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Simpósio: INSTITUTIONAL THEORY AND FUNDAMENTAL RIGHTS (TEORIA DAS 

INSTITUIÇÕES E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

RESUMO: A intervenção judicial no controle de políticas públicas é apenas um dos diversos 

fatores envolvidos no processo de decisão política. Por um lado, o Poder Executivo busca 

racionalizar a ação governamental expondo as metas e objetivos e, por outro lado, os opositores 

questionam a eficiência da medida, fazendo parte, portanto, do processo democrático. 

Entretanto, questiona-se se a criação, implementação e avaliação de políticas públicas, 

unilateralmente pelo Poder Judiciário, fere o princípio democrático. A tomada de decisão 

política não refletiria a vontade da maioria, ainda que seja realizada seguindo os princípios 

norteadores da ação judicial. Argumenta-se ser contraditório juízes não-eleitos limitarem a 

vontade de representantes eleitos pela sociedade por meio de um processo democrático previsto 

pela constituição vigente. Portanto, buscar-se-á estabelecer limites a esta intervenção, de 

maneira que sejam respeitados os princípios constitucionais que asseguram a democracia. 

Pretende-se dar enfoque a relação da judicialização de políticas públicas com a democracia, 

argumentando que a intervenção judicial se mostrará diferentemente adequada para os 

momentos distintos do ciclo de políticas públicas. Inicialmente, serão analisados os direitos 

sociais prestacionais à luz das Declarações de Direitos do Homem. Observar-se-á a evolução 

dos direitos fundamentais utilizando a doutrina de Robert Alexy com o intuito de examinar se 

a ausência de uma prestação prevista na constituição pode gerar um direito subjetivo ao 

indivíduo de exigi-la judicialmente. Além disso, são realizados estudos sobre o conceito, tipo 

de abordagem e ciclo de elaboração das políticas públicas. A pesquisa evidencia o Poder 

Judiciário como ator estatal envolvido no processo de tomada de decisão de políticas públicas, 

dando ênfase na relação entre a intervenção dos juízes e a democracia. O arcabouço teórico que 

fundamenta as análises parte das concepções contemporâneas sobre o conteúdo das 

constituições e atividade jurisdicional, observando o debate entre procedimentalistas e 

substancialistas. Neste contexto, se evidenciará a diferenciação feita por Dworkin entre as 

políticas sensíveis à eleição e aquelas não sensíveis à eleição, bem como sua argumentação no 

sentido da possibilidade da intervenção judicial nos casos em que a implementação das políticas 

públicas e distribuição de recursos fere o princípio da isonomia. Da mesma forma, as 

concepções de Ely e de Habermas sobre democracia procedimental se mostram aptas a 

delimitarem a atuação do poder judiciário no caso de criação das políticas públicas, expondo as 

situações excepcionais em que ela se faz presente. Concluir-se-á, portanto, que não há nenhuma 

incompatibilidade entre os autores citados, podendo coexistir no mesmo modelo constitucional 



argumentos procedimentais e substanciais de democracia. Será destacado ainda a atual 

produção acadêmica, especialmente de origem anglo-saxônica, sobre modelos teóricos que 

estimulam o diálogo entre instituições. Privilegiar-se-ão algumas das ideias formuladas por 

Rosalind Dixon, principalmente acerca das vantagens de decisões co-participadas. Por fim, será 

destacado o papel do Poder Judiciário (weak form) servindo de palco para o diálogo 

institucional onde existam pontos cegos e os encargos de inércia, utilizando mecanismos que 

permitam a ampliação do debate constitucional de maneira a desobstruir os canais de 

comunicação entre os atores envolvidos, bem como os mecanismos já existentes na 

Constituição Brasileira de 1988. 
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