 

reunidos para realização de uma série de assaltos a bancos numa cidade do interior 

brasileiro, todos os presentes encontram-se armados com equipamento pesado, como 

rifles, pistolas e granadas, além de portarem a dinamite necessária para realização das 

explosões dos caixas eletrônicos. O crime ainda não foi iniciado, pode ser que seja 

realizado essa noite, pode ser que não, o encontro tão somente é para deliberar sobre o 

plano mais adequado à ação. 

A polícia então, muito preparada no interior brasileiro, toma ciência da reunião, 

de seus propósitos e suas características (armada, porém, até o momento, pacífica), 

como proceder? Os agentes do Estado precisarão requisitar a um juiz prevento a 

autorização para dissipar tal reunião? Quais os riscos dessa espera para a segurança da 

coletividade? 

PIEROTH e SHLINK
138

 trazem outro exemplo interessante e quiçá mais prático; 

um conceito amplo de liberdade de consciência deve trazer toda ação baseada numa 

forte convicção para área de proteção desse direito, assim, um cidadão pode resolver 

atravessar a rua enquanto o semáforo esteja vermelho para ele por julgar ser capaz de 

discernir quando o trânsito lhe põe em risco ou não. Qualquer intervenção nessa conduta 

deveria ser justificada? Inúmeras outras situações surgem e viveríamos numa constante 

colisão de direitos fundamentais, que deixariam de ser a exceção para ser a regra. 

Outro grave problema na ampliação do suporte fático e consequente 

judicialização da vida é deslocamento da esfera de decisão para outro poder, o 

Judiciário. Como dito, o Legislador foi claro ao excluir as reuniões não pacíficas e/ou 

armadas da proteção da liberdade de reunião, a defesa do suporte fático inclui ambos os 

tipos de reunião dentro da proteção do direito fundamental para que, posteriormente, 

posso o intérprete oficial decidir sobre a conveniência ou não das mencionadas 

reuniões.  

Com efeito, a legitimação de uma intervenção estatal alicerçada na dogmática 

dos direitos fundamentais não é a única possibilidade existente, ao lado dela há também 

as justificações produzidas num processo político democrático. Expandir a área de 
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proteção causando uma dilação excessiva das posições fundamentais exigiria 

“justificação jurídico constitucional tão frequentemente e reclamá-la-ia tantas vezes 

onde ela é evidente que os seus padrões se degenerariam”139.   

Expostas as dificuldades político-sociológicas e jurídico-dogmáticas, passemos a 

analisar a crítica metodológica da aplicação de uma teoria do suporte fático amplo. Os 

autores deixam de considerar uma posição válida no debate, aquela que não prega nem 

pela extensão, nem pela restrição das áreas de proteção dos direitos fundamentais, que 

entende, na verdade, que os referidos direitos são exatamente o que são e nada mais. 

Falamos anteriormente que identificar o direito fundamental pelo que ele é, 

como faz MÜLLER, não significa ser adepto de uma teoria interna dos limites aos 

direitos fundamentais (admitindo, portanto, a tese dos limites imanentes). É possível 

praticar uma teoria externa dos limites mesmo não defendendo a tese do suporte fático 

amplo, ao contrário do que faz parecer SILVA. 

É exatamente a posição dos professores PIEROTH e SCHLINK, posição que 

entendemos ser a mais acertada; concluem: 

 

“Desta maneira, nenhuma presunção constitui argumento a favor do 

alargamento dos âmbitos de proteção, como em parte se afirma (“in 

dubio pro libertate”). Também nenhuma presunção vem a favor do 

seu estreitamento. Os âmbitos de proteção de cada um dos direitos 

fundamentais têm de ser simplesmente determinados de maneira 

correcta com os meios jurídicos normais e interpretação, a partir de 

seu texto, da sua história, da sua gênese e da sua posição 

sistemática”
140

. 

 

Portanto, ao proceder à interpretação da área de proteção de um direito 

fundamental, o operador do direito não deve imiscuir-se em nenhuma predisposição 

subjetiva orientada por uma ideologia específica, ou seja, nem deve interpretar 

extensivamente buscando resultados garantistas, nem deve interpretar restritivamente 

com lastro em concepções político-liberais conservadoras face ao Estado, deve sim 

buscar a “correta” delimitação da área de proteção dos direitos fundamentais.   

Em grande parte das situações o exercício de delimitação da área de proteção 

não será fácil, mas os métodos para consecução da tarefa são antigos conhecidos da 

hermenêutica. A despeito dos novos métodos interpretativos apresentados, entre outros, 

por BONAVIDES
141

 e CANOTILHO
142

, não podemos esquecer os antigos cânones da 
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interpretação legados por SAVIGNY, sempre iniciando uma interpretação pelos 

símbolos gramaticais.  

Causa no mínimo estranheza que se pergunte se o legislador quis proteger as 

reuniões armadas quando expressamente ele as retirou da proteção do direito 

fundamental. 

De outro lado, os direitos fundamentais positivos não são dados naturais 

alcançáveis pelo exercício da razão, são conquistas de um processo histórico dialético 

de lutas do homem, sendo assim a interpretação histórica é fundamental para 

compreensão do alcance de determinado direito fundamental imerso num contexto 

específico. Paradoxalmente, o direito a propriedade das democracias ocidentais de hoje 

certamente não é o mesmo defendido pelos revolucionários oitocentistas, não obstante 

tratar-se do mesmo direito à propriedade. 

Como não poderia deixar de ser, no entanto, alguns direitos causam mais 

problemas na delimitação de sua área de proteção que outros. Assim, liberdades 

individuais como a livre manifestação de pensamento (art. 5°, IV) e a liberdade de 

consciência e crença (art. 5°, VI a VIII) são de difícil caracterização. A grande maioria 

dos direitos fundamentais clássicos protege “o exercício de um comportamento 

individual que a priori não pode ser coibido preventiva ou repressivamente”
143

. 

É exatamente para esses direitos que a discussão de um possível alargamento ou 

estreitamento da área de proteção é especialmente relevante, pois a função dos 

intérpretes oficiais do direito é importantíssima para determinar os contornos desses 

antigos direitos através do prisma de nossa atual cultura jurídica. 

No outro lado, encontramos direitos que dependem menos da atividade 

jurisdicional do que da legiferente para encontrar os seus contornos, os denominados 

direitos fundamentais de cunho normativo. A característica da normatividade 

consubstancia-se na necessidade de conformação infraconstitucional para concretização 

do direito. Dentre os direitos de primeira direção, o mais emblemático exemplo, por nos 

já mencionado, é o direito à propriedade, que “ao contrário [...] da liberdade de 

manifestação pensamento [...] depende de um respaldo de institutos de direito privado, 

conformados pela legislação civil”144. 
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Portanto, a propriedade é o que a legislação infraconstitucional, em obediência e 

vinculada aos próprios direitos fundamentais, determinar, nem mais, nem menos. Dessa 

forma a legislação infraconstitucional passa a fazer parte do direito fundamental em si, 

qualquer alteração dessa lei deve ser encarada como uma intervenção no direito 

fundamental à propriedade e, assim, passar pelo teste de justificação constitucional. 

O mesmo raciocínio deve ser levado para o campo dos direito sociais, que são 

autênticos direitos fundamentais que gozam de aplicabilidade imediata. Assim, a 

educação, para além do que já foi regulado na própria Constituição, depende da 

legislação infraconstitucional para conformar-lhe a área de proteção. Oportunamente, 

essas legislações já existem; são a Lei de Diretrizes Bases da Educação (LDB), os 

Planos Nacionais da Educação (PNE). 

A exemplo do que acontece com a propriedade, essas legislações 

infraconstitucionais passam a compor o direito fundamental, alterá-las, ainda que 

possível, exige que se pague o ônus argumentativo da justificação constitucional, 

reduções devem ainda observar o conteúdo essencial do direito fundamental a educação 

e os mandamentos da proibição do retrocesso. 

 

4.2. Limites 

 

Mesmo as posições contidas na área de proteção de um direito fundamental, uma 

vez identificadas, podem sofrer restrições, pois não existem situações jurídicas 

fundamentais faticamente absolutas
145

. 

Essas restrições podem ou não ser constitucionalmente justificadas. Para que 

haja a possibilidade dessa justificação e eventual legalidade da restrição é necessário 

que esteja presente um limite aos direitos fundamentais. 

A restrições constitucionais aos direitos de liberdade são impostas através da 

conformação das reservas legais e/ou por meio do direito constitucional de colisão, 

principalmente em relação àqueles direitos previstos sem reservas. 
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A primeira conclusão acerca dos direitos garantidos sem reservas seria pela 

impossibilidade das restrições, porém, não haveria como ser caso frente à necessidade 

de composição entra tantas relações jurídicas fundamentais que se opõem, como o 

direito a liberdade de imprensa e a privacidade de indivíduos públicos. 

Não nos deteremos à análise pormenorizada das reservas legais, uma vez que 

não informam a questão dos direitos sociais
146

. Questão mais controvertida relacionada 

aos direitos sociais em suas manifestações prestacionais é a reserva do possível fática, 

sinteticamente, a capacidade do Estado de gastar em confronto com suas obrigações 

sociais e aquilo que o indivíduo-cidadão pode razoavelmente esperar dessa proteção 

estatal. 

 

4.2.1. Reserva do financeiramente possível 

 

Dentre os institutos surgidos no direito comparado e aplicados à realidade 

brasileira sem a devida adequação constitucional, a reserva do possível é talvez o mais 

problemático. Sua utilização acrítica teve como consequência a redução da 

fundamentalidade dos direitos sociais, pois, aliada à falsa compreensão que apenas esses 

direitos gerariam custos ao Estado, apenas os direitos sociais estariam a mercê da 

reserva do financeiramente possível, assumindo a característica que lhes foi cunhada 

pela doutrina de direitos programáticos. 

O instituto surgiu na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, na 

decisão conhecida por Numerus Clausus, datada de 18/07/1972
147

. 

Na ocasião foram contestadas através do controle concreto regulamentações de 

admissão para o curso de medicina, editadas pelas Universidades de Hamburg e da 

Baviera. Os atos reduziam os números de vagas disponíveis e reservavam uma 

quantidade específica para estudantes de suas respectivas regiões. 

A Alemanha não consagra os direitos sociais como fundamentais. A práxis 

jurídica nesse país utiliza outras construções teóricas para garantir a efetividade dos 

referidos direitos. Deriva a sindicabilidade dos direitos sociais da cláusula do Estado 

Social e instrumentaliza esses direitos em função de sua importância para a realização 
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das condições ideais para o exercício dos direitos individuais, esses sim, formalmente 

fundamentais. 

Dessa forma, o parâmetro utilizado na análise de conformidade constitucional 

dos regulamentos das Universidades não foi o direito à educação (formalmente não 

fundamental) e sim o direito e liberdade de escolha profissional, bem como de opção 

pelo local de aprendizagem
148

, ainda que a discussão certamente envolvesse questões 

educacionais. O ponto aqui é que essa discussão, se travado no Brasil, certamente seria 

analisada pelo prisma do direito à educação e não da liberdade profissional, portanto, 

por meio de um direito social e não individual. 

Na decisão ficou consubstanciado que a reserva do possível seria uma limitação 

dos direitos fundamentais, pois caberia ao indivíduo peticionar apenas “aquilo que 

podia razoavelmente exigir da sociedade
149

”, na melhor lógica ultra posse nemo 

obligatur, ou seja, para além da capacidade financeira do Estado não haveria uma 

obrigação para prestar o direito fundamental. 

Aqui reside o primeiro e talvez mais grave problema, como aplicar uma 

construção teórica produzida sobre a ótica de um direito individual, dentro de uma 

realidade que não consagra direitos sociais como fundamentais à realidade brasileira? 

Parece muito impertinente aplicar o resultado de reflexões acerca da liberdade de 

escolha profissional na Alemanha à lógica de concretização do direito a saúde no Brasil, 

por exemplo. Isso não implica dizer que a discussão alemã não tenha nenhuma utilidade 

a dogmática brasileira dos direitos sociais, pelo contrário, mas é imprescindível que 

façamos uma leitura constitucionalmente adequada do instituto em questão, objetivo a 

que nos dedicamos no presente tópico. 

Outro problema diz respeito à ausência de previsão formal da reserva do 

possível no ordenamento brasileiro. Essa dificuldade não persiste, por exemplo, na 

realidade sul-africana, pois a discussão alemã influenciou a positivação na Constituição 

sul-africana da reserva do possível, pois essa Carta constitucional a reconhece 

explicitamente e a impõe como limite à concretização dos direitos sociais quando dispõe 

caber ao Estado tomar as medidas razoáveis “dentro dos recursos disponíveis, para a 
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realização progressiva de cada um desses direitos (sociais)
150

.” Nesses termos, não há 

maiores dificuldades, por óbvio, de aceitar e aplicar a reserva do possível à dogmática 

dos direitos sociais na África do Sul. 

O Brasil não fez essa mesma opção, o que leva alguns autores a questionar a 

aplicabilidade do instituto no direito brasileiro, no entanto, acreditamos não ter razão 

essa compreensão.  

Um dos motivos é a ratificação, pelo Brasil, dos documentos internacionais que 

compõe o chamado Bill of Rights, mais especificamente, a Declaração Universal de 

Direitos do Homem e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais. Ambas as Cartas preveem de maneira clara a existência da reserva do 

possível, a primeira quando em seu art. 22º garante o direito de exigir a satisfação dos 

direitos econômicos, sociais e culturais “de harmonia com a organização dos recursos 

de cada país” e a segunda quando já em seu art. 2º impõe aos Estados agirem “no 

máximo dos seus recursos disponíveis, de modo a assegurar progressivamente o pleno 

exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto.”. 

Não obstante o exposto, o compromisso internacional assumido pela República 

Federativa do Brasil, a reserva do possível é mesmo uma consequência lógica, 

inclusive, óbvia da lógica dos direitos à prestação, pois, quanto maior o custo necessário 

para implementação de um determinado direito, maior serão os recursos que o Estado 

deverá empreender nessa atividade. Assim, quando não houver os mencionados 

recursos, os direitos fundamentais serão violados por essa indisponibilidade. Esse fato, a 

violação de um direito fundamental em função da ausência de recursos, não torna o 

direito social inexistentes, apenas temporariamente desrespeitado com a aplicação das 

eventuais consequências dessa inobservância. 

Basta que pensemos em casos extremos para comprovação dessa lógica. Em 

função de uma série de abalos sísmicos que atingiram o país em 2010, o Haiti passou a 

ser considerado pela Comunidade internacional um “Estado falido” – pondo em poucas 

palavras, são Nações que, por determinada circunstâncias (nesse caso, um desastre 

natural) não possuem recursos e/ou estruturas para manter um mínimo de ordem social. 

Os terremotos vitimaram mais de 200.000 pessoas, deixaram 1,5 milhão de 

habitantes desabrigados, destruíram parte do país, derrubando prédios de repartições 

públicas e danificando, inclusive, a sede do Governo. Nesse cenário, é impensável que o 
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Estado Haitiano pudesse cumprir com uma carta de direitos sociais como essa existente 

no Brasil, com educação, saúde e moradia de qualidade para todos. Não implica que os 

referidos direitos tenham efetivamente deixado de existir, apenas que, em função de 

uma determinada conjuntura, estão sendo violados. 

É evidente que a realidade dos Estados falidos não é uma constante majoritária, 

nem, por certo, é uma realidade próxima à brasileira. A ilustração apenas pretende 

deixar claro um fato, uma carta de direitos não é capaz de modificar a realidade num 

toque de mágica. Assim, é preciso saber que os recursos são escassos e, mesmo com o 

bom período econômico vivido pelo Brasil, não há capital suficiente para da noite para 

o dia satisfazer todos os direitos prestacionais, notadamente os direitos sociais. 

Essa realidade significa que deve haver prioridades a serem traçadas pelo Estado 

na busca da implementação desses direitos, na tentativa de aproximação entre ser e 

dever-ser. Essas prioridades são definidas pelo poder legítimo para tanto, os 

representantes do povo, o Poder Legislador. Após definidas são efetivadas pelas 

chamadas políticas públicas, incumbência majoritária do Poder Executivo. 

No entanto, isso não significa que não possa o Judiciário controlar 

juridicamente essas ações, essa atividade é legítima em razão do vínculo dos três 

poderes aos direitos fundamentais e a posição de guardião da Constituição conferida 

pela Constituinte ao terceiro Poder.
151

 O vínculo determina que aqueles que elaboram e 

concretizam os direitos fundamentais não podem agir contra eles, nem mesmo de 

maneira insuficiente e a posição de guardião autoriza o Judiciário a impor os demais 

poderes a concretização das promessas realizadas politicamente. 

Na área da educação, por exemplo, existe uma disposição constitucional 

frequentemente desobedecida pelos poderes executivos Brasil afora, a saber, a 

determinação de percentagens mínimas do orçamento a serem destinadas à Educação 

(20% para os Estado e 25% para os Municípios). Tão óbvio quanto à própria existência 

da reserva do financeiramente possível é que, na área de educação, ela jamais poderá ser 

utilizada pelos entes federados como desculpa para não concretização desse direito até 

que se prove que o piso de investimento mínimo foi atendido. Nesses casos, se houver 

intervenções no direito fundamental à educação, como a falta de vagas em qualquer dos 

níveis da educação básica, constatado que o ente federado responsável não atendeu as 
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percentagens mínimas, o Judiciário pode condená-lo a prestar imediatamente as 

prestações sem nenhum dano ao princípio da separação dos poderes. 

Essa é outra questão interessantíssima sobre o tema, não cabe ao indivíduo, ou 

ao Ministério Público quando faça as suas vezes, comprovar a existência dos recursos 

para implementação do direito pleiteado, mas sim ao Estado, pela via da demonstração 

de suas contas em juízo, a comprovação da ausência dos mesmos. 

É mesmo uma situação análoga ao princípio distributivo aplicado às liberdades 

individuais, não cabe ao indivíduo justificar a utilização de suas liberdades, mas sim ao 

Estado justificar constitucionalmente uma intervenção em um direito individual. Assim, 

quando houver um direito social prestacional não cumprido em função da insuficiência 

de recursos, essa violação tem de ser seguido por uma justificativa constitucional para 

que não enseje crime de responsabilidade. 

Em função da inexistência de um estudo crítico adequado e sistemático da 

reserva do possível, suas aparições nas cortes brasileiras são majoritariamente sem 

qualquer sustentação constitucional, pois o instituto é utilizado de maneira retórica para 

justificar a não concretização injustificada dos direitos sociais. 

Na prática jurisprudencial a reserva do possível funciona como o coringa em 

muitos jogos de baralho, uma carta que serve para tudo ou que simplesmente derrota 

todas as outras; um “mote mágico” para impedir “qualquer avanço na sindicabilidade 

dos direitos sociais”152. 

Não são poucos os julgados nesse sentido, no Supremo Tribunal Federal, por 

exemplo, numa avaliação superficial da relação entre poderes, defendeu-se que não 

caberia ao juiz “substituir a Administração Pública determinando que obras de 

infraestrutura sejam realizadas”, pois “ao Poder Executivo cabe a conveniência e 

oportunidade de realizar atos físicos da Administração”
153

. 

Por mais que as afirmações, se consideradas isolada e abstratamente, sejam 

verdadeiras, nos processos judiciais envolvendo o controle de políticas públicas não fica 

claro que as decisões em questão realmente estejam dentro da área da conveniência e 

oportunidade da Administração.   

Em julgado mais recente, do mesmo Tribunal decidiu-se que: 
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“O juiz não pode substitui a Administração Pública no exercício do 

Poder discricionário. Assim, fica a cargo do Executivo a verificação 

da conveniência e da oportunidade de serem realizados atos da 

administração, tais como, a compra de ambulâncias e de obras de 

reforma de hospital público”
154. 

  

 Como vimos, mais uma vez as afirmações são abstratamente corretas. É fato 

que ao Judiciário não cabe a substituição dos poderes eleitos, até por que lhe falta a 

legitimidade democrática do sufrágio. No entanto, esse mesmo sufrágio não legitima os 

poderes assim constituídos e agirem de qualquer forma, nem discricionariedade 

(oportunidade e conveniência) é sinônimo de arbitrariedade; é de longa data o 

ensinamento saberes os poderes deveres e não poderes privilegiados da 

Administração
155

. 

O que ocorre nessas construções argumentativas é a colocação do problema 

como se houvessem apenas duas respostas diametralmente opostas à questão, um pela 

total separação dos poderes e outra pela total substituição da discricionariedade do 

Legislador/Administração pela vontade do Judiciário. A partir desse ponto tenta-se 

ridicularizar a posição oposta a defendida com argumentos “óbvios” e “incontestáveis”. 

Esse tipo de postura, comum entre as defesas apaixonadas dos advogados, não 

deveria permear a construção de uma sentença judicial e, aqui muito menos, fazer parte 

do discurso científico da Academia, infelizmente, essa é uma verdade constante no 

Brasil para ambos os casos. O resultado desses imbróglios é a dificuldade de trabalhar 

na doutrina uma teoria adequada de check and balances entre as instituições em 

questão.  Portanto, é esse entendimento fetichista da separação dos poderes mencionado 

acima, (inclusive, nunca defendido pelos seus teóricos da tripartição dos poderes) que 

permite à Administração escapar ilesa da irresponsabilidade com seus compromissos 

constitucionais. Outra compreensão deve ser construída. 

Nesse sentido – ainda que em partes também se trate de posição que merece 

reflexão por também não poder ser entendida de maneira absoluta – foi defendido no 

paradigmático julgamento da ADPF nº 45 de 2004, pelo então Min. Celso de Mello, um 

entendimento diametralmente posto ao ora criticado, a saber, que a reserva do possível 

“não pode ser invocada (pelo Estado) com a finalidade de exonerar-se do cumprimento 

de suas obrigações constitucionais”156. 
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A elevação da reserva do possível a dogma implica numa inversão de 

prioridades quando da avaliação da relação entre direitos fundamentais, separação de 

poderes e orçamento. A organização dos recursos estatais em um orçamento, assim 

como o princípio da separação de poderes, são ferramentas de consecução dos objetivos 

do Estado. O mais importante desses objetivos, como a denominação da matéria sugere, 

é justamente a concretização de direitos fundamentais. Daí retira-se que a separação de 

poderes e o orçamento não podem ser obstáculos à concretização de direitos sob pena de 

contrariarem seus propósitos mais básicos. 

A separação dos poderes e as leis orçamentárias não podem constituir óbice à 

concretização de seus próprios fins, sob pena de perderem sua legitimidade. O 

orçamento não é um dado absoluto que uma vez estabelecido não pode ser mudado para 

atender as exigências que podem ser também identificadas pela atividade jurisdicional, 

ainda que não prioritariamente. 

A atividade judicial pode, inclusive, contribuir para a produção das leis 

orçamentárias dos exercícios subsequentes, pois, a busca excessiva de um determinado 

direito previsto na Constituição via Poder Judiciário é forte indicador que não foram 

previstas dotações orçamentárias suficientes para atendimento da demanda nessa área. 

A constatação dessa situação, escassez de recursos para satisfação de um determinado 

direito fundamental não encerra a questão, pelo contrário, inicia um processo de 

substituição de prioridades para a formação dos próximos orçamentos. 

Ainda sobre orçamento e direitos fundamentais, na transição do Estado mínimo 

do liberalismo oitocentista para o Estado Social há uma significativa mudança da 

compreensão de orçamento. Quando a missão do Estado era tão somente a proteção das 

liberdades individuais e os demais direitos (notadamente os sociais) deveriam ser 

perseguidos através de livres trocas de mercado, o orçamento era diminuto e não cabia 

ao Estado a realização de grandes políticas públicas nas áreas sociais. 

Com o surgimento das novas demandadas da Sociedade, baseadas na busca pela 

chamada igualdade material, há uma inflação dos tributos e contribuições, 

consequentemente, também do orçamento. Nesse novo contexto ele passa a ser, como 

dito, uma ferramenta de consecução dos objetivos do Estado. Inverter esse raciocínio e 

por o orçamento como uma quimera intocável é um posicionamento insustentável 

dentro da lógica do atual Estado de Direito, notadamente numa realidade como a 
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brasileira, onde os direitos sociais foram devidamente positivados na condição de 

direitos fundamentais157. 

Nesse sentido, o argumento que a capacidade de controle do Judiciário sobre os 

direitos sociais seja enfraquecida em comparação àquela exercida sobre os direitos 

individuais deve ser afastado. O controle é de natureza diferente quando estamos frente 

aos direitos prestacionais que encerram a necessidade de grandes investimentos, mas 

nem por isso de menor qualidade. 

A própria constituição possui instrumentos de defesa desses direitos que 

manifestamente demonstram as possibilidades do Poder Judiciário frente a omissões 

estatais na seara dos direitos sociais, como o mandado de injunção, ação de 

inconstitucionalidade por omissão e a ação de descumprimento de preceito fundamental. 

Em casos mais específicos, em função da importância do direito social em 

questão, o texto constitucional é mesmo expresso na possibilidade de responsabilização 

dos poderes públicos pela não concretização de um determinado direito fundamental. 

No caso do direito a educação, por exemplo, quando trata da Ordem Social, 

especificamente em sua Seção I, intitulada “Da educação”, a Constituição impõe que “o 

não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, 

importa responsabilidade da autoridade competente.”. 

Note-se que não se trata de uma mera obrigação de oferta em qualquer 

quantidade e/ou qualidade, a oferta irregular do ensino obrigatório, entenda-se, seja 

ausência de vagas ou do atendimento dos padrões mínimos de qualidade, também 

importa a responsabilidade das autoridades competentes. 

Uma questão interessante que se apresenta como sério obstáculo à concretização 

do direito à educação no Brasil é exatamente a determinação da autoridade competente 

para determinada demanda concreta, principalmente em função da existência de três 

instâncias federadas distintas e diferentes etapas da educação.  

O constituinte, levando em consideração a importância do direito à educação 

para a democracia e para a realização da capacidade do exercício da autodeterminação 

elevou a educação básica à condição de regra constitucional e optou por encarregar 

todos os entes federados da concretização do direito à educação de maneira concorrente 
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e em regime de colaboração, ainda que esse ou aquele ente seja competente 

prioritariamente sobre este ou aquela área específica do processo educacional (os 

Estados devem atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio, por exemplo). 

A ideia certamente foi de que haveria maior proteção efetiva caso os três entes 

federados fossem igualmente responsáveis pela educação, na lógica do quanto mais 

melhor. No entanto, pode-se dizer que, “o tiro saiu pela culatra”. A grande maioria dos 

casos enfrentados pelo Judiciário que versam sobre educação são basicamente disputas 

sobre quem é o responsável por aquele demanda concreta, nelas os três entes federados 

se esforçam ao máximo para repassar suas responsabilidades para o outro, procurando 

culpar o próximo, na pior lógica do jogo infantil “batata quente”
158

.  

 Em apertada síntese conclusiva, a reserva do possível é um fato que afeta todos 

os direitos prestacionais, não importando se esses são expressões das liberdades 

individuais ou dos direitos sociais, ainda que, por sua natureza, seja obstáculo da 

concretização dos direitos sociais com bem mais frequência. 

Nesse caso, a reserva do financeiramente possível seria uma espécie de reserva 

constitucional implícita, participando da dogmática unitária dos direitos fundamentais 

como limites à sua concretização e, assim sendo, perfeitamente controlável 

judicialmente.  

Nesse sentido, restrições ou impedimentos à realização dos direitos sociais 

sustentados em dificuldades financeiras são eventualmente possíveis e mesmo 

admissíveis, no entanto, de constitucionalidade sindicável no poder judicial, assim como 

ocorre com os limites à concretização dos direitos individuais (as reservas legais). As 

obstruções econômicas aos direitos sociais apenas não seriam potencialmente 

admissíveis caso o constituinte tivesse consagrado os direitos sociais como regra 

constitucional definitiva159. 

Essas afirmações são feitas sobre a ordem portuguesa, que consagra 

explicitamente regimes diferenciados para os direitos individuais e sociais, garantindo a 

aplicabilidade imediata apenas aos primeiros e não considerando os direitos sociais 

como regras constitucionais. 
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O posicionamento esboçado pelo autor português é especialmente interessante 

para a realidade brasileira da educação básica, pois a oferta obrigatória e gratuita dessa 

etapa da educação pelo Estado é efetivamente uma regra constitucional, portanto, 

seguindo tal opinião a reserva do possível não é oponível à educação básica, o que é 

exatamente o que pensamos.  

No direito brasileiro, ainda que a esmagadora maioria dos direitos sociais, a 

exemplo de Portugal, não seja consagrado como regras constitucionais, existem 

algumas exceções dignas de nota. Exatamente pela já defendida importância enxergada 

pelo constituinte na educação foi consagrada uma regra constitucional referente à 

educação básica, assim, no termos da Constituição; “o acesso ao ensino obrigatório e 

gratuito
160

 é direito público subjetivo”, ou seja, plenamente judicializável. 

Por fim, como são os direitos que são fundamentais e não o orçamento, esse não 

pode prevalecer como grandeza absoluta e intocável frente àqueles. Num Estado Social 

não se espera que o Judiciário substitua as escolhas discricionárias dos demais poderes, 

não obstante: 

  

“Entra na sua esfera funcional – do Poder Judiciário – apreciar se a 

dificuldade financeira alegada pelo poder político é suficientemente 

relevante, do ponto de vista do interesse público, para afastar o fazer 

ceder à pretensão individual, e se o procedimento seguido pelo poder 

político para chegar a decisão de prioridades, bem como a respectiva 

fundamentação, não merecem censura jurídico-constitucional, 

controles esses a que, de outro lado da questão, não é indiferente a 

importância ou premência de realização do respectivo direito 

social.
161

.”  

 

 

 O Judiciário possui como dito, ferramentas suficientes para indicar quais 

demandas estão sendo afetadas por uma má (ou até mesmo inconstitucional) 

organização do orçamento, apontando prioridades a serem consideradas para e 

elaboração dos próximos exercícios. O Judiciário, portanto, deve participar de uma 

conversa franca entre os três poderes colaborando com a elaboração do orçamento-

programa. 
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Isso, claro, quando não se tratarem de afrontas às regras constitucionais, como a 

educação básica, quando pode o Judiciário agir de forma planejada para efetivação de 

direito público subjetivo, ou ainda quando dotações orçamentárias não tenham sido 

atendidas, como os percentuais mínimos estipulados para investimento pelos Estados e 

pelos municípios para atender as demandas educacionais. 

 

4.3. Limites dos limites 

 

Evidentemente, também a capacidade de restrição dos direitos fundamentais 

pelo Estado encontra seus limites, caso contrário, sempre haveria a possibilidade de 

intervenções às posições jurídicas mais essenciais onde não restasse nada do que foi 

garantido, contrariando assim, a própria ideia basilar que informa o signo 

“fundamental”. 

No entanto, não há consenso doutrinário sobre quais seriam esses limites 

impostos aos limites das intervenções. Muitos autores impõem a razoabilidade e a 

proporcionalidade ora como um desses limites, na hipótese de identificação dos 

institutos jurídicos como sinônimos, ora como um desses limites na recepção da 

existência de um como consequência da exclusão do outro – aceitando apenas a 

proporcionalidade ou a razoabilidade como limite dos limites – e, por fim, há ainda a 

defesa pela existência de ambos os institutos autonomamente. Essas diferentes posições, 

como não poderia deixar de ser, tem repercussões diretas e pragmáticas na 

jurisprudência sobre a questão. 

Dessa feita, analisaremos ambos os limites nos posicionando como entendemos 

ser a melhor doutrina, além de analisar a questão do conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais e da vedação do retrocesso, ambos de existência e aplicação questionadas 

e intimamente relacionados aos direitos fundamentais sociais. 

 

 

4.3.1. Razoabilidade 

 

Boa parte da doutrina enxerga num princípio da razoabilidade um limite das 

intervenções estatais nos direitos fundamentais. O referido princípio exigiria uma 

relação de proporção entre meios e fins, bem como que os objetivos perseguidos pelo 

Estado sejam legítimos.  
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Não obstante a razoabilidade ter se originado no direito anglo-saxão e a 

proporcionalidade ter matriz germânica, não faltam autores a identificar os dois 

institutos como sinônimos, é o que podemos ver, por exemplo, em um dos mais 

prestigiados cursos de Direito Constitucional162. 

Por sua vez, BARROSO anota que “é digna de menção a ascendente trajetória 

do princípio da razoabilidade, que outros sobre influência germânica preferem 

denominar princípio da proporcionalidade, na jurisprudência constitucional 

brasileira
163

.”. 

No entanto, as diferenças entre os institutos não é de natureza meramente 

narrativa-histórica, na verdade, a estrutura e aplicação de cada um dos “princípios” são 

completamente diversas. Entendemos que o critério da proporcionalidade é 

significativamente mais amplo e abarca todos os aspectos da razoabilidade. 

Uma diferença crucial entre razoabilidade e proporcionalidade, que per si já 

impossibilita qualquer equiparação é o fato da proporcionalidade ser um método 

rigoroso de criação e aplicação do direito, dividido em fases específicas e 

metodologicamente bem delineadas (adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito), enquanto a razoabilidade, como dito, não passa de uma exigência de 

ponderação de medidas, sendo um postulado bem menos exigente. 

É inegável que ambos os institutos possuam um mesmo objetivo, o propósito de 

limitar a atuação arbitrária do Estado frente às posições fundamentais dos indivíduos, 

bem como controlar a criação e execução das normas jurídicas, porém, ainda que 

partilhem o objetivo de controlar as atividades legislativa e executiva “esse controle é 

levado a cabo de forma diversa, caso seja aplicado um ou outro critério”164. 

Também o fundamento dos institutos é diverso, a Supreme Court estadunidense 

declara o fundamento da razoabilidade na cláusula do devido processo legal substancial 

(substanttive due process of law), e é seguida pelo STF quando aplica o princípio da 

razoabilidade ou quando o equipara a exigência de proporcionalidade. No entanto, 

apesar de variadas teses, acreditamos que a proporcionalidade tenha gênese na 
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 O princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de 
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vinculação dos três poderes aos direitos fundamentais e na virada da exigência de 

reserva de lei para a exigência da reserva de lei proporcional, a partir da metade do 

século passado. 

A situação em nossa jurisprudência não é diferente. O STF, quando faz menção 

nominalmente ao critério da razoabilidade, declara-o sinônimo da proporcionalidade, 

apenas cita as conhecidas fases do exame rigoroso de proporcionalidade (adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), mas não as aplica, usando o recuso 

ao princípio da razoabilidade como mero topoi argumentativo para esconder o 

subjetivismo em suas decisões. 

 

“A invocação da proporcionalidade (razoabilidade) é, não raramente, 

um erro recurso a um topos, com caráter meramente retórico, e não 

sistemático. Em inúmeras decisões, sempre que se queira afastar 

alguma conduta que se considera abusiva, recorre-se a fórmula ‘à luz 

do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, o ato deve ser 

considerado inconstitucional
165

”.  

 

Em suma, o princípio da razoabilidade, desenvolvido na tradição jurídica anglo-

saxã é recepcionado pelo ordenamento brasileiro através da cláusula do devido processo 

legal substancial, garantia dos direitos fundamentais, prevista no art. 5º, LIV da CF. Até 

aqui não há maiores problemas, é exatamente como declara a jurisprudência do STF. 

No entanto, como essa exigência de razoabilidade, fruto do devido processo 

legal exige tão somente a compatibilidade entre o meio empregado pelo Estado e o fim 

visado pela intervenção (além de um propósito legítimo), o princípio da razoabilidade se 

equipara apenas as exigências contidas na primeira fase do exame da proporcionalidade, 

a saber, a adequação166. 

É problemático dizer especificamente a que fase da proporcionalidade 

corresponde a razoabilidade, levando em consideração que existem diferentes posições 

doutrinárias sobre as etapas em que é dividida a proporcionalidade. Ainda assim, na 

nossa compreensão, a razoabilidade corresponde apenas ao início do exame, tocando-o 

apenas superficialmente. 

Em outras palavras, podem existir atos dos poderes públicos que sejam 

considerados razoáveis, por que adequados, porém não proporcionais, por que não 

                                                           
165

 Ibid. p, 31. 
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regras da proporcionalidade, isto é, apenas à exigência de adequação. A regra da proporcionalidade é, 

portanto, mais ampla do que a regra da razoabilidade, pois não se esgota no exame da compatibilidade 

entre meios e fins.” Ibid. p, 34. 
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necessários, sendo, portanto, descartados de qualquer maneira, na outra ponta, todo ato 

não proporcional será também não razoável, tornando o princípio da razoabilidade 

dogmaticamente inútil, pois prescindível da construção de uma sentença correta.   

 

4.3.2. Critério da Proporcionalidade 

 

Antes de prosseguirmos no estudo da proporcionalidade é necessário esclarecer 

uma preliminar terminológica, de modo a justificar nossa escolha pelo termo critério. 

De fato, existem outras terminologias sugeridas pela doutrina e aplicadas pela 

dogmática, analisaremos as mais relevantes – a saber, as opções pelos termos: princípio, 

regra, postulado ou critério – para posteriormente deixarmos claro o porquê da escolha 

de critério como mais adequado para nos referirmos á proporcionalidade.  

ALEXY, partindo de sua clássica distinção das normas jurídicas em regras e 

princípios
167

, chama a proporcionalidade de regra e não de princípio, uma vez que sua 

aplicação se daria pelo método do “tudo ou nada”, característico das regras, além de não 

se tratar de um mandamento de otimização, característica dos princípios. 

Há uma incoerência metodológica frequente na doutrina nacional, autores que 

aceitam a divisão das normas em regras e princípios como proposto pelo citado autor, 

ignoram sua opção por chamar a proporcionalidade de regra e a denominam como 

princípio. Mais grave! Não expõem nenhuma defesa da escolha do termo princípio, 

quando a posição mais lógica e coerente seria seguir as conclusões do autor da teoria 

principiológica
168

. 

Em suma, princípio somente será um termo adequado para o estudo em questão 

se o considerarmos tão somente como alicerce de determinada estrutura, no caso, como 

algo intrínseco ao Estado de Direito. Caso entendamos princípios como espécie de 

norma que admite ponderação, portanto, de acordo com a concepção de princípio da 

teoria principiológica dos direitos fundamentais, não poderemos chamar a 

proporcionalidade de princípio.
 
 

Ainda que se entendido princípio de uma maneira mais ampla, e então a 

proporcionalidade possa ser enquadrada sob o termo, para que não haja confusões 
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teóricas, uma vez que a proporcionalidade também é reivindicada por outras teorias que 

não a principiológica, também nos distanciaremos do termo.  

Interessante construção teórica nos é oferecida por ÁVILA, o autor defende que 

a proporcionalidade é, na verdade, um postulado normativo; uma meta-norma, no 

sentido que é uma norma sobre como se aplicam outras normas, assim como seriam, 

para o mesmo autor, a razoabilidade e a proibição do excesso. Em suas palavras, os 

postulados são “deveres estruturais, isto é, deveres que estabelecem a vinculação entre 

elementos e impõem determinada relação entre eles
169

.”. 

Já afastada a possibilidade da utilização do termo princípio, temos então regra ou 

postulado (dever fundamental).  

No entanto, a definição de regras constitucionais, bem como dos deveres 

fundamentais, por serem bem específicas, é tarefa precípua do Legislador constituinte e 

constituído e não do intérprete do Direito. Compartilhamos do entendimento da não 

existência de regras (e deveres) fundamentais não explícitos na Constituição. Um 

exemplo de regra constitucional, que não admite qualquer ponderação, é o caso da 

educação básica, gratuita e obrigatória do art. 208. Portanto, a proporcionalidade, por 

não estar expressa na Constituição de 88 não pode ser chamada de regra nem postulado. 

O termo critério não apresenta nenhum dos problemas citados, sendo mais 

apropriado que os demais para referências à proporcionalidade. No Brasil, DIMOULIS 

e MARTINS fazem a opção por esse termo, seguindo a melhor tradução do direito 

alemão, onde nasce a própria ideia da proporcionalidade
170

, em função disso, seguimos 

essa opção. 

Ainda que o senso comum possa encorajar-nos a conceber essas questões 

terminológicas como uma discussão acerca do “sexo dos anjos”; infrutífera, a 

caracterização da proporcionalidade como regra, princípio, postulado ou critério tem 

implicações práticas muito relevantes.  

Caso a concebamos como regra ou dever constitucional (postulado), por 

exemplo, estaremos concomitantemente aceitando também, ainda que não 

expressamente, a tese da existência de regras constitucionais implícitas no ordenamento, 

permitindo que os operadores do direito passem a criar outros deveres e regras onde eles 

não existem, causando um grave risco à democracia. 
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É antes também um problema de coerência, por que insustentável teoricamente, 

por ser juridicamente impossível encaixar a proporcionalidade nas categorias antes 

criticadas e, por fim, é um problema de justificação, pois há uma substituição do objeto 

da aplicação pelo critério da aplicação, metaforicamente, é como confundir a balança de 

medição com as medidas que serão dispostas nos pratos. Nesse sentido tem razão 

ÁVILA, porém, se equivoca quanto ao resultado final da exposição por não considerar a 

discussão sobre a (in)existência de regras constitucionais não explícitas. 

 

“A definição das normas aplicativas de segundo grau como princípios 

ou regras, mais que uma questão de nomenclatura, apresenta-se como 

um problema fenomênico, de coerência e de justificação. 

[...] 

É um problema fenomênico por que, se há dois fenômenos distintos a 

considerar, por que chamá-los da mesma forma? Não há razão para 

isso. É banalizar a linguagem, deixando de tirar proveito dela
171

”. 

 

Aqui uma questão prática de filosofia da linguagem. Se existem duas situações 

que são substancialmente diferentes, não persiste motivo para caracterizá-las por meio 

de um mesmo signo, seria empobrecer o uso da linguagem proporcionando potenciais 

confusões cognitivas. O signo que aqui se refere é o vocábulo “princípio”, utilizado para 

designar normas constitucionais como mandamentos de otimização e também o método 

da aplicação dessas mesmas normas, que, obviamente, difere das próprias normas, 

portanto, confundindo a balança com o objeto de sua medição. Assim, é fortemente 

recomendável a diferenciação de signo proposta.   

O fato é que a literatura acerca da proporcionalidade é muito farta, porém, pouco 

uniforme, discorda-se desde a origem do critério até a sua aplicação. Como levantado, 

há autores que enxergam relação de identidade entre proporcionalidade e razoabilidade, 

lançando suas origens para o fim do medievo e na tradição anglo-saxã, posição com a 

qual concordamos. 

Pelas características do exame da proporcionalidade faz bem mais sentido 

determinar o nascedouro do critério na tradição germânica, especificamente na 

dogmática alemã dos direitos fundamentais.  

No entanto, mesmo entre os autores que partilham essa compreensão, não há 

uniformidade na aplicação do critério. 
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O objetivo do trabalho não é explorar a história do instituto, analisando seus 

diferentes desenvolvimentos ao longo dos anos
172

, basta focar na questão mais 

significativa para a aplicação dos direitos, notadamente, dos direitos sociais, a saber, as 

duas diferentes propostas oferecidas para aplicação da proporcionalidade; a fornecida 

pela teoria liberal e aquela fruto da teoria principiológica dos direitos fundamentais. 

   A proporcionalidade é um método de decisão rigoroso dividido em sub-

critérios a serem aplicados numa sequência lógica e necessária. Nesse ponto as duas 

teorias não divergem
173

, caso a ação estatal não passe nos critérios iniciais sequer é 

necessário a aplicação/verificação dos subcritérios subsequentes. 

No início, como desenvolvidos pela jurisprudência do TCF, os sub-critérios 

eram o da adequação (verificação da capacidade do meio escolhido atingir o propósito 

estatal) e a necessidade, exame mais complexo e que podia ser consubstanciado na 

proibição do excesso. No exame da necessidade, o meio utilizado deveria ser o menos 

gravoso ao direito fundamental em questão, portanto, na existência de outro meio que 

igualmente atingisse o propósito desejado afetando em menor medida o direito 

fundamental em questão, esse deveria ser escolhido ao invés do inicialmente pretendido, 

sendo o método mais gravoso declarado inconstitucional por desnecessário. 

Essa construção do critério da proporcionalidade foi apresentada por LERCHE, 

já em 1960, com a publicação de sua tese de livre docência. Na ocasião o autor cunhou 

o termo Übermassverbot, que pode ser traduzido por proibição do excesso na literatura 

luso fônica. 

E é assim que a teoria liberal dos direitos fundamentais enxerga a aplicação da 

proporcionalidade, a tese é defendida por SCHLINK em seu artigo “liberdade enquanto 

resistência à intervenção estatal: da reconstrução da função clássica dos direitos 

fundamentais”
174

. 
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 O termo utilizado no título do artigo do autor alemão já demonstra que se trata 

de um resgate, uma “reconstrução” de uma função precípua, de um entendimento 

anterior ao que se desenvolveu acerca da proporcionalidade.  

Essa inovação contra a qual se levanta a doutrina liberal dos direitos 

fundamentais é exatamente um terceiro passo, proposto pela teoria principiológica, um 

terceiro subcritério a ser aplicado caso o ato estatal passe nos exames da adequação e 

necessidade, a chamada proporcionalidade em sentido estrito. 

Esse terceiro exame consiste numa ponderação de direitos face às informações 

do caso concreto. Os direitos fundamentais seriam mandados (ou mandamentos) de 

otimização garantidos mais ou menos em dependência da realidade fática enfrentada. 

É a utilização do sentido fornecido pelo senso comum para o termo 

proporcionalidade, como ideia de sensatez, justiça, equidade. Essa confusão entre a 

utilização jurídica e a comum do vocábulo é exatamente um dos motivos que leva 

autores a igualarem razoabilidade e proporcionalidade, posicionamento insustentável 

como já se espera ter-se demonstrado. 

O arcabouço teórico para a aplicação do terceiro sub-critério é a teoria 

principiológica dos direitos fundamentais, apresentada por ALEXY como uma 

racionalização da antiga teoria axiológica, que previa ponderações de direito em 

abstrato. Segundo o próprio autor, sua teoria trata-se nada mais do que uma 

racionalização da teoria axiológica da qual um dos expoentes foi RADBRUCH#. 

No entanto, como se tentará demonstrar, a teoria alexiana é apenas uma tentativa 

de racionalização do irracional, pois, apesar de criar uma série de complexos teoremas 

para avaliar o peso dos direitos, acaba legitimando um subjetivismo decisório recebido 

com aplausos e acriticamente pelo corpo judiciário brasileiro. 

Na prática, o Judiciário tem aplicado a teoria a seu próprio gosto, com a intenção 

de esconder interesses escusos, de coloração político-ideológica ou mesmo frutos de 

convicções pessoais, tendo como resultado decisões fracamente fundamentadas, pelo 

menos juridicamente. 

 Dessa forma, compreende-se o princípio da livre fundamentação com arbítrio 

decisório e lança-se mão do critério da proporcionalidade retoricamente, muitas vezes 

apenas elencando os subcritérios e partindo-se diretamente para a proporcionalidade em 

sentido estrito. 

Nesse sentido, é interessante observamos o relato feito por NEVES no prefácio 

de sua obra Entre Hidra e Hércules. Relata o autor que, em 2003, após regressar de um 
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longo período acadêmico na Alemanha, se deparou com uma ampla recepção da teoria 

principiológica no Brasil, que perpassava o direito constitucional e atingia toda a prática 

jurisprudencial175. 

O resultado da observação do processo de aplicação à brasileira da 

proporcionalidade foi a constatação que não passava “de importação acrítica de 

construções teóricas e dogmáticas, sem o crivo seletivo de uma recepção jurídico-

constitucional apropriada”
176

; prática, aliás, comum na práxis constitucional brasileira, 

como viemos denunciando ao longo do trabalho. E objetivo desse processo, continua o 

autor, é proceder ao afastamento de regras claras e “encobrir decisões orientadas à 

satisfação de interesses particulares”
177

. 

Para sairmos um pouco da crítica meramente teórica, lançaremos mão de dois 

exemplos claríssimos do grau de subjetividade proporcionado pela utilização 

inconsistente da teoria principiológica e, consequente, utilização da proporcionalidade 

em sentido estrito, 

 

1) Absolvido em primeira instância e condenado em sede recursal a 

dois anos de cadeia pela prática do crime de racismo, art. 20 da Lei 

7.716/89#
178

, o Sr. Ellwanger entrou com habeas corpus substitutivo 

de recurso extraordinário
179

 contra acordão do STJ que lhe negou 

habeas corpus anteriormente. Tratava-se de um típico confronto entre 

a liberdade de expressão e o direito a honra.  

O Sr. Ellwanger era sócio da editora gaúcha Revisão Editora Ltda., que 

publicava livros com teor antissemita de sua autoria e de outros autores. 

Não se pretende, por desnecessário, imiscuir-se no mérito da decisão, 

reconstruindo a decisão dogmaticamente correta para o caso, por mais que seja um 
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 Salvo algumas exceções, tratava-se, mais uma vez, de importação acrítica de construções teóricas e 

dogmáticas, sem o crivo seletivo de uma recepção jurídico-constitucional apropriada. Em grande parte, 

configurava-se a banalização de modelos principiológicos, desenvolvidos consistentemente no âmbito de 

experiências jurídicas bem diversas da nossa. [...] a retórica principialista servia ao afastamento de regras 

claras e “completas”, para encobrir decisões orientadas à satisfação de interesses particulares. NEVES, 

Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: Martins Fontes, 2013, p. 
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 Idem. 
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 Idem. 
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propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. 
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interessante exercício. O fato relevante para o tema ora tratado é que dois dos Ministros 

que julgaram o caso, a saber, o então Min. Celso de Mello e o atual Min. Gilmar 

Mendes, lançaram mão do princípio da proporcionalidade e seus sub-critérios 

(adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), citando a teoria 

principiológica, para chegar a decisões diametralmente opostas, uma dando primazia à 

liberdade de expressão e concedendo o pedido do impetrante e outro entendendo ser a 

honra do povo judeu mais relevante e mantendo a condenação, compreensão que 

prevaleceu. 

Não obstante a citação dos subcritérios da proporcionalidade em ambos os votos, 

nenhum dos juízes que recorreram ao instituto realizaram a rigorosa verificação da 

adequação e da necessidade exigidas pelo critério da proporcionalidade, se atendo a 

citá-las e explicá-las em aplicação ao caso concreto. 

O que se viu foram longos votos recheados de uma demonstração de 

conhecimento jurídico desnecessários à solução do caso, seguida de uma aplicação 

pouco criteriosa do princípio da proporcionalidade em sentido estrito, mais se 

aproximando do moralismo jurídico da teoria axiológica do que da elaborada metódica 

proposta pela teoria principiológica. 

Noutro caso, mais recente, em decisão proferida na primeira instância da Justiça 

Federal do Rio Grande do Norte, o magistrado realizou uma ponderação em abstrato 

entre a liberdade de ir e vir e a liberdade de reunião, proibindo reunião pacífica e sem 

armas de acontecer em trecho da BR-101 de Natal (Km 94), sob pena de prisão em 

flagrante em caso de desobediência da decisão
180

. A manifestação marcada para o dia 21 

de maio de 2013 feriria o “sagrado direito de ir e vir” dos demais cidadãos.  

O que houve foi uma hierarquização imprópria e arbitrária de direitos 

fundamentais com claro intuito de favorecimento de interesses privados. 

Na decisão, o parâmetro a ser analisado é devidamente identificado, a liberdade 

de reunião prevista pelo art.º 5, XVI, no entanto, não há uma definição da área de 

proteção do referido direito, tampouco a subsunção da manifestação proposta ao direito 

de reunião. O magistrado se limitou a mencionar que “não é razoável o abuso deste 

Direito em detrimento da ordem pública e da garantia dos demais indivíduos de 

transitarem nos locais previstos para o acontecimento da reunião”. 
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Mais uma vez, não há qualquer menção a métodos razoáveis de mensuração dos 

conceitos empregados; como abuso e ordem pública. Ora, é sabido que qualquer 

manifestação, em função de uma das mais elementares regras da física, sempre impedirá 

por determinado período um número maior ou menor de pessoas de transitarem no local 

de realização da manifestação. Portanto, a afirmação do magistrado, feita em abstrato, 

se aplicada a todos os casos impediria a realização de qualquer reunião não realizada em 

espaço privado, consequentemente, ferindo de morte “um dos pilares de sustentação da 

Democracia”, como reconhece o magistrado na mesmíssima sentença. 

 Ainda que não faça menção expressa a essa ou àquela teoria, das poucas linhas 

dedicadas à fundamentação, percebe-se a clara influência da teoria principiológica. Pois 

o magistrado reconhece a presença de direitos fundamentais conflitantes e propugna que 

“a solução é a busca da harmonização de ambos”, antecipando uma ponderação de 

princípios, para logo em seguida continuar: “a olhos vistos, o direito de protestar não 

pode ser conclamado para legitimar o tumulto, através da ocupação desordenada de uma 

BR onde circulam milhares de pessoas por dia, inclusive crianças.”. Antecipando de 

maneira muito clara o seu juízo de mérito sobre a questão. 

A manifestação estava marcada para o dia posterior à publicação da sentença e, 

nela, num exercício de futurologia, o magistrado já crava que o direito a reunião dos 

estudantes será utilizado como escudo para realização de tumulto, bem como que se 

tratará de uma manifestação desordenada. Ferindo claramente o princípio do in dubio 

pro libertate#, reprimindo preventivamente a manifestação de um direito individual. 

A sentença prossegue afirmando que não há prejuízos reais à liberdade de 

reunião, pois “é preciso considerar que a aglomeração poderia e pode ocorrer em local 

diverso, sem penalizar os cidadãos que não desejam tomar parte do movimento.”. 

No entanto, o texto constitucional que prevê a liberdade de reunião não faz 

qualquer menção a restrições em função do lugar, portanto, todos os lugares estão, 

inicialmente, disponíveis para realizações de manifestações
181

. Sem prejuízo do 

afirmado, a escolha do local da manifestação é pertencente aos titulares do direito 

fundamental a reunião e, certamente, não ao magistrado. 
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 Na ADI 1964 do Distrito Federal, o STF considerou inconstitucional o Decreto 20.098/99 que vedava 

a realização de qualquer manifestação pública na i) praça dos Três Poderes, ii) na Esplanada dos 
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Por fim, é um nítido caso onde o princípio do livre convencimento do juiz é 

entendido pelo operador como poder arbitrário de solução do caso mediante imposição 

da sua vontade subjetiva, abandonando qualquer fundamentação jurídica 

dogmaticamente adequada. Salienta-se, não se trata de uma questão de opção, de 

coloração político-ideológico de nossa parte; a sentença em questão não tem 

fundamento jurídico por que fora do sistema do direito. 

Essas duas decisões citadas, infelizmente, longe de serem excepcionais, 

representam a realidade do Poder Judiciário brasileiro que parece adotar e prestigiar 

acriticamente a teoria principiológica em função da liberdade decisória que a mesma 

dota o Terceiro Poder. 

Também as academias estão vitimadas pelo fetichismo principiológico. Muito 

em função da não separação entre as funções de professores e aplicadores do direito. 

Grande parte dos docentes na área do direito é composta operadores do direito, entre 

eles, muitos juízes, que, advogando em causa própria, disseminam verborragicamente 

uma teoria que lhes dota de um poder não jurídico.  

A proliferação de acadêmicos sob regime T-20 na área do Direito é favorecida 

pelos salários pouco atrativos pagos pelas Universidades Públicas percebidos por seu 

corpo docente, fenômeno que empurra os “melhores cérebros” para os estudos maçantes 

de acesso às carreiras públicas; muitos desses novos servidores, com a estabilidade 

financeira recém adquirida, sequer veem a necessidade da constante atualização 

indispensável ao exercício de qualquer profissão. No entanto, mesmo que farto, esse é 

um campo para outros estudos sobre a realidade do Ensino Superior no Brasil, 

especificamente do ensino do Direito. 

O fato é que, na dogmática alemã dos direitos fundamentais, país em que a teoria 

foi criada e desenvolvida, ainda que represente grande importância teórica, a 

proporcionalidade é aplicada a um número pouco significativo de casos, ao contrário do 

que acontece na realidade brasileira, onde é aplicada indistintamente em todas as 

instâncias do Poder Judiciário. 

 

“No Tribunal Constitucional Federal o controle de proporcionalidade 

em sentido restrito
182

 desempenha em teoria um grande papel, mas na 
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 Na citação o termo utilizado é restrito ao invés de estrito, como empregue até então na dissertação, em 

função de se tratar de uma tradução portuguesa da obra do autor alemão. Trata-se de uma opção 

terminológica do tradutor que em nada muda o sentido a que nos referirmos até então. 
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prática apenas um papel reduzido; na prática, o controle da 

proporcionalidade é, sobretudo um controle de necessidade
183

”.   

   

Não se trata de propor uma redução da interpretação judicial à mera reprodução 

da lei, compreendemos a massa cinzenta entre política e direito que permeia os 

denominados casos difíceis, que não raramente versam sobre direitos fundamentais. O 

que propomos é busca da objetividade possível e necessária, pela utilização adequada 

dos exigentes critérios da proporcionalidade. 

Não é difícil perceber, do exposto até então e dos casos apresentados, que o 

subjetivismo fere de morte dois objetivos fundamentais de qualquer sistema jurídico, a 

segurança e a previsibilidade jurídica, ao permitir dentro do sistema decisões irracionais 

e imprevisíveis. No entanto, por mais importante que a segurança e a previsibilidade 

sejam, entendemos que o direito deve, sobretudo, garantir a justiça da decisão e que, 

excepcionalmente, deve ser utilizado o critério da proporcionalidade para ajustar uma 

decisão ao ideal de justiça, é o que parece concordar SCHLINK ao mencionar que: 

 

“Se a solução do caso se apresentar absolutamente sem sentido, então 

isso é, antes de mais, motivo para mais uma vez se percorrerem todos 

os outros pontos de controle e, sobretudo mais uma vez, e de maneira 

especialmente cuidadosa, se proceder ao controle de necessidade, se aí 

ficar a impressão de falta de sentido, pode-se excepcionalmente 

suscitar, para efeito de correção, a questão da proporcionalidade em 

sentido restrito
184

.”. 

 

Percebe-se claramente o esforço do autor de preservar ao máximo a segurança e 

previsibilidade do Direito sem comprometer a necessidade de satisfação da justiça, 

portanto, em busca da objetividade possível. 

A recomendação é clara, se após a realização do exame de proporcionalidade o 

resultado encontrado, ainda assim, for impudentemente injusto, deve realizar-se o 

exame mais uma vez, com ainda mais rigor e cautela. Se dessa nova aplicação persistir 

resultado “absolutamente sem sentido”, apenas nesses casos justificar-se-ia o uso da 

proporcionalidade em sentido estrito na busca da correção do resultado na direção de 

uma decisão justa. 

O que fica claro é que, muito dificilmente, como demonstra a prática do TCF, 

após aplicação adequada da proporcionalidade (necessidade, adequação, licitudes de 
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meios e propósitos) restará esse sentimento de clara injustiça, assim reforça-se as bases 

mais objetivas do critério da proporcionalidade resguardando para a excepcionalidade a 

correção subjetiva das decisões.  

 

4.3.3. Conteúdo Essencial 

 

A exemplo da proporcionalidade e da reserva do possível, também a ideia de um 

conteúdo essencial dos direitos fundamentais foi importada do direito alemão. Seu 

desenvolvimento foi conduzido pela jurisprudência do Tribunal Federal Constitucional 

Alemão (BVerGE) por meio da aplicação do art. 19, II da Lei Fundamental de Bonn
185

. 

O conteúdo essencial dos direitos fundamentais é considerado um limite dos limites 

(Schrankenschranken) dentro da dogmática dos direitos fundamentais, como sugere e 

respeita sua localização em nosso trabalho.  

Em linhas gerais os limites dos limites aos direitos fundamentais implicam “que 

a limitação dos direitos fundamentais conhece suas próprias limitações. Isso significa 

que é proibido proibir o exercício do direito além do necessário
186

.”. 

Essa proibição aplicada à lógica dos direitos fundamentais de defesa (ou 

resistência) é consubstanciada na proibição do excesso (Übermassverbot), enquanto que 

a mesma lógica aplicada aos direitos fundamentais prestacionais assume a forma da 

proibição de não-suficiência (Üntermassverbot)
187

.  

O referido dispositivo da Constituição alemã versa que “em caso algum pode um 

direito fundamental ser atingido em seu conteúdo essencial”. Portanto, trata-se de uma 

decisão expressa do constituinte alemão, assim, naquele ordenamento constitucional o 

conteúdo essencial é uma realidade formalmente constitucional.    

A nosso ver, a norma é também decorrência lógica da própria normatividade dos 

direitos fundamentais, e assim sendo também pode ser reconhecida mesmo nos 

ordenamentos constitucionais onde não está expressa. Uma vez que, caso não houvesse 

esse núcleo duro, e um direito fundamental pudesse sofrer intervenções capazes de lhe 

negar um mínimo de eficácia, estaríamos negando a própria normatividade dos direitos 

fundamentais. 
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 Em nenhum caso, um direito fundamental poderá ser violado em sua essência. Tradução pelo site 

www.brasil.diplo.de. 
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 MARTINS, Leonardo. DIMOULIS, Dimitri. Teoria geral dos direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 

2012, p. 167. 
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 A proibição de insuficiência é questionada por parte da doutrina, enquanto que a proibição do excesso 

tem longa histórica constitucional, senda aceita de maneira universal pelos constitucionalistas.   
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Essa afirmação é especialmente relevante para ordenamentos jurídicos que, ao 

contrário do alemão, não consagraram expressamente o conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais, mas que, por outras disposições constitucionais igualmente relevantes e 

intrinsecamente relacionadas a esse núcleo, também protegem o conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais, como acreditamos ser o caso brasileiro
188

. 

Quando a constituição trata dos direitos sociais não fala sobre a necessária 

proteção de um núcleo essencial – como, aliás, também não o faz para as liberdades 

individuais – no entanto, quando trata especificamente sobre o direito à educação, 

estabelece o ensino básico como gratuito e obrigatório por meio de regra constitucional. 

Ainda que não haja identidade entre o conteúdo essencial à educação e o ensino 

básico – podendo ser, inclusive mais abrangente – está claro que esse núcleo mínimo 

não poderá estar aquém dessa fase da educação, pois não há justificativa constitucional 

para o seu não cumprimento. Assim, pelo menos o ensino de qualidade dos quatro aos 

dezessetes anos certamente está contido num conteúdo essencial do direito à educação. 

Acerca da aplicação do instituto, retomando o contexto histórico de 

desenvolvimento da aplicação do conteúdo essencial dos direitos fundamentais na 

Alemanha, vemos que já no inicio da década de 50 o BVerfGE
189

 reconhecia a 

existência de um direito à assistência social decorrente, mas, é apenas em 1975 que o 

Tribunal foi mais impudente em reconhecer a existência de um direito a um mínimo 

social que garantisse a dignidade da pessoa humana. Esse direito mínimo exigiria 

“necessariamente ajuda social para os cidadãos que, por causa de suas carências 

corporais ou espirituais, estão impedidos para o desenvolvimento social e espiritual”
190

. 

O mínimo existencial e o(s) conteúdo(s) essência(is)l dos direitos fundamentais 

não se confundem, mas estão diretamente relacionados. O mínimo existencial é uma 
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cesta de direitos mínimos, um conjunto dos núcleos dos direitos fundamentais 

diretamente conexos à dignidade humana e, por isso, imprescindíveis à subsistência 

com dignidade. Portanto, o mínimo existencial é a soma dos conteúdos essenciais dos 

direitos fundamentais. 

Ainda em outra passagem do mesmo Tribunal, define-se o mínimo existencial 

como o que “é necessário à existência digna”. No entanto, um dos maiores empecilhos à 

aplicação do mínimo existencial é exatamente definir essa parcela mínima de direitos, 

esse conteúdo essencial, sem a qual o homem não tem uma vida digna.  

No Brasil, ao contrário da Alemanha, como dito, não há previsão constitucional 

do conteúdo essencial, mas nem por isso são poucos os trabalhos que percebem o 

instituto como decorrência lógica da normatividade dos direitos fundamentais e da 

dignidade da pessoa humana. 

O reconhecimento da existência desse núcleo é pacífico na doutrina e na 

jurisprudência do STF, no entanto, a problemática surge quando se tenta precisar, 

exatamente, o que seria esse conteúdo essencial.  

Prevalecem duas teorias, a tese de sua flexibilidade, sendo averiguado seu 

conteúdo em cada caso concreto, e a teoria de seu caráter fixo
191

. Há argumentação, 

inclusive, pela inexistência desse critério limitador da atividade legislativa, em função 

da falta de previsão expressa do instituto no direito brasileiro, além da mencionada 

dificuldade em se estabelecer o seu conteúdo exato
192

.  

 Por fim, como já mencionado, existem ainda aqueles que veem uma identidade 

entre o mínimo existencial e os direitos fundamentais sociais, defendendo a 

jusfundamentalidade apenas desse núcleo dos direitos fundamentais
193

. 
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4.3.3.1. A teoria absoluta  

 

A redução da fundamentalidade dos direitos fundamentais sociais ao conteúdo 

essencial é uma tese defendida por TORRES, em obra paradigmática sobre tema, O 

direito ao mínimo existencial.  

Nessa obra, o autor defende que o desenvolvimento do instituto está diretamente 

ligado à história da pobreza. Então, faz um paralelo entre o mínimo existencial e a 

história da fiscalidade, nela parte-se do Estado patrimonial, onde o pobre era 

sobretaxado até não restar-lhe condições de viver dignamente até a situação do Estado 

Fiscal de Direito, onde se constrói a teoria da tributação progressiva, que garantiria que 

os mais necessitados retivessem recursos suficientes para garantir uma vida digna. 

Quanto à fundamentação, o autor aduz, mediante um enfoque acentuadamente 

jusnaturalista, que a proteção do mínimo existencial é “pré-constitucional, está ancorada 

na ética e se fundamenta na liberdade, na ideia de felicidade, nos direitos humanos e nos 

princípios de igualdade e da dignidade humana
194

”. 

A sua tese de redução dos direitos fundamentais sociais ao mínimo existencial 

pode ser resumida em dois comandos simples: a) a redução da jusfundamentalidade dos 

direitos sociais ao mínimo existencial (representando a quantidade mínima de direitos 

sociais abaixo da qual um homem não pode viver com dignidade) e b) a concretização 

da parte que excede o mínimo (máximo social) através das políticas públicas, do 

orçamento e do exercício da cidadania
195

. 

Defende-se, portanto, a teoria que o núcleo essencial dos direitos fundamentais 

sociais é fixo, correspondendo ao mínimo existencial e reconhece a esse conteúdo status 

negativus, bem como a tutela jurisdicional independente da reserva orçamentária
196

. 

Essa constatação resta clara na seguinte passagem: 

 

“De feito, o mínimo existencial não pode ser ponderado e vale 

definitivamente por que constitui o conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais, que é irredutível por definição e insuscetível de 

sopesamento
197

.” 
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Um primeiro problema que salta aos olhos fruto de uma concepção jusnaturalista 

do direito, é a compreensão de regras constitucionais implícitas, que podem ser aduzidas 

da razão meramente especulativa. No mais, já decorremos sobre a defesa as inexistência 

de regras constitucionais não-explícitas quando tratamos da proporcionalidade. 

Essa construção teórica, a princípio, parece ser bem progressista e adequada a 

uma ideia de conteúdo essencial dos direitos fundamentais, uma vez que advoga que se 

trata de regra constitucional imponderável, ou seja, que não deve ceder. No entanto, o 

que determinará o caráter progressista ou conservador de uma teoria absoluta depende 

do “quanto” desses direitos se entende como essencial e, portanto, dentro do núcleo 

protegido contra intervenções do Estado e de terceiros. 

Na educação, caso se entenda que apenas a educação infantil esteja contida no 

núcleo essencial, estando as demais etapas na dependência de políticas públicas, 

orçamento e exercício da cidadania, estamos certos que o conteúdo essencial da 

educação não estará devidamente protegido. 

A nosso ver a exposição teórica é acertada, mas peca justamente no momento de 

descrever a composição do mínimo existencial, atrelando-o necessariamente a um 

estado de pobreza e miséria.  

São inúmeras as passagens nas quais o autor deixa clara essa visão reducionista 

sobre o conceito de mínimo existencial, descrevendo-o mais como um favor estatal ao 

pobre do que como um direito de todo cidadão e, mais importante, olvidando que num 

Estado Democrático Constitucional, a característica mais importante do cidadão é a 

participação no jogo político; no exercício da cidadania. 

Por exemplo, o autor defende que o conteúdo essencial tem um status positivus 

libertatis – status que postula a entrega de prestações estatais positivas – no entanto, 

apenas “a quem se encontra abaixo de certo nível de pobreza
198

”. 

O autor não aponta qual o critério seria utilizado para avaliar os indivíduos 

encontrados abaixo desse certo nível de pobreza, mas parece sugerir ou a utilização do 

padrão das Nações Unidas, até um US$ 1,00 (um Dólar) por dia, ou uma renda 

domiciliar mensal per capita de até RS 121,00
199

 (cento e vinte um Reais), portanto, 

pouco mais que o salário mínimo vigente para uma unidade familiar composto por cinco 
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 Ibdem., p. 16. Esse valor corresponde à pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas e citada pelo 

autor como um possível critério. Lembrando que o critério do programa Bolsa Família é a renda per 
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sujeitos. Pelos valores que considera, está claro que para o mesmo o mínimo existencial 

se relaciona a uma questão de mera sobrevivência.  

 

4.3.3.2. A teoria relativa
200

  

 

A posição defendida por SILVA parte de uma ideia de um suporte fático amplo 

de proteção dos direitos fundamentais – por nos já criticada ainda nesse capítulo – que 

exclui as denominadas restrições a priori da teoria do suporte fático restrito, os 

chamados limites imanentes. Para o professor, ab initio, todas as posições relacionadas 

aos direitos fundamentais são permitidas, sendo suas restrições encontradas na aplicação 

aos casos concretos. 

Consequentemente, opta-se por uma teoria externa em relação às restrições a 

direitos fundamentais, dividindo o objeto de investigação entre o direito em si, 

amplamente protegido, e suas restrições
201

. 

Com base nessas premissas o autor apresenta a teoria dos princípios como uma 

teoria externa e o conteúdo essencial dos direitos fundamentais como “consequência da 

aplicação da regra da proporcionalidade nos casos de restrições a esses direitos”
202

, 

concluindo que “as restrições a direitos fundamentais que passam no teste da 

proporcionalidade não afetam o conteúdo essencial dos direitos restringidos”
203

. 

O maior problema dessa construção teórica é reconhecido pelo próprio autor, a 

saber, a possibilidade de, após a aplicação do terceiro momento da regra da 

proporcionalidade, a proporcionalidade em sentido estrito, nada reste de um 

determinado direito.  

O autor não nega a concretização dessa possibilidade, ao contrário, apresenta-a 

como consequência necessária da aplicação da teoria dos princípios, porém, defende 

que a regra da proporcionalidade em si garante a os direitos fundamentais 

adequadamente. 
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Nessa linha, defende que a exigência de uma dupla garantia de defesa dos 

direitos fundamentais consistindo na exigência da regra de proporcionalidade mais a 

existência de um núcleo essencial fixo – onde, após a aplicação da proporcionalidade 

em sentido estrito, verificado que restrição invadiu o mencionado núcleo, a resposta 

encontrada, mesmo adequada ao exame da proporcionalidade, deve ser negada – é uma 

redundância
204

. 

No entanto, a nosso ver, a solução apresentada é suficientemente convincente.  

A teoria principiológica apresenta uma dificuldade de aproximação entre ideia e 

prática, a nosso ver, insuperável. Ora, sua aplicação exige a existência de juízes capazes 

de interpretar o direito de uma maneira tão perfeita, realizando atividades 

potencialmente subjetivas de forma tão neutra, que soa mesmo caricatural a figura do 

juiz descrita por autores dessa forma de moralismo jurídico.   

Apenas se fosse possível a existência de homens concretos com essas 

características, todos eles empossados na condição de intérpretes autênticos do direito, 

poderia estar garantida a proteção do conteúdo essencial dos direitos fundamentais 

apenas com a exigência do exame da proporcionalidade quando da aplicação dos 

direitos fundamentais.   

Não obstante, inexistem critérios objetivos que garantam que diferentes 

intérpretes chegariam a uma mesma decisão ou partilhariam de uma mesma concepção 

sobre o conteúdo essencial dos direitos fundamentais, gerando uma incerteza jurídica 

inaceitável num sistema que busca a previsibilidade. 

Na prática, caso a interpretação de uma norma constitucional contrariasse a regra 

da proporcionalidade ocorra em instâncias inferiores do poder Judiciário, ainda restam 

os recursos às instâncias superiores para reconstrução adequada da proporcionalidade e 

consequente proteção do direito fundamental em questão.  

No entanto, caso essa mesma interpretação fosse confirmada ou desenvolvida 

originariamente no STF, a quem caberia corrigi-la em defesa dos direitos fundamentais? 

Haveria, nesse caso, a perpetuação jurídica de uma restrição injustificada a direito 

fundamental, afinal, Who watch the watchers? 

A determinação de um núcleo essencial fixo emprestaria à teoria ora analisada 

esse mínimo de previsibilidade, imprescindível ao direito, garantindo de maneira mais 

eficaz os direitos fundamentais.  
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4.3.3.3. Aplicação do conteúdo essencial ao direito fundamental social à educação: tese 

defendida. 

 

Divergindo da exposição feita TORRES, defendemos que o conteúdo essencial 

dos direitos fundamentais não tem uma raiz jusnaturalista, é um conceito histórico, 

econômico, cultural e social, portanto, depende das condições fáticas do 

desenvolvimento de cada Estado sendo variável em cada experiência constitucional205. 

Assim, é apenas natural a variação desse conteúdo de país para país. 

Comparação adequada para exposição da tese parece ser uma feita entre a realidade 

alemã, na qual a teoria do conteúdo essencial surgiu e se desenvolveu, e a brasileira, 

onde se procura adequar e aplicar essa importante garantia à concretização dos direitos 

fundamentais. 

É compreensível que nos países periféricos nos quais as promessas do Estado 

social não foram cumpridas, o mínimo existencial assuma maior importância (e 

tamanho) do que em países centrais como a Alemanha. A análise de TORRES se 

justifica se aplicada àquela realidade, onde a parcela da população abaixo da linha de 

pobreza é ínfima e as condições fáticas permitem que o denominado máximo social seja 

efetivado a partir de uma concepção liberal de redistribuição de bens, é nada mais que 

natural que naquele país a discussão do mínimo existencial se reduza a assistência social 

básica. 

Ao contrário, em uma realidade social sofrida, como a brasileira, onde as 

condições básicas para um usufruto digno de direitos como transporte, educação, 

moradia e até mesmo saúde ainda não foram alcançadas, o conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais assume uma feição muito mais importante de defesa e fomento da 

criação dessas citadas condições básicas.  

Entender núcleos muito restritos ou flexíveis a esses direitos sociais, permitindo 

que o processo político majoritário disponha livremente sobre a sua concretização 

através do exercício da cidadania (onde a cidadania de fato não existe) consiste em uma 
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posição insustentável e até mesmo cruel, uma vez que os requisitos e pressupostos para 

um exercício livre da cidadania não foram preenchidos. 

Nesse ponto, o direito à educação assume, mais uma vez e sempre, função 

essencial, pois é aqui que se encontra seu papel fundamental na construção de uma 

sociedade mais livre e igualitária; é por intermédio dela que se dá a internalização da 

vontade da constituição e se alicerçam os requisitos e pressupostos do exercício da 

cidadania. 

Quanto à estrutura, concordamos com TORRES, entendemos que um direito 

fundamental é dividido em duas partes: (i) um mínimo social representado por um 

conteúdo essencial fixo, deduzido da interpretação e interação do texto normativo com 

as condições fáticas, núcleo duro que não pode ser desrespeitado nem por legisladores 

nem por intérpretes da Constituição e (ii) um máximo social, consistindo  em uma zona 

periférica que deve sem concretizada a partir do processo político majoritário
206

. De 

acordo com o seguinte esquema: 

  

 

 

A teoria do conteúdo absoluto traz em si uma carga terminológica negativa 

(aparentemente discricionária), carga que, inclusive, é utilizada por SILVA para atrair 
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simpatia à apresentação de sua teoria relativista. Com efeito, a escolha feita pelo autor 

em denominar as teorias opostas à sua de absolutas tem o condão de persuadir o leitor, 

pois, além da ideia de discricionariedade atrelada à palavra “absoluto”, há também a 

ideia de imutabilidade impregnada no vocábulo “absoluto”, passando a falsa impressão 

de que as teorias fixas não estariam aptas a se adequarem às mudanças impulsionadas 

pelo ambiente. 

No entanto, o que o conteúdo essencial faz é proibir o retrocesso social através 

do entrincheiramento de determinadas conquistas tidas como essenciais à dignidade da 

pessoa humana. As setas internas presentes na figura 1, que saem do círculo menor em 

direção à zona periférica ilustram o único sentido no qual o núcleo fixo pode se mover 

ou em que o conteúdo essencial de um direito fundamental em condições de 

normalidade, pode se expandir. 

Assim, não se trata de uma relação estática, não há um engessamento de 

posições fundamentais. É, na verdade, um processo dinâmico que tende a expansão em 

conformidade com o progresso da sociedade, representando um dos vetores que compõe 

a ideia atual de desenvolvimento nacional (ou seja, desenvolvimento social e 

econômico)207. Não se olvida, no entanto, que tendências se comprovam em ambientes 

de normalidade, com efeito, graves exceções de catástrofes naturais e artificiais 

(períodos de guerra civil e graves crises econômicas) podem determinar um retrocesso 

na concretização de direitos fundamentais.  

Assim, da mesma maneira que se alarga o núcleo fixo em direção a posições 

antes contidas na zona periférica, também esse espaço – o máximo social – tende a se 

expandir com o progresso da Sociedade, passando a abarcar novas situações antes 

contidas na área de regulamentação do direito, como, por exemplo, tratamentos mais 

modernos para antigas e novas doenças na área da saúde ou novos métodos de ensino ou 

inovações na educação ou ainda novos métodos organização do trabalho etc. 

Um exemplo claro do que expomos pode ser retirado da observação da evolução 

do direito à educação. Hoje, por força de regra constitucional, o ensino básico é gratuito 

e obrigatório, notoriamente fazendo parte do conteúdo essencial do direito a educação, 

por que não há justificativa constitucional que permita seu desrespeito, no entanto, a 

universalização do ensino médio está prevista para 2016, quando passará a compor o 
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ensino obrigatório e gratuito. Assim, hoje o ensino médio faz parte do máximo social, 

mas, a partir de 2016 passará a compor o núcleo fixo.  

Ressalva-se que nossas considerações são válidas para situações de normalidade, 

de crescimento econômico e melhoria das condições sociais, é claro que situações muito 

excepcionais podem mudar os contornos de um direito fundamental para pior, pela clara 

inviabilidade de manutenção de índices anteriores, como, por exemplo, o caso do 

terremoto que arrasou o Haiti, impossibilitando o Estado centro-americano de manter 

qualquer programa social pré-existente ou as crises financeiras iniciadas em 2008 e que 

influem nas políticas sociais da Europa hoje.  

Uma crença na expansão infinita das garantias fundamentais desconhece os 

retrocessos históricos que sempre ameaçam a humanidade e creem numa filosofia da 

história do progresso de todo ingênua, que tem como consequência a má interpretação 

da proibição do retrocesso, tema de nosso próximo tópico. 

 

4.3.4. Proibição do retrocesso social 

 

Entrenchment, vedação ou proibição do retrocesso
208

, como as denominações 

sugerem, aponta uma impossibilidade de retorno a uma posição menos favorável à 

existente no presente. 

O termo em inglês, entrenchment, tem sua gênese na tradição estadunidense e 

sua construção notoriamente jurisprudencial, enquanto que vedação ou proibição do 

retrocesso são traduções fiéis do alemão para o português. No presente trabalho opta-se 

pelas traduções do alemão, por entender ser uma tradição jurídica mais próxima ao 

ordenamento brasileiro e em função de ser também essa a escolha da maioria das fontes 

consultadas para elaboração do presente trabalho. 

A proibição do retrocesso foi desenvolvida originariamente também no direito 

alemão e, por isso, sua aplicação no Brasil deve e têm método e fins distintos; 

especialmente por se tratar de matéria diretamente ligada aos direitos sociais que o país 

europeu, por opção do legislador constituinte alemão, não considera fundamentais. 
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A lógica da vedação do retrocesso aplicada à dogmática dos direitos 

fundamentais sugere uma constante evolução na proteção desses direitos, evolução que 

imporia aos Estados a obrigação de sempre e em quaisquer circunstâncias ampliar, ou 

pelo menos manter, a proteção existente, nunca retrocedendo ou diminuindo os níveis 

de proteção desses direitos fundamentais. 

Ainda que não se possa obrigar a criação da legislação específica via Judiciário 

(no Brasil, a declaração de omissão legislativa tem pouco efeito prático), esse tipo de 

eficácia
209

 (proibição do retrocesso) pretende impor que a normatização existente não 

seja retirada, a menos que haja em seu lugar uma produção legislativa substitutiva que 

proteja tanto quanto ou mais o direito fundamental em questão. 

Em função da existência de diferentes concepções político ideológicas (e mesmo 

partidárias) igualmente válidas num Estado pluralista e considerando a alternância de 

poder permitida pela democracia, a questão é especialmente problemática, pois, a 

radicalizada da vedação do retrocesso engessaria qualquer Governo posterior que 

pretendesse por em prática políticas sociais distintas.  

Dentro de um mesmo Governo espera-se que determinadas demandas exijam 

mais ou menos recursos e proteção legislativa nesse ou naquele contexto histórico 

específico. Um direito social pode ser concretizado até um nível ótimo em função de 

altos investimentos feitos ao longo de décadas, nesse momento, o direito em questão 

não demandaria as mesmas proteções e investimentos que necessitou décadas atrás, 

recursos agora importantes para a concretização de outro direito social, a proibição do 

retrocesso impossibilita esse tipo de avaliação e substituição de prioridades. Além disso, 

políticas públicas são experimentos com a realidade que podem ou não dar os resultados 

esperados e/ou apresentar outcomes diversos daqueles pretendidos, assim, apresentando 

uma demanda de modificação da política pública ineficaz, uma proibição dessa 

reavaliação é, por tudo, absurda.    

Afirmou-se que “uma aplicação excessivamente abrangente da eficácia vedativa 

do retrocesso mostra-se inadequada
210

.”, premissa com a qual concordamos. Porém, a 

autora diminui significativamente o alcance (e mesmo a utilidade) da vedação do 

retrocesso ao propugnar, em linhas gerais, que a mesma serviria apenas para proibição 

daquele retrocesso que deixasse um “vazio” no seu lugar. Sugere que na oportunidade 
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de avaliação da legislação substitutiva – que pretende preencher o vazio deixado seja 

feito um teste de laboratório que pode ser facilmente ultrapassado por qualquer 

argumentação minimamente decente
211

. 

Para sustentar a alegação de inadequação da vedação do retrocesso 

BARCELLOS lança mão de um empirismo abstrato que pouca relação tem com o 

direito, na verdade, leva mais em consideração as consequências econômicas dos 

direitos fundamentais em questão do que os próprio direitos. Como por exemplo, 

quando afirma que “é provável que, em sociedades nas quais há mais mão de obra que 

empregos, o incremento progressivo de direitos trabalhistas tenha como efeito a 

ampliação do mercado informal de trabalho.”
212

. O que se deixa a entender é que, nessas 

sociedades, onde há mais mão de obra que ofertas de emprego, por ser interessante ao 

capital, não devemos utilizar a vedação do retrocesso para barrar a flexibilização das 

leis de trabalho. Assim, pretere o direito fundamental à análise econômica de suas 

consequências. 

Não negamos a possibilidade que leis de trabalho rígidas impulsionem o 

mercado informal, porém, está claro no pensamento de BARCELLOS a inversão de 

preocupações, pois ao invés de buscar solucionar o problema do pleno emprego a 

proposta é sucatear as condições de trabalho para possibilitar a contratação de mais 

subempregados. Esse é o mesmo tipo de raciocínio apresentado como oposição à 

chamada PEC das empregadas, quando se defendeu que a dificuldade que as 

empregadas encontrariam no novo mercado de trabalho (uma vez que muitas seriam 

demitidas em função dos altos custos que passariam a representar com a aprovação do 

projeto) justificaria a manutenção do status quo desigual que lhes diminuía os direitos 

trabalhistas, na melhor lógica Casa Grande e Senzala, onde o Senhor acredita que a 

exploração que exerce é na verdade demonstração de caridade para com o explorado.    

A discussão acerca dos direitos sociais e a proibição do retrocesso ganha 

especial relevância nos dias atuais. Primeiro por que o mundo Ocidental e democrático 

tem hoje por certo a importância das liberdades individuais para construção do Estado 

Democrático de Direito, sendo que até a mais autoritário dos Estados defenderá 

abertamente seu víeis democrático, assim, não há um discurso científico sério que 

pregue qualquer retrocesso na proteção das liberdades individuais, tornando a discussão 

supérflua em relação aos direitos de primeira geração. 
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Segundo, em função da globalização econômica e suas consequências; 

notadamente a expansão de políticas neoliberais que importam na redução do Estado e 

consequente diminuição de sua proteção nas áreas sociais
213

. Esse fenômeno quebra 

com a antiga concepção de soberania, importando mudanças no foco da produção 

legislativa social, que passa a ser influenciada pela produção de documentos 

internacionais que tendem a uma unificação na proteção de direitos; essa proteção pode 

ser além ou aquém daquele oferecida previamente por uma determinada Nação, 

influindo no debate sobre a vedação do retrocesso. 

 A proibição do retrocesso também tem um cunho ideológico fetichista, pois 

apenas pode ser derivada de uma crença otimista em uma determinada visão 

progressista da história que enxerga possibilidade apenas no ininterrupto progresso da 

humanidade e assim, desconsidera fenômenos cíclicos, como períodos de graves crises 

econômicas, conflitos armados (civis e internacionais) e grandes catástrofes naturais, 

situações que evidentemente refletem negativamente no gozo dos direitos fundamentais. 

 A própria Constituição é muito clara ao prever casos de restrições 

extraordinárias ao regime dos direitos fundamentais, a saber, o Estado de Sítio e o 

Estado de Defesa, art. 136 e SS da CF.  

Enquanto existir qualquer desses dois estados podem ser editadas leis que 

disciplinem drasticamente direitos como a liberdade de reunião e expressão de 

pensamento, o direito de ir e vir e os sigilos telefônicos e de correspondências. Esse fato 

per si já afasta qualquer construção teórica que enxergue uma proibição de retrocesso 

absoluta, no sentido que o próprio constituinte previu situações onde esse retrocesso 

pode acontecer. 

Não se questiona os nobres motivos políticos atrás da luta pela consagração de 

um princípio da proibição do retrocesso, qual seja, a construção da mais ampla defesa 

possível para os direitos fundamentais. Nas democracias ocidentais mais estáveis, essa 

discussão tende a proteger os direitos sociais dos ataques de políticas neoliberais que 

tendem a atacar conquistas sociais. 

No entanto, a defesa de uma posição rígida da vedação do retrocesso social 

frente á realidade econômica é insustentável, fato deixado muito claro pela redução de 

direitos sociais ocorridas em países como Grécia, Itália e Espanha pós-crise financeira 
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de 2008. Esse tipo de defesa apaixonada e desvinculada da realidade acaba por não 

preparar o Direito dogmaticamente para enfrentar as referidas situações excepcionais. 

  Em outras palavras, quando o Estado se encontra face às situações extremas, 

como uma crise econômica das proporções das de 2008 e que se alastra até hoje, ao 

constatar o frágil sustentáculo retórico de uma teoria da proibição absoluta do retrocesso 

acaba por concluir pela inexistência de qualquer obstáculo para avançar em restrições 

sobre os direitos fundamentais. 

É preciso, portanto, a exemplo do que já foi feito com o conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais e a reserva do financeiramente possível, desconstruir a proibição 

do retrocesso como inicialmente elaborada também pela tradição germânica, para 

refazê-la útil e adequada à realidade brasileira. 

Preliminarmente é importante lembrar, mais uma vez, que o direito alemão não 

consagra os direitos sociais como fundamentais, ou seja, a proibição do retrocesso foi 

construída num contexto onde esses direitos necessitavam de mais proteção jurídico-

constitucional do que em ordenamentos que já enxergam os direitos fundamentais 

sociais explicitamente, como é o caso brasileiro e português. 

Ainda que não os tenha consagrado como fundamentais (muito em virtude do 

descrédito gerado pelo fracasso da constituição weimariana) a Sociedade alemã não 

menospreza a importância constitucional desses direitos. No entanto, por não haver um 

amparo constitucional explícito, as concretizações nas áreas sociais eram consideradas 

meras realizações do legislador e, portanto, poderiam ser revogadas por novas edições 

legislativas. 

Diante das crises dos anos setenta do século passado, quando pôs em cheque o 

modelo de bem estar social e a possibilidade de estender ao infinito os benefícios 

sociais, foi necessário construir uma nova defesa, uma trincheira, que garantisse que 

aquelas realizações do legislador no campo social não fossem retiradas por meras razões 

econômicas. Foi nesse contexto que a jurisprudência do TSF retirou a proibição do 

retrocesso (Rückschrittsverbot) da interpretação da cláusula do Estado Social
214

. 

Em função dessa diferença, entre os ordenamentos que consagram e os que não 

consagram os direitos sociais como fundamentais, REIS NOVAIS propugna pela 

inutilidade da proibição do retrocesso nos primeiros: 
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“Nas ordens constitucionais em que os direitos sociais são 

juridicamente considerados direitos fundamentais, direitos 

constitucionais, beneficiados, portanto, da protecção que decorre de 

sua natureza formal e materialmente constitucional, sem quaisquer 

necessidades de invenção de princípios incertos ou inexistente e, como 

se verá, intrinsecamente contraditórios, como é o princípio da 

proibição do retrocesso
215

.”   
 

Não concordamos integralmente, pois, com certeza, se trata de importante 

indício que a lógica da vedação do retrocesso não pode ser puramente reproduzida como 

na Alemanha à realidade brasileira. É inegável que no ordenamento germânico, no qual 

a proteção jurídico-constitucional aos direitos sociais é normativamente mais debilitada, 

a proibição do retrocesso cumpra papel mais importante para a dogmática dos direitos 

sociais, no entanto, o princípio pode também cumprir algum papel no ordenamento 

brasileiro. 

Para tanto, inicialmente é necessário considerar os possíveis e diferentes 

contextos nos quais a proibição do retrocesso pode ser chamada a atuar e as 

consequências dessas realidades para a sua aplicação. 

Primeiro é imperioso considerar a realidade econômica do país em questão, 

assim, a vedação do retrocesso assume contornos diferentes em países já desenvolvidos, 

com grandes realizações nas áreas sociais, como é o caso do Ocidente europeu 

(Alemanha, França, Suíça etc.) e em países de modernidade tardia, como é o caso 

brasileiro, onde há grande defasagem na concretização dos direitos sociais. 

Como limite dos limites a intervenção estatal nos direitos fundamentais, a 

proibição do retrocesso é judicialmente controlável, no entanto, a justificação 

constitucional para vencê-la será mais facilmente encontrada em países que 

constantemente encontram-se sob dificuldades financeiras. Assim, como existem mais 

direitos a serem concretizados em países em desenvolvimento, existem mais escolhas 

possíveis para o caminhar do Estado, portanto, a concretização de outros direitos 

fundamentais sociais, tidos como prioridades pelo Legislativo podem servir como 

justificativa constitucional para a restrição de um direito fundamental, vencendo as 

razões da proibição do retrocesso. 

Outro contexto que deve ser levado em conta são as diferenças entre situações 

excepcionais e a situação de normalidade. Em condições de normalidade, nas quais há 
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um constante crescimento econômico, intervir negativamente no nível de concretização 

dos direitos sociais, ainda que possível, se torna juridicamente de difícil justificação.  

De outra parte, como já sugere a Constituição através da previsão dos Estados de 

sítio e defesa, em situações excepcionais a justificativa constitucional para restrição de 

direitos fundamentais será encontrada de maneira mais fácil.  

No entanto, existem gradações diferentes para as situações tidas como 

excepcionais e que justificariam determinado retrocesso, não havendo somente as 

situações previstas na Constituição. Os Estados de sítio e a defesa, por assim, dizer, são 

os extremos dentro das exceções.  

Em suma, o que aqui se quer dizer é que a proibição de retrocesso como limite 

dos limites às intervenções estatais sobre direitos fundamentais ganha força em 

situações de normalidade econômica, sendo mais dificilmente vencida, em outras 

palavras, os poderes estabelecidos, em uma situação de normalidade econômica, 

dificilmente conseguirão justificar politicamente a redução da proteção de um direito 

fundamental, abrindo espaço para a invalidação dessas eventuais medidas pelo Poder 

Judiciário. 

Uma visão interessante para a vedação do retrocesso é identificá-la como 

referente e aplicável apenas ao conteúdo essencial dos direitos fundamentais, essa é 

posição defendida por AGRA quando afirma que o entrechement: 

 

“É a tutela jurídica do conteúdo mínimo dos direitos fundamentais, 

respaldada em uma legitimação social, evitando que possa haver 

retrocesso, seja através de sua supressão normativa ou por intermédio 

da diminuição de suas prestações à coletividade”
216

. 

 

Nessa perspectiva se enxerga o conteúdo essencial como regra constitucional 

que em nenhuma hipótese pode ser desrespeitada, não concretizada, por nenhum dos 

poderes vinculados aos direitos fundamentais, síntese com a qual não discordamos. No 

entanto, a vedação do retrocesso se referiria tão somente a esse núcleo essencial duro de 

cada direito fundamental, desguarnecendo as demais posições que compõe a área de 

proteção de um dado direito. 

Assim, o máximo social, aquela parcela dos direitos sociais para além do 

conteúdo essencial, estaria à livre disposição do legislador, podendo ser modificada por 
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posteriores edições legislativas sem que essas necessitassem apresentar as devidas 

justificativas constitucionais para qualquer restrição em direitos fundamentais. 

Essa ideia tem a vantagem de respeitar a separação dos poderes, uma vez que 

identifica uma área na qual cabe intervenção judicial e controle das decisões legislativas 

(mínimo social) e outra em que não (máximo social). No entanto, protege 

insuficientemente o máximo social (que também compõe o direito fundamental), pois as 

escolhas feitas dentro dessa área de atuação não seriam passíveis de controle judicial. 

Outro problema dessa teorização está no fato que ela acaba comprovando a tese 

da inutilidade da vedação do retrocesso prevista por NOVAIS e supramencionada, na 

medida em que, entendendo-se o conteúdo essencial como regra constitucional 

inviolável a proibição do retrocesso não ofereceria nenhuma proteção a mais, sendo 

mesmo supérflua.   

A solução nos parece ser o tratamento da vedação do retrocesso como um limite 

a ser (ou não) vencido pelas razões do Estado quando da intervenção em um direito 

fundamental social, razões judicialmente controláveis pelo critério da 

proporcionalidade, levando em consideração o contexto socioeconômico em que está 

inserida a intervenção. 

Nas já mencionadas situações de normalidade, não são facilmente justificadas 

reduções na proteção normativa de um direito fundamental social, independente da 

restrição se situar no máximo social do direito em questão.  

Quando das situações excepcionais – e aqui não falamos especificamente 

daquelas que conduzem aos Estados de exceção – circunstâncias imprevisíveis 

facilitarão a justificativa constitucional da restrição normativa, no entanto, essa redução 

terá sempre que respeitar o conteúdo essencial do direito fundamental e não pela 

existência da vedação do retrocesso e sim pela própria natureza do conteúdo essencial, 

nesse ponto, já não estaremos mais trabalhando a lógica da proibição do retrocesso. 

Mas, mesmos presentes situações imprevisíveis, não significa que dentro delas 

as escolhas no retrocesso estejam livres; e aqui enxergamos o melhor emprego da 

proibição do retrocesso, não como um dado absoluto, mas como uma imposição de 

preferência no retrocesso.  

Ora, um ser humano, ameaçado por uma situação de queda eminente, leva as 

mãos sempre à cabeça, procurando defender o que lhe é mais essencial, as funções 

cerebrais e nunca leva a mão à barriga na intenção de proteger o baço. Assim, quando se 
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dirigi uma moto é obrigatório o uso do capacete e não de uma proteção abdominal, 

ainda que se possa morrer também de uma perfuração no baço. 

Portanto, é compreensível, inclusive decorrência lógico-gramatical do vocábulo 

fundamental, que se espere que o que seja “fundamental” seja mais fortemente 

protegido e, se caso necessário for, que seja atingido por último. Assim, quando o 

retrocesso for inevitável, recai sobre o governo provar que já retirou o baço antes que 

cortar a cabeça. 

Numa eventual crise econômica, por exemplo, o Governo terá que cortar gastos 

com publicidade, cargos comissionados, patrocínios de mega eventos, antes que possa 

propor qualquer retrocesso a um direito fundamental. 

A educação, por estar intrinsecamente ligada à dignidade da pessoa humana e à 

democracia – pois possui caráter instrumental na construção do princípio democrático e 

proporciona às pessoas a capacidade de autodeterminação, valor máximo da dignidade 

humana como concebida no mundo Ocidental – será uma das áreas mais protegidas em 

qualquer cenário (função cerebral), portanto, é extremamente dificultoso arranjar 

justificativas constitucionais para qualquer retrocesso educacional.  
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5. O PAPEL DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NA CONCRETIZAÇÃO DO 

DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À EDUCAÇÃO 

5.1. Algumas linhas acerca da jurisdição constitucional 

 

Traçado os contornos do direito a educação no Direito brasileiro, passaremos 

agora a analisar a aplicação desse direito pelo medium da chamada jurisdição 

constitucional. 

No entanto, antes de nos lançarmos nessa empreitada é necessário deixar claro 

nossa compreensão acerca da jurisdição constitucional, esse que é um dos temas mais 

instigantes da Teoria do Direito ao longo da história do constitucionalismo. Essa 

introdução é imprescindível por que vemos de maneira crítica a perspectiva dita mais 

“progressista” ou “ativista” que a jurisdição constitucional vem assumindo, 

principalmente no Brasil. 

Portanto, explicar o desenvolvimento e estágio atual da discussão acerca da 

jurisdição constitucional e apresentar-lhes nossas críticas é fundamental para a 

compreensão das colocações feitas no presente capítulo. 

O debate é geralmente proposto em duas linhas diametralmente opostas. No 

Brasil encontramos muitas referências à dicotomia ativismo/contenção judicial, já no 

debate estadunidense é mais comum a menção a uma separação entre interpretativistas e 

não interpretativistas, enquanto que no direito germânico prefere-se a apresentação do 

problema entre os procedimentalistas e os substancialistas
217

; todas essas dicotomias 

escondem, na realidade, uma contenda muito mais antiga (e bem conhecida) da teoria 

do direito, aquela entre os juspositivistas e os jusnaturalistas. 

Apresentar a problemática entre dois polos completamente antagônicos é 

extremamente danoso ao objeto do problema; os expositores de ambos os lados tendem 

a apresentar uma caricatura da corrente teórica contrária e defender sua posição (do 

expositor) como única possível dentro de um sistema realmente democrático. Na 

verdade, qualquer teorização extremada de uma ou outra posição é per se incompatível 

com qualquer conceito atual de democracia no Ocidente, em outras palavras, defender 

uma Corte que atue sobre parâmetros meramente políticos  ou uma Corte que se atenha 

a literalidade do texto constitucional, emitindo mecanicamente decisões 
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dogmaticamente adequadas, são posições insustentáveis e que de resto, nenhum autor 

sério se preza a fazer.  

O ativismo judicial é tido por muitos como uma consequência inevitável e 

necessária de um fenômeno mais abrangente e geral, a judicialização da vida, a saber, a 

tendência de expansão do direito sobre áreas onde antes – sobre outros paradigmas, 

como o constitucionalismo liberal, por exemplo – não se entendia possível. Essa 

tendência é notada especialmente na transição do Estado liberal para o social, quando 

houve um agigantamento do Estado sobre áreas como educação, saúde e mesmo a 

economia, essa tendência, porém, não deixa de continuar evoluindo e tornando-se cada 

vez mais complexa na Sociedade dita pós-moderna, graças a fenômenos sociais 

específicos desse período como a mundialização do capital, as revoluções tecnológicas e 

a associação de Nações em grandes blocos regionais e mundiais. 

Sobre a judicialização compreende um ferrenho defensor do ativismo judicial 

 

“A judicialização [...] é um fato, uma circunstância que decorre do 

modelo constitucional que se adotou, e não um exercício deliberado 

da vontade política. 

[...] 

Já o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo específico 

e proativo de interpretar a Constituição, expandindo seu sentido e 

alcance”. 

    
Percebe-se nitidamente o abandono da compreensão de neutralidade da 

jurisdição quando da adoção de um modelo ativista como descrito, uma vez que se trata 

de uma “escolha” pessoal na condução da interpretação jurídica. A nosso ver, ainda que 

esse tipo de interpretação extensiva seja necessário em dadas circunstâncias, não há 

justificação jurídica para sustentar a realização desse tipo de interpretação em todos os 

casos e oportunidades.  

Já a judicialização é um fenômeno lógico e esperável, decorrência de nossa 

Constituição dirigente que ambiciosamente pretende regular muitos setores da vida, 

enquanto o ativismo judicial é uma “vontade política”; uma opção. 

Para legitimar essa opção política busca-se reforço teórico principalmente em 

dois atores de matizes distintas, DWORKIN e seus juízes Hércules da tradição anglo-

saxã e ALEXY e sua teoria principiológica dos direitos fundamentais de matriz 

germânica
218

. 
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No entanto, cada tradição desenvolve ativismos substancialmente diferentes, 

pretendo chamar a visão estadunidense de ativismo radical e a germânica de um 

ativismo tímido. A versão norte-americana é radical por transformar juízes em 

verdadeiros agentes políticos que podem e devem fundamentar suas decisões em 

argumentos típicos do discurso de fundamentação; enquanto a versão germânica é 

tímida em função de realizar uma tentativa de racionalização de um processo subjetivo, 

por natureza irracional, em outras palavras, acaba por mascarar como objetivo um 

processo de decisão arbitrário como o do sopesamento de princípios. Cada esquema 

desenvolve suas próprias metanormas (normas sobre aplicação de normas), como de 

resto já tivemos a oportunidade de nos posicionarmos e apresentarmos nossas críticas 

nos subtópicos da razoabilidade e proporcionalidade (capítulo terceiro), 

respectivamente. 

Os EUA, desde sua formação contam com uma única Constituição, 

extremamente sintética e objeto de pouquíssimas emendas, o exercício da Supreme 

Court é visto como político sem maiores questionamentos, não é por acaso que a 

primeira decisão nesse sentido seja a tão citada decisão MARBURY vs. MADISON de 

1803. 

Lá, os juízes, como aqui, são escolhidos pelo Chefe do Executivo, porém são 

efetivamente submetidos a uma dura sabatina realizada pelo Senado. As considerações 

da casa dos representantes são feitas sobre argumentos políticos, pois espera que esses 

juízes se posicionem politicamente. Na história estadunidense, inclusive, mais de 50 

juízes foram derrubados pelo Senado. No Brasil, ainda que exista o mesmo processo de 

sabatina, ele é meramente uma formalidade onde os Senadores se limitam a tergiversar 

sobre as inúmeras qualidades do escolhido, mesmo que ele não as tenha, sendo que 

nunca sequer uma indicação do Presidente foi rejeitada. 

Em suma, o exercício de uma função política dos juízes constitucionais nos EUA 

é potencialmente menos lesiva do que em nosso ordenamento, por que é feita as claras. 

No Brasil ela é extremamente danosa à democracia, pois toma decisões políticas, às 

vezes político-partidárias
219

, e as revestem de um falseado discurso jurídico 

Sobre os fundamentos germânicos do ativismo judicial, a regra da 

proporcionalidade sistematizada por ALEXY é utilizada, no contexto brasileiro, 
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exatamente como esse recurso retórico que mascara o subjetivismo das decisões 

políticas emprestando-lhes uma roupagem de discurso jurídico.  

Isso ocorre em terras brasilis por que a proporcionalidade como desenvolvida no 

contexto germânico não é aplicada com o mesmo rigor, e sim por meio da simples 

aplicação da proporcionalidade em sentido estrito, seu último estágio, esquecendo-se 

que o método é constituído de três etapas subsequentes que devem ser aplicadas 

rigorosamente. Como vimos, usualmente, nossos juízes constitucionais meramente 

elencam as fases iniciais do exame (adequação e necessidade), explicam-lhes 

brevemente o sentido, mas não realizam os exames iniciais, passando diretamente para o 

sopesamento de princípios (direitos fundamentais)
220

.  

Essa tendência é facilmente percebida no julgamento Ellwanger, por nos já 

citado, no qual dois Ministros utilizam-se do critério da proporcionalidade, elencam 

suas fases, mas aplicam tão somente a proporcionalidade em sentido estrito, mas, não 

obstante a utilização do mesmo método chegam à resultados diametralmente opostos. 

Hoje, em função dessa intensa atividade política do STF e de um esforço 

doutrinário hercúleo, o ativismo judicial é quase um senso comum nos bancos das 

universidades de direito (até mesmo entre a população), no entanto, é mesmo uma ideia 

extremamente contraintuitiva dentro de uma democracia representativa, pois transfere o 

poder de decisão sobre questões essenciais – que numa democracia representativa 

deveriam ser exercido pelos representantes do povo – para um órgão colegiado formado 

por servidores não eleitos. 

Nesse sentido, ELY
221

 coloca que a função precípua do controle de 

constitucionalidade é mesmo seu maior problema, pois se trata de uma tarefa 

extremamente espinhosa explicar como “um órgão que não foi eleito, ou que não é 

dotado de nenhum grau significativo de responsabilidade política, diz aos representantes 

eleitos pelo povo que eles não podem governar como desejam”
222

. 

Não deixa de ser interessante analisar a função exercida na Sociedade por 

aqueles que defendem – seja nos Tribunais ou nas Academias brasileiras – esse ativismo 

como “natural”, necessário e intrinsecamente “bom”. Aprendemos com Sir Arthur 
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Conan Doyle, em seus livros sobre um famoso detetive com residência em Baker Street, 

nº 221, que, quando algo parece errado, a primeira pergunta que devemos nos fazer ao 

procurar os culpados é, “quem se beneficia com isso?”.  

É notável que os maiores defensores da tese ativista sejam os próprios juízes, 

que acabam advogando em causa própria, pois defendem uma teoria que lhes arroga 

poder de decisão discricionário e lhes engrandece a função que exercem. Já nas 

academias brasileiras, são, de novo, os juízes, aqueles que exercem também a função de 

professores, os maiores defensores do ativismo judicial. 

Pensamos que essa opção política – do ativismo judicial – não pode ou pelo 

menos não deve ser tomada. Entendemos que a jurisdição constitucional é (e deve ser) 

do tamanho que lhe foi traçado pela própria Constituição, para prosseguirmos, 

partiremos de um conceito simples apresentado por AGRA: 

 

“A jurisdição constitucional é a função estatal que tem a missão de 

concretizar os mandamentos contidos na Constituição, fazendo que as 

estruturas normativas abstratas possam normatizar a realidade fática”. 

 

Não é um conceito adequado, por que a Constituição vincula todos os poderes, 

sendo função de todos eles concretizarem mandamentos ali contidos; e não apenas 

daquele que exerce a jurisdição constitucional, mais acertado, portanto, seria dizer que a 

jurisdição constitucional exerce a função de interpretar e aplicar os mandamentos 

constitucionais. É sabido que essa não é sua única função, pois a solução de conflitos 

entre os entes federados também é tarefa da jurisdição constitucional, mas não é 

diretamente afeta ao nosso tema, razão pela qual não teceremos maiores considerações. 

Ainda sobre o conceito apresentado, acreditamos que quando se fala que as 

estruturas normativas devam normatizar a realidade fática, melhor seria dizer que 

pretensão das normas é impor-se ao fenômeno social, pois, na verdade, já os 

normatizam. 

De acordo com a teoria da tridimensionaldiade do Direito, introduzida no Brasil 

por REALE
223

, as normas são produto de um constante choque entre valor e fato 

(dialética da complementariedade), a aplicação do Direito pretende aproximar o 

fenômeno social ao valor, transformando a realidade.  
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A jurisdição constitucional, portanto, tem a função de aplicar ao concreto os 

valores que por sua vez estão positivados em normas em um determinado texto 

constitucional
224

. 

O direito à educação é devidamente reconhecido como fundamental pela 

Constituição (art. 6º); há ainda no texto constitucional uma série de disposições sobre o 

conteúdo, objetivos e diretrizes a serem obedecidos e perseguidos quando da 

concretização desse direito, como a valorização dos profissionais envolvidos, o ensino 

público obrigatório, gratuito e de qualidade, bem como estabelece a fonte dos recursos 

que devem custear a educação (art. 205 e ss.), por fim a Carta estabelece ainda a criação 

de políticas públicas periódicas que esmiúcem e orientem as realizações dos projetos, 

como os planos nacionais da educação e da educação em direitos humanos. Portanto, do 

ponto de vista normativo, o direito a educação é, dentre os direitos fundamentais 

sociais, talvez, o mais bem guarnecido e devidamente considerado, todavia, mesmo com 

a vinculação direta dos três poderes e de todos os entes federados aos direitos 

fundamentais, essa realidade normativa ainda não logrou transformar-se em realidade, 

longe disso.  

Pretendemos analisar qual o papel adequado a ser desempenhado pelo Poder 

Judiciário na necessária aproximação da norma ao fenômeno social.  

No Brasil, em função da existência de um regime misto de controle de 

constitucionalidade, toda instância do Judiciário exerce jurisdição constitucional, 

inclusive, no que tange ao direito à educação, a maioria dos questionamentos é mesmo 

resolvido nas instâncias inferiores, havendo poucos casos na jurisprudência do STF 

concernentes à educação. Na realidade, os questionamentos que lá chegam, usualmente, 

tangem a questão da educação subsidiariamente, versam sobre o pacto federativo e as 

tentativas pouco convincentes das entidades federativas de jogar a responsabilidade de 

uma para outra sem nunca enfrentar o problema.  

Quanto ao controle concentrado, no Brasil, ele é exercido por órgão integrante 

do Poder Judiciário, sua instância mais alta, respeitando a generalidade dos sistemas 

Ocidentais, (com exceção do desenvolvimento do Direito francês, por exemplo). O que 

compromete a legitimidade das decisões do STF, por diminuir-lhes a qualidade, é a 
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sobreposição das competências de exercício da jurisdição constitucional concentrada e 

última instância recursal do sistema jurídico. A concentração da jurisdição 

constitucional como competência única e exclusiva de um órgão é usualmente uma das 

sugestões apresentadas por aqueles que procuram uma densificação da legitimidade da 

jurisdição constitucional no Brasil. 

A incumbência de aplicação da legislação a órgão especializado respeita a 

formulação da separação dos poderes. A história Ocidental já conhece os malefícios da 

união da produção legislativa, sua aplicação e execução, seja nos Estado absolutos do 

medievo ou nos Estados Totalitários da modernidade. 

No entanto, a separação dos poderes influenciada pelo iluminismo racional 

enxergava no direito uma ciência meramente técnica, capaz de ser apenas a boca da  

lei
225

. 

A chamada virada linguística já demonstrou ser impossível qualquer 

interpretação que, em alguma medida, também não seja criativa, autores como Searle, 

Gadamer, Wittigentein, introduzindo a linguagem com terceiro elemento entre a divisão 

dualista platônica entre objeto e sujeito
226

.  

Portanto, é um truísmo inútil dizer que o aplicador do direito também cria o 

direito, o importante é investigar os limites dessa criação e não compreender essa 

inevitável realidade como autonomia do operador jurídico frente ao próprio sistema 

jurídico. 

Já na década de 1960, HART escreveu “que a textura aberta do direito deixa um 

vasto campo à actividade criadora que alguns designam legislativa
227

.” No entanto, 

considera que a existência e convivência de diversos princípios que podem 

racionalmente embasar uma decisão judicial não significa que o produto da decisão seja 

de conteúdo discricionário. 

 

“Sem dúvida, por que é sempre possível uma pluralidade de tais 

princípios, não pode ser demonstrado que certa decisão é a única 

correta: mas essa pode tornar-se aceitável como produto racional de 

escolha esclarecida e imparcial
228

.”  
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Para o autor, o juiz deve, por meio de uma atividade virtuosa do exercício da 

imparcialidade e neutralidade, buscar “um princípio geral aceitável como base racional 

de decisão
229

”.  

Portanto, é cediço que toda interpretação é um ato de criação#, ou seja, “o 

verdadeiro problema é outro [...] o do grau de criatividade e dos modos, limites e 

aceitabilidade da criação do Direito por obra dos tribunais judiciários
230

”. 

Essa é uma questão necessariamente de legitimidade do exercício do poder. 

Numa democracia representativa como a nossa, o poder deve ser exercido por 

representantes eleitos em nome do povo; o que gera um problema óbvio de déficit de 

legitimidade das decisões judiciais proferidas por agentes estatais não eleitos. 

O parágrafo único do art. 1º da CF anuncia: todo poder emana do povo, essa 

assertiva representa um dos legados mais importantes da história do Ocidente, 

prossegue, que o exerce por meio representantes eleitos, dessa forma ficou instituída a 

democracia representativa como método de governo da República Federativa do Brasil. 

A ideia de democracia e Estado de Direito estão tão imbricadas que levaram 

HABERMAS a afirmar que “não se pode ter nem manter um Estado de Direito sem 

democracia radical
231

”. 

Somada essa afirmação a já conhecida e enfática assertiva da Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão, que afirma categoricamente não haver uma 

Constituição (de um Estado de Direito) onde não houver a proteção dos direitos 

fundamentais e a separação dos poderes, temos a doutrina do atual Estado Democrático 

Social de Direito, “provavelmente o patrimônio mais relevante que, hoje, nos inícios do 

terceiro milênio, a tradição política europeia deixa em legado à cultura política 

mundial
232

”. 

O exercício da jurisdição constitucional no Brasil vem confrontar exatamente 

essa lógica. Ora, se todo poder emana do povo, que o exerce por intermédio do 

Parlamento, é natural e  esperado que as questões essenciais (notadamente sobre direitos 

fundamentais) sejam resolvidas pelo poder que emana diretamente do povo. 
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Desde a construção do Estado Liberal já era faticamente impossível uma 

separação total entre os poderes, com o crescimento legislativo fornecido pelo Estado 

Social e a técnica do controle de constitucionalidade, essas barreiras entre Legislativo e 

Judiciário ficaram ainda mais cinzentas. No entanto, não significa dizer que são 

inexistentes. É evidente que alguma diferença entre eles existe (e deve existir) para 

justificar a sua separação e não a existência de um único poder. 

Escolhemos encarar essa situação pelo prisma de dois marcos teóricos distintos, 

porém igualmente relevantes para teoria do direito, para comprovar insustentável o 

agigantamento do Direito sobre a Política pretendido pelos defensores do ativismo 

judicial.  

A teoria sistêmica luhmanniana defende a necessária separação dos sistemas 

entre si e desses para com o ambiente (composto pelos demais sistemas externos ao que 

se considera). A importância dessa separação é a manutenção do bom funcionamento 

racional de cada um dos sistemas, que, caso não empreendam com sucesso o devido 

isolamento do ambiente seriam contaminados por racionalidades que não lhe são 

cognoscíveis. 

Não significa dizer que não haja uma troca de informações recíprocas com a 

consequente influência do meio (externo) sobre o sistema (interno), mas essa influência 

deverá ser lida por um código de diferenciação (ferramenta que filtra e adéqua os 

outputs) intrínseco a cada sistema. Os sistemas parciais que compõe a Sociedade, como 

direito, política, economia e educação, são sistemas operacionalmente fechados, porém 

cognitivamente abertos, autorreferenciais e estruturalmente acoplados. 

Nos limites do presente trabalho não cabe aqui explicar com riqueza de detalhes 

as exposições de LUHMANN, em função de sua alta complexidade que demanda 

espaço físico considerável, bem como por que a realização do feito nos distanciaria 

sobremaneira do debate proposto, razão pela qual remetemos os leitores às leituras 

primárias e secundárias sobre a teoria sistêmica do autor. 

 Ainda assim, falaremos brevemente de cada uma das características como forma 

de elucidar a sequencia do texto. O fechamento operacional e a abertura cognitiva serão 

tratados conjuntamente por serem partes do paradoxo do fechamento dos sistemas. Com 

efeito, não se trata de voltar à concepção do sistema fechado e isolado, mera soma de 

estruturas que não se comunicam com o seu ambiente, na concepção luhmanniana o 

sistema deve ser, necessariamente, operacionalmente fechado (possuir uma lógica 

própria de funcionamento através de seu código de diferenciação) para que possa ler 
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adequadamente as informações presentes no ambiente, representando sua abertura 

cognitiva. 

São chamados autorreferenciais por se reproduzem mediante comunicação 

interna, linguagem jurídica reproduz-se pelo uso de linguagem jurídica, fruto da 

comunicação dentro do próprio sistema, em função dessa característica os sistemas são 

chamados de autopoiéticos.  

O acoplamento estrutural é a área de contato entre os sistemas parciais, a ponte 

de ligação entre as informações que compõe um e outro sistema. No caso específico de 

nossa investigação, a relação entre os sistemas do direito e da política, essa ligação é 

feita pela Constituição, um acoplamento estrutural capaz de orientar as influências 

necessárias, jurídicas e políticas entre ambos
233

. 

Uma Constituição tem uma gênese totalmente política, o momento da 

constituinte, última vez vivido pelos brasileiros no fim da década de 1980
234

, no 

entanto, possui uma estrutura normativa típico do direito positivo e que permite 

claramente o controle do poder político através de procedimentos inerentes ao direito, 

portanto, é o documento eficaz para garantir racionalidade na relação entre os sistemas 

analisados. 

Assim, é decorrência esperada dessa forma política a influência recíproca entre 

poderes. O direito positivo é a expressão do consenso obtido no sistema político via 

normatização das expectativas e o próprio processo político é limitado na forma 

(processo legislativo) e conteúdo (cláusulas pétreas) pelo direito. Porém, tanto a 

judicialização da política – perpetrada pelo ativismo judicial – quanto à politização da 

justiça, que são os extremos negativos da natural influência recíproca entre esses 

sistemas parciais, são “dois fenômenos perversos para a democracia
235

”.  

As abordagens ditas ativistas, aquelas mais radicais que enxergam a expansão do 

jurídico sobre o político como algo necessariamente bom, a nosso ver, apresentam dois 

erros graves, um ideológico e outro metodológico. No campo das ideias endossam uma 

“crença de que o sistema jurídico pode ser o instrumento privilegiado para a consecução 
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dos objetivos da coletividade
236

”, proposta cada vez mais impossível de ser concretizado 

em função da diversidade cultural e das diferentes cosmovisões e ideias de boa vida que 

convivem nas sociedades atuais. No campo metodológico, no afã de refutarem qualquer 

construção mais formal que “levaria aos terrores” proporcionados pelo positivismo 

jurídico, numa clara inversão das causas e consequências da formação dos Estados 

totalitários, “com frequência, relegam a segundo plano as especificidades operativas e 

as características diferenciadas do sistema jurídico
237

.”.  

A Política tem na relação poder/não poder seu código de diferenciação, pode-se 

dizer que sua lógica de processamento de informações obedece à regra da maioria. 

Nesse campo são permitidos os discursos para o convencimento, baseado em 

convicções pessoais como crença em determinada religião e argumentos político-

partidário.  

É, portanto, o espaço por excelência do Parlamento, sendo operado pelos 

representantes eleitos pela população votante; é onde se exerce o Poder que emana do 

povo a que se refere à Constituição.  

Num sistema ideal, caso um determinado político, por qualquer motivo, não 

consiga mais representar os interesses de seus eleitores, a lógica é que nas próximas 

eleições periódicas o mesmo não seja reconduzido ao cargo, perdendo a influência de 

participar no processo de formação da vontade coletiva. Uma das justificativas para 

expansão da jurisdição constitucional sobre as decisões que envolvem questões 

eminentemente políticas é exatamente a impossibilidade de realização desse Estado 

ideal de representação. No entanto, a proposta do ativismo judicial apenas troca um 

modelo ideal por outro, onde um juiz Hércules é capaz de (sozinho ou em pequenos 

grupos de homens igualmente iluminados) descobrir a verdade e impô-la à realidade, 

promovendo a justiça no mundo com suas próprias mãos.  

Esse sistema, porém, também possui os seus riscos, notadamente, a solução de 

questões essenciais à democracia por servidores públicos não eleitos e baseadas em 

interesses e crenças pessoais. Em seguida tentaremos esboçar por que um sistema que 

dilui a decisão num corpo muito mais abrangente de cidadãos que são periodicamente 

eleitos é mais seguro, ainda que seja uma realidade auto-evidente.  

Retomando e finalizando as considerações sobre a visão do sistema política pela 

teoria luhmanniana; sua lógica de votação é a regra da maioria, como afirmado, 
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portanto, uma preposição é ou não aceita pelo sistema, no nosso caso, transformada em 

lei, caso logre obtenha os números de votos necessários e tenha observado um processo 

legislativo imposto pelo direito, processo esse que pode e deve ser fiscalizado pelas 

instâncias competentes.   

 O Direito tem como código de diferenciação lícito/ilícito. É um espaço 

eminentemente técnico onde se deve buscar, mediante um discurso de aplicação a 

possibilidade ou não de sustentação jurídica de determinada situação. Diferentemente 

do espaço político nessa seara não cabem considerações subjetivas como aquelas 

provenientes de crenças religiosas e determinadas posições políticas. 

Um dos maiores problemas que comprometem sobremaneira a legitimidade das 

decisões do STF (e qualquer órgão colegiado do judiciário brasileiro) é o procedimento 

de “votação” utilizado. Explicamos melhor, como os juízes brasileiros, chamados a 

decidir em colegiado, não produzem um texto único, fruto de considerações realizadas 

conjuntamente, mas sim se restringem a votar a favor ou contra o Relator da ocasião, 

esses juízes acabam se aproximando mais de agentes políticos que jurídicos. 

Ao utilizar-se de um processo de decisão típico do sistema político ao sistema 

jurídico (regra da maioria) não há uma necessária diferenciação entre os Poderes, 

portanto, na prática, na atual realidade brasileira temos dois poderes legislativos, um 

eleito pelo povo periodicamente e outro composto por carreiristas. 

ZAGREBELSKY crítica esses procedimentos apontando outra de suas 

consequências mais problemáticas, que ele chama de decisões quase constitucionais, 

mas que, no nosso entender, seriam mais bem traduzidas como debilmente 

constitucionais. Trata-se daquelas decisões resultado de votações apertadas, onde a 

substituição de um dos juízes envolvidos no processo (aposentadoria, por exemplo) 

pode mudar o resultado se os votos forem recontados. No caso brasileiro, onde existem 

onze ministros, seriam decisões com o placar de seis votos a favor de determinada 

proposição e cinco contra. 

Outro grave problema é o caráter vitalício do exercício da função de Ministro do 

STF, dito necessário para manutenção da independência da função jurisdicional. Mas 

essa vitaliciedade seria interessante caso se realmente se tratasse de exercício de uma 

função técnica alheia à política (na medida do objetivamente possível), como 

recentemente temos acompanhado não ser o caso; basta citar o caráter político do 

julgamento do “mensalão” como exemplo cabal da prática política da Corte. 
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Com efeito, não podemos dizer que, em função da inexistência da vitaliciedade 

para os Ministros do Tribunal Constitucional Federal Alemão, esse órgão seja cooptado 

pelos demais poderes, na realidade, a prática alemã contrasta fortemente com as 

previsões teóricas dos que durante a constituinte brasileira defenderam o exercício 

vitalício do cargo de Ministro do STF, pois a Corte alemã é mesmo verdadeira 

referência de autonomia e adequada defesa da Constituição
238

.      

Inclusive, durante o processo constituinte (87-88) houve diferentes propostas 

para composição, exercício e competências da instância máxima do Poder judiciário 

brasileiro, entre elas, havia a proposta de criação de um Tribunal constitucional 

autônomo composto por Ministros temporários eleitos por todos os poderes e não 

unicamente pelo Chefe do Poder Executivo
239

. Essa proposta, orientada por um projeto 

da esquerda progressista, no entanto, acabou sendo vencida pelo projeto mais 

conservador que permanece até hoje, muito em função de uma visão conservadora e 

corporativista dos membros do Poder Judiciário e seus aliados políticos à época, com 

efeito, “a maioria dos ministros tinha orientação conservadora ou vínculos com o 

Presidente Sarney”
240

. 

Essa pequena incursão histórica e comparada demonstra a importância prática 

dessas ferramentas, uma vez que evidencia claramente que a opção pela vitaliciedade 

dos juízes como pré-requisito para a independência do judiciário nunca foi um dogma, 

alternando posicionamentos de acordo com variações de tempo e espaço, portanto, deve 

e pode ser vista de maneira crítica.  

Assim, o que temos no Brasil é uma permanência prolongada indefinidamente 

garantida a servidores públicos que exercem função política, mas nada devem ao 

sufrágio universal, que é o requisito para o exercício do poder emanado do povo. A 

vitaliciedade dos Ministros do STF, inclusive, dificulta a atualização dos Ministros com 

o cambiante Zeitgeist da sociedade brasileira, uma vez que impossibilita uma rápida 

oxigenação de ideias que seria realizada pela rotatividade de seus membros em um 

lapso temporal mais curto. 

 Retomando e sintetizando, dentro de uma perspectiva da teoria sistêmica 

desenvolvida nas ciências humanas por Luhmann, uma jurisdição constitucional ativa, 

que se arrogue das decisões essenciais dentro de uma democracia é insustentável. 
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Passemos a analisar a justificativa sobre o ponto de vista de teoria discursiva 

habermasiana. Nela, o direito é afeto a dois tipos de discurso, o da fundamentação, 

presente no momento político de criação do direito, e o da aplicação, presente no 

momento de interpretação e concretização do Direito. 

O político é desenvolvido nos espaços públicos, desde que respeite uma série de 

procedimentos, politicamente criados, porém passíveis de verificação e eventual 

correção por uma instância judiciária. 

As decisões essenciais são resultado do embate político entre ideias pelo uso da 

razão comunicativa, no entanto, nem todo resultado é possível, pois, além do respeito às 

regras procedimentais, as condições mínimas para o estabelecimento de um diálogo 

adequado também devem ser respeitadas. O direito à educação tem aqui relação 

umbilical com o discurso habermasiano, pois é por ela que serão capacitados os 

cidadãos para participação em espaço público na criação do consenso sobreposto, 

posteriormente transformado em normas. 

Nessa esteira, as decisões sobre questões essenciais que são proferidas via Poder 

Judiciário infantilizam a Sociedade ao tratá-la como inepta a produzir soluções 

adequadas em praça pública. 

Pensemos no processo recentemente conduzido pelo STF que culminou com a 

possibilidade da união afetiva entre pessoas do mesmo sexo. 

A decisão sobre com quem estabelecer laços afetivos, sem nenhuma sombra de 

dúvida, compõe uma das consequências mais basilares da compreensão Ocidental de 

autodeterminação do indivíduo (ainda que nem sempre tenha sido assim), logo, 

qualquer obstáculo a sua realização deve ser entendido como injustificável. No entanto, 

o Poder Constituinte brasileiro, em um momento histórico substancialmente distinto do 

atual, quando a compreensão da liberdade não era tão clara e evidente assim, concebeu 

que o casamento deveria ser necessariamente entre um homem e uma mulher; nenhuma 

interpretação diferente pode ser feita dessa assertiva. Toda interpretação é criativa, mas 

não ilimitada. 

A real proteção das uniões e, inclusive, casamento entre pessoas do mesmo sexo 

apenas será atingida quando, por produção legislativa, a Constituição seja emendada e 

declare prontamente a igual dignidade entre qualquer tipo de relação afetiva. 

A nosso entender, essa legislação inexistente poderia ser provocada pelo 

Judiciário via ADPF, mas a omissão do poder legislativo não habilita o Judiciário a agir 

como bem entender sem respeitar um processo democrático onde ele mesmo está 
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inserido e deveria ser o maior observador. O que nos temos é uma solução capenga, um 

arremedo frágil, debilmente constitucional, que pode ser facilmente modificado por uma 

nova composição do Tribunal ou por uma onda de conservadorismo na Sociedade que 

passe a endossar a posição em contrário. 

O maior prejuízo, no entanto, como adiantado é infantilizar a população e 

poupar os parlamentares do preço político de se posicionarem contra ou a favor de uma 

questão tão sensível a qualquer Sociedade. Essas são nossas três principais objeções 

contra o fenômeno da judicialização da política através do ativismo judicial no Brasil, i) 

a ausência de legitimidade democrática para realizar decisões políticas, ii) a não-

diferenciação adequada entre os poderes legislativos e judiciários e iii) a infantilização 

da Sociedade brasileira. 

No entanto, isso não significa que somos a favor de uma teoria da contenção 

judicial que diminua o importante papel da jurisdição constitucional, o que defendemos 

é que a jurisdição constitucional deve ser do tamanho que a Constituição determinou, 

nem maior em função de um ativismo que fere a separação dos poderes e nem menor 

em função de uma excessiva contenção judicial que não proteja adequadamente os 

direitos fundamentais. 

Na realidade brasileira essa jurisdição constitucional é especialmente grande, em 

razão da inclusão dos direitos sociais como fundamentais, a diferença de outras 

realidades constitucionais. Especialmente no que concerne ao direito à educação, como 

vimos, há normatização constitucional e infras suficiente o bastante para legitimar uma 

atuação larga e importante na concretização do direito fundamental social à educação. 

 

5.2.  Educação e o pacto Federativo 

 

Federalismo é uma forma de exercício fragmentado do poder que visa a uma 

descentralização do poder como método de – pela via da criação de esferas de 

governança locais – atender de maneira mais eficiente às peculiaridades de cada 

localidade. 

Não é sem razão que o sistema de Federação foi o escolhido pela CF, em função 

da larga extensão do território nacional e das grandes significantes diferenças 

geográficas, demográficas, culturais, econômicas e sócias pré-existentes em nosso 

território. 
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O modelo brasileiro de federação é denominado centrípeto, por concentrar muito 

poder na entidade centralizadora, a União, diferentemente do modelo centrífugo 

estadunidense, por exemplo, que dota de muito mais autonomia (legislativo-penal, 

inclusive) aos Estados daquela Federação. 

O constituinte de 1988 não ignorava o papel central da educação para o bom 

funcionamento da democracia, e, com isso em mente, criou um sistema de cooperação 

mútua entre os entes federados de forma não só a garantir uma educação que respeitasse 

as necessidades locais, mas também para dotar à educação de uma garantia de 

efetividade maior ao criar um sistema de responsabilidade solidária compartilhada entre 

União, Estados e Municípios. Com toda certeza, nossa “organização dos sistemas de 

ensino é reflexo do princípio federativo”
241

. 

Em relação à educação as competências foram distribuídas de seguinte maneira: 

 

a) Compete privativamente à União legislar as diretrizes e bases da 

educação nacional (art. 22, XXIV); 

b) É competência comum dos entes federados proporcionar os meios de 

acesso à cultura, à educação e à ciência (art. 23, V) e; 

c) Compete à União, aos Estados e municípios legislarem concorrentemente 

sobre educação, cultura, ensino e desporto (art. 24, IX). 

 

Portanto, seguindo a tendência centrípeta, a União tem uma função 

coordenadora, na medida em que é de sua alçada legislar exclusivamente sobre as 

diretrizes a serem seguidas e objetivos a serem alcançados na e para a Educação. 

Porém, a Constituição não para por aí, longe disso, destina um Capítulo inteiro, 

extenso e significativo de seu Título VIII (da Ordem Social), à Educação, à cultura e ao 

Desporto, sendo os art. 205 - 214 destinados especificamente à educação. 

Neles, por exemplo, o texto constitucional esmiúça as competências da alínea b), 

como quando determina ser dever do Estado o devido atendimento ao educando com o 

fornecimento de material didático-escolar adequado, transporte aos locais de ensino, 

alimentação e assistência à saúde (art. 208, VII), sem prejuízo das especificações 

trazidas pela LDB e o PND, que como vimos também compõe a área de proteção do 

direito á educação. 
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No entanto, o mais relevante para o presente tópico são as prioridades 

estabelecidas pelo poder constituinte acerca das áreas de atuação prioritárias de cada 

ente federado, respeitando o nível de especialização e proximidade das entidades de 

acordo com as necessidades.  

Dessa feita, é determinada a colaboração na criação dos sistemas de ensino dos 

entes federados (art. 211), cabendo à União, além da manutenção do sistema de ensino 

federal (ensino básico federal, centros técnicos e Universidades Federais), a função 

redistributiva (repasse de verbas) e supletiva (agir na omissão das demais entidades 

federadas) além de ser responsável pela fiscalização da qualidade e igualdade de 

oportunidades (art. 211, §1). 

Aos Municípios cabe a atuação prioritária na educação infantil e fundamental 

(art. 211, §2), enquanto aos Estados cabe a atuação prioritária no ensino fundamental e 

médio (art. 211, §3). 

Por fim, o art. 212 traz a obrigatoriedade de investimentos para a União, Estados 

e Municípios da ordem de 18%, 25% e 25% do arrecadado com impostos e 

transferências na Educação, respectivamente. Trata-se de um piso, pois a Constituição é 

clara na imposição de “nunca menos”, assim, é permitido aos entes federativos que 

ultrapassem esses valores. 

Do exposto, resta mais que evidente a preocupação da assembleia constituinte 

com esse direito que tem função instrumental substancial no desenvolvimento de uma 

democracia real, assim como é intimamente ligado à capacidade de autodeterminação 

do cidadão.  

Paradoxalmente, graças ao mau uso da criatividade brasileira, toda a proteção 

pretendida pela Constituição à educação fica comprometida exatamente em função da 

responsabilidade compartilhada. 

Os agentes administrativos utilizam-se dessas previsões para eximir-se de suas 

responsabilidades realizando o chamamento ao processo das demais entidades 

federadas, assim, ao invés de garantir o direito à educação, vilipendiado em um caso 

concreto, temos um embate processual burocrático, conduzido e provocado pelos 

envolvidos como único objetivo de “não perder dinheiro”. 

Lembramos que o federalismo é um instrumento para concretização de direitos 

fundamentais, esses sim, fins do Estado. Assim, não podemos inverter as prioridades 

deixando de concretizar preceito fundamental em reverência ao pacto federativo.  
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Para ilustrar nosso posicionamento, selecionamos uma liminar proferida pelo 

Juiz da Infância e da Juventude da Comarca de Joinville
242

, em razão de consideramos a 

decisão acertada; primeiro por garantir o direito à educação adequadamente, e segundo 

por fazê-lo sem ferir separação dos poderes e/ou pacto federativo. 

Na ocasião houve representação de um professor e vereador junto ao Ministério 

Público, alegando que a oferta de vagas na educação infantil e nas creches de Joinville 

não satisfazia a demanda, existindo um déficit de 5.000 vagas. 

Ao notificar o Município o Ministério Público obteve como resposta da 

Secretária da Educação o reconhecimento de um déficit de 2.948 vagas e a pretensão da 

entidade em tomar as devidas providências, no entanto, sem enumerá-las ou apresentar 

qualquer tipo de prazo.  

Diante dos fatos, o parquet ajuizou Ação Civil Pública pleiteando i) a imediata 

disponibilização das vagas reconhecidas pelo Município, sem prejuízo das já existentes, 

ii) a aplicação de uma multa mensal de dois salários mínimos por vaga não concedida e 

iii) a inclusão no orçamento das vergas necessárias à garantia das vagas pleiteadas. 

Na defesa do Município foi questionado, preliminarmente:  a) a competência da 

Vara da Infância e da Juventude para decidir no caso, uma vez que, como envolveria 

questões orçamentárias a competência seria da Vara da Fazenda; b) a ilegitimidade do 

Ministério Público por se tratar de direitos individuais e disponíveis; c) a necessidade 

do chamamento ao processo do Estado de Santa Catarina e da União e, por fim, d) 

o fato das normas invocadas serem programáticas, portanto, recaindo na 

discricionariedade do Município o momento de implementá-las, citando como 

fundamentação o princípio da separação dos poderes, bem como que não ficou 

provado a não aplicação dos 25% do orçamento na educação.  

As primeiras duas legações, ainda que problemáticas, não dizem respeito 

diretamente ao tema trabalhado no presente tópico, resta dizer que ambas as alegações 

foram afastadas pelo Magistrado. A competência da Vara da Infância e da Juventude 

resta clara da leitura do art. 148, IV, do ECA
243

, feita pelo juiz. A educação é também 

um direito individual, porém de expressão coletiva, recaindo sim sobre a tutela do 

Ministério Público. E, como visto em outro momento
244

, a concretização de todo direto 
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exige custo, portanto, a lógica da competência exclusiva da Vara da Fazenda para 

qualquer litígio que envolva orçamento é insustentável. 

Com efeito, a questão que informa a discussão sobre o federalismo é exatamente 

a interpretação, feita pela defesa do Município, da necessidade do chamamento das 

demais entidades federadas ao caso. O magistrado é muito claro quanto a esse aspecto. 

 

Incabível o chamamento ao processo e/ou denunciação à lide da 

União ou do Estado de Santa Catarina Isso porque a obrigação de 

cumprimento do Direito Fundamental à Educação seja efetuado em 

regime de colaboração (CF, art. 211 e LDB, art. 11, V), não desonera 

o Município de cumprir o disposto no § 2º do mesmo dispositivo 

repetido pela LDB (Os Municípios atuarão prioritariamente no 

ensino fundamental e na educação infantil). Por esse preceito, assim, 

o réu está obrigado a cumprir pelo menos sua parcela educacional, 

incluída no sistema global, na linha do que dispõe, aliás, o art. 11, 

inciso V da LDB: "Art. 11. Os Municípios incumbier-se-ão de: V - 

oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com 

prioridade, o ensino fundamental...". E, a presente ação pretende 

justamente discutir essa sua (ir)responsabilidade. Ademais, tanto o 

chamamento ao processo (CPC, art. 77) como a denunciação à lide 

(CPC, art. 70) se vinculam à obrigação de natureza contratual e/ou 

decorrente da lei de caráter solidário, inexistente na espécie. A 

obrigação é do Município, sem prejuízo de que este demande, em 

nome próprio, contra os indicados buscando a colaboração. 

Todavia, negar a possibilidade de discussão sobre suas 

responsabilidades com o singelo argumento de repasse de 

responsabilidades (ao Estado e União) não se compadece com o 

regime democrático (CF/88). (grifos no original)             

 

Portanto, na linha do que vinha sendo exposto, o regime de federalismo de 

cooperação é usado como ferramenta de garantia do direito fundamental, como meio e 

não como fim, assim, o Município não pode se exonerar de seus deveres alegando 

irresponsabilidade dos outros entes federados. 

O que se fez no caso concreto foi adiar a discussão do pacto federalista para um 

momento posterior a garantia do direito fundamental à educação, assim, pode o 

Município, retroativamente e em caso de comprovação de irresponsabilidade dos 

demais entes federados (Estado de SC e União), reaver as quantias investidas 

indevidamente. 

Outra alegação, essa não enfrentada pela decisão, mas afeta ao nosso trabalho, é 

a defesa do Município baseada na não comprovação de gastos inferiores a 25% de seu 

orçamento na educação. Como proposto quando analisamos a reserva do possível, não 

deve caber ao pleiteante (nesse caso, ao Ministério Público), a comprovação desses 
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gastos, inclusive, por que o controle orçamentário se encontra na posse do Município, 

portanto, nesses casos, é imprescindível a apresentação das contas municipais em 

processo, com eventual comprovação dos gastos mínimos exigidos em educação, 

apenas a partir desse ponto poderá debater-se o esgotamento das obrigações municipais 

com a educação e discutirem-se as questões de oportunidade e conveniência da 

Administração. 

No entanto, a decisão também é passível de algumas críticas. A maior parte do 

conteúdo é uma demonstração de conhecimento jurídico desnecessário à solução do 

caso. O magistrado investe páginas e páginas discorrendo acerca da teoria do 

garantismo jurídico de FERRAJOLI, da força normativa da constituição de HABERLE, 

entre outros autores, para ao final sintetizar: 

 

Com efeito, partindo da força normativa da Constituição (Häberle), de 

seu aspecto constitutivo (Streck), bem assim do paradigma 

substancialista da Jurisdição (Cappelletti) e do Estado Democrático de 

Direito de índole garantista (Ferrajoli), guardião dos Direitos 

Fundamentais (esfera do indecidível), passo a analisar o pleito liminar 

deduzido. 

 

     

No nosso entender, ao invés de todo esforço depreendido nas explicações, 

bastava tão somente à apresentação desse parágrafo conclusivo que fundamenta suas 

conclusões. 

Outra crítica que pode ser feita é uma avaliação subjetiva sobre a 

impossibilidade de o Município gastar uma alta quantia com a desapropriação de um 

terreno destinado a construção de uma imensa área recreativa (envolvendo um grande 

estádio de futebol) sem antes satisfazer as necessidades provenientes de seus deveres 

para com o Direito à Educação. Segundo o juiz, “todos sabem” que essa área será 

utilizada, na verdade, por uma agremiação esportiva privada da Cidade. 

A obrigação da municipalidade com o direito à educação não advém da má 

administração de seus recursos e sim de imposições constitucionais bem delimitadas, 

portanto, por mais que, como cidadãos politicamente responsáveis, sejamos inclinados a 

concordar com as críticas feitas, enquanto juristas não podemos construir argumentos 

baseados em nossas convicções e chamá-los de jurídicos. 

 

5.3. O direito fundamental social à educação e o Supremo Tribunal Federal 
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Expostas a compreensão que acreditamos ser mais adequada à jurisdição 

constitucional, passamos agora a analisar algumas decisões proferidas pelo STF 

concernentes ao direito á educação. 

Diferentemente de outros direitos sociais que possuem vasta jurisprudência 

notadamente o direito à saúde – o direito à educação é e foi pouco acionado junto à 

Corte Suprema. 

Não compõe um dos nossos objetivos investigarmos as razões dessa diferença na 

produção jurisprudencial, no entanto, levantamos uma hipótese sociológica, a ser 

investigada em momento futuro, que possivelmente possa justificar essa inflada 

justiciabilidade do direito à saúde em comparação a outros direitos fundamentais 

sociais, como a educação. 

Com efeito, a ausência do direito a saúde atinge indistintamente todas as classes 

da população brasileira e suas manifestações podem ser extremamente agudas, ainda 

que seja verdade que a parcela da população mais bem aquinhoada possa precaver-se 

melhor, graças a boas condições sanitárias, planos da saúde privados de qualidade 

superior ao Sistema Único de Saúde (SUS), etc., por assim dizer, o câncer não escolhe 

faixa econômica. Dessa feita, quando da constatação de um grave problema de saúde, a 

população mais abastada, aquela com recursos suficientes (financeiro e intelectual) para 

fazer as ações judiciais tramitarem até as mais altas instâncias do Poder Judiciário, o 

fazem, gerando a produção jurisprudencial mais evidente. 

Esse parece ser também o entendimento de SARMENTO, quando aduz: 

 

“O acesso à justiça no Brasil está longe de ser igualitário. Por diversas 

razões, os segmentos mais excluídos da população dificilmente 

recorrem ao Judiciário para proteger seus direitos. Daí resulta um 

delicado paradoxo, uma vez que [...] o ativismo judicial em matéria de 

direitos sociais [...] pode contribuir para a concentração de riqueza, 

com a canalização de recursos públicos escassos para os setores da 

população mais bem aquinhoados”
245

. 

 

Entre esses diversos motivos que afastam a população marginalizada da escolha 

das vias judiciais está a falta de informação, fenômeno diretamente ligado ao direito à 

educação (à sua ausência, na verdade). Mais adiante, o mesmo autor, referindo-se ao 

direito à saúde resume bem os riscos de um ativismo judicial inconsequente: 
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“No atual contexto brasileiro, estes debates tornaram-se candentes, 

sobretudo na área de saúde pública. Houve uma verdadeira explosão 

de demandas judiciais nesta área e, nos últimos tempos, parte 

significativa dos orçamentos públicos de saúde das entidades 

federativas passou a ser destinado ao cumprimento de decisões 

judiciais [...] não é difícil se deparar com decisões equivocadas que 

podem comprometer políticas públicas importantes, drenar recursos 

escassos e criar privilégios não universalizáveis
246

.  

 

Assim, a grande judicialização do direito à saúde não encontra correspondente 

no direito à educação, pois a mesma população com recursos para disputar 

judicialmente questões junto ao Judiciário não tem interesse de fazê-lo em razão da 

educação. Na verdade, a existência de dois sistemas educacionais bem distintos em 

termos de qualidade favorece a manutenção das relações sociais, pois as classes mais 

altas pagam pela formação de seus filhos em escolas privadas de qualidade superior 

àquela oferecida no ensino público, e assim, garantem uma vantagem competitiva a suas 

próximas gerações; vantagem geralmente exercida no gargalo do ingresso nas 

Universidades. Em suma, a segregação educacional é de interesse das elites dominantes 

e isso explica, em parte, a ausência de questionamentos junto ao Judiciário. 

Outra questão importante que distingue a dinâmica dos dois direitos sociais é a 

forma de manifestação da ausência de cada um deles. Diferentemente da saúde, a falta 

da educação – por mais que tenha consequências gravíssimas para a democracia – se 

manifesta silenciosamente; a ausência do direito à educação gera mesmo um 

desconhecimento acerca dos demais direitos, falta de informação que evidentemente 

desestimula a luta pelo direito, ressaltando a característica da educação enquanto meta-

direito.  

Além de escassa, a jurisprudência geralmente resolve a contenda por meio do 

direito processual e não material, portanto, sequer enfrentando o mérito da questão. Por 

exemplo, em ADPF proposta pelo PSOL, onde se exigia que o Estado do Rio de Janeiro 

investisse o mínimo de 18% de seu orçamento em educação
247

, a questão foi decidida 

em função de um suposto não atendimento do princípio da subsidiariedade da ADPF, ou 

seja, entendeu-se que o partido não havia utilizado todas as vias possíveis antes do 

ingresso da APDF. Essa inobservância gerou o não reconhecimento da ação. Portanto, a 
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questão de saber se o STF podia ou não exigir a implementação dos 18% não foi 

enfrentada e não há sequer nenhuma menção a separação e diálogo entre os poderes.  

Diante dessa dificuldade, encontrar jurisprudência do STF que enfrente o 

conteúdo do direito à educação (área de proteção, limites e limites dos limites), 

selecionamos um pequeno número de decisões, aquelas que julgamos mais adequadas, 

buscando analisá-las de maneira exaustiva, ao invés de realizar um estudo mais 

abrangente, porém menos denso. 

Inicialmente, em nossa proposta de pesquisa não havia intenção de trabalhar a 

questão do federalismo, por mais afeto que o tema seja ao direito à educação, não fazia 

parte de nosso recorte metodológico. Porém, frente à constatação que boa parte dos 

processos judiciais acerca da educação no Brasil envolve a discussão do pacto 

federativo, decidimos entrar um pouco no problema. No mais das vezes trata-se de 

tentativas pífias dos entes federados de empurrarem suas obrigações reciprocamente, 

sempre evitando enfrentar o problema, na melhor lógica do “a culpa é minha eu ponho 

em quem quiser”
248

”. Nesse ponto remimos leitor ao tópico educação e federalismo da 

presente dissertação, no qual já apresentamos jurisprudência paradigmática e nos 

posicionamos sobre o tema. 

Em suma, acreditamos que se deve primeiro (e acima de tudo) garantir o direito 

à educação, condenando a entidade federativa questionada tão simplesmente constate-se 

sua competência na matéria, seja exclusiva ou compartilhada. Após esse primeiro 

momento, caso o ente federativo deseje, há a possibilidade da busca em juízo da 

condenação dos demais responsáveis colaborativamente pelas prestações e consequente 

ressarcimento das quantias depositadas. 

O art. 211 da CF estabelece um regime de colaboração entre as entidades 

federativas e em seus §§ 2 e 3 estabelece as áreas prioritárias de atuação dos municípios 

e Estados, respectivamente. Na oportunidade, define que os municípios atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil, enquanto que o Estado 

deverá atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio. 

Na eventualidade de uma ação civil pública ou mesmo individual, que se discuta 

o acesso a vagas no ensino fundamental, prioridade compartilhada entre as duas 

unidades federativas, deve se condenar qualquer uma delas a totalidade da prestação, 

postergando a discussão do pacto federativo, a saber, quem deve prestar exatamente o 
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que para momento posterior a garantia do direito fundamental à educação com o 

eventual repasse das despesas. 

Já nos casos onde haja a prioridade constitucional exclusiva, ou seja, a educação 

infantil prioritariamente garantida pelos municípios ou o ensino médio ligado aos 

Estados e Distrito Federal, em sendo uma demanda específica direcionada a mais de 

uma entidade federativa deve ser obrigada à prestação aquela diretamente vinculada a 

matéria por questão de prioridade estabelecida. 

Porém, a prioridade não exclui o regime de colaboração, assim, não é por que 

cabe ao município atuar prioritariamente no ensino infantil que estará o Estado 

respectivo desonerado de obrigações para esse nível de ensino.  Portanto, mesmo onde 

há prioridade pode ser discutido posteriormente eventual repasse de despesas entre entes 

federados. Por exemplo, pode ser conceber uma situação na qual o município em 

questão já tenha ultrapassado o piso de investimento e observado suas demais 

obrigações quando o Estado sequer ainda tenha atingido seu piso de investimento em 

educação. Nessa situação, constatada a ausência de vagas ou transporte adequada para o 

ensino infantil, mesmo a prioridade sendo do município, após tenha sido garantido o 

direito em questão, pode a entidade buscar em regresso aquilo que investiu a mais na 

omissão do Estado.  

Lembramos diversas vezes que o federalismo é uma ferramenta de proteção de 

direitos fundamentais, da maneira que propomos, postergaríamos a discussão do pacto 

federativo para momento posterior a garantia do direito fundamental. Evitando a 

inversão de meios e fins comum em nossos tribunais, quando a discussão do pacto 

federativo (o que cabe a quem) torna-se empecilho na concretização de direitos. 

Outra decisão interessante diz respeito a uma Ação Civil Pública promovida pelo 

Ministério Público contra o Estado do Rio de Janeiro. O objetivo da ação era a 

declaração da ausência de professores suficientes para concretização do direito à 

educação no Município de São Gonçalo e a declaração imediata da contratação desses 

profissionais sob pena de multa. 

Em sua defesa, o Estado do Rio de Janeiro alegou que uma decisão judicial nos 

termos pleiteado feriria a separação de poderes e que, no caso concreto, haveria um 

limite orçamentário já ultrapassado (reserva do possível), portanto, a contratação de 

professor imediatamente estaria para além do que pode esperar razoavelmente a 

sociedade do Estado. 
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Em primeira instância a ação foi julgada procedente, porém, a decisão foi 

reformada sob o pretexto que haveria intervenção indevida do Judiciário nas 

competências do Poder Executivo e que haveria a impossibilidade de revisão do mérito 

das decisões administrativas através da via judicial. 

O parquet propôs então um Recurso Extraordinário, no qual foi produzida a 

seguinte Ementa: 

 

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARÊNCIA DE 

PROFESSORES. UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. OMISSÃO 

DA ADMINISTRAÇÃO. EDUCAÇÃO. DIREITO 

FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. ARTS.  

205, 208, IV E 211, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.  

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 político-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 594018 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, 

julgado em 23/06/2009, Dje-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-

08-2009 EMENT VOL -02368-11 PP-02360. 

 

 

 

A decisão retomou o entendimento da primeira instância e do Ministério 

Público, condenando o Estado do Rio de Janeiro a contratar os professores necessários. 

No entanto, em termos muito generalistas. 

 



170 
 

Declarou truísmos, como a fundamentalidade e indisponibilidade do direito a 

educação, que a omissão estatal concernente a esse direito afronta a CF e que a 

educação infantil não está à mercê do mero pragmatismo político. 

Na parte mais interessante da sentença, fazendo menção à sempre lembrada 

ADPF 45, O Ministro relator propugna que, ainda que as criação e aplicação das 

políticas públicas sejam atividades prioritárias dos Poderes Executivo e Legislativo, 

caberia ao Poder Judiciário demandar sua implementação quando houver omissão 

estatal que comprometa a eficácia dos direitos sociais, especialmente quando houver 

previsão constitucional da política pública em questão. 

Portando, o STF entende que, especialmente quando houver o comando 

legislativo constitucional para criação da política pública – como no caso dos PNE’s – 

há um campo maior de legitimidade de atuação do Judiciário nas ações governamentais. 

Por mais que essa afirmação seja correta no que se refere ao PNE (é realmente 

uma política pública, pelo qual o campo de atuação do Judiciário é alargado), não 

acreditamos que essa atuação especial se dê em função da mera previsão constitucional 

e sim dos outros comandos constitucionais que criam deveres objetivamente aferíveis, 

possibilitando a mais fácil constatação de inconstitucionalidades na atuação ou omissão 

estatal. 

O posicionamento do STF está em consonância ao exposto no trabalho, no 

entanto, fica aquém. Concordamos na possibilidade do controle das políticas públicas 

exatamente para implementar as promessas auto-impostas pelos demais poderes na 

construção das políticas públicas, quanto mais objetivamente aferível for o resultado 

proposto na meta, maior será a possibilidade de controle judicial. 

É dado aos poderes Legislativo e Executivo experimentar com a realidade por 

meio da elaboração de políticas públicas, mas suas promessas devem vincular suas 

atuações, a ponto das metas não cumpridas poderem ser investigadas no Judiciário em 

busca da justificação constitucional que impeça o efeito responsabilidade. Caso 

contrário, políticas públicas utópicas terão característica de legislação simbólica, em 

outras palavras, meras promessas de campanha com cunho eleitoreiro, mas nunca 

destinadas a surtir efeito. 

Do outro lado, o exercício desse controle também deve encontrar limites, pois as 

decisões que interferem em políticas públicas geralmente são cegas exatamente em 

relação a essas mesmas políticas nas quais interferem, pois não possuem as informações 

necessárias a produção de uma decisão universalizável e não são manuseadas por 
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sujeitos adequadamente capazes (gestores ou representantes). Na dia a dia, a atuação 

judicial se resume à constatação da omissão, a declaração da possibilidade de controle 

com a definição do pleito nesses termos, raramente enfrentando a política pública em si. 

No caso apresentado da constatação da insuficiência de professores na rede 

estadual, uma decisão dogmaticamente adequada deveria abrir o Plano Estadual de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro, buscar a existência ou não de metas para 

contratação de professores para suprir as necessidades, averiguar se os pisos de 

investimentos em educação foram respeitos, abrir espaço para eventual justificação 

constitucional do não cumprimento das metas, para só após decidir sobre a 

implementação das vagas ausentes (na falta de qualquer uma das hipóteses levantadas). 

Assim, caso o Estado sequer possua um plano estadual, significa omissão na sua 

competência de escolher oportunidade e conveniência, sendo obrigação do Judiciário 

prover os meios necessários à concretização da educação no caso concreto sob pena de 

ferir a normatividade da CF. 

Em suma, a atividade da jurisdição constitucional no Brasil raramente é virtuosa, 

situando-se sempre nos extremos, ou ativista demais na busca da justiça a qualquer 

preço (sendo o preço mais comum à desconsideração dos procedimentos adequados 

e/ou a da separação dos Poderes) ou é por demais tímida, ficando aquém das suas 

possibilidades constitucionais ao ceder ao primeiro sinal de argumentos políticos-

orçamentários. 

É uma verdadeira Torre de Babel sendo construída pelos atores constitucionais 

responsáveis pela concretização dos direitos sociais, numa espécie de contraditório 

circular infinito onde o Estado figura em todas as partes do processo, representado pela 

Administração, Judiciário, Ministério Público e Legislativo, parte, réu e árbitro. 

Ao invés de se estabelecer um diálogo para equacionar os problemas em busca 

das melhores soluções, atua-se buscando um protagonismo heroico em detrimento das 

demais instâncias envolvidas. 

A Administração defende-se em uma concepção fetichista de separação dos 

poderes na qual as demais instâncias de poder não têm a capacidade/legitimidade para 

agir, o Ministério Público frente à realidade desconcertante faz recomendações utópicas 

como verdadeiro vigilante e o Poder Judiciário decide como lhe convém.  A feira das 

vaidades. 
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CONCLUSÃO 

 

 O direito normado encontra sérios obstáculos à sua realização. O dever ser não 

consegue impor-se sobre o ser, a Constituição brasileira não se concretiza em sua 

integralidade, essa realidade é especialmente relevante quando consideramos a questão 

dos direitos sociais e pode ser facilmente constatada mediante a confrontação do texto 

constitucional e dos dados estatísticos disponíveis acerca desses direitos, aliás como 

fizemos com a questão educacional ao longo de todo o trabalho. 

 Um desses obstáculos materializa-se no paradoxo da democracia constitucional, 

a saber, a questão de quem decide por último em relação aos direitos fundamentais 

nesse tipo de democracia, se o Parlamento como representante do povo ou a Corte 

Suprema como poder contramajoritário.  

 Os debates sobre o tema à brasileira sejam de teor zetético, mas especialmente 

os dogmáticos, não podem desconsiderar a escolha do constituinte pela expressa 

constitucionalização dos direitos sociais como fundamentais, portanto, nossa jurisdição 

constitucional não pode furtar-se de decidir acerca desses direitos por uma questão de 

irrenunciabilidade do dogma. A questão que permanece, no entanto, são os limites dessa 

atuação e que decisões devem prevalecer, se as da Corte ou as do Congresso, nesse 

sentido qual órgão deve prestar reverência a quem. 

 Esse é o paradoxo das democracias constitucionais, visto que assentam sua 

legitimidade no poder que emana do povo e é exercido por meio de seus representantes, 

porém, esses mesmo representantes não podem decidir sobre qualquer conteúdo – sendo 

impedidos de deliberar sobre as cláusulas pétreas – esses limites sobre a deliberação 

parlamentar, usual e especialmente no Brasil, são impostos pela prática de uma corte 

constitucional. No entanto, a própria limitação do poder por meio do ideal 

constitucionalista não pode ser absoluta, ao preço de tornar-se essa sim soberana, 

mesmo sem qualquer rastro no sufrágio popular. 

 As teorias sobre quem decide por último, se o Parlamento ou a Corte, geralmente 

se apresentam como única solução possível enquanto desenham uma caricatura teórica 

de seus “adversários”; esse processo acaba mais por confundir que iluminar a discussão. 

Nesse sentido acreditamos mais acertadas as teorizações de diálogo institucional entre 

os poderes, nas quais se estabelece uma circularidade infinita de cognição 

epistemológica e de produção de decisões, onde não há uma última e única decisão 
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correta, sendo sempre possível revisões de conteúdo, desde que hajam justificações 

constitucionais para tanto.  

No entanto, evidentemente, essa discussão zetética entre poderes cria certa 

insegurança. Em determinas situações será necessário “errar” por último e conceder 

segurança e durabilidade (ainda que temporária) a uma questão controvérsia. Nesses 

casos assistem razão as teorias que concebem essa competência aos representantes do 

povo, sob o preço de desrespeitar o que a democracia possui de mais valioso, a saber, a 

ausência de hierarquia entre seus cidadãos. 

 Portanto, em matérias de direitos fundamentais quem deve ter a última palavra é 

o Congresso Nacional, especialmente em relação aos direitos sociais que são 

concretizados por meio de políticas públicas, no entanto, também os representantes do 

povo são vinculados por esses mesmos direitos fundamentais, cabendo ao Judiciário 

controlar seus excessos e apontar suas omissões.   

 A Crise de representatividade do Congresso brasileiro, a distância entre os 

interesses dos representantes e representados, não implica e sequer legitima o abandono 

do ideal democrático por um processo aristocrático de produção de decisões judiciais 

em matérias essenciais, é, ao contrário, sinal da necessidade de moralizar o Congresso. 

Claro que os constantes maus feitos dos deputados brasileiros justificam a atuação 

recorrente da Corte constitucional, mas essa realidade tem de ser vista como remédio 

excepcional e nunca como a solução por meio de uma transferência permanente do 

exercício da soberania.  

 Hoje, o STF enquanto corte constitucional exerce uma espécie de poder 

moderador, decidindo na exceção, tanto em relação às disputas entre os poderes 

constituídos como em relação as decisões essenciais que envolvem os direitos 

fundamentais. Como consequência direta dessa atuação paternalista da Corte 

Constitucional temos o esvaziamento do espeço público de discussões e formação da 

vontade geral e a manutenção de uma distância nada sadia do povo do processo de 

decisão que favorece a captação do espaço público pelo privado econômico. 

 Entendemos que, o Congresso e não apenas o Judiciário se beneficia dessa 

situação ao evitar pagar o preço político de tomada de posição em determinadas 

questões moralmente controversas, como a união homoafetiva, o aborto e as pesquisas 

embrionárias, para citar apenas exemplos concretos e recentes da história do 

constitucionalismo tupiniquim. Dessa forma, paradoxalmente, os representantes logram 
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êxito em esconder suas posições políticas exatamente daqueles a quem devem seus 

mandatos, o povo representado. 

Uma educação de qualidade é essencial para a moralização do Congresso e 

favorecer uma reaproximação entre representantes e representados, fundamental para 

uma democracia real. Outra consequência dessa aproximação qualitativa seria 

exatamente a retirada da atuação jurisdicional moralista nas questões essenciais da 

democracia.  

Por qualidade deve entender-se a formação do cidadão dentro de uma cultura 

constitucional de acesso ao conhecimento acerca dos canais de formação das decisões 

políticas e seu efetivo uso, seja no momento da eleição de seus representantes, seja na 

fiscalização da atuação desses e influência na formação da vontade geral. 

No entanto, esse não parece ser o entendimento majoritário no contexto político 

brasileiro, sobretudo em nossa cultura jurídica. Teorias que enfatizam certo papel 

messiânico dos Tribunais têm prevalecido na Academia e prática jurisprudencial 

brasileira; atribuem-se decisões de questões moralmente controversas à servidores 

públicos não eleitos, infantilizando a sociedade ao retirar-lhe a possibilidade de emitir 

juízos de valor num procedimento majoritário. 

Não podemos esquecer o caráter político dessa disputa, pois parcela significativa 

dos autores que defendem esse tipo de ativismo judicial são também operadores do 

direito, ao fim e ao cabo, portanto, estão arrastando as decisões essenciais para o seu 

campo de atuação, assim, advogando em causa própria, ampliando suas competências. 

Acreditamos ser possível construir um consenso até esse ponto: as decisões 

essenciais sobre os direitos sociais são de primazia do Legislativo – realizadas por meio 

da configuração da área de proteção desses direitos – porém, podem ser controladas em 

alguma medida pelo exercício da jurisdição constitucional. 

Essa medida vai depender do trato constitucional e infra da matéria em questão, 

podendo ser substancialmente amplo, como no caso do direito á educação. 

Assim a jurisdição constitucional não deve ser nem ativista nem contenciosa, 

mas sim agir dentro dos parâmetros constitucionais delimitados para cada situação 

específica. No contexto educacional brasileiro, especialmente, ou as amplas 

possibilidades de intervenção judicial não são satisfatoriamente exploradas ou são 

superestimadas com base numa retórica superficial dos direitos humanos e o papel da 

dignidade humana em desfavor de qualquer discussão político-orçamentária. 
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 Uma das barreiras mais significativas para essa insuficiente participação da 

jurisdição constitucional é a importação inadequadas de institutos jurídicos de outras 

realidades constitucionais, notadamente da experiência dogmática alemã, seja de 

maneira direta ou por intermédio da península ibérica. Essa aproximação é possível e 

proveitosa, dado que fazem parte de uma mesma família constitucional, mas nem por 

isso podem ser descartadas as peculiaridades diferenciadoras existentes entre os primos. 

A diferença mais significativa, por vezes não levada em consideração, é, sem 

dúvida, a explícita opção brasileira de constitucionalização formal dos direitos sociais 

em oposição à realidade constitucional germânica ou ainda do regime diferenciado 

existente para esses direitos e as liberdades individuais vigentes na Constituição 

portuguesa. 

Assim, o fenômeno da reserva do possível deve ser lido de acordo com o 

ordenamento brasileiro, podendo ser chamado ao caso apenas quando for devidamente 

constatado a efetivação de todos os deveres constitucionais concernentes aos direitos 

sociais pela Administração. No caso do direito fundamental à educação como protegido 

hoje, por exemplo, antes da reserva do possível atuar como limite ao direito 

fundamental, será necessário à demonstração do respeito aos pisos de investimento 

atreladas à arrecadação dos impostos obrigatórios a cada ente federado.  

A partir da elaboração e entrada em vigor do novo Plano Nacional da Educação 

(já atrasado há aproximadamente três anos e que deverá obedecer ao comando 

constitucional que determina ao Congresso o estabelecimento de piso de investimento 

associado ao Produto Interno Bruto e não mais aos impostos), apenas após a 

comprovação do investimento mínimo associado ao PIB, é que será cogitado da reserva 

do possível poder oferecer eventual obstáculo à concretização do direito à educação. 

Eventual por que, mesmo ultrapassado o piso, as razões da Administração ainda podem 

ser devidamente revistas em busca ou não da justificação constitucional da efetivação 

desse limite. 

Entre as razões que podem derrubar a objeção posta pela reserva do possível, 

mesmo para além do piso de investimento, está o conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais. Também necessariamente revisitado em nosso trabalho e de acordo com 

a práxis constitucional brasileira. Esse conteúdo não deve ser entendido de maneira 

flexível, como mero resultado do exame da proporcionalidade, mas como realidade 

constitucional positiva. 
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No caso do direito fundamental á educação, o ensino básico, por ser público e 

gratuito e constituir direito público subjetivo por força de regra constitucional, não resta 

dúvidas que essa modalidade de ensino compõe o núcleo duro da área de proteção do 

direito á educação, não persistindo qualquer justificativa constitucional para sua 

limitação. 

Ademais, trata-se de um necessário ensino de qualidade; qualidade também 

passível de controle jurisdicional, uma vez que é característica também garantida com 

força constitucional. Essa qualidade deve ser definida com auxílio dos profissionais de 

educação com finalidade de atingir objetivos constitucionais, como desenvolvimento da 

Nação (socioeconômico), distribuição equânime de oportunidades e construção da 

individualidade. 

Outro obstáculo relevante à concretização dos direitos sociais é uma abordagem 

ingênua dos direitos humanos, por que baseada num frágil jusnaturalismo teórico e 

numa perspectiva determinista positiva da história, que implica no emprego meramente 

retórico dos direitos fundamentais com sua consequente fragilização. 

Essa perspectiva adentra o direito constitucional por meio do direito 

internacional público, suas fontes (Tratados e Convenções) e doutrina especializada. O 

caso prático mais emblemático é a defesa da vedação absoluta do retrocesso social, que 

pretende barrar qualquer restrição legislativa à direitos fundamentais, inclusive os 

sociais.  

Essa concepção ignora as situações de excepcionalidade, como desastres 

naturais e grandes períodos de recessão econômica ou guerra civil. Durante as 

condições normais de temperatura e pressão, ou seja, de crescimento econômico, não é 

esperado, nem constitucionalmente justificável, a restrição na área dos direitos 

fundamentais, nessas oportunidades são perfeitamente bloqueáveis jurisdicionalmente 

quaisquer retrocessos não justificáveis direcionados não só às liberdades individuais, 

mas também aos direitos sociais. 

No entanto, constatado a excepcionalidade e a necessidade fática inevitável de 

retrocesso, é irremediável que a vedação absoluta ao retrocesso seja declarada inválida 

por inoperante e deixe de exercer qualquer influência no controle das razões do Estado. 

Assim, sugerimos uma abordagem mais realista que transforme a vedação 

absoluta do retrocesso em mais um topos argumentativo a ser vencido quando da 

pretensão estatal de limitação dos direitos fundamentais em qualquer situação, uma 

espécie de preferência no retrocesso.  
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Mesmo diante das exceções constitucionais a Administração terá que demonstrar 

que já queimou o acessório antes de puder atingir o que é fundamental. 

 Em síntese, o direito comparado, que é uma ferramenta importantíssima de 

comunicação e aprimoramento do Direito, tem sido utilizado acriticamente, mais numa 

dimensão de colonização do constitucionalismo brasileiro do que diálogo entre os 

diferentes ordenamentos. 

 O resultado desse processo, que inclusive sequer respeita as duas grandes 

tradições jurídicas ocidentais e suas diferenças, tem como consequência o exato oposto 

do motivo declarado quando de sua importação, ou seja, ao invés de fortalecer a 

democracia constitucional brasileira tem o condão de enfraquecê-la em muitos aspectos, 

sobretudo ao fragilizar a proteção dos direitos fundamentais sociais. 

 Como exposto em variadas oportunidades ao longo do trabalho, a concretização 

da educação de qualidade para todos é essencial ao estabelecimento de uma democracia 

real, para retomada do projeto grego das cidades antigas na modernidade. 

 A revolução, sintetizada na redução das desigualdades sociais dentro de um 

Estado democrático, apenas pode ser atingida pela educação formal e material do povo 

constitucional, apenas esses participantes morais aptos à participação política 

corresponsável poderão conduzir esse processo. 

 A concepção linear da história não pressupõe um eterno avanço na questão dos 

direitos humanos e fundamentais, como faz crer as doutrinas internacionalistas mais 

ingênuas, assim, os passos para trás são sempre possíveis, como a própria história do 

homem circularmente demonstra. São os sujeitos históricos materialmente educados que 

podem evitar esses retrocessos por meio de sua atuação política em busca da Utopia 

concreta. 

 A verdadeira luta é política, as mudanças significativas apenas podem ser 

produzidas nesse terreno, no entanto, isso não significa que a jurisdição constitucional 

não tenha um papel importante a desempenhar. Simbolizada pela Deusa Diké, essa 

jurisdição deve fazer valer as prescrições constitucionais, impor a força normativa do 

dever ser sobre o ser. No que concerne ao direito fundamental à educação, essa atuação 

significa fiscalizar e implementar na omissão dos demais poderes uma educação 

constitucional de qualidade para todos, educação material de formação dos Emílios da 

modernidade que darão recomeço a experiência das cidades antigas nos dias de hoje. 
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