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Simpósio: 22 - POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL 
 
RESUMO: A opção pela incorporação do Direito ao arsenal de ferramentas de proteção à 
dignidade da pessoa orientou no último quartil do Século XX, a inclusão dos direitos humanos 
como relevante componente de textos constitucionais em todo o mundo. Em que pese distinções 
quanto ao elenco em si, e ao grau de eficácia que lhes foi reconhecido, direitos humanos 
adentram às realidades normativas por todo o mundo com a promessa de garantia através de 
mecanismos de coerção que são próprios à institucionalidade jurídica. No cenário brasileiro, o 
transcurso de 30 anos de vigência Constituição evidencia a insuficiência da enunciação dos 
direitos, e a necessária complementação de sua proclamação pela via concretizadora das 
políticas públicas. A deliberação pública envolvida no processo de formulação de políticas 
públicas, todavia, é processo complexo, eivado de inúmeros condicionantes. Bloqueios 
políticos de toda ordem, incompreensão ou inconformismo para com o desenho de políticas 
públicas em curso tem deslocado o tema para a esfera controladora do Poder Judiciário. Esta 
estratégia de transposição do debate em torno dos programas de ação estatal relacionados à 
efetivação de direitos humanos tem ocultado um relevante debate inerente ao ideário de 
proteção desses mesmo direitos, a saber; a identificação de qual seja a política pública existente 
na matéria, e ainda qual seja o critério de justiça a orientar sua concepção. Afinal, proteção a 
direitos humanos pode evocar facilmente à justiça distributiva – mas não se pode olvidar uma 
sempre possível relevância de um ideal de justiça compensatória, ou mesmo retributiva.  O 
objetivo do presente trabalho é evidenciar que o reclamo pela proteção a direitos humanos, 
especialmente em sede judicial, deve compreender um modo de deliberação pública quanto às 
estratégias aplicáveis – e isso envolve a investigação e a dialética acerca da política pública 
traçada e em curso na matéria. O trabalho se desenvolve a partir do método crítico-dialético, 
firmado em fontes doutrinárias nacionais e estrangeiras. O resgate das políticas públicas como 
meio de especificação do critério de justiça orientador da ação estatal é estratégia que 
tendencialmente incrementa o grau de proteção social. A par disso, tem relevante papel no 
sentido de tornar objetivo o exercício do eventual controle judicial da sempre proclamada 
inefetividade da ação estatal. O juízo de inefetividade é algo que não se deve verificar em 
abstrato, mas à luz de um resultado pretendido alcançar, e obstado na sua materialização por 
uma causa ainda não identificada. Identificar políticas públicas como um componente 
indispensável da ação estatal – que se vê portanto a ela inequivocamente vinculada é passo 
relevante para o fortalecimento de um sistema de direitos humanos democraticamente 
construído, e efetivamente apto a promover a proteção social. A par disso, oferta-se um critério 
objetivo para o desenvolvimento do controle judicial – o que associa a mantença dessa esfera 
de controle, com a deferência para com a ação pública planejada. Evitar a apropriação indevida 
do discurso dos direitos humanos é o desafio do século XXI, a exigibilidade de vinculatividade 
de uma ação estatal desenvolvida a partir de políticas públicas parece ser a solução. 
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