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H LFR HV H OLYUR DR DPL R XL] L DUDQ DYHV LQ

PHPRULDP), meu �el escudeiro por 20 anos, tempo em
que cuidou com muita e�ciência dos assuntos admi
QLV UD LYRV H XULV LFLRQDLV R PHX DELQH H QR UL

bunal Regional Federal. Deixou este plano material
em 2021, vitimado pela pandemia da Covid 19, junto
commilhares de outras pessoas. À sua esposa, �lha,
genro e netos, com a certeza de que, em alguma pá
LQD HV H OLYUR HQFRQ UDUmR UDoRV D VHQVLELOL D H

da compreensão e do amor que o “Ciga” nos ensinou
a difundir. Estará sempre entre nós!
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FRQV D DomR LUUH RUTXtYHO H TXH RV LUHL RV IXQ DPHQ

tais em geral e os direitos sociais em particular estão vivencian
do uma crise de grande amplitude e multidimensional, que pode
VHU VLPXO DQHDPHQ H FDUDF HUL]D D FRPR XPD FULVH H L HQ L D H

efetividade e de con�ança, aspecto que, a despeito de sua relevân
FLD H D XDOL D H QmR FDEH DTXL HVHQYROYHU 1 Tal crise, por sua vez,
encontra-se associada à própria crise – em verdade uma série de
crises – vivenciadas pelo assim chamado Estado de Bem-Estar So
cial, ao longo de sua trajetória, que, aliás, se deu e segue se dando de
PR R PXL R LIHUHQFLD R D DV DV LYHUVL D HV H FRQ H[ R VRFLDO

econômico, cultural e político.
Note-se, ainda, que a conformação do Estado de Bem-Estar

Social guarda relação com o modo pelo qual cada ordem jurídico
-constitucional lhe dá. Nesse sentido, o conceito de Estado de Bem
-Estar Social, genericamente designado de Estado Social (embora
se tenha ciência das importantes diferenças entre os modelos exis
tentes), é, assim como o conceito de Democracia, de República, de
)H HUDomR H (V D R H LUHL R HQ UH RX URV XP FRQFHL R DPE P

jurídico, de�nido e regrado, em maior ou menor medida, expressa
e implicitamente pela Constituição, mas também pela normativa
LQIUDFRQV L XFLRQDO

Assim, por exemplo, no caso da Constituição Federal de 1988,
muito embora o texto não se re�ra diretamente a um Estado So
FLDO FRPR R ID] QRV FDVRV D HPRFUDFLD R (V D R H LUHL R D

República e da Federação, a presença, em profusão, dos elementos

1 Aqui, remeto aomeu texto LUHLWRV )XQGDPHQWDLV 6RFLDLV D 3UHVWDo HV H &ULVH LQ H

vista Espaço Jurídico, Joaçaba, v. 16, n. 2. p. 459-488, jul./dez. 2015 (acesso livre).



que, pelo menos do ponto de vista do Direito Constitucional positi
YR HPRQV UD TXH D QRVVD RU HP FRQV L XFLRQDO YL HQ H D H XP

Estado Democrático e Social de Direito, isso sem agregar aqui um
outro adjetivo indissociável do substantivo Estado, qual seja, o de
um Estado Ecológico.

Nesse sentido, bastaria referir aqui aquilo que já se anuncia
no Preâmbulo, ao que se soma o valor social do trabalho como um
dos fundamentos (e princípios estruturantes) do Estado Constitu
cional brasileiro, os objetivos enunciados no artigo 3º, o amplo leque
H LUHL RV VRFLDLV HFRQ PLFRV FXO XUDLV H DPELHQ DLV RV RE H LYRV

e os princípios da ordem econômica e social.
No caso dos direitos sociais, a opção clara (mas ainda assim

não raramente questionada) do Constituinte de 1988 foi a de con
sagrá-los como direitos fundamentais com mesma estatura norma
tiva dos direitos civis e políticos, de modo a assegurar a todos os
direitos um regime jurídico-constitucional uni�cado e reforçado, o
que não quer dizer, todavia, que não existam peculiaridades a se
UHP REVHUYD DV D D D PXO LIXQFLRQDOL D H RV LUHL RV QD RU HP

FRQV L XFLRQDO

HQ UH RV LUHL RV IXQ DPHQ DLV VRFLDLV R LUHL R j VH XUL D

de social, aqui compreendido como um direito em sentido amplo,
ocupa uma posição particularmente relevante na arquitetura cons
titucional, posto que diretamente articulado com alguns princípios
H UH UDV HUDLV VH RULDLV TXH RULHQ DP R VLV HPD H VH XUL D H VR

cial, estruturado em torno de três dos mais importantes direitos so
ciais, designadamente o direito à proteção da saúde, o direito à pre
vidência social e o direito à assistência social, todos eles guardando
relação direta com o assim chamado direito a ummínimo para uma
existência condigna (mínimo existencial) e, portanto, com a própria
dignidade da pessoa humana.

HOD LYDPHQ H DRV LUHL RV D VH XUL D H VRFLDO DVVLP FRPR

se dá em relação aos demais direitos sociais, econômicos, culturais
e ambientais), diferentemente do que se veri�ca em Portugal, onde a
Constituição de 1976, mesmo tendo passado por diversos processos
de revisão, segue limitando a aplicabilidade imediata das normas
H LUHL RV IXQ DPHQ DLV DRV DVVLP F DPD RV LUHL RV OLEHU D HV

e garantias e direitos análogos, além de não – ao menos não expres
samente – incluir os direitos sociais no elenco dos limites materiais
j UHYLVmR FRQV L XFLRQDO 2 o Constituinte brasileiro de 1988 optou,
como de há muito se sabe, por trilhar outro caminho.



Com efeito, no Brasil, tanto o texto constitucional, quanto a
doutrina dominante e a jurisprudência constitucional, ainda que
não de modo uníssono e respeitada uma série de peculiaridades,
considerados os direitos sociais (e, portanto – e em especial – os
LUHL RV D VH XUL D H VRFLDO FRPR VHQ R LUHL RV H[L tYHLV QD FRQ

dição de direitos subjetivos aptos a serem como tais reconhecidos
e a�rmados pela via judiciária, muito embora, como de certo modo
já adiantado, sejam muitos os pontos controversos a demandarem o
HYL R HTXDFLRQDPHQ R

Um desses aspectos reside no fato de que a maior e�cácia ju
rídica e efetividade das normas de justiça social e/ou dos direitos
fundamentais sociais (a depender do modelo adotado em cada or
dem constitucional) está essencialmente atrelada – além do forte
in uxo do contexto social, econômico e político – aos mecanismos
institucionais e procedimentais criados e desenvolvidos para a sua
proteção e promoção, com destaque aqui para o papel do Poder Ju
diciário, o que levou Mark Tushnet a propor que é possível se falar
HP LUHL RV IRU HV H FRU HV IUDFDV RX PHVPR YDULDo HV VREUH R HPD

Voltando-nos novamente ao caso brasileiro, o que se percebe
é precisamente uma outra con�guração desenhada no texto consti
tucional e desenvolvida em especial pelo labor da jurisdição consti
XFLRQDO TXDO VH D D H LUHL RV IRU HV H FRU HV IRU HV ,VVR VH HYH DR

fato de que, além de um regime jurídico uni�cado e reforçado atri
buído pela Constituição aos Direitos da Seguridade Social, o Poder
Judiciário e o Supremo Tribunal Federal saíram igualmente fortale
cidos do processo constituinte e seguiram sendo enrobustecidos ao
longo da trajetória subsequente.

Somando-se a isso uma série de outros fatores, como a am
pliação do acesso ao sistema judiciário e das possibilidades de sub
meter uma questão ao crivo da Jurisdição Constitucional, seja pela
via difusa e incidental, seja pelos mecanismos de controle concen

2 Cf., por todos, Jorge Miranda 0DQXDO GH LUHLWR &RQVWLWXFLRQDO, vol. IV, 2. ed..,
Coimbra, Coimbra, 1993. p. 275 e ss e p. 339, muito embora admitindo que os
direitos sociais possam ser considerados como limites materiais implícitos
à revisão constitucional (op. cit.. p. 340-341). Em sentido diverso, contudo, v.
Jorge Reis Novais, LUHLWRV 6RFLDLV: Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto
Direitos Fundamentais, Coimbra, Coimbra, 2010, que sustenta a existência de
um regime jurídico-constitucional substancialmente uni�cado dos direitos
IXQ DPHQ DLV

3 Cf. Mark Tushnet,:HDN &RXUWV 6WURQJ 5LJKWV 3ULQFH RQ DQ [IRU 3ULQFH RQ

University Press, 2008.



UD R PDV DPE P HP YLU X H D FUHVFHQ H FULVH H HIH LYL D H

do Estado Social brasileiro, não era de causar surpresa que o Poder
Judiciário passasse a ocupar uma posição cada vez mais central no
que diz respeito à proteção e promoção dos direitos sociais. A assim
chamada judicialização das políticas públicas com base nos diretos
VRFLDLV RUQD VH FRP LVVR XP RV IHQ PHQRV PDLV FRQ URYHUVRV H

LVFX L RV QR LUHL R FRQV L XFLRQDO EUDVLOHLUR D UDLQ R PHVPR D

D HQomR H REVHUYD RUHV H[ HUQRV

É nesse contexto, precisamente, que temos a alegria, ademais
da honra e do privilégio pessoal, de prefaciar a mais recente obra do
LOXV UH HVHPEDU D RU )H HUDO H 3URIHVVRU RX RU 3 )

SO BRUM VAZ, que versa, commaestria que lhe é peculiar, sobre o
tema da JUDICIALIZAÇÃODOS DIREITOS DA SEGURIDADE SO
CIAL: O ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL ESTABILIZADO PELA
VIA JUDICIAL, texto que é fruto da pesquisa realizada pelo autor
em nível de Pós-Doutoramento no ,XV HQWLXP &RQLPEULJDH – IGC
(Centro de Direitos Humanos) da prestigiada Faculdade de Direito
D QLYHUVL D H H RLPEUD

A obra, apesar dos rios de tinta já derramados tratando da
temática dos direitos sociais e do (assim chamado) fenômeno de sua
judicialização, não poderia ser mais atual e oportuna, seja pelo mo
mento social, econômico, político e cultural que estamos a vivenciar,
seja pela forma com que enfrenta o tema, dando a ele um colorido
particular, em especial por vincular a judicialização dos direitos da
Seguridade Social ao desmonte gradual das estruturas do Estado de
Bem-Estar Social, demonstrando que ao Poder Judiciário incumbe o
poder-dever de compensar tais disfunções, sem que com isso esteja
D HVERU DU RV OLPL HV FRQV L XFLRQDLV H VXD D XDomR

O autor, além disso, parte da distinção entre direitos originá
rios e direitos derivados a prestações, para, com base em dados esta
tísticos, identi�car que a grande massa das ações judiciais relativas
DRV LUHL RV D VH XUL D H VRFLDO QD D PDLV EXVFDP R TXH R FXP

primento daquilo que o legislador democraticamente legitimado já
estabeleceu, ou seja, que todos possam fruir igualmente daquelas
prestações disponibilizadas pelas políticas públicas. O assim cha
mado controle das políticas públicas, é, em realidade, o controle de
sua �el e isonômica execução.

Mas Paulo Brum Vaz vai adiante, propondo o reconhecimen
R H XP LUHL R IXQ DPHQ DO QD FRQ LomR H LUHL R VXE H LYR D

um processo administrativo e�caz e igualitário, como meio de re



dução dos níveis de judicialização, ademais de cerrar �leiras com os
que tem advogado a valorização e mesmo priorização das deman
das coletivas e o recurso aos assim chamados processos e decisões
HV UX XUDQ HV

Isso, contudo, não esgota o elenco de problemas e desa�os
identi�cados, discutidos e avaliados pelo autor nesta obra, sempre
cuidando para se posicionar criticamente e não renunciando à pro
positura de possíveis soluções e alternativas, para o que contribui
tanto a sua sólida formação acadêmica, quanto a sua notória expe
riência, capacidade e dedicação como Magistrado, também e com
particular atuação dedicada aos direitos da seguridade social.

Por tudo isso e muito mais, a obra que ora é publicada, está
inexoravelmente vocacionada para o sucesso, devendo contribuir
tanto para o desenvolvimento do debate acadêmico, quanto para
uma boa prática a serviço da efetividade necessária e possível dos
LUHL RV D VH XUL D H VRFLDO

Assim, nos resta expressar efusivos votos de felicidade e su
cesso ao autor e aos afortunados leitores!

Porto Alegre, 30.05.2021.

, : I D D W
Professor Titular e Coordenador do PPGD da PUCRS, Desembargador
Aposentado do TJRS e Advogado.
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Este livro é o resultado da pesquisa realizada no Programa
de Pós-Doutoramento emDemocracia eDireitos Humanos do IGC –
Ius Gentium Conimbrigae – Centro de Direitos Humanos - Univer
VL D H H RLPEUD 3RU X DO VRE D RULHQ DomR R 3URIHVVRU RX RU

João Nogueira de Almeida.
Faz mais de 30 anos que comecei a julgar, como Juiz Federal e

depois como Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região, processos sobre os direitos da Seguridade Social, que
chamamos de Processos Previdenciários. Desde 1990, forammilha
res de processos julgados.

Sempre procurei evitar conferir aos processos um tratamento
objetivado e jamais olvidei que por trás de cada processo tem vida e,
muitas vezes, uma última esperança de dignidade. Se me pergun
DUHP VH LItFLO DQDOLVDU DVVLP H PR R mR DU HVDQDO FD D FDVR

cada processo, como deve ser, aliás, eu diria que não tem sido fácil,
mas tenho uma retaguarda que me assessora e que pensa como eu
penso. Mas, o prêmio que eu e minha equipe recebemos é compen
sador: ver o resultado da prestação jurisdicional re etida na melho
ria da qualidade de vida de milhares de pessoas. Então, vale a pena!

V FRLVDV HUDP EHP PDLV LItFHLV QR LQtFLR XDQ R DVVXPL

a magistratura, minha primeira lotação foi em uma Vara Federal
como milhares de processos previdenciários represados. Naquela
época, se conheciam poucas lesões de direitos judicializáveis. A
mais recorrente era baseada na Súmula n° 260 do TFR. Depois sur
giram as revisionais fundadas na Súmula nº 02 do TRF4, e assim
por diante. As sentenças, pasmem, eram mimeografadas. Não se
tinham os benefícios da informática. A velha IBM elétrica era o que
melhor se podia contar em termos de tecnologia.



A defesa do INSS era feita por advogados credenciados, que
recebiam por petição. Havia muito abuso do direito de defesa.
Confundiam-se, a miúde, as diversas lesões de direitos estampadas
nos pedidos, modorrentas mesmices em trepidantes diversidades já
existentes. Foi um tempo muito mais difícil, sem o apoio da infor
mática, com jurisprudência anotada em �chinhas e servidores sem
a capacitação devida, principalmente nas varas do interior.

Naquele contexto, a advocacia previdenciária era incipiente.
Os poucos advogados realmente previdenciaristas estavam nas ca
pitais. A justiça previdenciária precisava suprir as de�ciências téc
nicas, e somente lhe era dado fazê-lo sem violar os princípios pro
cessuais, como o da demanda, do dispositivo, da coisa julgada etc.
Isso acabou sendo positivo, porque neste afã se lançaram as bases
do novo processo previdenciário, caracterizado pela remodelagem
de alguns princípios processuais insu�cientes para a adequada tu
tela jurisdicional dos direitos da Seguridade Social.

Já contávamos com grandes previdenciaristas, os mestres
eternos cujos nomes não vou citar para não cometer o imperdoável
equívoco de esquecer algum. Mas, foi a judicialização (outro ponto
positivo) que forjou, na experiência e no estudo, uma nova escola
de previdenciaristas comprometida com os ideais de concretização
RV LUHL RV IXQ DPHQ DLV VRFLDLV HQ UR RV TXD URV D PD LV

tratura federal. Em julgados e obras doutrinárias se construíram
os alicerces do novo processo previdenciário. São tantos nomes que
DPE P QmR PH DUULVFR D UHIHUL ORV

O advento da Constituição de 1988, marco do apogeu do
Estado de Bem-Estar Social no Brasil, desencadeou intermináveis
ondas de judicialização dos direitos da Seguridade Social. Primei
ro, sobre a autoaplicabilidade dos seus dispositivos. Milhares de
ações discutiam, até que o STF ditou a sentença �nal, se os novos
direitos tinham aplicação imediata. Depois, sobre o seu alcance, e
novamente o STF teve que dar a palavra �nal para aplacar a judi
cialização sobre o sentido do texto constitucional. De lá para cá, o
fenômeno da judicialização dessa tipologia de con itos somente
fez por aumentar.

O INSS sempre se inclinou pela interpretação que levasse à
concessão do menor número, do menor valor e do menor reajuste
aos benefícios previdenciários. Este cenário, sabemos todos, provo
FD D X LFLDOL]DomR D D LD PDLV X LFLDOL]DomR



Nesta obra eu procuro encontrar explicações para o que acon
teceu e está acontecendo. Precisamos compreender este fenômeno,
que, embora tenha sido fundamental para a concretização dos di
reitos da Seguridade Social, não esconde o seu lado patológico.

Precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. Quando se
tem um Estado de Bem-Estar mantido quase que exclusivamente
pelo Poder Judiciário, de modo fracionário e atomizado, corre-se
sempre o risco dos retrocessos. As decisões judiciais assim forja
DV QmR DUDQ HP D VXV HQ DELOL D H RV LUHL RV QHPPHVPR D VXD

distribuição mais equitativa, embora não se possa delas abrir mão,
sobretudo enquanto os direitos subjetivos permanecerem sendo
violados por decisões administrativas.

Agradeço aos editores pela oportunidade. Obrigado pela
OHL XUD
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Em nenhum lugar do mundo, o fenômeno sociopolítico da
judicialização é tão pungente e tem sido objeto de tantos estudos
entre juristas, sociólogos e cientistas políticos, como no Brasil. As
LYHUVDV DERU D HQV TXDVH TXH LQYDULDYHOPHQ H LVFX HP DV RUL

gens e contributos da judicialização no Brasil, suas características e
a identi�cação no âmbito das decisões dos tribunais, notadamente
do Supremo Tribunal Federal. A crítica da judicialização da política
FHU DPHQ H R DVVXQ R PDLV FRUULTXHLUR QD PDLRULD DV YH]HV D

partir de uma suposta violação do princípio político-democrático
da separação dos Poderes, enquanto limitador da intervenção judi
cial na arena política.1

Do ponto de vista sociológico, está em tempo de reconhecer
que a judicialização encontra-se, por motivos variados e complexos,
incorporada ao KDELWXV VRFLDO H R R R EUDVLOHLUR 3HVVRDV ItVLFDV H

jurídicas, associações, sindicatos, partidos políticos, defensoria pú
blica, ministério público e outros mais se encontram autorizados e
predispostos a litigar, uns contra os outros e, notadamente, contra
os Poderes Públicos e sobre direitos sociais prestacionais que o Es
tado do Bem-Estar Social, em franco processo de minimização, já
QmR HP FRQ Lo HV H VD LVID]HU D R RV

A judicialização é o preço que pagamos pelo reconhecimento
dos direitos subjetivos. O sujeito de um direito é sempre um po
HQFLDO DX RU H XPD DomR X LFLDO V DOLFHUFHV R LUHL R PR HUQR

1 O estudo da judiciarização da política, que se caracteriza pela ampliação do
raio de ação dos tribunais e dos juízes na arena política (do Legislativo e do
Executivo), ganhou espaço a partir da obra de referência de TATE, C. Neal;

, ( RUE UQ 7KH JOREDO H SDQVLRQ RI MXGLFLDO SR HU New York: New
York University Press, 1995.



26

3$8/2�$)2162�%580�9$=

foram construídos sobre o processo de subjetivação – a valorização
do indivíduo na relação jurídica, processo de subjetivação, ou seja,
a hipersubjetivação, que traz à cena o individuo, a quem o sistema
jurídico precisa reconhecer e efetivar direitos subjetivos, além de
sancionar nos ilícitos. Essa absolutização do eu – o indivíduo como
titular de direitos e centro do sistema, se manifesta por meio da
positivação de direitos, notadamente os fundamentais. O Estado
de Direito tornou-se “as montanhas de direito”,e este fenômeno se
re etiu no aumento dos con itos de interesses judicializados em
RUQR H LUHL RV LQ LYL XDLV FROH LYRV H LIXVRV LUHL RV DV PL

QRULDV LUHL RV DV PDLRULDV LQYDULDYHOPHQ H HP IDFH R (V D R

A judicialização constitui característica intrínseca dos pa
íses do constitucionalismo e do capitalismo, ambos tardios, com
extensas pautas recônditas de reconhecimento e concretização de
direitos fundamentais. No Brasil, este fenômeno é ampliado devido
às tendências de retração no deferimento destes direitos aos res
pectivos titulares nas vias administrativas originárias, vale dizer:
pela retração dos demais Poderes constituídos, notadamente o Po
der Executivo. Cada vez mais, decorrência das crises do Estado de
Bem-Estar Social, exacerbadas pelo ideário neoliberal e pela lógica
utilitarista que descansa na chamada Análise Econômica do Direi
to – AED, o nível de atendimento das prestações sociais é limitado.

No Brasil, litiga-se freneticamente por direitos sociais sub
jetivos positivos a prestações de fato e normativas. Para que os di
reitos sejam respeitados, para que a Administração interprete ade
quadamente as situações de fato e de direito que respaldam tais
direitos. Litiga-se também em torno de políticas públicas, quando
não existem para que sejam criadas e, quando existentes, para que
sejam melhoradas. Litiga-se por melhores serviços públicos e por
condições dignas de trabalho e sobrevivência, com base na Consti
XLomR RX HP OHL LQIUDFRQV L XFLRQDO

Uma mirada sistêmica permite ver que existe também um
FRQVHQVR QR VHQ L R H TXH D X LFLDOL]DomR DV UHODo HV VRFLDLV H

da política encontra-se assimilada ao papel e às funcionalidades do
sistema jurídico, cujas estruturas evoluíram para o seu enfrenta
PHQ R 2 ( PDLV TXH R VLV HPD X LFLDO HVHQYROYHX DX RUUHIHUHQ

2 O Poder Judiciário brasileiro é composto por 91 tribunais: Supremo Tribunal
Federal (STF); Superior Tribunal de Justiça (STJ); Superior Tribunal Militar
(STM); Tribunal Superior do Trabalho (TST); Tribunal Superior Eleitoral (TSE);
5 Tribunais Regionais Federais (TRFs); 24 Tribunais Regionais do Trabalho
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cialmente, modelos estruturais voltados a responder a estas legíti
mas expectativas comportamentais sociais, tendo criado, domesmo
modo, programas e suplementos, baseados na Constituição como
acoplamento estrutural entre o sistema jurídico e o sistema político,
que o permitem “decidir” com base no seu código binário de refe
rência, direito e não direito, estabilizando ditas expectativas.

Com espeque nessas premissas é que pretendo discutir na
presente monogra�a os impactos da judicialização no plano da con
cretização dos direitos fundamentais da Seguridade Social, abdi
cando de uma análise mais acurada e profunda acerca de outros
temas correlatos, como, por exemplo, a intrigante investigação so
bre os modelos formais explicativos das posições judiciais sobre a
judicialização da política e os modelos hermenêuticos e de decisão
que o Poder Judiciário brasileiro tem empregado para responder à
judicialização. Mesmo os limites da judicialização, tema que muito
pouco tem a ver com a judicialização dos direitos da Seguridade
Social, pretendo enfrentar de forma bastante sucinta.

É importante, como premissa epistemológica da pesquisa,
deixar previamente assinalado que a justiciabilidade dos direitos
fundamentais sociais que não são objeto de regulamentação pelas
instâncias políticas, ou seja, a judicialização da política, que se pode
chamar de “intervenção direta de primeiro nível do judiciário em
políticas públicas”, conquanto seja tema de extremada relevância,
HV D LV LFDPHQ H QmR FRQV L XL R URVVR D X LFLDOL]DomR RV L

reitos da Seguridade Social. Portanto, este nível de judicialização
merecerá um estudo mais super�cial, generalista e voltado apenas
para mostrar suas possibilidades como contributo do neoconstitu
cionalismo para a efetivação dos direitos humanos fundamentais.
e QHV H QtYHO H X LFLDOL]DomR TXH R HED H DFHUFD D D XDomR R

Poder Judiciário na arena política encontra o seu ponto de estofo.
Até que ponto um órgão jurisdicional estaria legitimado a deter
minar ao legislativo ou ao executivo a realização prática de um di
reito fundamental, sem considerar a eventual índole programática
da norma constitucional ou mesmo a necessidade de providências
integrativas de amplo espectro na via legislativa ou executiva, que

(TRTs); 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs); 3 Tribunais de Justiça Militar
Estaduais (TJMs); e 27 Tribunais de Justiça no âmbito da Justiça Estadual (TJs).

3 Re�ro-me às políticas públicas, topicamente, enquanto mecanismo por
excelência de ação estatal com vistas à realização prática dos direitos da
Seguridade Social.
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vão desde a formulação de políticas públicas adequadas até a sua
FDEDO H[HFXomR 4

O objeto primaz do estudo será a judicialização de segundo
nível das políticas públicas, que diz respeito às pretensões judiciali
zadas de direitos subjetivos a prestações estatais de fato no âmbito
da Seguridade Social, a partir de preceitos normativos preexisten
HV RUD LVFX LQ R QD YLD X LFLDO TXHV HV H ID R RUD LVFX LQ R

questões de interpretação do direito, revela uma incidência intensa,
desa�ando um estudo mais acurado sobre as suas causas, possi
bilidades e possíveis remédios para a redução a níveis aceitáveis e
suportáveis pela Administração da Justiça brasileira.

Em um sentido amplo, o Poder Judiciário faz política quando
se proclama como o poder de defesa dos direitos reconhecidos dos
cidadãos contra as ações das instituições político-representativas
e não quando se assume como o poder de revelação dos valores
fundamentais da comunidade, espaço reservado às instâncias de
mocráticas. A compreensão da expressão “fazer política” não se
resume à interferência direta dos juízes em políticas públicas, à
judicialização de primeiro nível, abrangendo também, embora de
forma indireta e re exiva, podemos assim dizer, a judicialização de
segundo nível, essa que massivamente se coloca como desa�o diu
turno dos membros do Judiciário para solver con itos sobre ques
tões de fato e de interpretação das normas preexistentes de direitos
da Seguridade Social.

O pano de fundo do debate acerca da judicialização dos direi
tos da Seguridade Social é o estágio atual do Estado do Bem-Estar
Social, a sua crise multifacetada que se alastramais acentuadamente
no Brasil desde a última década do século passado, e que apresentou
contornos dramáticos nestes primeiros vinte anos do novo milênio.

O Brasil, segundo sua Constituição, está organizado sob a
forma de Estado Democrático de Direito (art. 1º), e tem como funda
PHQ RV D FL D DQLD D L QL D H XPDQD H RV YDORUHV VRFLDLV R UD

EDO R H D OLYUH LQLFLD LYD LQFLVRV ,, D , FDUDF HUtV LFD VHPLQDO

deste modelo, no que interessa o presente estudo, é a prestação de
serviços sociais pelo Estado de maneira integrada com o mercado,

4 Ver, sobre o tema, SAVARIS, José Antonio. Judicialização de políticas públicas
e o ajustamento das normas processuais civis às demandas individuais
H VH XUL D H VRFLDO ,Q -RXUQDO RI ,QVWLWXWLRQDO 6WXGLHV – 5HYLVWD (VWXGRV

,QVWLWXFLRQDLV, vol. 5, n. 3. p. 1168-1184, set./dez. 2019.
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buscando atender a dois objetivos, o pleno emprego e a redistribui
ção de rendas como mecanismos de proteção social.

Os direitos da Seguridade Social, em sua conformação bási
FD VmR LUHL RV VRFLDLV IXQ DPHQ DLV HV ULED RV PD HULDOPHQ H QD

dignidade da pessoa humana, na solidariedade, na cidadania e nos
valores sociais do trabalho (Constituição, art. 1°, II, III e IV). Visam
a dar cumprimento, no caso brasileiro, aos objetivos da Repúbli
ca de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a partir
da erradicação da pobreza e da redução das desigualdades sociais
(Constituição, art. 3°, I e III).

Um dos traços fundamentais do Estado Social Democrático
de Direito brasileiro é a adoção do modelo de Política Social Re
LV ULEX LYD FX D EDVH D LV ULEXLomR H EHQV H VHUYLoRV VRFLDLV

extramercado, garantindo aos cidadãos proteção universal contra
os riscos sociais. Esta proteção, no que aqui importa, se expressa
pela concretização dos Direitos Fundamentais da Seguridade So
cial, que ostentam um caráter democrático e vivencial, na medida
HP TXH DUDQ HP LUHL RV RX URV FRPR RV H OLEHU D H H L XDO D H

pressupostos para a existência e o desenvolvimento de pessoas que,
no exercício de suas liberdades individuais, coletivas, sociais, polí
ticas, econômicas e culturais, permitem que o processo democrático
permaneça ativo.

O Sistema de Seguridade Social brasileiro está baseado na
tríade: saúde, previdência e assistência sociais (art. 194 da Consti
tuição). A Previdência (seguro social) prestada mediante contribui
o HV FRP R RE H LYR H DVVH XUDU DRV UDEDO D RUHV UHQ D LDQ H

dos riscos sociais decorrentes da ausência do trabalho. A Saúde, di
reito universal prestado gratuitamente pelo Sistema Único de Saú
de - SUS. E a Assistência Social, cujas prestações não contributivas
mais importantes são o programa Bolsa Família, o benefício por
idade concedido ao trabalhador rural independente de contribuição
e o Benefício Assistencial de Prestação Continuada - BPC.

Sucede que o Estado do Bem-Estar Social, assim como as suas
LQV L XLo HV HV H R D YHQ R D H HPRQLD R PHUFD R HQFRQ UD

-se existencialmente ameaçado. Sim, crises de todas as ordens, �c
tícias ou reais, suscitam dúvidas quanto à sua sobrevivência e fu
turo. Com o avanço do ideário ultraliberal, forjando argumentos e
minando a democracia que o sustentava, em vários quadrantes do
mundo ocidental, assiste-se ao desmonte do Estado do Bem-Estar
Social. A questão é: países emergentes e periféricos, caracterizados
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pelo capitalismo tardio, como o Brasil, estão preparados para dar
vida digna, controlar a pobreza e a desigualdade, mantendo um
razoável nível de desenvolvimento econômico, sem um Estado de
Bem-Estar Social forte?

No caso brasileiro, depois do esboroamento dos movimentos
da social-democracia e da vitória irrefutável das forças de direita,
que ocupam o poder no momento, os direitos fundamentais sociais
da Seguridade Social passaram a sofrer o ataque do Legislativo, a
partir de iniciativas reformistas que investem contra os conteúdos
FRQV L XFLRQDLV DLQ D HP IDVH H FRQFUH L]DomR VRE R IDODFLRVR DU

gumento de agravamento da crise orçamentária. Ao mesmo tempo,
R ([HFX LYR ERLFR D RV LUHL RV DLQ D FRQVD UD RV QRV H[ RV OH DLV

X LOL]DQ R VH H RULHQ Do HV LQV L XFLRQDLV D PLQLV UD LYDV TXH UH

tardam, restringem e limitam ao extremo as concessões prestacio
nais no âmbito da Seguridade Social.5

O próprio Poder Judiciário incorporou a ideologia ultralibe
ral e se inclina para um endurecimento jurisprudencial. Basta ver
as tendências jurisprudenciais hoje sufragadas principalmente pe
los Tribunais Superiores, invariavelmente inspiradas pela Análise
Econômica do Direito e sua máxima utilitarista, a partir da lógica
atuarial do sistema econômico (pagamento e não pagamento) e não
pela lógica do sistema jurídico (direito e não direito), em autênticas
corrupções sistêmicas que limitam os direitos da Seguridade So
cial, hoje tidos como obstáculos ao crescimento econômico e incen
tivadores do paternalismo e da ociosidade.

É neste ponto que ingressa no jogo a questão da judiciali
zação da Seguridade Social. O recurso ao Judiciário passa a ser a
última resistência ao solapamento dos direitos fundamentais da
Seguridade Social que haviam sido reconhecidos em textos legais
de natureza constitucional e infraconstitucional no decorrer do úl

5 Bem lembra a professora Catarina Santos Botelho, que, do ponto de vista
político, “o importante a reter é que o conceito de Estado social QmR GHYH VHU UHIpP
de nenhuma concepção ideológica ou política. No essencial, o Estado social
surge como resultado da veri�cação de que o Estado tem responsabilidades ao
nível da garantia de um mínimo de bem-estar, a partir do momento em que
intervém na sociedade. A este respeito, re�ra-se que é da própria existência e
legitimação do Estado que se retira esse dever de promoção do bem-estar dos
seus cidadãos”. (BOTELHO, Catarina Santos. Os direitos sociais num contexto
de austeridade: um elogio fúnebre ao princípio da proibição do retrocesso
social? ,Q 5HYLVWD GD 2UGHP GRV GYRJDGRV, vol. I/II. p. 259-294, 2015. p. 265).
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timo quartel do século XX, tem sido o Poder Judiciário, a face mais
aparente e sensível do Welfare State nos países subdesenvolvidos.

Vai-se discutir nestamonogra�a justamente o papel do Poder
Judiciário diante das tendências de limitação do nível de proteção
social a cargo do Estado de Bem-Estar Social, seja porque a retração
alcança e frustra expectativas sociais concretas e legítimas, impe
dindo a normatização (criação de novos direitos), seja porque há
DLQ D XPD DPD H LUHL RV VRFLDLV QRUPD L]D RV DLQ D QmR FRQ

cretizados e ameaçados em sua positivação ou alcance, ou ainda
porque há uma tendência de retração administrativa que impede
o reconhecimento dos direitos, sobretudo no nível hermenêutico.

(PERUD VH DP UHOHYDQ HV DV DERU D HQV FUt LFDV DV FRQVH

quências até certo ponto negativas do Estado do Bem-Estar Social,
desde Tocqueville, passando por Luhmann, Habermas e Garapon,
autores procedimentalistas, notadamente acerca da negativa do ex
cesso de intervenção pública, da in uência limitadora das liberda
des públicas, da juridi�cação do mundo da vida e das relações so
ciais e da tendência de paternalismo e infantilização dos cidadãos,
com re exos diretos na obsolescência das instâncias sociais natu
rais e na exacerbação da judicialização dos Direitos Sociais, este não
será o enfoque deste ensaio, que parte da existência consolidada do
Welfare State, sobretudo diante do desinteresse das forças capita
OLV DV H DVVXPLU VD LVID RULDPHQ H VXDV D ULEXLo HV RX DR PHQRV

compensar a sua ausência. Não há como voltar atrás. Mal ou bem, o
Welfare State é uma realidade!

A pesquisa, focando a realidade brasileira, em última aná
lise, está centrada no desiderato de superação das tendências de
HPRQL]DomR D X LFLDOL]DomR D VH XUL D H VRFLDO DR PHQRV HQ

TXDQ R QmR UHVROYHUPRV RLV UDYHV LQ X RUHV H UHFRUULELOL D H DR

Poder Judiciário: (1) os retrocessos sociais no plano jurídico, é dizer,
a supressão e a limitação de direitos legal e constitucionalmente re
conhecidos por meio da ávida atuação do Congresso Nacional ao
levar ao chancelar açodadamente sucessivas “Reformas Previden
ciárias” que, ao invés de corrigirem distorções e privilégios, culmi
nam sempre por atingir direitos de trabalhadores de menor renda,
como é o caso da Emenda Constitucional 103/2019; (2) a retração e
a tendenciosidade das instâncias administrativas, que não atendem
adequada e su�cientemente as demandas sociais diante dos riscos
existenciais sempre crescentes, que se substanciam em direitos sub
jetivos fundados em princípios e regras constitucionais.
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Intenta-se mostrar que, com mais intensidade nos países po
bres e em desenvolvimento do capitalismo tardio, com elevados
índices de pobreza, desigualdades e recessão econômica, como é
o caso do Brasil, o Estado do Bem-Estar Social ainda persiste ne
cessário, como condição de possibilidade da concretização, talvez
agora muito mais manutenção, dos direitos fundamentais da Se
guridade Social.

Corolário desta premissa, exsurge a hipótese sustentada no
sentido de que a redução do nível dos direitos da Seguridade Social,
pode ser compensada pelo Poder Judiciário, que intrinsecamente
incorpora um compromisso de garantia, reconhecimento e concre
tização dos direitos humanos fundamentais sociais, sob pena de
termos retrocessos sociais que podem levar a maioria da população
brasileira à extrema pobreza, com prejuízos para o próprio sistema
econômico e as condições de vida em sociedade no país.

Sendo certo que tais direitos, ameaçados de extinção, consti
XHP DEDVH H VXV HQ DomR D HPRFUDFLD H RV QtYHLV H FL D DQLD

este texto pretende evidenciar que a judicialização, prescindindo de
qualquer ativismo, embora apresente efeitos colaterais indesejados
do ponto de vista social, político e econômico, ao longo das últi
mas décadas e justamente neste período em que a falácia neoliberal
tornou-se consenso no mundo, têm cumprido importante papel no
sentido da concretização, no plano sensível da realidade social, dos
direitos da Seguridade Social. É, podemos assim dizer, ainda um
mal necessário.

OYL UD VH HPRQV UDU TXH D H[DFHUEDomR DV HVL XDO D HV

materiais, um dos efeitos que se atribui à judicialização, principal
mente pelos críticos que não observam a existência de pelo menos
dois tipos de judicialização, pode ser controlada por mecanismos
e técnicas de otimização e ampliação da e�cácia intersubjetiva das
X HODV XULV LFLRQDLV

Apesquisa, implicado revisão literária, será do tipo GHVFULWLYR
HQYROYHQ R FRQ X R LPHQV HV H SORUDWyULDV – na medida em que
representa uma primeira aproximação, em nível cientí�co, com o
objeto, na perspectiva exposta – e H SOLFDWLYD, já que se propõe a ana
lisar os dados das pesquisas hoje existentes (Instituto Brasileiro de
Geogra�a e Estatística - IBGE, Tribunal de Contas da União - TCU,
Conselho Nacional de Justiça – CNJ e Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS, sobre a judicialização dos direitos sociais. As meto
dologias indutivas e dedutivas se entrecruzam no texto, a partir da



$�-8',&,$/,=$d®2�'26�',5(,726�'$�6(*85,'$'(�62&,$/

recursividade às sínteses dogmáticas dos tratadistas e as exposi
ções dedutivas de conotações mais �losó�cas. Para a realização da
pesquisa, adota-se o método de abordagem hipotético-dedutivo, e o
método de procedimento bibliográ�co.

Não há compromisso com alguma matriz teórica especí�ca.
Procurei condensar as importantes contribuições da sociologia po
lítica e da teoria crítica, sem perder o contato com a ciência jurídica.
No estudo do Welfare State, o critério normativo, notadamente, a
positivação dos direitos sociais no texto constitucional, representa,
certamente, um critério referencial muito importante, sobretudo ex
pressa a estabilização e a generalização das expectativas cognitivas
e normativas da sociedade em um determinado momento histórico
e, sobretudo, porque irá nortear as decisões legislativas, executivas
e judiciais no plano hermenêutico. Para responder à pergunta ca
pital acerca da legitimidade dos Juízes para o MXGLFLDO UHYLH EHP

lembrou o professor Canotilho, será preciso “a�velar a máscara
de jurista constitucional e captar nas estruturas normativas e na
aplicação-concretização regras e princípios jurídico-constitucionais
a interdependência e independência dos poderes do estado”.6

Acredito que há no texto um sentido muito próximo da HFR

ORJLFDO DSSURDFK, que coloca a intervenção da Justiça como protago
nista e mesmo cúmplice do reconhecimento e da concretização dos
valores e interesses dos grupos e indivíduos que, perante ele, rei
vindicam direitos e posições prestacionais sociais negados ou blo
queados pelas instâncias políticas, em princípio, representativas.

No primeiro capítulo, procuro situar a temática da judiciali
zação das relações sociais e da política dentro do macrocontexto da
pós-modernidade, em que as instituições desempenham hoje suas
diferenças funcionais. A este propósito, discuto as transformações
ocorridas na Sociedade, no Estado, no Direito e na Justiça.

No segundo capítulo, abordo o tema que nominei “utopias,
paradoxos e possibilidades do Welfare State do Século XXI”. As
aproximações jurídicas, políticas, sociais e econômicas acerca do
tema, almejam demonstrar que o Estado do Bem-Estar Social, so
bretudo nos países do capitalismo tardio, tem seu lugar garantido,
embora se possam discutir os níveis de participação da sociedade

6 CANOTILHO, J. J. Gomes. Um Olhar Jurídico-Constitucional sobre a
Judicialização da Política. ,Q 5HYLVWD GH LUHLWR GPLQLVWUDWLYR GD ) 9 n. 245,
p. 87-95, 2007. p. 89-90.
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civil, da família e do próprio capitalismo no desenho das estruturas
dos sistemas de Seguridade Social.

No terceiro capítulo, enfrento o complexo tema das chama
das crises do Estado do Bem-Estar Social e as tendências de redução
do nível de reconhecimento e concretização dos direitos da Seguri
dade Social. Dedico especial atenção para as crises política, �nan
ceira ou �scal, ideológica, �losó�ca, estrutural e demográ�ca, ten
tando mostrar que tais crises, que não abalam a essência do Estado
Social e sim seus limites, estão radicadas muitomais no progressivo
domínio da ideologia do mercado. A utopia não morreu!

No quarto capítulo, disserto sobre a ontologia da juridi�
cação das relações sociais e da judicialização dos Direitos Sociais,
discutindo o papel e o contributo do Estado de Bem-Estar Social
como fator impulsor da judicialização. Procurarei demonstrar que,
apesar das externalidades negativas, não se encontram substitutos
a altura do Estado de Bem-Estar Social para a cobertura dos ris
cos sociais cada vez mais intensi�cados. Dedico especial atenção
para a tarefa de desmisti�car o fenômeno da judicialização no Bra
sil, mostrando que o Poder Judiciário, no grosso da sua atuação no
campo dos direitos da Seguridade Social, não interfere, ao menos
diretamente, em políticas públicas. É ín�ma a atuação judicial que
se pode chamar de intervenção no primeiro nível das políticas pú
blicas, em contraposição a uma esmagadora maioria de con itos
judicializados que dizem respeito à intervenção no segundo nível
das políticas públicas, ou seja, con itos que dizem respeito a direi
tos reconhecidos no plano legislativo, com titulares e condições de
elegibilidade de�nidas. Cuida-se de ilegalidades pela via interpre
tativa de fato e de direito. Portanto, longe de representar violação à
separação dos Poderes, caracteriza a atuação do Poder Judiciário em
resposta à judicialização, pura e simplesmente respeito ao princípio
FRQV L XFLRQDO D LQDIDV DELOL D H R FRQ UROH XULV LFLRQDO

No capítulo quinto, analiso os impactos da crise econômica
no acesso aos direitos da Seguridade Social e as repercussões no
âmbito da judicialização e das decisões judiciais. Os cenários con
textuais socioeconômicos são confrontados em duas perspectivas:
a das reformas legislativas e suas in uências na demanda e a do
acesso mais restrito e seletivo aos benefícios da Seguridade Social.
A repercussão do desemprego e da informalidade, agravando um
TXD UR FU QLFR H HVL XDO D HV HFRQ PLFDV VRFLDLV H FXO XUDLV

enquanto fatores ou variáveis inolvidáveis na hermenêutica judicial
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dos direitos da Seguridade Social apenas referida neste capítulo,
será aprofundada no seguinte.

No capítulo sexto, que considero fundamental à compreensão
da mensagem desta monogra�a, considerando que a judicialização
em si não será su�ciente, se não houver uma revolução humaniza
dora na maneira que os juízes decidem os con itos judicializados,
me debruço sobre os temas justiça social, hermenêutica e teoria da
decisão dos con itos sobre direitos da Seguridade Social. Toman
do como base motivos determinantes um precedente vinculante
do Superior Tribunal de Justiça (TEMA 692, STJ, REsp. 1352721/
SP), procuro demonstrar que o processo previdenciário é VXL JHQHULV
portanto, deve receber o in uxo de institutos e princípios típicos
que lhe conferem relativa autonomia em relação aos demais pro
cessos. Ilustro como farta jurisprudência as inúmeras tendências
H UHFRQ HFLPHQ R HV D DX RQRPLD VREUH X R QR TXH FRQFHUQH j

aplicação dos princípios constitucionais de proteção social e à defe
sa dos fundamentos, tanto de uma hermenêutica como de uma teo
ria da decisão, próprios e adrede construídos jurisprudencialmente
para a solução adequada dos con itos previdenciários.

No sétimo capítulo, encaminho aproximações acerca da ju
dicialização dos Direitos da Seguridade social (saúde, previdência
e assistência social), seus contributos, as estatísticas, as circunstân
cias, as idiossincrasias. A partir do reconhecimento do direito cons
titucional fundamental à tutela administrativa igualitária, propo
nho a otimização e revitalização da concretização dos direitos pelas
vias políticas e administrativas, como fatores que podem reduzir
UDV LFDPHQ H D X LFLDOL]DomR HP RUQR RV LUHL RV IXQ DPHQ DLV

da Seguridade Social.
No capítulo derradeiro (oitavo), procuro desmisti�car alguns

DEXV H FUt LFDV HP RUQR R HED H X LFLDOL]DomR LQ LYL XDO YHUVXV

judicialização coletiva. De toda sorte, sugiro um redesenho para
os modelos de tutela jurisdicional da Seguridade Social, sobretudo
para mitigarmos as externalidades negativas da judicialização in
dividual. Proponho o incremento de novas metodologias e modelos
de tutela jurisdicional, com destaque para o necessário incentivo
DV X HODV FROH LYDV )LQDOPHQ H FRPR PHFDQLVPR H IHF DPHQ R

do sistema de precedentes judiciais hoje instituído no Brasil pelo
novo Código de Processo Civil de 2015, destaco a necessária vincu
lação da Administração aos precedentes judiciais �rmados dentro
do microssistema processual de solução de demandas repetitivas,
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como condição de possibilidade para se assegurar mais isonomia
na distribuição dos conteúdos materiais dos direitos fundamentais
sociais reconhecidos judicialmente, prevenindo a judicialização
D RPL]D D H R FRQVHTXHQ H UHFRQ HFLPHQ R IUD PHQ D R RV LUHL

tos da Seguridade Social.
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da Política, do Direito e da Justiça
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Este capítulo é ainda de cunho introdutório. Trata-se de um
esforço epistemológico no sentido de situar a temática da judiciali
zação das relações sociais e da política dentro do macrocontexto da
pós-modernidade, em que as instituições desempenham hoje suas
LIHUHQoDV IXQFLRQDLV

Não se pretende aqui discutir se os paradigmas da moder
nidade estão ou não superados, exauridos ou se vêm sendo apenas
reescritos. Optou-se por �car em uma zona de quase consenso que
observa suceder uma autêntica transição interparadigmática, carac
terizada pela evolução e pela ideia de complementação, ao invés de
superação e superposição.

Esta espécie de intersecção a que corresponde o trânsito re
exivo para a pós-modernidade é aceita no pensamento �losó�co

justamente em razão da superveniência do fenômeno que Lyotard
QRPLQRX H FULVH GRV PHWDUUHODWRV, caracterizado pela esterilidade ao
tentar analisar as transformações contemporâneas sob um viés uni
versalista e abstrato, diante do discurso �losó�co de legitimação.
Constituindo um processo que não está presente apenas na esfera
do saber, mas também no campo da cultura, do político, do social,
do econômico e do jurídico, o projeto de unidade das narrativas,
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típico da modernidade, não consegue mais cumprir essa função na
VXD EDVH H VXV HQ DomR 7

O desa�o jus�losó�co da contemporaneidade, assumida a
necessidade de ressigni�cações e não de se reconhecer a “morte”
das instituições modernas, principalmente do Estado, do Direito e
da Justiça – ainda insubstituíveis no contexto das relações sociais
– é compreender os novos contornos de suas funcionalidades, seus
novos papéis e seus modos reescritos de atuar na sociedade poli
contexturada e pluralista.

02 (51, ( ( 3 6 02 (51, ( 3257(6
(3,67(02 , 26

A evolução histórica da humanidade é marcada por ciclos.
Há, por assim dizer, uma espécie de espiral de fases que vão se
sucedendo no tempo, e que, de uma forma mais ou menos regular,
representam rupturas (cortes), ascensão, auge e declínio. Hodierna
mente, observa-se o lento processo de releitura dos paradigmas da
era moderna, que corresponde ao início da ascensão de outra fase
histórica: a pós-modernidade ou hipermodernidade.

As fases não são estanques, nem necessariamente superpos
tas. O processo de mudança se desenvolve de forma não abrupta,
mas complementar e imbricada. Há uma tendência de progressão,
de dimensão histórica que aproveita o passo atrás para ensaiar o
passo à frente. Não se dá ao modo idealista dialético hegeliano da
historicidade em que cada etapa constitui a negação da anterior em
uma escala sempre superior e mais perfeita, mas como transição.
Vive-se ummomento histórico que Santos nominou de WUDQVLomR SD
UDGLJPiWLFD ao contrário do que ocorre com a morte dos indivídu
os, a morte de um dado paradigma traz dentro de si o paradigma
que lhe há de suceder”.8

7 LYOTARD, Jean-François. 2 SyV PRGHUQR. 3. ed., Rio de Janeiro: José Olympio,
1988.
LYOTARD, Jean-François. FRQGLomR SyV PRGHUQD UD XomR H LFDU R

Barbosa. 6. ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 2000.
8 SANTOS, Boaventura de Sousa. &UtWLFD GH /D 5D yQ ,QGROHQWH FRQ UD HO

desperdicio de la experiencia. Vol. I – Para un nuevo sentido común: la ciencia,
el derecho y la política en la transición paradigmática. Billbao: Desclée de
Bronwe, 2000. p. 15-16.
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A ruptura, pois, nunca é de�nitiva e completa, mas sempre
integrativa. A humanidade vai aprendendo com o contexto históri
co e se adaptando. Os elementos, as estruturas e os valores dos siste
PDV VRFLDLV YmR PX DQ R H H FULVH HP FULVH DYDQoDP UXPR D XP

futuro incerto, utópico e re exivo, um verdadeiro holograma em
que a história apenas nos oferece algumas pistas. O que caracteri
za, pois, o processo complexo de rupturas de paradigmas, também
chamado de “crise”, são as insu�ciências dos postulados de deter
minada racionalidade para oferecer respostas satisfatórias às pro
blemáticas humanas intra e intergeracionais. Em outras palavras,
nos sentidos sociológico e jurídico, são as limitações encontradas na
busca de soluções satisfatórias para a complexidade contingente da
realidade social com vistas à preparação para o futuro.

A transição paradigmática é invariavelmente caudatária dos
dilemas e desa�os cientí�cos, políticos, econômicos, sociais, cultu
rais e jurídicos da sociedade, é dizer, à emergência de novos interes
ses, ideias e conhecimentos. O projeto da humanidade é, ou deveria
VHU FRQIHULU PDLV TXDOL D H j YL D XPDQD DRV RPHQV HPERUD R

antropocentrismo esteja inclinado para a revisão da sua hegemonia.
Tudo tende a mudar: a sociedade, a política, o conhecimento,

as ciências naturais e sociais. Por conseguinte, as instituições es
tão mudando, o Estado está mudando, o Direito e a Justiça estão
mudando. Conhece-se, ainda que super�cialmente, os contextos e
os principais atores dessas mudanças, mas não se sabe aonde com
elas chegaremos: que utopias e paradoxos a nova era, que começou
D PRV UDU VHXV FRQ RUQRV H FDUDF HUtV LFDV QD VH XQ D PH D H R

século XX, reserva para uma suposta pós-modernidade?
Ocorre que a mudança está no germe da humanidade. As

transformações deixaram de ser exceções. Os paradigmas consti
tutivos da modernidade passaram a ser contrastados no processo
gradual de transformações. Uns tendem à superação, outros se
mantém hígidos, e há aqueles que, superados temporariamente, são
revisitados e reescritos. Assim, o “neo” resulta ser também um fe
Q PHQR PR HUQR UHFRUUHQ H

A secularização de�niu para a humanidade valores funda
PHQ DLV H HUPLQDQ HV DV UDQVIRUPDo HV TXH VH VXFH HUDP j

superação dos paradigmas sociais e epistemológicos da sociedade
medieval. Esses novos paradigmas representaram os alicerces na
edi�cação da nova sociedade, suas bases sociais e de conhecimento.

FDUDF HUtV LFD PDLV LQ HQVD D HUD PR HUQD RX IRL D HV D DOL
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dade e o culto ao Direito. Seja como instituições políticas, seja como
instrumentos de poder, seja como mecanismos de paci�cação social
ou estabilização de expectativas normativas, o projeto moderno de
sociedade política, econômica e socialmente organizada edi�cou-se
a partir e por in uxo das ideias de Estado e de Direito. Os funda
PHQ RV HV UX XUDQ HV D PR HUQL D H VmR R (V D R H R LUHL R

A transformação para a sociedade industrial e a consequente
fragmentação social em uma pluralidade de classes sociais, aliada
à incapacidade desta para resolver, com suas próprias organização
e estrutura, os graves problemas emergentes, a partir da segunda
metade do século XIX, desencadearam a inevitável ampliação e
abrangência quase ilimitada das responsabilidades do Estado, fenô
PHQR TXH D UDYHVVRX R V FXOR H TXH VH HV HQ H PDLV RX PHQRV

imune às crises, até os dias atuais. Experimenta-se o inevitável pro
cesso transformativo que C. Smith havia chamado de “conversão da
sociedade em Estado”, em que “el Estado resultante de la autoorga
nización de la sociedad no puede ya separarse realmente de ella y
abarca todo lo social, es decir, todo aquello que guarda relación con
la convivencia humana”.9

Mesmo nos países do capitalismo avançado, que, em tese,
poderiam prescindir da presença e da intervenção do Estado em
diversos segmentos, notadamente na economia, o que se veri�ca
no mundo, e commaior intensidade nos países pobres da periferia,
é uma incondicional crença na pluripotencialidade do Estado, na
estatolatria hobbesiana, em que “no existe ya sector alguno frente al
cual pueda observar el Estado una neutralidad incondicional en el
sentido de la no intervención”.10

Vivencia-se na contemporaneidade uma autêntica socieda
de de transformações e de incertezas: “a única certeza são as mu
danças”. Não há sequer consenso sobre o próprio exaurimento da
modernidade. Seus paradigmas estariam superados? Teria ela esgo
tado seus postulados? Alguns de seus fundamentos seminais tais
FRPR D UDFLRQDOL D H D EXVFD D RU HP R FRPED H DR FDRV R LQ L

vidualismo, o fracionamento, o economicismo (capitalismo), o cien
ti�cismo, a especialização, o culto aos direitos humanos, o republi
canismo, o utilitarismo, o relativismo, para �car apenas nos mais
importantes, conquanto tensionados e adaptados à nova realidade

9 SCHMITT, C. /D GHIHQVD GH OD &RQVWLWXFLyQ. Madrid: Ed. Tecnos, 1983. p. 135-136.
10 Idem. Ibidem, p. 135-136.


