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(policy),

Taking Rights Seriously,2

(rules, Regeln)

1 Sob a designação de G rundsatz: Jo sef Esser, G rundsatz und  Norm, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 4* ed., 1990.

2 Harvard University Press, Cambridge, 1978, pp. 22 e ss. e 294 e ss.

3 Theorie der Grundrechte, 3* ed., Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1996, cap. 3°.
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caput

4 JurisUsche M ethodik, 4‘ ed., Berlim, Buncker & Humblot, 1990, pp. 142 e u  , S truk tunennde  Rechtslehre. Berlim, Duncker & Humblot, 
passim.



(Optimierungsgebote).

2-

5 Op. cit., pp. 75 e s.
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(policy)

standard)

6 Op. cit., Harvard University Press, 1977, p. 22.

7 Ensaio sobre o ju ízo  de constitucionalidade de políticas públicas, Revista dos Tribunais, 737/11.

8 “Por Direito da Policia”, escreveu Francisco Coelho de Sousa e Sampaio, em suas Prelecções do direito pátrio, público  e particular, obra

editada cm Coimbra e Lisboa cm 1793 e 1794, “entendemos a auctoridade, que os Princepes tem pa ra  estabelecerem e proverem  os

meios, e subsídios, que facilitem , e prom ovâo a  observancia das suas Leis"  (Título Sexto, capítulo I). Igualmente, na nossa Lei de Io de 

outubro de 1828, que deu “nova forma Às Câmaras Municipais, marcou suas atribuições, e o processo para a sua eleição e dos Juizes de 
Paz," dispôs-se que ditas Câmaras deveriam promover, por “posturas policiais” , a todos os serviços públicos urbanos (art. 66).



9 Vejam-se, como exemplo, as considerações expendidas na doutrina alemã por ROBERT ALEXY, op. cit., pp. 395 e ss., e na doutrina brasileira 

por INGO W OLFGANG SARLET, em sua importante monografia A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 2* ed., Porto Alegre, Livraria do 

Advogado Editora, pp. 258 e ss. ALEXY aflora a questão, de certa maneira, ao frisar que, em várias hipóteses, os chamados direitos sociais 
compõem-se de “feixes de posições jurídicas”, compreendendo tanto “prestações de fato”, quanto “prestações normativas” (pp. 403/404). Eles 
seriam, sob esse aspecto, “direitos fundamentais enquanto totalidade” (Grundrechte ais Games). Ora, essa totalidade, composta de elementos 

heterogêneos, mas unidos pela sua finalidade funcional, nada mais é do que uma política pública.



á





habitat.

10 O art 1° dessa lei, aliás, dispfle claramente que “a assistência social, direito do cidadío e dever do Estado, é Política de S eguridade Social 

não contributiva, que provê os mínimos Bociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de in ic ia tiva  pública e da sociedade, 
para garantir o atendimento às necessidades básicas”.



caput

11 cf. Ética a  N icômaco, 1131a, 10 e ss,



lingua mater, kubernao,

kubernetes,

12 Constituição Dirigente e Vinculaçâo do Legislador -  Contributo para a  compreensão das normas constitucionais programáticas, Coimbra, 
1982; Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 4* ed., Coimbra, Almedina, p. 217.



(la

faculté de statuer et la faculté d’empêcher).

tribunitia potestas,

13 D e l'E sprit des Lois, in Oeuvres Complètes, II, Gallimard, 1951, p 401.

14 PONTES DE MIRANDA bem exprimiu essa idéia: “Trata-se de ofício particularmente ativo, a que se não pode emprestar, sem grave



minus. ministro

Respublica respopuli,

deformaçlo semântica, o significado dc órgão coordenador de atividades governamentais. [...] Que é que o Ministério Público coordenaria? 

Ele não ordena, nem, tampouco, coordena. Ele promove, postula, pede, impetra, litiga. Nenhum ato dele é de ordenação, ou de coordenação. 
É de promoção''. (Comentários à  Constituição de 1967 com a  emenda n ° 1 de 1969, t. III, 2* ed., 1970, São Paulo, Revista dos Tribunais, 

p. 406. Com a vigente Constituição, a independência do Ministério Público em relação ao Poder Executivo tornou-se um corolário do 

princípio da separação de Poderes. O Ministério Público federal, por exemplo, após a entrada em vigor das leis complementares relativas 

a ele próprio e à Advocacia-Geral da União (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art 29), já  não pode defender em juízo os 
interesses próprios da União Federal No entanto, no Governo Fernando Henrique Cardoso um Procurador da República foi nomeado 
Advogado-Geral da União e aceitou a incumbência.

15De republica , livro I, XXV, 39.



caput











honor,

16 História do Brasil, 1* edição em 1627, livro primeiro, capítulo segundo.





Revista da  Faculdade de D ireito da  U niversidade Federal de M inas Gerais.




