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RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA 
VISANDO TRATAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
DEPENDENTES  DE  SUBSTÂNCIAS  ENTORPECENTES.  I  – 
POSSIBILIDADE  DO  PODER  JUDICIÁRIO  DETERMINAR  A 
IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS.  NÃO 
CARACTERIZAÇÃO DE INGERÊNCIA NO PODER EXECUTIVO. 
II  –  ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. DEVER 
DO ESTADO. PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227 DA CF/88.  III – 
TESE,  EM  LINHAS  GERAIS,  JÁ  ACOLHIDA  POR  ESSA 
SUPREMA CORTE.  IV – PARECER PELO CONHECIMENTO E 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator, 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou ação civil 

pública, com pedido liminar, requerendo que o Município do Rio de Janeiro “ofereça, em 

sua rede, serviço de saúde especializado, em regime de internação, com o mínimo de 16  

leitos,  para desintoxicação e/ou tratamento de crianças e adolescentes  dependentes  de  

entorpecentes  ou  drogas  afins,  dotando  o  referido  de  equipamento  e  profissionais  

capacitados”,  bem  como  “ofereça,  nas  unidades  públicas  de  saúde  de  cada  área  

programática  da  Cidade,  serviço  especializado,  em  regime  ambulatorial,  para  

atendimento, tratamento e acompanhamento de crianças e adolescentes dependentes de  

entorpecentes ou drogas afins, dotando o referido serviço de equipamentos e profissionais  

capacitados” (fls. 17).
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O magistrado de 1º grau julgou procedente o pedido, confirmando a 

liminar anteriomente concedida (fls. 327-331).

A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, cujo acórdão ficou assim ementado:

“Duplo grau obrigatório de jurisdição – Ação civil pública –  
Dever legal e constitucional da municipalidade no que diz respeito a  
crianças e adolescentes dependentes de substâncias entorpecentes e  
drogas afins – Auto-aplicabilidade das normas que tratam da matéria  
– Procedência do pedido – Manutenção da sentença.” (Fls. 452)  

Desse aresto, foram opostos embargos de declaração, rejeitados a fls. 

460-482.

Inconformado,  o  Município  do  Rio  de  Janeiro  interpôs  recursos 

extraordinário  e  especial.  No  apelo  extremo,  fulcrado  na  alínea  “a”  do  permissivo 

constitucional,  alega  violação  ao  disposto  nos  arts.  2º  e  167,  da  Constituição  Federal, 

sustentando que houve “indevida intromissão do Ministério Público e do Poder Judiciário  

na execução do dever de administrar, função típica do Poder Executivo,  inclusive com  

violação à questões orçamentárias” (fls. 539).

Ressalta que “a escolha dos meios bem como da oportunidade em que  

tais  os  programas relativos  ao tratamento  de  crianças  e  adolescentes  dependentes  de  

drogas serão, ou melhor, já vêm sendo, implementados é exclusiva do Poder Executivo  

municipal, não podendo este ser pressionado por incidência de multa diária, impondo-se a  

reforma da decisão local, restabelecendo-se a plena vigência dos art. 2º e 167 da CRFB”  

(fls. 551). 

Contra-razões a fls. 554-576.
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O apelo foi admitido na origem (fls. 598-600).

Acrescento, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu 

do apelo nobre (fls. 623).

É o relatório. Passo a opinar.

O  apelo  é  tempestivo  e  atende  aos  demais  pressupostos  de 

admissibilidade inerentes à via, pelo que comporta conhecimento. No mérito, porém, não 

merece properar.

Dispõe o art. 227 da Lei Maior:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à  
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à  
cultura,  `a  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de  
negligência,  discriminação,  exploração,  violência,  crueldade  e  
opressão” (grifei).

Como  previsto  na  Constituição  Federal,  a  determinação  do  Poder 

Judiciário, ao Poder Executivo, para que seja implementada política social, com o objetivo 

de garantir a assistência e o amparo à criança e ao adolescente, é dever do Estado, não 

configurando interferência de um Poder em outro.

O  objetivo  pretendido  na  ação  civil  pública  foi,  tão-somente,  a 

concretização de uma máxima efetividade a algumas normas e garantias constitucionais, 

impregnadas de um sentido de essencial fundamentalidade, já previstas na Lei Maior, que, 

como direitos de segunda geração, importam em um facere ou praestare.
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Afinal, o Estado não pode deixar de adotar as medidas necessárias à 

realização concreta dos preceitos da Constituição, de ordem a torná-los efetivos, operantes 

e exeqüíveis, ou abster-se de cumprir o dever de prestação que a Carta Magna lhe impôs.

Foi esse, portanto, o intuito do Parquet Estadual ao ajuizar a presente 

ação pública, porque a conduta estatal  “que deixa de cumprir, em maior ou em menor  

extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento  

revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público  

também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também  

impede,  por  ausência  de  medidas  concretizadoras,  a  própria  aplicabilidade  dos  

postulados  e  princípios  da  Lei  Fundamental” (RTJ  185/794-796,  Rel.  Min.  Celso  de 

Mello, Pleno).

Oportuno  registrar  que  a  tese  defendida  pelo  Parquet,  em  linhas 

gerais,  já  foi  acolhida  por  essa  Suprema  Corte,  no  julgamento  da  Arguição  de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 45, Rel. Min. Celso de Mello. Na ocasião, 

restou  assentada  a  viabilidade  instrumental  de  ação perante  o  Poder  Judiciário,  para  a 

concretização de políticas públicas não implementadas pelos demais Poderes da Federação, 

ainda  que  insertos  em  dispositivos  programáticos,  tendo  o  eminente  Ministro-Relator 

destacado que:  

“É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções  
institucionais do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em  
especial  -  a  atribuição  de  formular  e  de  implementar  políticas  
públicas (JOSÉ  CARLOS  VIEIRA  DE  ANDRADE,  "Os  Direitos  
Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n.  
05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside,  
primariamente,  nos  Poderes  Legislativo  e  Executivo.  Tal 
incumbência,  no entanto,  embora  em bases  excepcionais,  poderá  
atribuir-se  ao  Poder  Judiciário,  se  e  quando  os  órgãos  estatais  
competentes,  por descumprirem os encargos político-jurídicos que  
sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento,  
a  eficácia  e  a  integridade  de  direitos  individuais  e/ou  coletivos  
impregnados  de  estatura  constitucional,  ainda  que  derivados  de  
cláusulas  revestidas  de  conteúdo  programático.  Cabe  assinalar,  
presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte  
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- que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta  
Política  "não  pode  converter-se  em  promessa  constitucional  
inconseqüente,  sob  pena  de  o  Poder  Público,  fraudando  justas  
expectativas  nele  depositadas  pela  coletividade,  substituir,  de  
maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por  
um  gesto  irresponsável  de  infidelidade  governamental  ao  que  
determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-
1213,  Rel.  Min.  CELSO  DE MELLO).  Não  deixo  de  conferir,  no  
entanto,  assentadas  tais  premissas,  significativo  relevo  ao  tema  
pertinente  à  "reserva  do  possível"  (STEPHEN  HOLMES/CASS  R.  
SUNSTEIN,  "The  Cost  of  Rights",  1999,  Norton,  New  York),  
notadamente  em  sede  de  efetivação  e  implementação  (sempre  
onerosas)  dos  direitos  de  segunda  geração  (direitos  econômicos,  
sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e  
exige,  deste,  prestações  estatais  positivas  concretizadoras  de  tais  
prerrogativas  individuais  e/ou  coletivas.  É  que  a  realização  dos  
direitos econômicos, sociais e culturais - além de caracterizar-se pela  
gradualidade de seu processo de concretização - depende, em grande  
medida,  de  um  inescapável  vínculo  financeiro  subordinado  às  
possibilidades  orçamentárias  do  Estado,  de  tal  modo  que,  
comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da  
pessoa  estatal,  desta  não  se  poderá  razoavelmente  exigir,  
considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do  
comando fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará lícito,  
no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida  
manipulação  de  sua  atividade  financeira  e/ou  político-
administrativa  -  criar  obstáculo  artificial  que  revele  o  ilegítimo,  
arbitrário  e  censurável  propósito  de  fraudar,  de  frustrar  e  de  
inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e  
dos  cidadãos,  de  condições  materiais  mínimas  de  existência.  
Cumpre  advertir,  desse  modo,  que  a  cláusula  da  "reserva  do  
possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente  
aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de  
exonerar-se  do  cumprimento  de  suas  obrigações  constitucionais,  
notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder  
resultar  nulificação  ou,  até  mesmo,  aniquilação  de  direitos  
constitucionais  impregnados  de  um  sentido  de  essencial  
fundamentalidade.  Daí a correta ponderação de ANA PAULA DE 
BARCELLOS ("A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais",  
p.  245-246, 2002, Renovar):  "Em resumo: a limitação de recursos  
existe e é uma contingência que não se pode ignorar. O intérprete  
deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido  
judicialmente,  assim  como  o  magistrado,  ao  determinar  seu  
fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a  
finalidade do Estado ao obter recursos, para, em seguida, gastá-los  
sob  a  forma  de  obras,  prestação  de  serviços,  ou  qualquer  outra  
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política pública, é exatamente realizar os objetivos fundamentais da  
Constituição. A meta central das Constituições modernas, e da Carta  
de  1988  em  particular,  pode  ser  resumida,  como  já  exposto,  na  
promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em  
assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da  
proteção  dos  direitos  individuais,  condições  materiais  mínimas  de  
existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o  
mínimo existencial),  estar-se-ão estabelecendo exatamente  os alvos  
prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se  
poderá discutir,  relativamente  aos recursos remanescentes,  em que  
outros projetos se deverá investir. O mínimo existencial, como se vê,  
associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz  
de conviver produtivamente com a reserva do possível."

Mais  adiante,  o  Ministro  Celso  de  Mello,  citando  a  doutrina  de 

Andreas Joachim Krell, conclui: 

 “Extremamente  pertinentes,  a  tal  propósito,  as  observações  de  
ANDREAS JOACHIM KRELL ("Direitos Sociais e Controle Judicial  
no Brasil e na Alemanha", p. 22-23, 2002, Fabris): "A constituição  
confere  ao  legislador  uma  margem  substancial  de  autonomia  na  
definição  da  forma  e  medida  em  que  o  direito  social  deve  ser  
assegurado,  o  chamado  'livre  espaço  de  conformação'  (...).  Num  
sistema político pluralista, as normas constitucionais sobre direitos  
sociais  devem  ser  abertas  para  receber  diversas  concretizações  
consoante as alternativas periodicamente escolhidas pelo eleitorado.  
A apreciação dos fatores econômicos para uma tomada de decisão  
quanto às  possibilidades  e  aos  meios de efetivação desses direitos  
cabe, principalmente, aos governos e parlamentos.  Em princípio, o  
Poder  Judiciário  não  deve  intervir  em  esfera  reservada  a  outro  
Poder para substituí-lo em juízos de conveniência e oportunidade,  
querendo  controlar  as  opções  legislativas  de  organização  e  
prestação, a não ser, excepcionalmente, quando haja uma violação  
evidente  e  arbitrária,  pelo  legislador,  da  incumbência  
constitucional. No entanto, parece-nos cada vez mais necessária a  
revisão do vetusto dogma da Separação dos Poderes em relação ao  
controle dos gastos públicos e da prestação dos serviços básicos no  
Estado  Social,  visto  que  os  Poderes  Legislativo  e  Executivo  no  
Brasil  se  mostraram  incapazes  de  garantir  um  cumprimento  
racional  dos  respectivos  preceitos  constitucionais.  A  eficácia  dos  
Direitos  Fundamentais  Sociais  a  prestações  materiais  depende,  
naturalmente,  dos  recursos  públicos  disponíveis;  normalmente,  há  
uma  delegação  constitucional  para  o  legislador  concretizar  o  
conteúdo desses direitos. Muitos autores entendem que seria ilegítima  
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a conformação  desse  conteúdo  pelo  Poder  Judiciário,  por  atentar  
contra o princípio da Separação dos Poderes (...). Muitos autores e  
juízes  não aceitam,  até  hoje,  uma obrigação do Estado de  prover  
diretamente  uma  prestação  a  cada  pessoa  necessitada  de  alguma  
atividade de atendimento médico, ensino, de moradia ou alimentação.  
Nem a doutrina nem a jurisprudência têm percebido o alcance das  
normas  constitucionais  programáticas  sobre  direitos  sociais,  nem  
lhes dado aplicação adequada como princípios-condição da justiça  
social. A negação de qualquer tipo de obrigação a ser cumprida na  
base dos Direitos Fundamentais Sociais tem como conseqüência a  
renúncia de reconhecê-los como verdadeiros direitos. (...) Em geral,  
está  crescendo  o  grupo  daqueles  que  consideram  os  princípios  
constitucionais  e  as  normas sobre  direitos  sociais  como fonte  de  
direitos e obrigações e admitem a intervenção do Judiciário em caso  
de omissões inconstitucionais." 

Por fim, não se pode olvidar que a finalidade do Estado, com a Carta 

da República, em especial, é a promoção do bem-estar do cidadão, sendo dever do Estado, 

com absoluta prioridade, prestar assistência à criança e ao adolescente. 

Há precedentes dessa Corte1, que tratam da implementação, por parte 

do Poder Público, de políticas tendentes a assegurar direitos fundamentais e indisponíveis, 

merecendo especial atenção, por cuidarem de políticas sociais voltadas para a criança e o 

adolescente, como é a hipótese destes autos.

Em outro caso, também sobre a possibilidade do Judiciário impor uma 

obrigação  de  fazer  aos  entes  públicos  em sede  de  ação civil  pública,  assim decidiu  o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  
LEGITIMATIO AD CAUSAM DO PARQUET. ART. 127 DA CF/88.  
ARTS. 7.º, 200, e 201 DO DA LEI N.º 8.069/90. DIREITO À CRECHE  
EXTENSIVO  AOS  MENORES  DE ZERO  A  SEIS  ANOS.  NORMA  
CONSTITUCIONAL REPRODUZIDA NO ART. 54 DO ESTATUTO  
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NORMA DEFINIDORA DE  
DIREITOS  NÃO  PROGRAMÁTICA.  EXIGIBILIDADE  EM JUÍZO.  
INTERESSE  TRANSINDIVIDUAL  ATINENTE  ÀS  CRIANÇAS  

1 RE nº 293.412/SP, Rel. Ministro Eros Grau, DJ 29.05.2006; RE nº 438.493/SP, Rel. Ministro Joaquim 
Barbosa, DJ 12.12.2005.
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SITUADAS  NESSA  FAIXA  ETÁRIA.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  
CABIMENTO E PROCEDÊNCIA.
(...) Releva notar que uma Constituição Federal é fruto da vontade  
política nacional,  erigida mediante consulta das expectativas e das  
possibilidades  do  que  se  vai  consagrar,  por  isso  que  cogentes  e  
eficazes suas promessas, sob pena de restarem  vãs e frias enquanto  
letras mortas no papel. Ressoa inconcebível que direitos consagrados  
em  normas  menores  como  Circulares,  Portarias,  Medidas  
Provisórias, Leis Ordinárias tenham eficácia imediata e os direitos  
consagrados constitucionalmente,  inspirados nos mais altos valores  
éticos  e  morais   a  nação  sejam  relegados  a  segundo  plano.  
Prometendo  o  Estado  o   direito  à  creche,  cumpre  adimpli-lo,  
porquanto  a vontade  política  e   constitucional,  para utilizarmos a  
expressão de Konrad Hesse, foi no sentido da erradicação da miséria  
intelectual que assola o país.
(...)  Consagrado por  um lado o  dever  do Estado,  revela-se,   pelo  
outro ângulo, o direito subjetivo da criança. Consectariamente,  em  
função  do  princípio  da  inafastabilidade  da  jurisdição  consagrado  
constitucionalmente,  a  todo  direito  corresponde  uma  ação  que  o  
assegura,  sendo  certo  que  todas  as  crianças  nas  condições  
estipuladas  pela  lei  encartam-se  na  esfera  desse  direito  e  podem  
exigi-lo em juízo. A  homogeneidade e transindividualidade do direito  
em foco enseja a propositura da ação civil pública.
A  determinação  judicial  desse  dever  pelo  Estado,  não  encerra  
suposta ingerência do judiciário na esfera da administração.
Deveras,  não  há  discricionariedade  do  administrador  frente  aos  
direitos  consagrados,  quiçá  constitucionalmente.  Nesse  campo  a  
atividade é vinculada sem admissão de qualquer exegese que vise  
afastar a garantia pétrea.
(...)
As meras diretrizes traçadas pelas políticas públicas não são ainda  
direitos  senão promessas de lege ferenda,  encartando-se na esfera  
insindicável  pelo Poder Judiciário,  qual a da oportunidade de sua  
implementação.
Diversa é a hipótese segundo a qual a Constituição Federal consagra  
um direito e a norma infraconstitucional o explicita, impondo-se ao  
judiciário torná-lo realidade, ainda que para isso, resulte obrigação  
de fazer, com repercussão na esfera orçamentária.
Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública  
implica em dispêndio e atuar,  sem que isso infrinja  a harmonia dos  
poderes, porquanto no regime democrático e no estado de direito o  
Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Afastada,  
assim,  a  ingerência  entre  os  poderes,  o  judiciário,  alegado  o  
malferimento da lei, nada mais fez do que cumpri-la ao determinar a  
realização prática da promessa constitucional.
(REsp nº 718.203/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 13.02.2006)



RE nº 562.180-4/210 9

Destarte,  entendo que o acórdão objurgado encontra-se em perfeita 

consonância com os objetivos da Constituição  da República Federativa do Brasil,  bem 

como com a jurisprudência desse Pretório Excelso, razão pela qual merece ser mantido.

Por  todo  o  exposto,  opina  o  Ministério  Público  Federal  pelo 

conhecimento e desprovimento do recurso.

Brasília, 27 de setembro de 2007.

SANDRA CUREAU
Subprocuradora-Geral da República


