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RESUMO: As relações dos cidadãos com as instâncias de poder ocorrem de 
maneiras assimétricas. O recorte neoinstitucionalista auxilia na compreensão de 
como essas relações irradiam para o exercício da jurisdição, que, embora 
pretensamente neutra, é sempre a expressão da ideologia dos magistrados e 
das próprias Cortes, que tendem a reproduzir as injustiças sociais. A mitológica 
função de guardião da Constituição Federal, protagonista do controle de 
constitucionalidade das normas e atos administrativos ou de detentor da última 
palavra na interpretação da Carta Política tem sido justificada por uma pretensa 
função de proteção das minorias políticas e na exclusividade do discurso 
racional. O princípio da proporcionalidade, frequentemente utilizado como 
método supostamente equidistante de ponderação de interesses colidentes em 
casos concretos, tem se mostrado insuficiente na definição de quais direitos 
fundamentais devem prevalecer no controle de constitucionalidade de norma 
que trate de políticas públicas, pela excessiva discricionariedade que confere 
aos magistrados. A equidade de uma decisão judicial que intervenha em políticas 
públicas deve ser aferida a partir de um critério de mensuração do grau de 
proteção e promoção do direito humano ao desenvolvimento. Sem atenção às 
consequências práticas da decisão judicial e à sua contribuição para a expansão 
das liberdades de bem-estar e de agir dos indivíduos afetados, o Poder Judiciário 
brasileiro não realiza o controle de constitucionalidade das normas sob o vetor 
principiológico constitucionalmente previsto da dignidade da pessoa humana, 
mas apenas internaliza a lógica opressiva e reproduz as desigualdades sociais 
vigentes. A pesquisa desenvolveu-se pelo método hipotético-dedutivo, e técnica 
de pesquisa bibliográfica. Objetiva-se revelar a autorização jurídica do 



ordenamento legal brasileiro para a utilização da abordagem das capacitações 
de Amartya Sen (capabillities approach) como medida da consagração do direito 
humano ao desenvolvimento pelo Poder Judiciário no controle de políticas 
públicas. Os resultados parciais da pesquisa revelam a autorização de normas 
internacionais, constitucionais e da legislação ordinária brasileira para a 
promoção da dignidade da pessoa humana por meio da utilização do direito 
humano ao desenvolvimento como parâmetro de controle judicial de políticas 
públicas. Trata-se de um caminho ainda insuficientemente explorado pelos 
Tribunais, ao menos sob a perspectiva socioeconômica de liberdade defendida 
por Amartya Sen. 
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