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Resumo: O presente trabalho propõe tratar sobre os direitos sociais previstos na Lei n. 
10.257/2001 – Estatuto da Cidade, que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal (norma constitucional programática) e seus instrumentos de efetivação pelos 
Municípios, como categorias de direitos fundamentais surgidos no contexto pós revolução 
industrial, direitos sociais, exigindo do Estado de Direito uma nova postura prestacional, 
comissiva e garantista, demonstrando o problema da não garantia e efetivação dos direitos 
previstos no Estatuto da Cidade, pelos Municípios, conforme se vê da realidade social 
brasileira, com formação de grandes conglomerados urbanos e adensamentos 
populacionais desordenados e irregulares, sem garantia dos direitos à moradia, estrutura 
urbana, lazer, saneamento básico, qualidade ambiental, serviços públicos, transportes 
públicos, segurança, dentre outros, analisando-se a justificativa utilizada por 
municipalidades e ente federados denominada “cláusula financeira da reserva do possível” e 
sua não aceitação nas instâncias superiores do Poder Judiciário como justificativa plausível. 
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Abstract: This paper proposes handle on the social rights provided for in Law no. 10.257 / 
2001 - City Statute, which regulated Articles 182 and 183 of the Federal Constitution 
(programmatic constitutional norm) and its effective instruments for municipalities, as 
categories of fundamental rights arising in the post industrial revolution, social rights, 
requiring State right a new prestacional, commissive and garantista posture, showing the 
problem of not guarantee and enforcement of rights under the Statute of the City, by 
municipalities, as seen in the Brazilian social reality, in which large urban conglomerates and 
disorderly and irregular population thickening, without guaranteeing the rights to housing, 
urban infrastructure, leisure, sanitation, environmental quality, public services, public 
transport, security, among others, analyzing the justification used by municipalities and 
federated entity called "financial clause of reserve for contingencies" and non-acceptance at 
higher levels of the judiciary as plausible justification. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a Revolução Francesa (1789), impulsionada pelo pensamento liberal da burguesia 

urbana, e com o início da positivação dos ideais e interesses desta classe emergente nas 

primeiras Constituições ocidentais, cernes do Estado de Direito que surgia, os direitos 

fundamentais fincam suas raízes definitivas, positivando-se no contexto da Declaração de 

Direitos Norte-Americana e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

promulgada pela Assembleia Nacional Francesa em 1789, proclamando liberdade e 
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igualdade perante à lei, e em um primeiro momento, cobrou-se do Estado uma atitude 

omissiva perante o cidadão, contrária à monarquia absolutista, positivando direitos tais 

como à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade, ora formal, perante a lei (SARLET, 

1998). 

Mais tarde, a sociedade sentiu os efeitos da perda destas “amarras” do Estado na medida 

em que ficaram os indivíduos vulneráveis às vicissitudes da vida, o que ocorreu quando os 

cidadãos se depararam com os impactos da Revolução Industrial Inglesa, sendo que, a 

radical separação entre capital e trabalho, as desigualdades sociais, bem como a não 

proteção da classe operária gerando a exploração desta por parte dos empregadores, que, 

detentores do capital e do poder, abusaram dos serviços do proletariado, fazendo surgir um 

amplo movimento reivindicatório por parte das classes menos favorecidas e desprotegidas, 

representado pelas lutas sociais do século XIX. 

A classe trabalhadora passa a se organizar em grupos para lutar por seus direitos e por 

inclusão social, sendo que os empregados e suas reivindicações ganham forças com a 

organização coletiva, com a sindicalização. Diante deste quadro social que vinha sendo 

pintado pela classe proletária, o Estado acaba cedendo diante das pressões e adotando 

uma postura dita neo-intervencionista, pautando-se em uma doutrina neo-liberalista, 

adotando uma postura de dirigismo econômico e também uma postura ativa, em 

contraposição à passiva de outrora, perante as relações sociais, sendo que o Estado de 

Direito desenvolve as primeiras proteções legislativas e a lei torna-se protecionista e passa 

a garantir direitos, necessários para equacionar a relação sociais e econômicas e fazer 

cessar os abusos e a exploração dos hipossuficientes. 

Neste sentido salientou George Marmelstein (MARMELSTEIN, 2014), vejamos: 

 

“O reconhecimento formal desses direito é fruto da constatação de que a liberdade 
contratual dos trabalhadores é ilusória, tendo em vista estarem em uma posição de 
fragilidade e, por falta de opção, sempre aceitarem as imposições dos 
empregadores. Desse modo, no intuito de compensar a inferioridade econômica dos 
empregados, o ordenamento jurídico passou a contemplar inúmeros limites aos 
empregadores e direitos mínimos a serem observados na relação trabalhista”. 

 

O Estado passa a adotar um novo modelo político-econômico intervencionista e 

protecionista, nos moldes dos anseios sociais, a fim de garantir os direitos da classe 

trabalhadora excluída, porém, sem afastar-se dos princípios capitalistas, mantendo uma 

economia de mercado pautada na livre iniciativa, constituindo-se, então, o Estado de Bem-

Estar Social (Welfare State), com uma postura ativa e participativa do Estado. 

O Estado passa a intervir para prever e garantir os direitos econômicos, sociais e culturais 

ligados às necessidades elementares do ser humano para a concretização de uma 

existência digna e igualitária, como alimentação, saúde, moradia, educação, assistência 
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social, aposentadoria, além dos direitos dos trabalhadores, sendo direitos coletivos e não 

mais puramente individuais, que exigem uma atitude positiva por parte do Estado, no 

sentido de prestá-los materialmente, como procurou fazê-lo os legisladores sintetizando-os, 

pioneiramente, na Constituição do México, de 1917, na Constituição alemã de Weimar, em 

1919, de grande influência na elaboração do direito positivo atual e na Carta del Lavoro, de 

1927 da Itália. 

Feito este breve introito, passa-se à análise da Lei n. 10.257/2001, o Estatuto da Cidade, 

que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e os direitos fundamentais 

que esta lei federal propõe-se a garantir, finalizando-se com uma breve explanação acerca 

da ineficiência do poder público em concretizar suas finalidades legais, analisando a 

aceitação pelas instancias superiores do Poder Judiciário atualmente, a desculpa utilizada 

por alguns entes da federação denominada como “cláusula financeira da reserva do 

possível”. 

 

 

2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA LEI 10.257/2001 – ESTATUTO DA CIDADE 

 

A população do planeta no século XXI está crescendo, e com ela cresce na mesma 

proporção a escassez de alimentos, água, e espaços para que todos possam conviver em 

comum e em harmonia, o que reflete na qualidade de vida das populações, as quais cada 

vez mais migram do espaço rural para as cidades, em busca de novas oportunidades e 

acabam formando adensamentos de pessoas nas cidades sem as condições mínimas de 

moraria, saúde, alimentação, lazer, transporte, educação, enfim, sem as condições mínimas 

de sobrevivência, sem a garantia mínima de efetivação de seus direitos fundamentais de 

conotação social, os quais o Estado deveria garantir. 

Acerca da natureza das cidades, Mota afirma o seguinte (MOTA, 1981): 

 

“as cidades podem ser vistas como um ecossistema onde todos os elementos e 

processos do ambiente estão inter-relacionados e interdependentes”. Ou seja, neste 

adensamento de pessoas, o que acontece na vida de um certamente impactará na 

vida do outro, tendo em vista que todos estão interligados neste ambiente. 

 

Acerca da importância jurídica do diploma normativo Estatuto da Cidade, vejamos 

comentários (CAMPOS; SCHENINI; NASCIMENTO. 2006): 

 

“Após muitos anos em tramitação, o Projeto de Lei n. 181/89, que trata da política 

urbana e estabelece normas de ordem pública e de interesse social, bem como do 
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equilíbrio ambiental, foi aprovada de forma unanime pelos 54 senadores presentes e 

sancionada pelo presidente da República Fernando H. Cardoso, através da Lei n. 

10.257, de 10 de julho de 2001, regulamentando os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal”. 

 

A Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) regulamenta a política urbana no Brasil e prevê o 

planejamento e adoção de políticas públicas e efetivação de direitos sociais pelos 

municípios, no que se refere à gestão urbanística das cidades e do meio rural adjacente, 

prevendo em seu bojo diversos direitos sociais a ser efetivados pela municipalidade, de 

forma regionalizada e também diversos mecanismos que norteiam esta efetivação. 

O Estatuto da Cidade regulamentou o artigo 182 da Constituição Federal, o qual já dispôs 

sobre a política de desenvolvimento urbano, a ser executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei (Lei n. 10.257/2001 – Estatuto da Cidade), 

objetivando ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem-estar de seus habitantes, por meio do plano diretor, obrigatório para cidades com mais 

de 20.000 (vinte mil) habitantes, instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana, salientando o dispositivo constitucional a necessidade de que a 

propriedade urbana cumpra sua função social. 

O Estatuto da Cidade regulamentou também o artigo 183 da Constituição Federal, o qual 

dispõe sobre a usucapião especial de terra urbana, direito conferido àquele que possuir 

como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 

adquirindo o ucapiente o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano 

ou rural, ambos os dispositivos da Constituição Federal. 

No artigo 1 da lei 10.257/2001, ora analisada, é possível perceber o caráter transindividual, 

coletivo e solidário dos direitos sociais previstos no Estatuto da Cidade, o qual estabelece 

normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em 

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental. 

Além disto, o artigo 2 do Estatuto da Cidade elenca de forma expressa os direitos sociais 

que pretende garantir, denominando estes direitos sociais de “garantias gerais”, prevendo a 

garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, o que exigirá uma atitude prestacional e positiva por parte do Estado de Direito, 

além da garantia ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações, com forte 

evidenciação, também aqui, do caráter transindividual, unívoco, fraterno e solidário destes 

direitos. 
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A legislação garante a gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução 

e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, além da 

cooperação entre os governos, da iniciativa privada e dos demais setores da sociedade no 

processo de urbanização, em atendimento ao interesse social. 

Prevê fortemente o planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial 

da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de 

influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos 

negativos sobre o meio ambiente. 

Exige por parte do Município a oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e 

serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às 

características locais. 

Propõe controlar e ordenar o uso do solo, de forma a evitar a utilização inadequada dos 

imóveis urbanos, a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes, o parcelamento 

do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura 

urbana, a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos 

geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente, a retenção 

especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização, a 

deterioração das áreas urbanizadas, a poluição e a degradação ambiental e a exposição da 

população a riscos de desastres. 

A legislação, em seu artigo 2, propõe ainda a integração e complementaridade entre as 

atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município 

e do território sob sua área de influência, bem como a adoção de padrões de produção e 

consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da 

sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território sob sua área de 

influência. 

Quer ainda a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização, com a adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e 

financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a 

privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos 

diferentes segmentos sociais, com a garantia de recuperação dos investimentos do Poder 

Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. 

Propõe a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 

patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico, com a previsão de 

audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de 

implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre 

o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população. 
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Está prevista a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de 

baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e 

ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as 

normas ambientais, prevendo a simplificação da legislação de parcelamento, uso e 

ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o 

aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais. 

Garante isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 

empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse 

social. Por fim, pretende estimular a utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações 

urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que 

objetivem a redução de impactos ambientais e a economia de recursos naturais. 

Para a concretização de todos estes direitos e garantias comentados, o Estatuto da Cidade 

exige que seja realizado um Plano Diretor (capítulo III, artigo 39 e seguintes) que incorpore 

as políticas e ações urbanísticas que serão adotadas dentro do município, ao longo do 

período de gestão do Executivo.  

Prevê também a realização de zoneamento ambiental, plano plurianual, plano orçamentário 

anual, visando o planejamento municipal, além de desapropriações, usucapião especial de 

imóvel urbano, tombamentos, instituição de zonas especiais de interesse social ou de 

conservação, dentre outros institutos. Tais medidas contemplam desde o uso e ocupação do 

solo urbano, até normas para edificação e o código de posturas, no sentido de se privilegiar 

o planejamento da cidade, de distribuição espacial e atividades econômicas da população. 

A partir da edição deste compendio de leis, o planejamento territorial e a gestão urbana, a 

serem desenvolvidos pelo Estado de Direito, de forma regionalizada, pelos Municípios são 

obrigados a garantir o direito à cidade para todos os que nela vivem, mediante 

enfrentamento e superação dos processos que impedem o acesso democrático aos 

benefícios da vida urbana, em uma atitude prestacional e comissiva por parte do Estado. 

Além de direitos sociais positivados, conforme afirmado (cidades sustentáveis, direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos 

serviços públicos, ao trabalho, ao lazer, dentre outros) o Estatuto da Cidade prevê um 

conjunto de novos instrumentos de natureza urbanística voltados a ordenar e controlar o uso 

do solo urbano, no sentido de evitar a utilização inadequada dos imóveis, ampliação das 

possibilidades de regularização das posses urbanas, com regularização fundiária e 

urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante normas especiais 

de urbanização, adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e 

dos gastos públicos, com cobrança de IPTU, que poderá ser progressivo no tempo, visando 

garantir a função social da propriedade urbana, conforme artigo 182, parágrafo 4, inciso II da 

Constituição Federal, e contribuição de melhoria, visando o desenvolvimento urbano. 
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A legislação prevê também a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente 

natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico, 

exigindo realização de Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), para atender a legislação 

ambiental brasileira, em conformidade com o artigo 225 da Constituição Federal.  

Ocorre que, em que pese a gama de direitos sociais previstos na Lei n. 10.257/2001 – 

Estatuto da Cidade - e da legislação prever instrumentos a ser implementados pelos 

Municípios para garantia e concretização, conforme se vê no artigo 4, o fato é que, a 

realidade social brasileira, fato notório, demonstra a não efetivação destes direitos na prática 

de forma satisfatória, ou seja, os direitos sociais da Lei n. 10.257/2001 em diversas cidades 

não saem, literalmente, do papel, sendo que o que se vê são cidades completamente mal 

planejadas, com crescente formação de adensamentos urbanos populacionais irregulares, 

desnorteados, verdadeiros conglomerados humanos, como por exemplo, as “favelas” nas 

grandes cidades ou bairros periféricos a abandonados, sem estrutura urbana mínima que 

proporcione aos cidadãos lazer, moradia, segurança, qualidade ambiental, transporte 

coletivo adequado e acessível, serviços públicos eficientes, distribuição populacional 

adequada, enfim, não garante minimamente esta gama de direitos sociais prevista na Lei n. 

10.257/2001. 

 

 

3. A ESCUSA DA “CLÁUSULA FINANCEIRA DA RESERVA DO POSSÍVEL” PELO 
ESTADO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NA LEI N. 
10.257/2001 – ESTATUTO DA CIDADE 
 
Conforme afirmado, a Lei n. 10.257/2001 regulamenta norma constitucional programática, 

quais sejam artigos 182 e 183 da Constituição Federal, sendo que, o Estatuto da Cidade 

vem para delimitar as “diretrizes gerais fixadas em lei”. O Estatuto da Cidade é esta lei e, em 

seus termos, deverá o Poder Público ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, por meio dos direitos sociais previstos 

na lei e utilizando os instrumentos previstos para efetivação. 

Ocorre que, hodiernamente é invocada pelos entes federados cobrados na efetivação de 

direitos sociais, como justificativa para suas inércias e omissões, a “reserva do possível”, 

que se pauta no fato de que o Poder Público efetiva os direitos à medida que isto seja 

possível financeiramente, de acordo com suas capacidades e com o orçamento público 

disponível para tanto. Logo, a efetivação dos direitos sociais previstos na Constituição 

Federal esbarraria nos limites materiais disponíveis (BARCELOS, Ana Paula de. 2002). 

Obviamente que, ninguém ignora o fato de que, a efetivação e implementação dos direitos 

econômicos, sociais e culturais é onerosa e exige do Poder Público prestações estatais 

materiais positivas, dependendo de um inegável vínculo financeiro que é subordinado às 
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possibilidades orçamentárias do Estado, devidamente comprovada. Além disto, o Supremo 

Tribunal Federal, em 2004 (ADPF n. 45/DF), já se manifestou no sentido de não é atribuição 

institucional do Poder Judiciário formular e implementar políticas públicas para garantia e 

efetividade de direitos sociais, sendo que este encargo cabe prioritariamente aos Poderes 

Legislativo e Executivo. 

Ocorre que, o Poder Público não pode não adimplir com os deveres constitucionais de 

prestação de direitos sociais fundamentais, quando este inadimplemento se revele fruto de 

uma indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou política-administrativa, o que 

ocorre no mais das vezes, com o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar e de 

“inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor de pessoa e dos cidadãos, de 

condições materiais mínimas de existência” (Supremo Tribunal Federal, 2004). 

Ou seja, quando a suposta falta de dinheiro para a efetivação dos direitos sociais alegada 

pelo ente federado for de responsabilidade imputável ao próprio Poder Público, por sua 

incompetência na gestão e administração da receita e gastos públicos, não dever-se-á 

aceitar a “cláusula financeira da reserva do possível”, invocada pelos entes federados. E 

neste sentido, a incumbência de implementar e efetivar políticas públicas pode ser atribuída, 

excepcionalmente, ao Poder Judiciário. 

A respeito deste tema, Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (FRISCHEISEN, 2000), expõe o 

seguinte: 

 

“Nesse contexto constitucional, que implica também na renovação das práticas 

políticas, o administrador está vinculado às políticas públicas estabelecidas na 

Constituição Federal; a sua omissão é passível de responsabilização e a sua 

margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer. (...) 

Conclui-se, portanto, que o administrador não tem discricionariedade para deliberar 

sobre a oportunidade e conveniência de implementação de políticas públicas 

discriminadas na ordem social constitucional, pois tal restou deliberado pelo 

Constituinte e pelo legislador que elaborou as normas de integração. (...) As dúvidas 

sobre essa margem de discricionariedade devem ser dirimidas pelo Judiciário, 

cabendo ao Juiz dar sentido concreto à norma e controlar a legitimidade do ato 

administrativo (omissivo ou comissivo), verificando se o mesmo não contraria sua 

finalidade constitucional, no caso, a concretização da ordem social constitucional.” 

 

Portanto, presente tal conjuntura, não há justificativa para os reiterados desrespeitos à 

função social, garantia e efetividade dos direitos sociais que a zona urbana, a cidade, deve 

oferecer, não podendo os Municípios eximir-se de cumprir os comandos expressos da Lei n. 

10.257/2001, regulamentadora de comandos constitucionais juridicamente vinculantes 

(artigos 182 e 183 CF/88), que limitam a discricionariedade político-administrativa do Poder 

Público e que não poderão ser exercidas com base em simples juízo de conveniência e 

oportunidade. 

Esta atitude por parte do Poder Público configura-se como verdadeira inconstitucionalidade 

por omissão (RTJ 175/1212-1213), gravada por inaceitável desvalor jurídico (DA SILVA, 

1998), pois, em verdade, faz-se uma Carta Constitucional sem a real intenção de cumpri-la, 

com violação de sua integridade e eficácia, com violação negativa do texto constitucional, 
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sendo que o Supremo Tribunal Federal manifesta-se no sentido de não aceitação desta 

justificativa na hipótese mencionada, diante da “dimensão política da jurisdição 

constitucional” (RTJ 164/158-161), outorgada à Corte Suprema, não podendo se eximir de 

tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais, direitos de segunda geração que 

se identificam com liberdades positivas, reais ou concretas. 

O Supremo Tribunal Federal é categórico neste sentido, afirmando que pelo menos o 

“mínimo existencial” o Poder Público está obrigado a garantir: 

 

“IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DA CLÁUSULA DA 

RESERVA DO POSSÍVEL SEMPRE QUE PUDER RESULTAR, DE SUA 

APLICAÇÃO, COMPROMETIMENTO DO NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O 

MÍNIMO EXISTENCIAL”. (RTJ 200/191-197). 

 

Também neste sentido, se manifestou o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 

45/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, nos seguintes termos ementada: 

 

“ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A 

QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA 

INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE 

GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO 

ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E 

CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO 

LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA ‘RESERVA DO 

POSSÍVEL’. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, 

DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR 

DO ‘MÍNIMO EXISTENCIAL’. VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES 

POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO).” 

 

Portanto, a “cláusula da reserva do possível” não poderá ser invocada sem justo motivo 

objetivamente aferível, com o objetivo de o Estado exonerar-se dolosamente no 

cumprimento de suas obrigações legais e constitucionais, principalmente quando esta 

omissão e inércia puder resultar prejuízo aos direitos fundamentais. O Supremo Tribunal 

Federal possui diversos julgados neste sentido, a título de exemplo, RE 581352 AgR/AM; 

ARE 727864 AgR/PR; ARE 745745 AgR/MG; ARE 639337 AgR/SP e STA 223 AgR/PE.  
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Portanto, os direitos sociais previstos na Lei n. 10.257/2001, Estatuto da Cidade, que 

regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal (norma constitucional 

programática) são fundamentais por excelência e não podem ficar relegados a um juízo de 

conveniência e oportunidade por parte do Poder Público, no momento de efetivá-los, sendo 

que, o direito à moradia, à infraestrutura urbana, ao saneamento básico, ao meio ambiente 

equilibrado, à segurança pública, aos serviços públicos, ao transporte coletivo, ao trabalho, 

ao lazer, à distribuição espacial da população adequada, dentre outros direitos sociais, que 

exigem uma atitude ativa, positiva prestacional e comissiva do Poder Público, não poderão 

deixar de ser minimamente garantidos aos cidadãos, como se tem visto na realidade social 

brasileira, em que as pessoas aglomeram-se nas cidades de forma desordenada e irregular, 

formando as “favelas”, por exemplo, ainda que se invoque pelo ente federado obrigado a 

tanto, no caso da Lei n. 10.257/2001 os Municípios a “cláusula de reserva do possível”, no 

sentido de se fazer apenas o que o orçamento público, em tese, permite, pois, nos termos 

da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando a impossibilidade do ente 

federativo de efetivação dos direitos sociais não resulte de uma causa objetivamente 

auferível, mas sim de uma incompetência na administração e gestão das receitas e gastos 

públicos, o que ocorre na maior parte dos casos, então, neste caso, caracterizada está a 

inconstitucionalidade por omissão do Poder Público, cabendo ao Poder Judiciário, 

especialmente à máxima instancia, dada sua função jurisdicional constitucional, 

excepcionalmente, implementar e efetivar as políticas públicas correspondentes, de forma a 

garantir, que seja, o “mínimo existencial” que um cidadão necessita para viver. 
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