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RESUMO: O presente estudo visa analisar a função do Poder Judiciário na 
efetivação dos direitos fundamentais sociais no Estado Democrático de Direito 
brasileiro. A Carta Magna, encontrando-se numa posição hierárquico-normativa 
superior, disciplina o processo jurídico-político do país, determinando como o 
Estado deve atuar para efetivar os direitos fundamentais sociais, trazendo um 
elenco de direitos fundamentais que objetivam garantir justiça social, 
evidenciando a preocupação em assegurar os valores dirigidos à diminuição das 
desigualdades sociais. Considerando que a Constituição veicula um projeto de 
modernidade, perseguindo continuamente a justiça social, suas imposições 
devem ser constantemente revigoradas para que haja o aperfeiçoamento dos 
objetivos essenciais previstos em seu texto, procurando garantir o patamar já 
alcançado de realização dos direitos fundamentais. É patente que o princípio da 
dignidade da pessoa humana serve de valor unificador e justificador do arranjo 
de direitos fundamentais, impondo tanto as abstenções necessárias, quanto as 
condutas positivas do Poder Público, aptas à efetivação de tais direitos. O papel 
conferido ao Poder Judiciário no controle de constitucionalidade é o de fiscalizar 
os atos dos outros poderes e, quando descumpridos os postulados 
constitucionais, determinar que estes executem as prescrições contidas na 
Constituição, de forma a ser garantido, igualitariamente, o acesso dos indivíduos 
à fruição dos direitos, garantias e liberdades públicas. O arbítrio estatal deve ser 
impedido por meio do controle de constitucionalidade das medidas restritivas de 
direitos fundamentais, assumindo o princípio da dignidade da pessoa humana 
(pilar do Estado Democrático de Direito) dupla função no ordenamento jurídico 
brasileiro, atuando como pressuposto do controle jurisdicional de 
constitucionalidade dos atos restritivos e como fiscalizador da omissão ou 
atuação insuficiente dos Poderes Públicos na efetivação de seus deveres 
fundamentais. O objetivo do controle de constitucionalidade é assegurar a 
produção de efeitos empreendidos pelo texto constitucional, conferindo-se papel 
primordial à fundamentalidade social e jurídica da dignidade da pessoa humana, 
marco regulatório do Estado Social e Democrático de Direito, não permitindo que 
a deliberação política, recheada de anseios particulares, atue exclusivamente 
para modificar os postulados constitucionais de forma indiscriminada. Portanto, 
proclamado está que o que se busca numa sociedade democrática é que os 
poderes públicos sejam mais afeitos à ordem jurídica, não se conferindo, é 
lógico, papel de legislador ou administrador ao Judiciário. No entanto, também 
não se espera que este assuma um papel passivo diante das omissões 
relacionadas aos direitos fundamentais sociais. Necessário, assim, buscar 
traspassar, com os instrumentos jurídicos oferecidos pelo sistema, o enorme 
fosso existente entre os problemas de ordem socioeconômica, que se agravam 
cada vez mais. Nessa nova fase do constitucionalismo moderno, cabe à 



Jurisdição Constitucional a realização do papel de controle das políticas públicas 
para que sejam resguardados os direitos fundamentais, de forma que as 
determinações constitucionais deixem de ser meras promessas vazias de 
conteúdo e passem a representar a realização dos sonhos e aspirações da 
sociedade. Para a elaboração deste resumo, buscou-se subsídio na pesquisa 
bibliográfica, realizada com base em doutrinas que tratam da temática, 
analisando-se o ordenamento jurídico atual, sendo adotado, para tanto, o 
método hipotético-dedutivo. 
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