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1. Apresentação 

Este estuda busca apresentar, teoricamente e com base em pesquisa bibliográfica, as 

respostas ofertadas pelo Estado na perspectiva do poder judiciário, quando se fala em 

violação aos direitos humanos fundamentais sociais. Em que pese as críticas 

relacionadas ao tema, muito se há de referenciar acerca do tema, tendo em vista a 

compreensão do ativismo judicial enquanto forma de garantia de direitos humanos 

fundamentais sociais constitucionalmente garantidos.  

2. Objetivo 

O objetivo geral deste estudo é compreender as respostas ofertadas na perspectiva do 

ativismo judicial, quando da ausência do Estado na execução e garantia dos direitos 

humanos fundamentais sociais. 

3. Fundamentação teórica 

À guiza de discussão acerca do tema em epígrafe, têm-se como referência a 

Constituição Federal de 1988, que regulamenta e consolida os direitos humanos 

fundamentais sociais. Dentro desta perspectiva, a partir do momento em que tais 

direitos encontram-se efetivamente resguardados na Carta Magna Brasileira, a sua 

execução e efetividade são postas à prova. 

 E, pelas mais variadas situações e das mais diferenciadas maneiras, tais 

direitos insculpidos na carta maior, não conseguem o seu caráter de aplicabilidade 
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necessária. Sendo assim, os direitos humanos fundamentais sociais ficam 

relativizados, tendo em vista a sua não efetividade nos âmbitos nos quais deveriam 

ter sido garantidos: seja o âmbito legislativo, seja o âmbito executivo (mais 

especialmente). Se assim o é, encontra-se, em contrapartida, o fenômeno jurídico 

entendido como “ativismo judicial”, o qual carece de aprofundamentos teóricos, 

porém, já é fonte de um sem número de polêmicas, se considerado o argumento 

utilizado pelos doutrinadores da teoria da “separação dos poderes”. Como leciona 

Barroso (2012, p. 06), o ativismo judicial “ se instala em situações de retração do 

Poder Legislativo, de um certo descolamento entre a classe política e a sociedade 

civil, impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva.” 

Sendo assim, em que pese as expressões críticas ao processo de ativismo judicial, 

pode-se compreendê-lo enquanto estratégia de garantia e efetivação de direitos, os 

quais, de outra forma,não seriam materializados na vida cotidiana  da população.  

Cabe relembrar que, em grande monta, os direitos humanos fundamentais 

sociais vêem na perspectiva de garantia e efetividade de direitos, consolidados, de 

modo geral, pela elaboração e execução de políticas públicas. Tais direitos 

constituem assim um novo espectro jurídico no que tange às ações e prestações que 

deveriam, em tese, alcançar proteção por parte do aparelho estatal. A perspectiva 

teórica, neste sentido, é a de viabilização de direitos e, não, de práticas filantrópicas 

ou voluntárias, o que afastaria, em si, a exigibilidade diante do poder judiciário. Como 

ensina Piovesan, tais direitos são “[...] acionáveis, exigíveis [...]. Por isso, devem ser 

reivindicados como direitos, e não como caridade, generosidade ou compaixão.” 

(PIOVESAN, 2003, p. 324) 

Deste modo, colaciona-se um direito humano fundamental social, insculpido e 

regulamentado pelo art. 6º da Constituição Federal de 1988, qual seja, o direito à 

saúde. Traz-se como exemplo uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), 

enquanto exemplo do ativismo judicial entendido enquanto estratégia de garantia de 

direitos humanos fundamentais sociais. Trata-se de decisão do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, sendo relator o ministro Magalhães Coelho. 

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER– Fornecimento de 
medicamentos para tratamento de diabetes mellitus – Cabe ao Estado 
propiciar o fornecimento de tratamento prescrito – Artigos 5º e 196 da 
Constituição Federal – É necessário que esse direito venha a ser respeitado 
e implementado pelo Estado, destinatário do comando Constitucional – 
Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00015010920148260063 SP 0001501-
09.2014.8.26.0063, Relator: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 
01/06/2015, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/06/2015) 
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A referida decisão, pelo prisma analítico do ativismo judicial, garante, 

efetivamente, um direito humano fundamental social que, de outro modo, não se fez 

realizado. Logo, há que sopesar a teoria da separação dos poderes (na qual se 

compreende que os membros do poder judiciário não foram eleitos pelo povo para 

influir nas políticas públicas), porém, estes mesmos membros do STF são os 

representantes das garantias constitucionais desenhadas na Carta Magna de 1988. 

Sendo assim e na perspectiva de efetivação de um direito humano fundamental 

social, o ativismo judicial apresenta-se enquanto estratégia de consolidação de 

direitos. 

4. Considerações Finais 

Este estudo objetivou compreender as propostas de ativismo judicial encontradas na 

sociedade brasileira enquanto instrumento efetivador de direitos. Os direitos humanos 

fundamentais sociais, relatados na Constituição Federal de 1988, buscam referendar 

garantias de vida digna aos cidadãos. Porém, quando tais direitos – em que pese sua 

localização histórica e constitucional-, não encontram eco em suas garantias na vida 

cotidiana da população, utiliza-se o ativismo judicial como forma de, frontalmente, 

garanti-los. Este estudo apresenta alguns limites temporais, pois o processo de ativismo 

judicial está em plena gênese na sociedade brasileira contemporânea. Ainda se faz 

necessário dar continuidade ao estudo, para identificar, categoricamente, as respostas 

oferecidas pelo poder judiciário quando da ausência do Estado na prestação dos direitos 

humanos fundamentais e sociais.  
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