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RESUMO: O estado moderno tem no Judiciário o guardião, a última instância 
entre os poderes instituídos a assegurar os direitos reconhecidos, e disso 
decorre o Princípio de sua Inafastabilidade. No Brasil o artigo 5º, inciso XXXV, 
da Constituição Federal de 1988 o explicita: “A lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  Aquelas garantias clássicas, que 
visam aos direitos individuais, porque surgidas em resposta ao poder ilimitado 
dos soberanos, se constituem em limitações ao Estado.  Os direitos sociais, 
gradativamente estabelecidos no bojo do processo de legitimação do poder, 
frutos das mazelas da revolução industrial e resposta aos anseios que também 
fomentaram as revoluções socialistas, são liberdades positivas, ensejam 
obrigações do Estado, um dever fazer, a exemplo da educação, saúde, trabalho, 
lazer, etc. A par das garantias clássicas, direitos individuais historicamente 
consagrados, como reclamo do assenhoreamento do poder pelo povo, 
reconheceu-se como fundamentais os direitos sociais. Este enquadramento - no 
Brasil pela Constituição Federal de 1988, em seu título II (Direitos e garantias 
fundamentais), capítulo II (Dos direitos sociais), cláusula pétrea da Constituição 
(artigo 60, §4º, IV) - levou ao entendimento de que, assim como os fundamentais 
individuais, os fundamentais sociais são vinculantes à atividade do Poder 
Público, e sistemicamente protegidos pelo Princípio da Vedação do Retrocesso 
Social. Às tradicionais escusas à efetivação destes direitos, a insuficiência 
normativa, a reserva do possível e a reserva da atuação do titular do poder, 
devem se sobrepor outras linhas de interpretação. À insuficiência normativa deve 
ser oposto o entendimento de que o caráter dirigente de certas normas não as 
torna menos exigíveis, sob pena de, por não lhe suprir a integração de seu 
conteúdo, negar o próprio direito. Para a reserva do possível, a idéia de que não 
se pode negar ao Judiciário a verificação dos critérios de recusa ao custeio, à 
implementação do direito, sob pena de negar a própria condição daquele como 
guardião dos direitos postos.  Não menos relevante, sobre reserva de atuação 
do titular do poder, deve-se entender que este poder é concedido para um fim, e 
os direitos sociais, liberdades positivas que reclamam a atuação do poder 
público, são passíveis de violação pela simples omissão. Assim, se há direitos 
sociais fundamentais, se são reconhecidamente vinculantes da atividade estatal 
e se qualquer lesão a direito, ou ameaça, ainda que por omissão, pode ser 
levada ao Judiciário, a questão que se coloca é sobre que limitações há à 
judiciabilidade daqueles direitos? 
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