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RESUMO 

 

O presente trabalho discute, com fundamento no fenômeno da judicialização da 
Política, um possível redimensionamento da relação entre os Poderes, a partir de uma 
lógica cooperativa, em nome da concretização de direitos fundamentais sociais, o que 
insere a pesquisa na área de concentração do Doutorado em Direito da Universidade 
de Santa Cruz do Sul, especialmente no eixo temático relativo às dimensões 
instrumentais das Políticas Públicas. O trabalho é inovador, pois propõe que a atuação 
entre Executivo, Legislativo e Judiciário deve ser tomada em uma perspectiva positiva, 
como uma tarefa compartilhada, e não numa perspectiva negativa, de separação no 
exercício das competências e de limites estritos de ação. A questão que se impõe, 
então, é, com fundamento na teoria do Estado Constitucional Cooperativo, de Peter 
Häberle, propor uma alteração na compreensão da relação entre Poderes, em face 
da realização dos direitos fundamentais sociais prestacionais, tornando 
compartilhadas as tarefas relativas à criação e implementação de Políticas Públicas, 
originariamente atribuídas aos Poderes Executivo e Legislativo, atribuindo ao 
Judiciário um novo papel, de maneira que ele possa ser compreendido como um 
“novo” ator no campo das Políticas Públicas? Para responder a esta questão, o 
trabalho foi estruturado em cinco capítulos, que correspondem, também, aos objetivos 
propostos: inicialmente discute-se a relação entre Direito e Política; depois, 
apresentam-se as Políticas Públicas enquanto produto da relação entre Direito e 
Política e como instrumentos de realização dos direitos fundamentais sociais; no 
terceiro capítulo, analisa-se a teoria do Estado Constitucional Cooperativo de Peter 
Häberle, entendida como fundamento para uma noção de cooperação entre os 
Poderes do Estado e para a atuação do Judiciário como um novo ator no âmbito das 
Políticas Públicas; a partir daí, propõe-se uma nova matriz de compreensão da 
atuação do Judiciário no âmbito das Políticas Públicas através da noção de 
cooperação de funções entre os Poderes do Estado e, por fim, sugere-se a criação de 
mecanismos que permitam que o Judiciário atue de forma cooperativa com os demais 
Poderes, tornando-se um “novo” ator no âmbito das Políticas Públicas. A hipótese é a 
de que a ideia inicial de separação funcional dos Poderes deve ser adaptada ao atual 
modelo e às configurações do Estado Democrático de Direito, com a utilização da 
cooperação e de mecanismos que a facilitem. Para o desenvolvimento da Tese, o 
método de abordagem adotado na pesquisa é o dedutivo. Quanto ao procedimento, 
utiliza-se o método histórico no desenvolvimento de todo o trabalho, mas mais 
especialmente no primeiro capítulo, quando se faz a abordagem da relação entre 
Política e Direito. No que se refere à técnica de pesquisa, utiliza-se a documentação 
indireta, através de expedientes metodológicos constitutivos da pesquisa bibliográfica. 
Por fim, o que se percebeu é que a utilização da cooperação e dos mecanismos e 
instrumentos propostos, pode fazer com que as Políticas Públicas sejam mais efetivas 
e eficazes.  
 
Palavras-chave: Controle jurisdicional. Direitos fundamentais sociais. Políticas 
Públicas. Princípio da Cooperação. Relação entre os Poderes. 
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ABSTRACT 

 

This work discusses, based on the phenomenon of judicialization of Politics, a possible 
redefinition of the relationship between the Powers, from a cooperative logic, on behalf 
of the realization of fundamental social rights, which places the research in the 
concentration area of Doctorate in Law the University of Santa Cruz do Sul, especially 
the thematic axis concerning the instrumental dimensions of Public Policies. The work 
is innovative as it suggests that the actions between the Executive, Legislative and 
Judiciary should be taken into a positive light, as a shared task and not in a negative 
perspective of separation for performance of duties and strict limits of action. The 
question to be answered then is, based on the theory of Cooperative Constitutional 
State, of Peter Häberle, is it possible to say there is a change in the understanding of 
the relationship between Powers, due to the realization of accountable fundamental 
social rights, turning into shared tasks the ones regarding the creation and 
implementation of Public Policies, originally granted to the Executive and Legislative 
Powers, giving the Judiciary a new role, placing it as a “new” actor in the field of Public 
Policies? In order to answer this question, this work was divided into five chapters, 
which also correspond to the objectives proposed: firstly discusses the relationship 
between Law and Politics; then presents the Public Policies as a product of the 
relationship between Law and Politics and as instruments for the realization of 
fundamental social rights; the third chapter analyzes the theory of Cooperative 
Constitutional State of Peter Häberle, understood as the basis for a sense of 
cooperation between the Powers of the State and for the performance of the Judiciary 
as a new actor in the context of Public Policies; from there a new array  of 
understanding of the acting of the Judicial branch in the scope of Public Policies from 
the notion of cooperation between the Powers of the State and finally, it is suggested 
the creation of mechanisms that allow the Judiciary to act more cooperatively with the 
other branches, becoming a “new” actor within Public policies. The hypothesis is that 
the initial idea of functional separation of the Powers must be adapted to the current 
model and to the settings of the Democratic Rule of Law, with the use of cooperation 
and mechanisms that facilitate it. For the development of the thesis, the approach 
method used in the research is the deductive. Regarding the procedure, the historical 
method in the development of all work is used, but more especially in the first chapter, 
when the approach between Politics and Law is done. Concerning the research 
technique, indirect documentation is used through methodological expedients 
constituent of bibliographical research. Finally, what was perceived is that the use of 
cooperation and proposed mechanisms and instruments, can cause the Public Policies 
to be more effective and efficient.  
 
Keywords: Jurisdictional Control. Fundamental social rights. Public Policies. 
Principles of Cooperation. Relationship between the Powers. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo discute, con fundamentación en el fenómeno de la judicialización 
de la Política, un posible redimensionamiento de la relación entre los Poderes desde 
una lógica cooperativa en nombre de la concretización de derechos fundamentales 
sociales, lo que insiere la investigación en el área de concentración del Doctorado en 
Derecho de la Universidad de Santa Cruz do Sul, especialmente en el eje temático 
relativo a las dimensiones instrumentales de las Políticas Públicas. El trabajo es 
innovador, pues propone que la actuación entre Ejecutivo, Legislativo y Judiciario 
debe ser tomada en la perspectiva positiva, como una tarea compartida, y no en la 
perspectiva negativa, de separación en el ejercicio de las competencias y de límites 
estrictos de acción. La cuestión que se impone es, con fundamento en la teoría del 
Estado Constitucional Cooperativo de Peter Häberle, proponer una alteración en la 
comprensión de la relación entre Poderes, en faz de la realización de los derechos 
fundamentales sociales prestacionales, volviendo compartidas las tareas relativas a 
la creación e implementación de Políticas Públicas, originariamente atribuidas a los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo, atribuyendo al Judiciario un nuevo papel, de manera 
que él pueda ser comprendido como un “nuevo” actor en el campo de las Políticas 
Públicas. Para contestar a este interrogante, se ha dividido el trabajo en cinco 
capítulos, que corresponden también a los objetivos propuestos: inicialmente se 
discute la relación entre Derecho y Política; después, se presentan las Políticas 
Públicas mientras producto de la relación entre Derecho y Política y como 
instrumentos de realización de los derechos fundamentales sociales; en el tercer 
capítulo, se analiza la teoría del Estado Constitucional Cooperativo de Peter Häberle, 
entendida como fundamento para una noción de cooperación entre los Poderes del 
Estado y para la actuación del Judiciario como un nuevo actor en el ámbito de las 
Políticas Públicas; desde ahí, se propone una nueva matriz de comprensión de la 
actuación del Judiciario en el ámbito de las Políticas Públicas a través de la noción de 
cooperación de funciones entre los Poderes del Estado y, por fin, se sugiere la 
creación de mecanismos que permitan al Judiciario que actúe de forma cooperativa 
con los demás Poderes, tornándose un “nuevo” actor en el ámbito de las Políticas 
Públicas. La hipótesis es la de que la idea inicial de separación funcional de los 
Poderes deberá ser adaptada al actual modelo y a las configuraciones del Estado 
Democrático de Derecho, con la utilización de la cooperación y de mecanismos que 
la faciliten. Para el desarrollo de la tesis, el método de abordaje adoptado en la 
investigación es el deductivo. En cuanto al procedimiento, se utiliza el método histórico 
en el desarrollo de todo el trabajo, pero más especialmente en el primer capítulo, 
cuando se hace el abordaje de la relación entre Política y Derecho. En lo que se refiere 
a la técnica de investigación, se utiliza la documentación indirecta, a través de 
expedientes metodológicos constitutivos de la investigación bibliográfica. Por fin, lo 
que se percibió es que la utilización de la cooperación y de los mecanismos e 
instrumentos propuestos podrá hacer que las Políticas Públicas sean más efectivas y 
eficaces.  
 
Palabras-clave: Control jurisdiccional. Derechos fundamentales sociales. Políticas 
Públicas. Principio de la Cooperación. Relación entre los Poderes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, várias discussões e críticas foram feitas em face da atuação 

mais ativa por parte do Poder Judiciário, notadamente, no âmbito das Políticas 

Públicas. A maioria dos trabalhos que discutem o tema o abordam em uma 

perspectiva negativa, relativa à legitimidade e aos limites desse controle, a partir de 

fenômenos como a judicialização da política e o ativismo judicial. Este trabalho, 

contudo, não tem esta perspectiva, visto que a discussão não gira em torno dos prós 

e contras do controle jurisdicional de Políticas Públicas. Pretende-se deslocar a 

discussão para uma dimensão positiva, baseada na teoria da cooperação. Desta 

forma, o ponto de partida para o desenvolvimento do trabalho é a teoria do Estado 

Constitucional Cooperativo, de Peter Häberle. Sabe-se que esta teoria foi criada para 

fundamentar a cooperação entre Estados soberanos, no sentido da realização dos 

direitos humanos. Todavia, o que se pretende é, a partir dela, realizar uma espécie de 

(re)leitura da relação entre os Poderes (ou uma readequação da relação entre eles), 

através de uma perspectiva cooperativa e, então, do papel do Judiciário enquanto um 

“novo” ator no campo das Políticas Públicas.  

Assume-se a judicialização das Políticas Públicas e, com isso, busca-se uma 

melhora, um funcionamento mais adequado para a relação entre os Poderes, tanto 

em um momento anterior, quanto no controle jurisdicional, de forma que o Judiciário 

ingresse na arena das Políticas Públicas, tendo responsabilidades de um ator, o que, 

por consequência, refletirá nas suas decisões. Não só isso, demonstra-se também 

que, para a realização dos direitos fundamentais sociais, há a necessidade de uma 

relação harmônica e cooperada entre os três Poderes do Estado: Executivo, 

Legislativo e Judiciário.  

Assim, a análise será feita em conformidade com a Constituição Federal de 1988 

e com a teoria do Estado Constitucional Cooperativo, de Peter Häberle, em que a 

relação entre os Poderes passa a ser vista como uma tarefa compartilhada no sentido 

de realização dos direitos fundamentais, e não necessariamente como uma 

“separação” estrita de funções que estabelece os limites de sua atuação. Desta forma, 

tomando-se que as Políticas Públicas podem ser vistas como instrumentos capazes 

de concretizar e realizar os direitos fundamentais sociais, a tarefa relativa à sua 

criação, execução e implementação deve se operar simultaneamente (o que não 

significa que o Legislativo e o Executivo tenham uma certa “primazia” ou “preferência”, 
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isto é, eles têm um poder de iniciativa que, em termos de função típica, no caso do 

Judiciário, necessita de uma provocação), coletivamente, através dos três Poderes do 

Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário).  

A pretensão da pesquisa é trabalhar com as Políticas Públicas enquanto 

instrumentos de realização de direitos fundamentais sociais prestacionais. Contudo, 

isso não significa que o Judiciário não possa atuar, também, em Políticas Públicas 

relacionadas a outros tipos de direitos. Esta escolha se dá em razão da necessidade 

de uma delimitação de temática, eis que complexa, de forma que impossibilitaria 

trabalhar com todas as espécies de Políticas Públicas existentes, pois se perderia o 

foco de discussão desta Tese (especialmente porque se pretende analisar as 

diferentes formas de Políticas Públicas, seus instrumentos, etc., o que é muito 

particular e varia muito de um direito para outro). 

Nessa perspectiva, a problemática deste trabalho consiste em, a partir da teoria 

do Estado Constitucional Cooperativo, de Peter Häberle, propor que, em nome da 

realização dos direitos fundamentais sociais prestacionais, se deva dar uma alteração 

na compreensão da relação entre os Poderes. Essa alteração deve ser tomada como 

uma tarefa compartilhada, de maneira que a competência referente à implementação 

de Políticas Públicas – enquanto instrumentos de realização desses direitos –, 

originariamente atribuída aos Poderes Executivo e Legislativo em sua esfera 

discricionária, acaba impondo ao Judiciário, neste contexto, um novo papel. A partir 

daí, pode-se dizer que ele é um “novo” ator no campo das Políticas Públicas? Para 

tanto, sugere-se a criação de mecanismos que permitam que o Judiciário atue de 

forma cooperativa com os demais Poderes. 

A hipótese desenvolvida, nesse sentido, diz respeito ao fato de que a realização 

dos direitos fundamentais sociais pressupõe uma cooperação entre os Poderes, cuja 

atuação deve ser tomada em uma perspectiva positiva, como uma tarefa 

compartilhada, e não numa perspectiva negativa, de “separação” de competências e 

de limites estritos de atuação (ainda que esta ideia de cooperação não implique uma 

relativização das funções próprias de cada um dos Poderes), do que decorre que as 

questões relativas às Políticas Públicas – compreendidas como instrumentos de 

realização dos direitos fundamentais – não podem ser tomadas como sendo de 

responsabilidade exclusiva dos Poderes Políticos, quais sejam, o Executivo e o 

Legislativo. Cabe salientar que o Executivo e o Legislativo são Poderes “políticos” por 

excelência, o que não exclui uma perspectiva política do Judiciário. Neste contexto, 
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também o Judiciário passa a ser compreendido como um “novo” ator no âmbito das 

Políticas Públicas. Assim, a atuação do Judiciário no controle de Políticas Públicas 

deve ser percebida não como algo que “invade” as competências dos demais 

Poderes, mas sim como uma tarefa que lhe cabe – no exercício de suas competências 

– enquanto ente cooperativo. Nesta perspectiva, a noção de cooperação entre os 

Poderes provoca um deslocamento do problema da questão dos limites e da 

legitimidade do Judiciário no controle de Políticas Públicas. 

Para dar conta de tal tarefa, utiliza-se, quanto ao procedimento, o método 

histórico no desenvolvimento de todo o trabalho, mas mais especialmente no primeiro 

capítulo, quando se faz abordagem da relação entre Política e Direito. Isto porque não 

se pode perder de vista que é preciso analisar esta relação a partir de uma perspectiva 

histórica, originária, e estabelecer a evolução até os dias atuais, para que se possa 

analisá-la, então, partindo-se de uma perspectiva de cooperação. Como técnica de 

pesquisa, utiliza-se a documentação indireta, através de expedientes metodológicos 

constitutivos da pesquisa bibliográfica, sendo que, através da coleta e levantamento 

de dados e informações em acervos perante a legislação, doutrina e jurisprudência, 

da organização de tais dado, através de fichamentos, é possível a produção do texto. 

Assim, utiliza-se a pesquisa teórica, valendo-se de autores que trabalham com a teoria 

da cooperação, Políticas Públicas, direitos fundamentais sociais, separação dos 

poderes, dentre outros, todos relacionados com o tema do trabalho.  

Ademais, busca-se a qualidade da investigação e uma tentativa de superação 

do “senso comum” no que se refere ao tema do trabalho e, como a pesquisa pertence 

às ciências sociais aplicadas, pretende-se fugir do dogmatismo, da lógica das 

soluções prontas e verdadeiras, de forma a construir o conhecimento a partir da 

realidade enfrentada e da linguagem adotada. Desse modo, o método hipotético-

dedutivo permite que as hipóteses sejam constantemente testadas e falseadas, 

conforme o desenvolvimento e a profundidade da pesquisa. Nesta perspectiva, a 

hipótese será válida quando tiver superado todos os testes realizados, mas jamais 

poderá ser considerada definitivamente verdadeira, pois poderá surgir qualquer fato 

que a invalide. Nesse processo, a compreensão inicial, que não é absoluta, será 

constantemente revisada, contrastada com compreensões divergentes. 

Neste aspecto, aborda-se a teoria do Estado Cooperativo de Peter Häberle no 

seu sentido originário, para, seguindo-se a ideia de cooperação entre Estados, 

construída pelo autor, fazer-se uma releitura da relação entre os Poderes do Estado, 
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de forma a demonstrar que esta teoria, apesar de ter sido construída para criar um 

“novo modelo” de Estado em relação à ordem internacional, pode ser aplicada, 

também, internamente, no âmbito dos Poderes estatais. Assim, buscam-se os 

elementos utilizados por Häberle para fundamentar sua teoria e faz-se uma 

interpretação dos mesmos, procurando-se aplicá-los na relação entre Executivo, 

Legislativo e Judiciário, especialmente no que tange à questão das Políticas Públicas. 

Feito isso, pretende-se demonstrar que, com esta noção de cooperação entre Poderes 

e com o compartilhamento de suas funções, é possível compreender-se o Judiciário 

como um “novo ator” no campo das Políticas Públicas, de maneira a se superar o 

“senso comum” de discussão acerca do tema.  

Este “senso comum” preocupa-se tão somente com os limites e a legitimidade 

do Judiciário para atuar no campo das Políticas Públicas, as quais são, 

originariamente pertencentes às funções políticas representativas (porque, ao fim e 

ao cabo, a atuação do Judiciário também é política) e, naturalmente, competem aos 

Poderes Executivo e Legislativo. Partindo desta perspectiva, propõe-se uma nova 

matriz de compreensão da atuação do Poder Judiciário, bem como mecanismos que 

possibilitem a atuação deste Poder como um “novo” ator no campo das Políticas 

Públicas. Também se verifica se há a utilização do argumento da cooperação como 

justificativa para a atuação do Poder Judiciário. Para a realização, então, de pesquisa 

jurisprudencial, foram utilizados dois critérios: o semântico e o temporal. Desta forma, 

são analisadas as decisões jurisprudenciais brasileiras tidas como paradigmáticas, 

localizadas espacialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal e, temporalmente, 

no período compreendido entre 2007 até 2014. Serão trabalhadas, no texto, a título 

exemplificativo, aquelas decisões tidas como mais significativas e representativas 

sobre o tema, de forma que não se teve a pretensão de fazer uma análise exaustiva 

de cada uma das decisões, por fugir do objetivo do trabalho. Justifica-se a adoção 

deste critério temporal em razão da publicação, no Brasil, da obra que serve de 

referencial teórico principal desta Tese, qual seja, “O Estado Constitucional 

Cooperativo”, de Peter Häberle.  

Neste aspecto, para a seleção das decisões a serem analisadas, foi utilizado o 

critério semântico (a pesquisa feita com os termos: estado cooperativo, Peter Häberle, 

Políticas Públicas, controle jurisdicional, direitos fundamentais, judicialização da 

política, bem como com associação entre os termos), analisando-se, para tanto, todas 

as decisões que contiveram os termos pesquisados, para, então, se selecionarem 
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aquelas tidas como paradigmáticas acerca do tema e que utilizaram como fundamento 

de decisão a teoria da cooperação (seja explícita ou implicitamente), a fim de verificar-

se a utilização da mesma por parte do Supremo Tribunal Federal.  

Frente ao todo mencionado, para dar fim ao proposto, dividiu-se o trabalho em 

cinco capítulos. O primeiro deles tem como foco analisar a relação entre Direito e 

Política. Incialmente apresenta-se esta relação em seu aspecto histórico, abordando-

se as alterações existentes, sendo possível constatar a existência de momentos em 

que o Direito se sobrepõe à Política, bem como, em outros, esta última é que 

prepondera, de forma que se verifica que não se pode pretender uma separação entre 

estes dois âmbitos. Assim, em um segundo momento, discute-se a atuação tida como 

tradicional entre os Poderes, em que o Judiciário é o locus tradicional do Direito e o 

Executivo e Legislativo como os locais da Política. Entende-se que, em termos de 

aplicação do Direito, existe uma separação entre Direito e Política que reflete no 

exercício dessas funções pelos Poderes do Estado. Ao fim, percebe-se, em razão da 

própria noção de judicialização e da atuação do Judiciário, que a relação existente 

entre Direito e Política é de coexistência, complementaridade e de influências 

recíprocas (e não de afastamento). Há de se destacar que estas situações mostram-

se em maior evidência quando a análise é feita a partir da ótica dos direitos 

fundamentais e da Constituição, pois, dependendo da dimensão destes direitos, há a 

necessidade de concretização através de prestações positivas por parte dos Poderes 

públicos. Desse modo, considerando que esta concretização não ocorra ou que seja 

insuficiente ou ineficiente, o Judiciário é recorrido como alternativa. Assim, apresenta-

se o fenômeno da judicialização da política como um dos elementos responsáveis 

pela aproximação entre Política e Direito (ou como uma decorrência desta 

aproximação). 

Já o segundo capítulo, se destina ao foco das Políticas Públicas enquanto 

produto da relação entre Direito e Política e como instrumentos de realização dos 

direitos fundamentais sociais. Por se tratarem de escolhas públicas, as Políticas 

Públicas fazem parte do âmbito político. Contudo, o Judiciário vem assumindo um 

papel importante nesta área em razão do fenômeno da judicialização da Política. 

Portanto, as Políticas Públicas, enquanto escolhas, inserem-se no campo da 

discricionariedade política. Todavia, quando as escolhas envolvem a concretização 

dos direitos fundamentais, o âmbito a que pertencem é do Direito e, neste sentido, 

observa-se uma redução do espaço de discricionariedade, havendo, então, uma 
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vinculação das ações à dimensão objetiva destes direitos e à própria Constituição, 

advindo daí, por consequência, um aumento das possibilidades de exercício do 

controle das Políticas Públicas pelo Judiciário. Nestes casos, a atuação do Judiciário 

torna-se de maior relevância. Em se tratando de omissões públicas ou de 

cumprimento ineficiente do dever de criar e implementar Políticas Públicas 

concretizadoras de direitos fundamentais sociais, o Judiciário acaba por determinar, 

em razão da vinculação já mencionada, a efetivação do direito ou que as tarefas 

políticas sejam realizadas. Não é possível, então, que se perceba as Políticas Públicas 

como ações estritamente Políticas. É preciso que se passe a perceber a atuação do 

Judiciário como parte do processo das Políticas Públicas e esta participação pode se 

dar através da via cooperativa.  

Assim, no terceiro capítulo da Tese, analisa-se a teoria do Estado Constitucional 

Cooperativo de Peter Häberle, entendida como fundamento para uma noção de 

cooperação entre os Poderes do Estado e para a atuação do Judiciário como um novo 

ator no âmbito das Políticas Públicas. De início, apresenta-se a teoria de Häberle, 

mostrando que sua construção teve como objetivo a proteção dos direitos humanos, 

através da cooperação entre os Estados soberanos. Mostra-se, também, que, além 

da teoria de Häberle sobre o Estado Constitucional Cooperativo, há a aplicação da 

cooperação no âmbito interno, em nível de federalismo cooperativo, o que vem sendo 

utilizado na Europa. Esta aplicação busca superar uma separação formal e técnica de 

competências, percebendo que existe uma inter-relação entre os diferentes entes 

federados. Não se teve a pretensão, por questões metodológicas – sob pena de se 

fugir do tema do trabalho –, de discutir sobre o federalismo cooperativo. Parte-se das 

noções de Häberle com a teoria do Estado Constitucional Cooperativo e dos 

elementos trazidos pelo princípio da cooperação, em termos de aplicação no âmbito 

do federalismo, para se defender a necessidade de uma atuação cooperada entre os 

Poderes do Estado, especialmente no âmbito das Políticas Públicas – na qualidade 

de instrumentos de concretização de direitos fundamentais sociais. Mostra-se que 

este princípio da cooperação encontra-se implícito no texto constitucional e que tanto 

a Constituição Federal, quanto o próprio Judiciário, através do Supremo Tribunal 

Federal, são simpáticos a esta noção cooperativa, ainda que não a utilizem, de forma 

expressa, enquanto princípio. Assim, em termos de relação entre os três Poderes, a 

razão de utilização da cooperação é a busca de maior eficácia e efetividade das 

Políticas Públicas que concretizam direitos fundamentais sociais. 
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A questão é saber como se dará esta atuação cooperada entre os três Poderes. 

Então, no quarto capítulo, propõe-se uma nova matriz de compreensão da atuação do 

Judiciário no âmbito das Políticas Públicas a partir da noção de cooperação de 

funções entre os Poderes do Estado. Para tanto, faz-se referência à cooperação, que 

vem se impondo como uma boa medida, ou como uma medida qualificada para que 

se tenha uma nova percepção da relação entre os Poderes em termos de Políticas 

Públicas. Isto porque, a utilização de medidas cooperativas importa ações mais 

qualificadas e eficientes e, por consequência, uma potencialidade de redução das 

demandas judiciais pleiteando os direitos envolvidos. No Brasil, a maior incidência da 

judicialização da Política se dá em termos de direito à saúde, em que o indivíduo 

pleiteia medicamentos, leitos em hospitais, cirurgias, enfim, o custeio dessas 

necessidades através do Sistema Único de Saúde. Nos casos de negativa, pleiteia-os 

judicialmente. Assim, entende-se que, a partir do momento em que houver a 

internalização da lógica cooperativa, poderá haver uma atuação compartilhada entre 

os Poderes, tornando as Políticas Públicas mais efetivas e eficazes e, quem sabe, 

reduzindo-se os casos de pleitos judiciais dos direitos envolvidos. Defende-se a 

existência de um dever de cooperação, em razão da necessidade de que o bem 

comum seja alcançado e tendo como fundamento a existência de um princípio 

implícito na Constituição Federal, devendo, a partir daí, haver a internalização da 

cooperação por parte dos três Poderes. Esta noção determina uma aproximação entre 

Direito e Política, Executivo, Legislativo e Judiciário, permitindo que sejam realizadas 

ações compartilhadas em nome da realização dos direitos fundamentais sociais. 

Advém daí a abertura de novos espaços de atuação para o Judiciário, de forma a 

tornar-se um “novo ator” no âmbito das Políticas Públicas. Esta atuação tanto pode 

ocorrer em momentos anteriores, quanto já na fase de judicialização da Política, 

observando a existência de critérios implícitos e expressos que a vinculam e a 

delimitam.  

Por derradeiro, no quinto e último capítulo, sugere-se a criação de mecanismos 

que permitam que o Judiciário atue de forma cooperativa com os demais Poderes, 

tornando-se um “novo” ator no âmbito das Políticas Públicas. Contudo, considerando 

que o Judiciário não é o Poder, tradicionalmente, competente para a criação e 

implementação de Políticas Públicas, não possui condições técnicas e estruturais de 

realizar tais ações. Diante disso, é apresentada e discutida a questão da incapacidade 

institucional do Judiciário, mostrando-se que, para que haja a superação destas 
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incapacidades, devem existir mecanismos cooperativos, ou seja, devem ser criados 

instrumentos que permitam que a cooperação seja institucionalizada entre os três 

Poderes. Ademais, a criação destes mecanismos possibilita que o Judiciário auxilie 

os demais poderes, tanto na cooperação prévia, quanto na posterior (em sede de 

controle). Para a criação destes mecanismos, foram tomados por base alguns 

instrumentos existentes na Europa, em termos de federalismo cooperativo, e, ainda, 

a existência de algumas práticas, em termos de judicialização da saúde, existentes no 

Brasil. A partir delas, considerando-se ainda as particularidades da proposta desta 

Tese, sugere-se a criação de alguns mecanismos cooperativos que estabelecem uma 

relação mais próxima entre o Direito e a Política e entre os três Poderes do Estado, 

transformando a atuação do Judiciário, que, em termos de Políticas Públicas, passa a 

ser visto como um novo ator.  

Neste aspecto, a discussão proposta nesta Tese possui um caráter diferenciado 

das pesquisas já existentes na área, advindo daí sua maior contribuição e seu 

ineditismo, pois desloca, conforme já referido, a discussão para uma dimensão 

positiva, baseada na teoria da cooperação, trabalhada por Peter Häberle. 

Considerando-se que as abordagens até então existentes sobre esta temática 

consideram, notadamente, a questão dos limites e da legitimidade do Judiciário para 

realizar o controle de Políticas Públicas, justifica-se a importância do presente 

trabalho, já que se faz uma abordagem diferenciada, buscando-se encontrar uma 

nova forma de se compreender o atual papel do Judiciário brasileiro, de maneira a não 

apenas aprimorar e fortalecer suas atividades, mas também para se contribuir com a 

consolidação dos direitos fundamentais a serem realizados por meio de Políticas 

Públicas. 

Considerando-se que a pesquisa encontra-se localizada no âmbito das 

discussões relativas à concretização dos direitos sociais, enquanto mecanismos de 

inclusão social, a partir do controle jurisdicional das Políticas Públicas, o trabalho 

encontra-se devidamente inserido na área de concentração do Doutorado em Direito 

da Universidade de Santa Cruz do Sul, especialmente no eixo temático relativo às 

dimensões instrumentais das Políticas Públicas. Isto porque esta atuação do 

Judiciário pode ser considerada como instrumento de realização dos direitos 

fundamentais sociais prestacionais, ou seja, é o instrumento, o mecanismo jurídico 

que a sociedade possui para exigir do Estado a implementação das Políticas Públicas. 

Além disso, tendo-se em conta que a área de concentração do Doutorado é 
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Demandas Sociais e Políticas Públicas; que a área de pesquisa da orientadora é 

relativa à teoria da Constituição, à jurisdição constitucional e ao controle jurisdicional 

de Políticas Públicas; e que a discussão desta Tese toma estes elementos como 

fundamento da discussão, encontra-se presente a pertinência temática. Assim, tem-

se a pretensão de criar uma nova matriz de compreensão acerca da atuação do 

Judiciário no controle de Políticas Públicas, compreendida a partir da noção de 

cooperação de funções entre os Poderes do Estado. Sobre este trabalho, ainda, por 

fim, é preciso dizer que o mesmo não pretende ser exaustivo, mas aposta no 

ineditismo de trazer o Poder Judiciário como um “novo” ator no âmbito das Políticas 

Públicas e em trabalhar uma teoria tão consagrada de Peter Häberle, o Estado 

Constitucional Cooperativo, de uma forma inovadora, aplicando-a aos direitos 

fundamentais sociais e a relação entre os Poderes.  
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ANEXO A – Tabela 

 

Tabela 1 – Relação de medicamentos, valores e indicações, referentes às 

demandas que consumiram maior recurso 

Medicamento Indicação  Valor total  

Brentuximabe 
Vedotina 50 mg 

Linfoma de Hodgkin 309.515,87 

Erlotinibe 150mg-
comprimido 

Câncer de pulmão de não pequenas células; câncer de 
pâncreas 

320.601,60 

Maleato de 
sunitinibe 50mg-
cápsulas 

Tumor estomal gastrintestinasl (GIST) após falha do 
tratamento com mesilato de imatinibe em decorrência de 
resistência ou intolerância; carcinoma metastático de 
células renais (RCCm) avançado; tumores neuroendócrinos 
pancreáticos não ressecáveis 

358.954,28 

Temozolomida 
100mg-cápsulas 

Tratamento de glioblastoma multiforme recém-
diagnosticado concomitantemente à radioterapia e em 
adjuvância posterior.  
No tratamento de pacientes com glioma maligno, 
glioblastoma multiforme ou astrocitoma anaplásico, 
recidivante ou progressivo após terapia padrão.  
Tratamento de pacientes com melanoma maligno 
metastático em estágio avançado 

455.033,60 

Bosentana 125mg-
comprimidos 

Tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar (WHO - Grupo 
I) em pacientes de classe funcional II, III e IV, segundo 
classificação da Organização Mundial da Saúde (WHO) 
para melhorar a habilidade ao exercício e reduzir a taxa de 
piora clínica.  
Reduzir o número de novas úlceras dos dedos (úlceras 
digitais) que geralmente surgem em pessoas com uma 
doença chamada esclerodermia  

708.900,60 

Alfa-1 antitripsina-
solução endovenosa 

Terapia de reposição crônica de indivíduos que possuem 
deficiência congênita de alfa-1 antitripsina com enfisema 
clinicamente demonstrável.  

721.802,90 

Pegvisomanto 
10mg-solução 
injetável 

Acromegalia  881.650,99 

Rituximabe 
500mg/50ml-
injetável 

Linfoma não Hodgkin; Artrite Reumatoide; Leucemia 
Linfóide Crônica.  

1.108.400,70 

Tosilato de 
sorafenibe 200mg-
comprimido 

Tratamento de pacientes com carcinoma celular renal 
avançado que não responderam à terapia com 
alfainterferona ou interleucina-2 ou não eram elegíveis para 
tal terapia.  
Tratamento de pacientes com carcinoma hepatocelular não 
ressecável.  

1.325.511,60 

Miglustate 100mg Doença de Gaucher do tipo 1 e doença de Niemann Pick de 
tipo C  

1.769.571,00 

Laronidase 100U/ml-
solução para 
perfusão 

Mucopolissacaridose I  10.597.226,21 

Alfalglicosidase-
solução injetável 

Doença de Pompe  
 

12.235.633,54 

Eculizumabe 
300mg-solução para 
perfusão 

Hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) e síndrome 
hemolítica urêmica atípica (SHUa)  
 

20.871.355,30 
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Trastuzumabe 
440mg-solução 
injetável 

Câncer de mama metastático; Câncer de mama inicial; 
Câncer Gástrico Avançado  
 

22.517.685,85 

Betagalsidase 
35mg-solução para 
perfusão  

Doença de Fabry  
 

26.387.905,15 

Alfagalsidase 
3,5mg-solução para 
perfusão 

Doença de Fabry  
 

40.676.764,09 

Galsulfase 5mg/5ml- 
injetável 

Mucopolissacaridose VI (MPS VI; deficiência de N-
acetilgalactosamina 4-sulfatase; síndrome de Maroteaux-
Lamy).  
 

63.944.457,63 

Idursulfase 2mg/ml-
solução injetável 

Mucopolissacaridose tipo II (MPS) ou Síndrome de Hunter  
 

73.713.668,80 

Fonte: tabela elaborada a partir das informações constantes nas tabelas apresentadas 

por ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, 2012, 

<http://u.saude.gov.br/images/pdf/2014/maio/29/Panorama-da-judicializa----o---2012-

--modificado-em-junho-de-2013.pdf>. 


