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RESUMO 

 

A presente monografia objetiva analisar o fenômeno da justiciabilidade dos direitos 

fundamentais de segunda dimensão em contraposição à reserva do possível, buscando 

compreender quais são os óbices à concretização dos objetivos delineados na Constituição 

Federal de 1988. Serão estudados os direitos fundamentais em seus diversos atributos, v.g., a 

dupla dimensão dos direitos fundamentais, sua eficácia, bem como as restrições a esses 

direitos e suas modalidades, dentre outros. Ao investigar as restrições aos direitos 

fundamentais, estudaremos a reserva do possível relacionada à questão da disponibilidade de 

recursos materiais como limitações à concretização desses direitos. Neste diapasão, 

defendemos a garantia do mínimo existencial conjuntamente à aplicação dos princípios da 

proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com vistas a afastar a tese da reserva do 

possível e, dessa forma, promover a concretização de justiça social a partir da efetivação dos 

direitos fundamentais. 

 

Palavras-chave: Direitos fundamentais; restrições de direitos; garantia do núcleo essencial; 

justiciabilidade; proporcionalidade; dignidade da pessoa humana. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This monography has as objective analyze the phenomenon of the justiciability of the second 

dimension fundamental rights in opposition to the reservation of possibility, aiming to 

understand which are the difficulties in achieving the objectives defined in Federal 

Constitution of 1988. Fundamental right will be studied in their various attributes, e.g, the 

second dimension fundamental rights, their effectiveness, as well as the restrictions which are 

imposed on them and their modalities, and others. During the investigation of these 

restrictions imposed to the fundamental rights, it will be studied the reservation of possibility 

related to the question of the material resources availability as a limitation of the achievement 

of these rights. Therefore, in this work, it is defended the guarantee of the minimum necessary 

to existence in association to the application of the principles of proportionality and the 

human dignity, in order  to get rid of the question related to the reservation of possibility and, 

in this way, promote the achievement of social justice from the effectiveness of the 

fundamental rights. 

 

Keywords: Fundamental rights; restriction rights; guarantee of essential core; justiciability; 

proportionality; human dignity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Todo direito surge como uma expressão dos valores culturais e morais de uma 

sociedade em determinada época, pensados de forma a compatibilizar a vida em comunidade, 

já que, dissociados, os homens não conseguem atingir os fins aos quais colimam. 

A fim de propiciar um melhor entendimento acerca do tema em estudo, faz-se 

necessário, primeiramente, realizar um corte metodológico que nos permita diferenciar 

direitos humanos, direitos do homem e direitos fundamentais. No que tange aos primeiros, 

aqueles foram surgindo, ao longo da história, marcados pela conjuntura social, econômica e 

política de seus respectivos períodos, sendo agrupados pela doutrina em três gerações, 

classificação essa que vem recebendo críticas, tendo em vista que o termo técnico mais 

adequado seria "dimensões", pois essa compreenderia um conceito no qual coexistem 

diferentes grupos de direitos criados em momentos diversos, e acarretaria, consequentemente, 

a não exclusão do grupo anterior com o advento do posterior, como enseja o termo 

"gerações". Já no que concerne a estes, tem-se que são a expressão das regras e princípios, 

juridicamente positivados, na Constituição de determinado país em determinada época, sendo 

pertencentes também ao conjunto dos direitos humanos, tratando-se, portanto, de dois termos 

intimamente interligados.  

Vale ressaltar ainda, quanto a esse tocante, que, com o advento da Emenda 

Constitucional n° 45/2004, houve o acréscimo do §3° ao art. 5° da CF/88, segundo o qual, "os 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes a emendas constitucionais", ressaltando a relevância da matéria 

dentro do ordenamento jurídico brasileiro ao ser erigida à categoria de normas de cunho 

constitucional. 

Conforme prevê o caput do art. 1° da CF/88, o Brasil funda-se num Estado 

Democrático de Direito, o que pressupõe a observância dos direitos fundamentais como 

fundamento de existência desse, o que, de acordo com a teoria da supremacia constitucional, 

nos remete a uma observância desses preceitos por todos os Poderes que compõem o Estado. 

Desse entendimento, decorre que os preceitos de direitos fundamentais permeiam todos os 

demais atos normativos do sistema jurídico, demonstrando a consonância do dispositivo do 

§3° do art. 5° da Constituição, que erigiu ao status de normas constitucionais os tratados que 
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versem sobre direitos fundamentais quando observadas as condições ali expressas, tendo em 

vista que ali estão elencados todos os demais direitos erigidos à condição de fundamentais. 

Dessa forma, nada mais coerente que se garantam mecanismos eficazes de realização, no 

plano material, desses direitos, tendo em vista representarem o próprio fundamento sobre o 

qual se funda o Estado Democrático e Social de Direito Brasileiro. 

A real problemática, no que concerne aos direitos fundamentais, diz respeito a 

dificuldade na efetivação cuja competência caberia ao Poder Legislativo por meio da criação 

de leis que regulamentassem políticas públicas de atendimento das demandas sociais quanto a 

direitos fundamentais e ao Executivo por meio da concretização dessas ações. Todavia, ocorre 

que, diante da omissão dos poderes competentes, os direitos fundamentais acabam por ter sua 

efetivação concretizada pelo Poder Judiciário, ao qual incumbiria, somente no caso concreto e 

quando evidenciado algum conflito, intervir para ditar o direito e possibilitar a maior 

otimização do conteúdo do preceito fundamental, constitucionalmente positivado. 

 As atuais consequências desse quadro se refletem na dificuldade de realização 

material de dispositivos formal e constitucionalmente previstos, na descrença do povo nas 

instituições e no assoberbamento do Judiciário com ações que visam garantir, no caso 

concreto, a realização de direitos fundamentais. 

O presente estudo tem por objetivo analisar de que forma a atual delegação de 

efetivação dos direitos fundamentais ao Poder Judiciário fere o principio da Tripartição dos 

Poderes e se representa um mecanismo eficaz de concretização de justiça social. 

A questão dos direitos fundamentais relacionada à sua eficácia desborda os limites 

da mera digressão histórica e do levantamento dos aspectos sociais, políticos e econômicos 

que ensejaram sua criação. Deve-se perquirir qual o contexto desses dentro da evolução do 

direito pátrio, qual o conceito desses direitos, bem como seu fundamento, quais os métodos 

interpretativos que melhor se coadunam a eles, qual seu alcance e aplicabilidade dentro do 

ordenamento jurídico atual, qual o método adequado de resolução de conflito entre esses e, 

por fim, quais as implicações jurídicas e sociais da situação hodierna no que concerne a 

eficácia desses. 

A relevância social do tema proposto justifica-se no fato de que se trata de assunto 

extremamente ligado à questão da concretização de justiça social, à atual crise de legitimação 

das instituições, à omissão dos poderes Legislativo e Executivo no sentido de se portarem de 

maneira positiva em relação a esses direitos, ao fenômeno da “reserva do possível”, ao 

assoberbamento do Judiciário com ações que visam efetivar tais direitos e, de forma ampla, 

refere-se à própria participação democrática do povo, tendo em vista a ausência de meios 
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efetivos que lhe possibilite concretizar os fins constitucionalmente previstos nos direitos 

fundamentais. 

No âmbito jurídico é proeminente no sentido em que traz à indagação se o modelo 

jurídico moderno está sendo compatível com os anseios sociais e com o que está previsto na 

Constituição ou se essa crise de efetivação do conteúdo substancial dos direitos fundamentais 

não irá acarretar o colapso do sistema jurídico a partir da descrença generalizada nas 

instituições que detêm a competência para tanto, mas não são capazes de promover justiça 

social. 

No primeiro capítulo, iniciaremos o presente estudo a partir da evolução histórica 

dos direitos fundamentais, tecendo também considerações de ordem terminológica e 

procedendo a uma análise da estrutura normativa desses direitos, segundo Alexy e Dworkin, 

os dois principais doutrinadores no que concerne à distinção entre regras e princípios. 

Já no segundo capítulo, trataremos da exposição acerca da classificação das 

normas constitucionais informadoras dos direitos fundamentais sociais quanto à sua eficácia, 

defendo a superação do modelo tradicional proposto por José Afonso da Silva e 

demonstrando que forma a classificação apresentada por Virgílio Afonso da Silva se mostra 

mais atual e compatível à atual conjuntura dos direitos fundamentais de segunda dimensão. 

Nessa oportunidade, discorreremos também sobre as restrições, bem como suas modalidades, 

aos direitos sociais em contraposição à garantia do núcleo essencial. 

O tema central do terceiro capítulo versará sobre a compreensão da reserva do 

possível enquanto restrição aos direitos fundamentais sociais, principalmente no que toca a 

três aspectos, quais sejam o da disponibilidade de recursos materiais em quantidade suficiente 

à concretização desses direitos, do fenômeno da apropriação de grande parte dos recursos 

materiais destinados à concretização dos direitos fundamentais de segunda dimensão pela 

classe média brasileira e do redirecionamento dos recursos que seriam destinados a muitas 

pessoas para o tratamento de um pequeno grupo de indivíduos. 

Por último, no quarto capítulo, adentraremos ao estudo da utilização da via 

judicial como mecanismo de efetivação dos direitos fundamentais de segunda dimensão, 

perpassando pelos princípios justificadores dessa concretização judicial, como o da dignidade 

da pessoa humana, da proporcionalidade e o da inafastabilidade da jurisdição. Em sentido 

contrário à essa justiciabilidade dos direitos sociais, discorreremos acerca do princípio da 

tripartição dos poderes. Concluiremos o presente trabalho com uma exposição sobre a 

garantia do mínimo existencial enquanto argumento fático autorizador da concretização 

judicial dos direitos fundamentais de segunda dimensão. 
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2 DIREITOS FUNDAMENTAIS DE SEGUNDA DIMENSÃO: EVOLUÇÃO, 

CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO 

 

 

Primeiramente, antes de adentrarmos ao estudo da justiciabilidade dos direitos 

fundamentais de segunda dimensão, da relação do tema com a reserva do possível, bem como 

a análise aos óbices que dificultam a concretização judicial desses direitos 

constitucionalmente previstos compreendem, faz-se necessário proceder a um exame acurado 

do arcabouço do que sejam os direitos fundamentais, considerando a atual sistemática 

constitucional vigente em nosso ordenamento jurídico, de acordo também com as mais 

modernas teorias a respeito desse assunto na doutrina hodierna. 

Tal análise preliminar tem por objetivo instrumentalizar os conceitos que remetem 

ao tema, facilitando, dessa forma, a compreensão e aplicação dessas noções ao presente objeto 

de estudo. 

Diversos aspectos devem ser observados nessa etapa inicial da abordagem, a 

começar pela identificação da época e contexto histórico que envolveram o surgimento e 

positivação de tais direitos. Essa retrospectiva será feita em dois momentos: primeiramente, 

uma breve digressão voltada para os eventos de ordem internacional que ensejaram o advento 

dos direitos fundamentais em âmbito mundial; posteriormente, veremos a recepção dessas 

normas em nosso ordenamento jurídico pátrio com os acontecimentos que lhe foram 

peculiares à sua instituição no Brasil. 

A análise histórica é fundamental à compreensão da atual estágio de concretização 

judicial dos direitos fundamentais sociais e ao planejamento estratégico do futuro a fim de 

aperfeiçoar os meios de realização desses direitos.  

Já a discussão acerca da terminologia concernente à temática em comento faz-se 

necessária no intuito, não diríamos de eliminar a controvérsia completamente a esse respeito, 

mas de aclarar qual seria a utilização mais adequada dos termos "geração de direitos" e 

"dimensão de direitos", bem como das expressões "direitos do homem", "direitos humanos" e 

"direitos fundamentais". A delimitação mais precisa do objeto permite, dessa forma, a 

profundidade do debate. 

Posteriormente, cumpre investigar qual seria o conceito mais atual e adequado 

para descrever os direitos fundamentais sociais na contemporaneidade, considerando a 

conjuntura sociopolítica, bem como jurídica do Brasil hodiernamente, que experimenta as 

implicações práticas do Neoconstitucionalismo e se apresenta como um Estado Democrático 
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de Direito Social, preocupado em como concretizar os objetivos aos quais se obrigou 

constitucionalmente e, concomitantemente, em como respeitar os preceitos, igualmente 

constitucionais, que orientam a estrutura de sua formação, como a Tripartição dos Poderes.  

Diante disso, cabe analisar qual a classificação dos direitos fundamentais sociais 

quanto à sua funcionalidade, ou seja, se consistem somente em direitos subjetivos dos 

indivíduos a obterem prestações positivas do Estado ou, se seria possível uma evolução nessa 

teoria para abarcar também uma segunda dimensão desses direitos, com caráter negativo, 

segundo o qual é vedado ao Estado embargar o exercício e fruição dos direitos fundamentais 

sociais pelos indivíduos.  

Por último, concluindo o estudo da teoria dos direitos fundamentais sociais, 

procederemos à análise da distinção entre regras e princípios, buscando enquadrar os direitos 

de segunda dimensão na classificação que mais se coadune com o objetivo prático ao qual 

almejam. O principal objetivo desse estudo, após a superação da diferença entre regras e 

princípios, é compreender de que forma deve proceder o aplicador do direito diante desse 

conflito entre normas e qual o resultado concreto da colisão entre direitos fundamentais 

sociais. 

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TERMINOLÓGICA 

 

 

Atualmente, na teoria dos direitos fundamentais, esses podem ser estudados e 

compreendidos nas mais diversas possibilidades. Questão preliminar, antes de se adentrar ao 

estudo dos direitos fundamentais propriamente ditos, consiste na crítica de ordem 

terminológica suscitada em torno da denominação "geração" de direitos, largamente utilizada 

pela doutrina pátria, conforme defende George Marmelstein:  

 

"A expressão "geração de direitos" tem sofrido várias críticas da doutrina nacional e 

estrangeira. É que o uso do termo geração pode dar a falsa impressão da substituição 

gradativa de uma geração por outra, o que é um erro, já que, por exemplo, os direitos 

de liberdade não desaparecem ou não deveriam desaparecer quando surgem os 

direitos sociais e assim por diante" (LIMA, 2005, p. 66). 
 

O uso do termo "geração" de direitos fundamentais pode conduzir o interlocutor a 

interpretações equivocadas, como a de que o surgimento de uma nova geração poderia excluir 

ou substituir a existência da anterior, ou que poderia existir alguma espécie de hierarquia e 
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subordinação entre essas gerações de direitos, induzindo ao pensamento de que o surgimento 

de uma nova "geração" só seria possível quando a anterior houvesse sido completamente 

maturada e seus mecanismos de concretização fossem eficazes na proteção e realização 

desses. 

A expressão mais adequada a ser utilizada seria "dimensão" de direitos 

fundamentais, que representa perfeitamente a coexistência harmônica de todas as espécies 

desses direitos e, dessa forma, a indivisibilidade dos direitos fundamentais, tendo em vista a 

grande interdependência existente entre todos eles, que iriam diferenciar-se somente quanto à 

sua historicidade, ou seja, o contexto histórico que ensejou seu surgimento, como nos leciona 

George Marmelstein: 

 

"O ideal é considerar que todos os direitos fundamentais podem ser analisados e 

compreendidos em múltiplas dimensões, ou seja, na dimensão liberal (primeira 

dimensão), na dimensão social (segunda dimensão), na dimensão da solidariedade 

(terceira dimensão) e na dimensão democrática (quarta dimensão). Não há qualquer 

hierarquia entre essas dimensões. Na verdade, elas fazem parte de uma mesma 

realidade dinâmica. Essa é a única forma de salvar a teoria das dimensões dos 

direitos fundamentais" (LIMA, 2005, p. 71). 

 

Um dos grandes equívocos criados em torno da chamada "geração" de direitos 

encontra-se fundamentado na dicotomia entre direitos negativos e positivos, correspondendo, 

respectivamente, aos direitos de primeira e segunda "geração". Essa classificação nos ensina 

que os direitos de primeira "geração", aí compreendidos a liberdade e os direitos civis e 

políticos seriam aqueles que, por conta de seu contexto histórico de surgimento, teriam caráter 

negativo e não oneroso por exigirem do Estado uma postura omissiva face às liberdades 

públicas do cidadão, conforme nos ensina Paulo Bonavides: 

 

"Os direitos de primeira geração ou direitos de liberdade têm por titular o indivíduo, 

são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdade ou atributos da pessoa e 

ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos 

de resistência ou oposição perante o Estado. 

Entram na categoria do status negativus da classificação de Jellinek e fazem também 

ressaltar na ordem dos valores políticos a nítida separação entre a Sociedade e o 

Estado. (BONAVIDES, 2007, p. 563-564). 
 

Já os direitos de segunda "geração" seriam aqueles voltados à coletividade devido 

ao seu teor eminentemente social, aqui compreendidos os direitos sociais, culturais e 

econômicos, que, desde a época de seu surgimento, enfrentam as consequências de sua baixa 

normatividade por serem considerados somente sob o prisma da obrigatoriedade de prestações 

materiais por parte do Estado. 
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Entretanto, todo direito, a fim de ser concretizado, traz consigo certo grau de 

onerosidade. Tomemos como exemplo, o direito ao voto. Não basta que a Constituição 

contenha a previsão desse direito político, faz-se necessário que o Estado forneça as 

condições materiais e, dessa forma, onerosas a fim de que a vontade de cada cidadão tenha 

condição de ser naturalmente exprimida por esse, bem como também de ser captada pelos 

órgãos oficiais competentes e, por último, externada para o conhecimento público da 

população, o que se dá através do processo eleitoral, que tem o seu custo para ser realizado, 

conforme nos informa José Casalta Nabais: 

 

"Na verdade, todos os direitos têm custos comunitários, ou seja, custos financeiros 

públicos. Têm portanto custos públicos não só os modernos direitos sociais, aos 

quais toda a gente facilmente aponta esses custos, mas também têm custos públicos 

os clássicos direitos e liberdades, em relação aos quais, por via de regra, tais custos 

tendem a ficar na sombra do esquecimento. Por conseguinte, não há direitos 

gratuitos, direitos de borla, uma vez que todos eles se nos apresentam como bens 

públicos em sentido estrito" (NABAIS, 2007, p. 164). 

 

Outra interpretação errônea possivelmente decorrente desse termo é a de que 

determinados direitos, posteriormente descobertos, só poderiam ser reconhecidos quando da 

completa maturação da geração anterior de direitos, ou seja, quando o Estado dispusesse de 

garantias e mecanismos eficazes para concretizar a geração anterior, o que acarretaria o 

"engessamento" dos ordenamentos jurídicos, principalmente, dos países em desenvolvimento 

que não dispõem ainda de mecanismos eficazes de implementação e proteção dos direitos de 

primeira dimensão.  

Tendo em vista o objeto de estudo escolhido, o foco do presente trabalho serão os 

direitos fundamentais de segunda dimensão, também conhecidos por direitos fundamentais 

sociais, sobretudo no que concerne à concretização desses pela via judicial e quais os aspectos 

envolvidos nesse processo, tanto os positivos quanto os contrários à sua realização. 

 

 

2.2 RETROSPECTIVA HISTÓRICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE 

SEGUNDA DIMENSÃO NO BRASIL 

 

 

As grandes discussões atuais sobre a realização dos objetivos do Estado e o 

aprimoramento das formas de participação popular nesse processo decorrem da moderna 

concepção do que seja o Estado Democrático de Direito, que surgiu proposto a afirmar certos 



16 
 

 

valores sociais como sendo de caráter fundamental da pessoa humana, bem como a pautar sua 

organização e funcionamento de forma a proteger tais direitos tidos como sustentáculo de 

todo o ordenamento jurídico. 

O processo histórico que permeou o advento dos direitos fundamentais, bem como 

sua positivação constitucional, teve procedência em diversos movimentos sociais, nos quais 

os indivíduos reivindicavam não somente contra os abusos cometidos pelo Estado, mas 

também pelas omissões desse na esfera social. A criação dos direitos fundamentais foi uma 

resposta ao poder ilimitado do Estado face aos indivíduos, particular ou socialmente 

considerados. 

Os direitos fundamentais, amplamente considerados, foram explicitados para a 

ciência jurídica por meio de três grandes acontecimentos históricos, políticos e sociais, quais 

sejam a Revolução Inglesa com o Bill of Rights de 1689, a Revolução Americana de 1776 

cujo ápice se deu com a Declaração de Independência das Treze Colônias e, por último e 

talvez a mais importante de todas, a Revolução Francesa de 1789 com o advento da 

importantíssima Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que dotou, pela primeira 

vez, do caráter de universalidade os princípios e garantias individuais nela expressos.  

Como frutos da Revolução Inglesa, primeira crise do sistema moderno conhecido 

como Absolutismo, o Petition of Rights de 1629 e o Bill of Rights de 1689 foram os 

precursores dos direitos fundamentais, mesmo que tenham sido idealizados, inicialmente, 

como instrumentos de garantir os privilégios da nobreza. Foi trazida à luz, pela primeira vez, 

a necessidade de ser estabelecida alguma vinculação e limitação aos poderes estatais e, 

mesmo que essas ideias não tenham culminado em uma verdadeira declaração de direitos, já 

previam, de forma primitiva, alguns direitos fundamentais políticos e de liberdade, como o 

direito de petição, bem como a ilegalidade da prisão motivada pela apresentação de petição 

contrária aos interesses estatais, consoante os ensinamentos de Dalmo de Abreu Dallari: 

 

"O século XVIII seria, afinal, o século das Declarações. Muitos fatores de influência 

se conjugaram para que se chegasse à noção da existência de direitos inerentes à 

natureza humana, que precedem a própria existência do Estado" (DALLARI, 2011, 

p. 206). 
 

Somente com a Revolução Norte-Americana de 1776, pode ser constatada a 

influência do Liberalismo na definição dos rumos da vida política do Estado e dos direitos do 

homem, com a positivação de princípios como a igualdade entre os homens, bem como de 

seus direitos inalienáveis, como a vida, a liberdade e a busca pela felicidade, inaugurando, 
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dessa forma, o constitucionalismo americano que, apesar de se encontrar fragmentado pela 

existência de várias colônias, permanecia coeso à medida que essas muitas colônias 

mantinham a mesma linha fundamental de seus princípios. 

Entretanto, somente com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi 

concedida, de maneira inédita, uma faceta universal aos direitos fundamentais, sendo 

rapidamente uma influência para as constituições dos mais diversos países, o que acontece até 

nos dias atuais. Sua importância nos é mostrada pela lição de Noberto Bobbio: 

 

"[...] pela primeira vez, um sistema de princípios fundamentais da conduta humana 

foi livre e expressamente aceito, através de seus respectivos governos, pela maioria 

dos homens que vive na Terra. Com essa declaração, um sistema de valores é - pela 

primeira vez - universal..." (BOBBIO, 1994, p. 28). 

 

O único ponto frágil que podemos apontar na Declaração Francesa de Direitos é 

seu caráter eminentemente individual, sendo notório que a Declaração da Virgínia representou 

maior avanço no tocante aos direitos sociais, de acordo com os ensinamentos de Dalmo 

Dallari: 

 

"Entretanto, como um produto do século XVIII, seu cunho é nitidamente 

individualista, subordinando a vida social ao indivíduo e atribuindo ao Estado a 

finalidade de conservação dos direitos individuais. Nesse ponto era muito mais 

avançada a Declaração de Direitos da Virgínia, segundo a qual a sociedade não 

poderia privar os homens dos meios de adquirir e possuir propriedade e perseguir e 

obter felicidade" (DALLARI, 2011, p.208). 
 

Todas essas revoluções têm em comum a preocupação crescente em estabelecer 

meios de limitação ao poder estatal, seja para proteger os indivíduos da ingerência do Estado 

na esfera privada ou, posteriormente, para cobrar prestações positivas por parte desse sistema. 

No século XIX, com a ascensão vertiginosa dos ideais liberalistas, a interferência 

do Estado nos assuntos particulares passou a ser considerada abusiva, devendo esse se 

restringir a manter a ordem social e proteger o país contra ameaças externas, o que foi 

chamado de Estado Mínimo. De forma inegável, essa conjuntura trouxe seus benefícios, pois 

propiciou grande progresso econômico, valorização do homem e da liberdade, bem como se 

desenvolveu a concepção de que não era vantajoso acrescer ao Estado mais poder do que lhe 

fosse necessário à realização de suas funções básicas. O grande ponto negativo desse sistema 

foi o aprofundamento da injustiça social, pois, sob o pretexto de proteção às liberdades 

individuais, o Estado não tinha como atender à parcela menos afortunada da população, que 

logo se avolumou diante da concentração de renda gerada pelo ultra-individualismo. 
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Em contrapartida ao individualismo exacerbado, eis que, após a derrocada da II 

Guerra Mundial, toma lugar o modelo político do Estado intervencionista ou Wellfare State, 

como agente direto e principal da promoção social, não só salvaguardando as liberdades 

públicas, mas também atuando diretamente no enfrentamento das questões relativas ao 

apaziguamento das desigualdades sociais, tendo como corolário a dignidade da pessoa 

humana e as condições mínimas ao ser humano para alcançar esse patamar de dignidade, de 

acordo com o que nos ensina Dalmo de Abreu Dallari: 

 

"Assumindo amplamente o encargo de assegurar a prestação dos serviços 

fundamentais a todos os indivíduos, o Estado vai ampliando sua esfera de ação. E a 

necessidade de controlar os recursos sociais e obter o máximo proveito com o menor 

desperdício, para fazer face às emergências da guerra, leva a ação estatal a todos os 

campos da vida social, não havendo mais qualquer área interdita à intervenção do 

Estado" (DALLARI, 2011, p. 275).  
 

O Brasil, no Pós-Segunda Guerra Mundial, vivenciou um período ímpar em sua 

história, seja ela considerada sob o aspecto social, político ou jurídico. Primeiramente, se deu 

a Era Vargas, governo com características notadamente fascistas, no qual ocorreu fechamento 

do Congresso Nacional e amplo controle do Poder Judiciário, todavia foram mantidos alguns 

direitos humanos na Carta Política de 1937 sob a denominação de direitos civis ou individuais 

e políticos. Os únicos direitos que mereceram real destaque na referida época foram os 

direitos sociais de cunho trabalhista em função da estratégia política pautada no "populismo", 

conforme nos mostra LENZA (2010, p.105), que “buscando atrair o apoio popular, a política 

desenvolvida foi denominada "populismo", consolidando-se as Leis do Trabalho (CLT) e 

importantes direitos sociais, como o salário mínimo”. 

Em março de 1964, eclodiu o Golpe Militar que deixou registrado na história do 

País grave período de supressão de direitos, principalmente os políticos e os de liberdade. 

Surgiu, então, uma espécie de Super Estado, que se encontrava em patamar acima até mesmo 

das normas jurídicas, que só eram formalmente cumpridas, o que podia ser evidenciado nas 

reduzidas competências dos Poderes Legislativo e Judiciário, ou até mesmo no disposto no 

art. 11 do Ato Institucional n° 5, de 1968 que preceituava estarem excluídos de qualquer 

apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este Ato Institucional e seus Atos 

Complementares, bem como os respectivos efeitos. 

Com o término da Ditadura Militar e a reabertura política, vieram também as 

“Diretas Já”, amplo movimento social de apoio à "PEC Dante de Oliveira" que propunha a 

eleição direta para Presidente e Vice-Presidente após quase 20 anos de regime ditatorial. 
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Apesar de a referida PEC ter sido rejeitada e a eleição para a presidência ter ocorrido de forma 

indireta, pouco tempo depois foi estabelecida uma Comissão Provisória de Estudos 

Constitucionais, conhecida como Comissão Afonso Arinos, com vistas a contribuir com os 

trabalhos de uma futura Assembléia Nacional Constituinte, que foi instalada no ano de 1987 

com o intuito de elaborar a nova Carta Política brasileira. 

Após cinco anos de intensos trabalhos na Assembléia Nacional Constituinte, em 5 

de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição Federal de 1988, também chamada 

"Constituição Cidadã", sendo reconhecidamente uma das constituições mais avançadas do 

mundo no que diz respeito à vasta previsão de direitos fundamentais, à preocupação com a 

dignidade da pessoa humana e todos os direitos a ela correlatos e também no que concerne 

aos direitos fundamentais de segunda dimensão ou sociais, como podemos perceber com a 

leitura do art. 6 da CF/88: “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

A CF/88 traz em seu II Título os denominados "Direitos e Garantias 

Fundamentais", correspondendo todas aquelas normas ali previstas a direitos fundamentais, 

não só por se encontrarem positivadas e dispostas em seção da Constituição que trata dos 

direitos fundamentais mas também pela estreita ligação de todas aquelas normas com o 

princípio da dignidade da pessoa humana.  

Os direitos fundamentais de segunda dimensão encontram-se previstos no art. 6º 

da CF/88 e dizem respeito ao direito subjetivo que tem os indivíduos de não terem obstados 

pelo Estado o exercício e fruição de seus direitos sociais, as chamadas liberdades sociais, bem 

como o de exigir ao Estado prestações positivas no sentido de garantir efetivamente o mínimo 

necessário a uma existência digna enquanto seres humanos. 

Dessa forma, os direitos fundamentais de segunda dimensão extraem a sua 

fundamentalidade da própria previsão constitucional ao serem erigidos ao status de normas de 

cunho precipuamente principiológico e de valores a serem perseguidos pelo Estado 

Democrático de Direito Brasileiro a fim de concretizar os objetivos aos quais esse se propôs 

com a promulgação da Constituição Federal de 1988, quais sejam a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, bem como a erradicação da pobreza e da marginalização, e a 

redução das desigualdades sociais e regionais. 
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2.3 CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE 

SEGUNDA DIMENSÃO 

 

 

Questão que causa grande confusão doutrinária e utilização terminológica de 

forma imprecisa é a diferenciação existente entre as expressões direitos humanos, direitos 

fundamentais e direitos do homem, que são usadas indistintamente pela doutrina como termos 

que designam o mesmo objeto, conforme nos mostra Paulo Bonavides: 

 

"A primeira questão que se levanta com respeito à teoria dos direitos fundamentais é 

a seguinte: podem as expressões direitos humanos, direitos do homem, e direitos 

fundamentais ser usadas indiferentemente? Temos visto nesse tocante o uso 

promíscuo de tais denominações na literatura jurídica" (BONAVIDES, 2007, p. 

560). 
 

A fim de facilitar a compreensão acerca do tema em comento e justificar o porquê 

de terem os direitos sociais sido incluídos no rol de direitos fundamentais, 

constitucionalmente previstos, faz-se necessário buscar um conceito que os diferencie de 

outros conceitos como os de direitos humanos e direitos do homem. 

De maneira básica e didática, a diferenciação existente entre esses termos estaria 

restrita à questão da positivação ou não de cada um deles. Os diretos humanos são aqueles 

dotados de caráter de universalidade e que se encontram positivados no plano do direito 

internacional. Já os direitos fundamentais são aqueles reconhecidamente protegidos e 

positivados no ordenamento jurídico interno da cada país e, por essa característica, 

representam os diretos que o indivíduo possui em oposição ao Estado. Por último, temos os 

direitos do homem, de cunho jusnaturalista (de direito natural), que ainda não se encontram 

positivados juridicamente e correspondem a normas morais que se encontram em estado pré-

jurídico. Todas essas expressões trazem em comum a noção de serem intimamente ligadas à 

ideia de dignidade da pessoa humana. 

Atualmente, os direitos fundamentais se apresentam como fundamento de 

existência do próprio Estado Democrático de Direito à medida que consistem em direitos 

reconhecidos pelo próprio Estado como uma autolimitação do poder conferido a esse pelo 

povo, sendo direitos de liberdade em contraposição ao poder de intervenção estatal. 

Inicialmente, foram juridicamente reconhecidos e tutelados os bens relativos à 

liberdade do homem, quais sejam os direitos civis e políticos. Esse reconhecimento 

corresponde à primeira dimensão dos direitos fundamentais. Contudo, posteriormente, a 
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experiência liberal e o ultraindividualismo demonstraram que não bastava proteger somente a 

esfera de liberdade, pois os indivíduos não possuem iguais oportunidades de se 

desenvolverem socialmente, o que acarretou o aprofundamento das desigualdades sociais e a 

necessidade de criação de um mecanismo que abarcasse aqueles que ficaram à margem desse 

processo, vide passagem abaixo na qual Norberto Bobbio nos explica o referido fenômeno: 

 

"Com relação ao primeiro processo, ocorreu a passagem dos direitos de liberdade - 

das chamadas liberdades negativas, de religião, de opinião, de imprensa, etc. - para 

os direitos políticos e sociais, que requerem uma intervenção direta do Estado" 

(BOBBIO, 1994, p. 69). 
 

Esses direitos vieram tutelar a necessidade que tem os homens de terem garantidas 

pelo Estado condições mínimas de uma vida digna enquanto seres humanos. Essa concepção 

dos direitos sociais baseada na dignidade da pessoa humana se deu, principalmente, através da 

influência da doutrina e moral cristã que preceitua terem sido os homens criados à imagem e 

semelhança de Deus e que, portanto, seriam dotados de um valor especial, intrínseco a todos 

diante dessa condição, a dignidade. 

 Entretanto, a dignidade da pessoa humana consiste em um princípio geral de 

conceito aberto e relativo, dependendo da sociedade em questão, e que goza de dupla 

dimensão: negativa, pois a ninguém é permitido atentar contra a dignidade de outrem; e outra 

positiva, segunda a qual é imposto ao estado proteger e garantir a todos o exercício e fruição 

de sua dignidade. Diante dessa acepção dúplice, quais bens, sob a ótica da dignidade da 

pessoa humana, poderiam ser juridicamente tutelados como pertencentes aos direitos 

fundamentais de segunda dimensão ou direitos sociais? A melhor resposta seria a de que são 

incluídos, nessa dimensão de direitos, os bens que permitam ao homem ter condições 

materiais de desenvolver todos os aspectos de sua personalidade, conforme vêm previstos no 

art. 6º, caput, da Constituição Federal de 1988, como a educação, a saúde, a alimentação e o 

trabalho, dentre outros. 

A fim de que seja possível ao homem desenvolver todos os aspectos de sua 

personalidade, dispondo, ao menos, de aparato material mínimo para esse intuito, é necessário 

que o Estado, além de atuar comissivamente para concretização dos direitos fundamentais 

sociais, que esse se abstenha de praticar atos lesivos ao exercício desses direitos, como 

podemos evidenciar no seguinte exemplo: uma das formas de realização de justiça social 

consiste em o Estado, através de medidas efetivas, fomentar o trabalho, um dos direitos 

sociais elencados no art. 6º da CF/88, o que poderá ser feito de diversas maneiras, como a 
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criação de cursos profissionalizantes, voltados à formação e orientação profissional, sendo 

que esse tipo de medida, por si só não é suficiente para concretizar o direito social ao trabalho, 

devendo o Estado abster de praticar atos que atentem contra esse direito, como criar óbices ao 

livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. 

Diante do acima exposto, podemos extrair o conceito de que são direitos 

fundamentais de segunda dimensão todos os aqueles cujo fundamento seja o princípio da 

dignidade da pessoa humana, que, estando constitucionalmente previstos, visam a proteger e 

promover os mecanismos de exercício e fruição da dignidade a toda a coletividade, bem como 

a diminuir as desigualdades sociais, exigindo, dessa forma, abstenções e prestação positivas 

do Estado de forma a garanti-los. 

Outro ponto vital a ser estudado na teoria dos direitos fundamentais sociais, 

depois de superada a questão concernente ao seu conceito, diz respeito à classificação desses 

direitos quanto a sua funcionalidade, visto que esses são, geralmente, associados à ideia de 

prestações impositivas pelo Estado, conforme vemos na definição consagrada por José 

Afonso da Silva: 

 

“Assim, podemos dizer que os direitos sociais, como dimensão dos direitos 

fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta 

ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores 

condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de 

situações sociais desiguais” (SILVA, 2005, p. 286). 
 

A importância desse estudo decorre da dupla dimensão dos direitos fundamentais 

sociais, anteriormente explicitada, quais sejam a negativa, segundo a qual a ninguém é 

permitido atentar contra a dignidade de outrem; e outra positiva, na qual é imposto ao Estado 

a obrigação de proteger e garantir a todos o exercício e fruição de sua dignidade, ou seja, a 

tradicional classificação consagrada por José Afonso da Silva não pode ser utilizada 

indistintamente para todos os direitos fundamentais sociais, devendo ser observada a 

qual/quais acepções cada um deles se enquadra. O direito social de greve, previsto no art. 9º 

da CF/88, requer, para sua concretização, que o Estado não embarace a sua realização, 

exemplificando uma espécie de direito fundamental social que não exige necessariamente 

uma prestação ao Poder Público. 

A fim de se conhecer a estrutura dos direitos fundamentais de segunda dimensão, 

é necessário, preliminarmente, estabelecer uma classificação dos direitos fundamentais 

segundo a sua funcionalidade, qual seja defensiva ou prestacional, caráter que pode variar 

quando aplicado o direito ao caso concreto. Apesar de essa classificação ter sido, 
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originalmente, desenvolvida por Georg Jellinek, somente com Ingo Wolfgang Sarlet teremos 

a adaptação da teoria para o direito constitucional brasileiro, que é em muitos pontos 

coincidente com a elaborada por J. J. Gomes Canotilho.  

Segundo Sarlet, os direitos fundamentais podem ser divididos em direitos 

fundamentais de defesa e direitos fundamentais a prestações. Já o segundo grupo, de direitos 

fundamentais a prestação, compreenderia as acepções ampla e restrita, se referindo aos 

direitos à proteção e à participação no procedimento e organização, e os direitos relacionados 

às prestações materiais sociais, respectivamente.  

Defendia também o referido autor, a divisão dos direitos fundamentais a 

prestações em direitos originários a prestações e direitos derivados a prestações, tal como foi 

elaborado por Canotilho. Os direitos originários a prestações corresponderiam àqueles que, 

previstos constitucionalmente, caberia ao Estado fornecer as condições materiais ao seu 

exercício efetivo, não excluindo a faculdade que tem o cidadão de exigir as prestações 

relativas a esses direitos. De acordo com a formulação de J. J. Gomes Canotilho a esse 

respeito é possível afirmar a existência desses direitos quando: 

 

"[...] (1) a partir da garantia constitucional de certos direitos; (2) se reconhece, 

simultaneamente, o dever do Estado na criação dos pressupostos materiais, 

indispensáveis ao exercício efetivos desses direitos; (3) e a faculdade de o cidadão 

exigir, de forma imediata, as prestações constitutivas desses direitos" 

(CANOTILHO, 2000, p. 447). 
 

Já os direitos derivados a prestações correspondem ao resultado prático da 

concretização das prestações materiais colocadas pelo Estado à disposição da sociedade, qual 

seja o direito de igual acesso, obtenção e utilização das estruturas institucionais criadas pelo 

Poder Público, consoante nos ensina J. J. Gomes Canotilho: 

 

"Com base nestes pressupostos, alude a doutrina a direitos derivados a prestações 

(derivate Teilhaberecht) traduzidos no direito dos cidadãos a uma participação igual 

nas prestações estaduais concretizadas por lei segundo medida das capacidades 

existentes" (CANOTILHO, 2000, p. 449). 
 

Essa divisão entre direitos de defesa e direitos a prestações tem como fundamento 

qual seja a função, de caráter predominante, desempenhada pela norma de direito fundamental 

em nosso ordenamento jurídico, sendo que essa hegemonia poderá flutuar conforme o caso 

concreto. 
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2.4 DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS COMO REGRAS E PRINCÍPIOS 

 

 

O conceito de norma jurídica, bem como a identificação de suas espécies são 

temas ensejadores de acalorados debates entre os estudiosos do direito. Tal discussão é 

proeminente no sentido de auxiliar os aplicadores do direito a se posicionarem corretamente 

quando diante de um caso concreto. 

Antiga é a problemática da distinção entre a norma jurídica e a norma moral, 

apesar de compartilharem a mesma base ética, diferenciam-se no tocante das noções de 

sanção, coação e atributividade em seu cumprimento, ou seja, somente as normas jurídicas 

são capazes de, além de estabelecer diretrizes para as condutas humanas, permitir àquele que 

foi lesado pelo seu descumprimento o poder de exigir o cumprimento ou a reparação do dano 

proveniente do não cumprimento. Segundo Maria Helena Diniz, a norma jurídica: 

 

"[...] é imperativa porque prescreve as condutas devidas e os comportamentos 

proibidos e, por outro lado, é autorizante, uma vez que permite ao lesado pela sua 

violação exigir o seu cumprimento, a reparação do dano causado ou ainda a 

reposição das coisas ao estado anterior" (DINIZ, 2010, p. 387).         
 

A criação das normas envolve um processo de valoração, no qual as regras e 

comportamentos humanos são mensurados antes de adquirirem validade jurídica. Ao serem 

inseridas no ordenamento jurídico, as normas assumem diferentes funções, seja na forma de 

regras ou princípios, formando um sistema jurídico aberto que, na lição de J. J. Gomes 

Canotilho nos traduz essa expressão: 

 

"[...] (1) é um sistema jurídico porque é um sistema dinâmico de normas; (2) é um 

sistema aberto porque tem uma estrutura dialógica (Caliess), traduzida na 

disponibilidade e <<capacidade de aprendizagem>> das normas constitucionais para 

captarem a mudança da realidade e estarem abertas às concepções cambiantes da 

<<verdade>> e da <<justiça>>; (3) é um sistema normativo, porque a estruturação 

das expectativas referentes a valores, programas, funções e pessoas, é feita através 

de normas¹; (4) é um sistema de regras e princípios, pois as normas do sistema tanto 

podem revelar-se sob a forma de princípios como sob a sua forma de regras²." ( 

CANOTILHO, 2000, p. 1085). 
 

Vários são os critérios para se distinguir princípios de regras, sendo os mais 

clássicos. Vejamos abaixo alguns exemplos: 

a) grau de abstração, segundo o qual os princípios teriam elevado grau de 

abstração, diferentemente das regras, de abstração relativamente reduzida;  
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b) grau de determinabilidade, que corresponderia à possibilidade de aplicação 

imediata das regras, enquanto os princípios demandariam uma espécie de mediação a fim de 

serem concretizados, tendo em vista suas características como a vagueza e a 

indeterminabilidade; 

c) caráter de fundamentalidade, que seria a posição privilegiada dos princípios 

entre as fontes do direito e seu caráter estruturante dentro do sistema jurídico em detrimento 

das regras. 

É certo que a principal polêmica doutrinária atual consiste em saber, no caso 

concreto, qual a diferenciação entre regras e princípios no que diz respeito à sua 

aplicabilidade e os resultados que se desejam alcançar com a concretização do direito. Trata-

se, dessa forma, de uma discussão acerca da forma pela qual deve ser concretizado o direito a 

partir do reconhecimento dessa diferença qualitativa entre as regras e os princípios.  

Os atuais expoentes no que diz respeito à distinção entre regras e princípios são os 

trabalhos de Ronald Dworkin e Robert Alexy, que desenvolveram a tese da separação 

qualitativa entre regras e princípios. 

Esse estudo volta-se para os direitos fundamentais de segunda dimensão à medida 

que esses, geralmente, são representados por princípios norteadores da atuação do Estado na 

realização dos direitos sociais. Logo, é necessário um estudo da estrutura dos princípios de 

forma a facilitar e compatibilizar a interpretação e aplicação do direito ao caso concreto. 

Passemos, então, a estudar as duas teorias individualmente, demonstrando de que 

forma elas influenciam em uma mais efetiva concretização dos direitos fundamentais sociais. 

 

 

2.4.1 Ronald Dworkin 

 

 

O ponto central da teoria de Dwokin sobre os direitos fundamentais diz respeito à 

crítica que esse estudioso faz ao positivismo jurídico puro. Para o positivismo, o direito seria 

composto somente de regras, o que, na aplicação do direito ao caso concreto, evidenciaria 

uma grande lacuna para o magistrado quando esse tivesse que fundamentar uma decisão 

judicial na qual não houvesse conseguido identificar uma regra jurídica cabível, deixando 

margem para discricionariedades pela autoridade judicial, conforme nos informa o próprio 

doutrinador: 
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"O conjunto dessas regras é coextensivo com "o direito", de modo que se o caso de 

alguma pessoa não estiver claramente coberto por uma regra dessas (porque não 

existe nenhuma que pareça apropriada ou porque as que parecem apropriadas são 

vagas ou por alguma outra razão), então esse caso não pode ser decidido mediante "a 

aplicação do direito". Ele deve ser decidido por alguma autoridade pública, como 

um juiz, "exercendo seu discernimento pessoal", o que significa ir além do direito na 

busca por algum outro tipo de padrão que o oriente na confecção de nova regra 

jurídica ou na complementação de uma regra já existente" (DWORKIN, 2002, p. 

28). 

 

Dessa forma, apregoa o supramencionado doutrinador que é necessária a 

existência, além das regras, de princípios que não seriam restritos somente à dimensão da 

validade como o são as regras, mas estariam sujeitos, principalmente, a questões ligadas ao 

peso, valor. As regras, considerando a dimensão da validade, são aplicáveis ou não ao caso 

concreto, segundo a teoria do tudo ou nada. Já quanto aos princípios, é levantado o 

questionamento acerca de qual deverá prevalecer e ser aplicado, procurando a resposta a essa 

indagação por meio da valoração desses dentro do caso concreto. Corroborando com esse 

entendimento, vide o trecho abaixo: 

 

"Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm - a dimensão do peso 

ou importância. Quando os princípios se intercruzam (por exemplo, a política de 

proteção aos compradores de automóveis se opõe aos princípios de liberdade de 

contratos), aquele que vai resolver o conflito tem que levar em conta a força relativa 

de cada um" (DWORKIN, 2002, p. 42). 
 

Os direitos fundamentais sociais, como representantes de importantes princípios 

basilares ao nosso ordenamento jurídico, quando da aplicação ao caso concreto, enfrentarão 

conflitos de prevalência na dimensão valorativa, ocasião na qual deverá o magistrado sopesar 

os bens jurídicos em questão e decidir qual norma informadora de determinado princípio será 

aplicada em detrimento da outra. Diante disso, como a decisão acerca da escolha de qual 

princípio irá prevalecer está situada no campo da valoração, resta claro que aquele princípio 

que não houver prevalecido em determinado caso concreto não irá, por conta disso, perder seu 

valor ou ser excluído do ordenamento jurídico, sendo possível que, em outras situações, seja 

ele a prevalecer em detrimento do que primeiramente se sobressaiu. 

 

 

2.4.2 Robert Alexy 
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A concepção de Alexy sobre a diferenciação entre regras e princípios não é de 

todo afastada da ideia de Dworkin sobre o assunto. A semelhança entre as duas teorias parte 

do pressuposto que a distinção entre regras e princípios não se resume apenas a uma diferença 

gradual, sendo, sobretudo, uma diferença qualitativa. 

Os princípios, segundo Alexy, seriam mandamentos de otimização, ou seja, 

normas que demandam ser realizadas na maior medida possível, levando em consideração 

também as possibilidades jurídicas e fáticas de sua realização, enquanto as regras são normas 

que seguem o mesmo raciocínio do tudo ou nada elaborado por Ronald Dworkin, ou seja, 

deve ser feito exatamente o que prescreve a regra, caso essa seja aplicável ao caso concreto, 

ou, do contrário, deve ser de todo rejeitada quando não cabível. 

Logo, diante da colisão entre princípios, deve ser utilizada a técnica do 

sopesamento a fim de descobrir qual o princípio de maior peso para aquele caso concreto 

específico e, dessa forma, aplicá-lo na maior medida possível no intuito de obter um resultado 

ótimo.  

O que se depreende do acima exposto é que os princípios são dotados de um 

caráter prima facie, segundo o qual esses não são compostos de mandamentos definitivos, ou 

seja, o peso de um princípio em determinado caso pode não corresponder à totalidade do que 

se exige como resultado para esse princípio por conta do sopesamento desse com outros 

princípios antagônicos, conforme nos informa Alexy: 

 

"Nesse sentido, eles não contem um mandamento definitivo, mas apenas prima facie. 

Da relevância de um princípio em determinado caso não decorre que o resultado seja 

aquilo que o princípio exige para esse caso. Princípio representam razões que podem 

ser afastadas por razões antagônicas" (ALEXY, 2008, p. 104). 

 

Os direitos fundamentais sociais, atualmente considerados, tanto na conjuntura 

sociopolítica quanto no sistema jurídico, são a expressão mais clara de conflito aparente de 

princípios e da utilização da técnica do sopesamento. Interpretados de acordo com a teoria de 

Alexy, esses direitos seriam informados por princípios que, diante do questionamento acerca 

da relevância de cada um para o caso concreto, exigem sempre que esse processo seja 

realizado de forma a obter um resultado ótimo, sem que isso signifique, necessariamente, que 

o resultado seja exatamente aquilo que o princípio exigiria para o caso em abstrato. 
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3 DIREITOS FUNDAMENTAIS DE SEGUNDA DIMENSÃO: EFICÁCIA E 

RESTRIÇÕES 

 

 

A relação entre Estado e sociedade ultrapassou a velha dicotomia de oposição, 

bem como superou a ideia da mera garantia de incolumidade da esfera privada de liberdade 

dos indivíduos. Alcançou-se, então, um estágio de fortalecimento do princípio democrático, 

que aproximou os governantes dos governados à medida que o Estado passou a representar 

um instrumento da sociedade cujas finalidades são a autoorganização e o desenvolvimento 

daqueles valores eleitos como juridicamente relevantes para o progresso do ser humano em 

comunidade.  

A investigação acerca da efetivação judicial dos direitos fundamentais de segunda 

dimensão no Brasil e, consequentemente, dos óbices surgidos na tentativa de concretização 

desses tem como ponto de partida o estudo da eficácia da qual são dotados os direitos 

fundamentais. Esses foram, por muito tempo, compreendidos como normas de caráter 

programático e definidos como objetivos futuros da nação. Não podiam, dessa maneira, ter 

exigida sua realização de forma imediata, sendo deixados à mercê da vontade política. 

Esse período de inexigibilidade acarretou uma contradição no sistema jurídico ao 

evidenciar normas constitucionais praticamente destituídas de eficácia, visto que os 

enunciados vagos dos direitos sociais geraram descrença na sua real efetivação, tendo em 

vista que o poder político era o único incumbido de dispor, a esse respeito, sem que fosse 

possível qualquer espécie de controle social.  

Tal situação colocou em xeque não só a eficácia normativa dos direitos 

fundamentais de segunda dimensão, mas também a eficácia da própria Constituição que os 

albergava. Andreas J. Krell nos esclarece esse fenômeno da baixa normatividade dos direitos 

sociais a partir da evolução histórica da constitucionalização dos direitos fundamentais de 

segunda dimensão na Alemanha:  

 

"A Lei Fundamental da República Federal da Alemanha (de 1949) não incorporou 

nenhum ordenamento sistemático dos direitos sociais da segunda geração (dos 

trabalhadores, educação, saúde, assistência, etc.), fato que se deve às más 

experiências com a Carta anterior de Weimar. Essa Constituição de 1919 é tida, no 

mundo inteiro, como uma das primeiras Cartas que incorporaram os direitos sociais 

a prestações estatais no seu texto. No entanto, para a doutrina constitucional alemã 

pós-guerra, ela serve como modelo de uma Carta fracassada que, inclusive, 

contribuiu para a radicalização da política desse país nos anos 20 e a tomada do 

poder pelos nazistas em 1933. (...) Os modernos artigos da Carta de Weimar sobre 

direitos sociais foram ridicularizados por parte dos integrantes da extrema-direita e 

esquerda política, como promessas vazias do Estado burguês e contos de lenda. 
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Como conseqüência, o legislador fundamental de 1949 renunciou deliberadamente à 

formulação de normas que conferem direitos subjetivos a prestações positivas por 

parte do Estado. Os direitos sociais, cuja eficácia sempre depende de vários fatores 

econômicos e políticos, ficaram de fora. A maioria dos autores alemães se dirige 

contra direitos fundamentais sociais na constituição, porque estes seriam, na sua 

maioria, não realizáveis na atualidade por parte do Estado... resultaria na perda da 

normatividade da Carta e da sua força de estabelecer valores" (KRELL, 2002, p. 

45/46). 
 

O pensamento a respeito da eficácia das normas constitucionais informadoras dos 

direitos sociais experimentou diversas fases, a começar pelo período de baixa normatividade e 

concretização para, depois, serem compreendidas como normas de aplicação imediata e, 

portanto, dotadas de exigibilidade. Posteriormente, foram reconhecidos limites à realização 

desses direitos em função das condições materiais disponíveis à consecução desses direitos, 

sendo desenvolvida a teoria das chamadas restrições aos direitos fundamentais. E, por último 

e mais atual, temos o estágio de exigência de preservação do núcleo essencial do direito 

restringido com intuito de impedir o esvaziamento da finalidade da norma fundamental. 

A fase de reconhecimento da existência de restrições aos direitos fundamentais 

sociais trouxe consigo a compreensão dos direitos fundamentais de segunda dimensão como 

partes integrantes de um sistema normativo aberto de regras, o que princípios nos leva à 

conclusão de que esses não possuem caráter absoluto. Esses direitos fundamentais sofrem 

constantes intervenções do Poder Público, seja através da edição de leis que visam concretizar 

esses direitos ou de atos normativos que restringem seu exercício. José Afonso da Silva nos 

explica em que consiste essa limitação: 

 

"Mesmo que o preceito normativo-constitucional não estabeleça expressamente 

cláusula de restringibilidade, admitindo a imposição de restrições legais, verfica-se a 

possibilidade de restringir a liberdade nele enunciado. Ou seja, mesmo que a norma 

constitucional não estabeleça no seu enunciado a possibilidade de leis de contenção, 

poderá ter legitimamente a sua eficácia contida por leis restritivas" (SILVA, 2007, p. 

104).                                         
 

Ao longo do texto da CF/88, encontramos várias referências a essas restrições aos 

direitos fundamentais. Tomemos como exemplo de restrição a um direito fundamental, o 

disposto no art. 5º, inciso XVI, que nos informa que: 

 

"XVI - todos podem reunir-se, de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao 

público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião, 

anteriormente convocada, para o mesmo local, sendo exigido para tanto o aviso 

prévio à autoridade competente.” 
 



30 
 

 

Do dispositivo supramencionado, depreendemos que o direito fundamental de 

reunião é limitado diante de dois elementos impostos pelo legislador, quais sejam não frustrar 

"outra reunião, anteriormente convocada, para o mesmo local" e observar a exigência de 

"aviso prévio à autoridade competente". 

As restrições aos direitos fundamentais não se limitam aos eventos de ordem 

externa, como a vontade política, a escassez de recursos materiais, bem como as leis 

restritivas desses direitos. As restrições as quais estão sujeitos essa espécie normativa também 

dizem respeito a fatores de ordem interna, como a inevitável colisão de direitos quando 

aplicados ao caso concreto e a necessária restrição de um deles para a aplicação do direito. 

Cabe então perquirir qual o conceito de restrição no que diz respeito aos direitos 

fundamentais, quais são as espécies de restrições às quais esses estão sujeitos, qual a 

influência dessas restrições na eficácia dos direitos fundamentais e qual o mecanismo que 

evitaria o esvaziamento da finalidade e da proteção constitucional dos direitos fundamentais 

sociais.  

 

 

3.1 QUANTO À EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS 

 

 

A principal problemática em torno dos direitos fundamentais sociais se diz 

respeito ao estudo de sua eficácia, que orbita sobre a compreensão de temas como a 

supremacia da Constituição, a normatividade potencializada, o dever de prestação e a dupla 

dimensão dos direitos fundamentais. 

Levando em consideração a teoria da supremacia da Constituição dentro do 

sistema jurídico, segundo a qual a ordem jurídica não é formada de normas de normas 

coordenadas entre si e dispostas lado a lado, e sim alocadas em níveis hierárquicos diferentes, 

apresentando como ápice desse modelo escalonado as normas constitucionais, temos que os 

direitos fundamentais, constitucionalmente previstos, gozam de superioridade formal, haja 

vista seu status de norma constitucional, e superioridade material, dada a sua importância 

axiológica que se irradia para todo o ordenamento jurídico. 

Essa potencialidade normativa traz algumas implicações como a adequação da 

edição de leis, e da interpretação e aplicação do direito em conformidade com os direitos 

fundamentais. Surge também a possibilidade de concretização judicial dos direitos 
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fundamentais face às omissões legislativas, reforçando o papel e a importância do Poder 

Judiciário como guardião da Constituição, inclusive no que se refere à proteção da eficácia 

das normas ali previstas. 

O parágrafo 1º do art. 5º da Constituição Federal de 1988 consagra que as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, o que significa dizer 

que seus enunciados normativos não estão albergados constitucionalmente de forma 

meramente simbólica ou política.  

Diante do fato de estarem constitucionalmente previstas, depreende-se que essas 

normas podem e devem ser aplicadas imediatamente. Essa regra abarca todos os direitos 

fundamentais, haja vista não conter nenhuma exceção e, dessa forma, consagra o princípio da 

máxima efetividade, segundo o qual o aplicador do direito ao interpretar as normas 

constitucionais, aí incluídas as de direitos fundamentais, deve preferir aquela interpretação 

que mais se coadune com uma efetiva atuação da vontade constitucional em detrimento 

daquelas que afastem, em algum sentido, a sua autoaplicabilidade. 

Outra implicação da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais consiste 

em que esses não podem deixar de ser concretizados em face de uma lacuna legal. Caso um 

direito fundamental tenha sua efetivação comprometida em razão de ausência de 

regulamentação infraconstitucional, o magistrado, na função de Estado-juiz, deve adotar as 

medidas necessárias à sua efetivação com o poder que lhe foi incumbido constitucionalmente 

de guardião da Carta Política.  

No caso dos direitos fundamentais sociais, a sua aplicabilidade imediata, prevista 

no parágrafo 1º do art. 5º, da CF/88, pode ser violada tanto no que diz respeito a uma ação 

estatal, como a edição de um ato normativo que dificulte a sua efetiva realização, quanto a 

partir da inércia do Poder Público, ou seja, quando o Estado deixa de cumprir os deveres 

prestacionais que lhe foram constitucionalmente impostos. 

Da aplicabilidade imediata das normas de direitos fundamentais decorre a sua 

exigibilidade que, mesmo quando diante de uma omissão Legislativa quanto à 

regulamentação desse direito, é possível ter sua concretização forçada pelo Poder Judiciário, 

com embasamento no inciso XXXV do art. 5º da CF/88, que dispoõe que “ a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito”. 

Por muito tempo, defendeu-se que os direitos fundamentais de segunda dimensão 

seriam meras normas de caráter programático, objetivos a serem realizados futuramente pelo 

Estado, destituídos de exigibilidade. Tal pensamento gerava duas consequências práticas, 

quais fossem a baixa potencialidade normativa dos direitos fundamentais sociais e da própria 
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Constituição que os prevê, comprometendo a eficácia desses, bem como a impossibilidade de 

se invocar a tutela jurisdicional para exigir o cumprimento do dever estatal de prestação dos 

direitos sociais, conforme nos ensina BONAVIDES(2007, p. 596), que “em termos 

conceituais, a raiz programática dos direitos fundamentais, tão profunda outrora, principia a 

fenecer, até ser substituída por outra, de mais eficácia e juridicidade”. 

Em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no 

inciso XXV do art. 5º, da CF, temos também o disposto no art. 102 da CF, que atribui ao 

Poder Judiciário a responsalibidade de atuar como guardião da Constituição, ambas as 

disposições ratificando a exigibilidade dos direitos fundamentais sociais. 

A consequência da normatividade potencializada constitucionalmente e a 

possibilidade de exigência da tutela jurisdicional dos direitos fundamentais consiste na 

cobrança de uma postura positiva do Estado no sentido de não somente respeitar, mas também 

proteger e promover os direitos sociais, configurando verdadeiro "dever de proteção". Dessa 

forma, tanto a atuação quanto a omissão do Poder Público em relação aos direitos 

fundamentais sociais podem representar uma afronta à Constituição. 

Corroborando com nossa tese, vide o seguinte trecho do voto do ilustríssimo Min. 

Celso de Mello por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

1458/DF:  

 

“EMENTA: DESRESEPITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE 

COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO 

- O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto 

mediante inércia governamental. A situação de inconstitucionalidade pode derivar 

de um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita normas em 

desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os 

princípios que nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em um 

facere (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação. 

- Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos 

preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exequíveis, 

abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição 

lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Desse non facere 

ou non praestare, resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, 

quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida 

efetivada pelo Poder Público” (ADI nº 1458/DF. Relator: Min. Celso de Mello. DJ 

20/09/1996).
1
 

 

                                                             
1 ADI nº 1458/DF. Relator: Min. Celso de Mello. Julgamento em: 23/05/2006. Publicado no DJ de 20/09/1996. 

Disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347068  Acesso em 

13/09/2011. 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347068
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A eficácia dos direitos sociais, quando confrontada com a reserva do possível, 

assunto que será posteriormente estudado em momento oportuno, encontra guarida na 

moderna concepção da existência de duas dimensões dos direitos fundamentais, quais sejam 

elas, a objetiva e a subjetiva. 

Atualmente, os direitos sociais são compreendidos como autênticos direitos 

subjetivos, individualmente exigíveis e desfrutáveis. De acordo com essa perspectiva, esses 

direitos, além de possuírem a mesma dignidade das liberdades e garantias, também não 

podem ser objeto de violação tanto pelo Estado quanto por particulares. 

Já a dimensão objetiva, essa nos diz respeito à capacidade inerente aos direitos 

fundamentais de vincularem todos os Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, fornecendo 

as diretrizes axiológicas para todo o ordenamento jurídico. Diante disso, nas lições de J. J. 

Gomes Canotilho, essa dimensão objetiva nos é apresentada de duas formas: 

 

"(1) imposições legiferantes, apontando para a obrigatoriedade de o legislador actuar 

positivamente, criando as condições materiais e institucionais para o exercício 

desses direitos (cfr., por exemplo, arts. 58.º/3, 60.º/2, 63.º/2, 64.º/3, 65.º/2, 66.º/2, 

73.º/2/3, 78.º/2); (2) fornecimento de prestações aos cidadãos, densificadoras da 

dimensão subjetiva essencial destes direitos e executoras do cumprimento das 

imposições institucionais" (CANOTILHO, 2000, p. 446).    
 

A vinculação a qual estão obrigados os poderes estatais ocorre não somente no 

sentido de propiciar as condições materiais de exercício e fruição dos direitos fundamentais 

sociais (Poder Executivo), mas também de orientar a interpretação das normas 

infraconstitucionais concretizadoras de políticas públicas, tanto no que concerne à sua 

elaboração (Poder Legislativo) quanto aplicação do direito ao caso concreto (Poder 

Judiciário). 

 Essa interpretação de todos os textos e atos normativos de acordo com as 

disposições da Carta Magna é denominada pela doutrina de "interpretação conforme a 

Constituição", ou seja, nos casos em que figurem normas que admitem diversos sentidos, dar-

se-á preferência àquela interpretação que mais se aproxime da Constituição e de seus 

objetivos centrais, conforme o ensinamento do constitucionalista português, J. J. Gomes 

Canotilho, sobre a referida questão em todos os seus desdobramentos: 

 

"(1) o princípio da prevalência da constituição impõe que, dentre as várias 

possibilidades de interpretação, só deve escolher-se uma interpretação não contrária 

ao texto e programa da norma ou normas constitucionais; (2) o princípio da 

conservação de normas afirma que uma norma não deve ser considerada 

inconstitucional quando, observados os fins da norma, ela pode ser interpretada em 

conformidade com a constituição; (3) o princípio da exclusão da interpretação 
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conforme a constituição mas 'contra legem' impõe que o aplicador de uma norma 

não pode contrariar a letra e o sentido dessa norma através de uma interpretação 

conforme a constituição, mesmo através desta interpretação consiga uma 

concordância entre a norma infraconstitucional e as normas constitucionais. Quando 

estiverem em causa duas ou mais interpretações - todas em conformidade com a 

Constituição - deverá procurar-se a interpretação considerada como a melhor 

orientada para a Constituição" (CANOTILHO, 2000, p. 1151-1152). 
 

Concluímos que a evolução da teoria relativa à eficácia dos direitos fundamentais 

só foi possível mediante a superação do modelo tradicional de classificação das normas 

constitucionais quanto à sua eficácia, difundido, no Brasil, por José Afonso da Silva. Em 

contrapartida a esse modelo, surgiu o trabalho de Virgílio Afonso da Silva a partir da análise 

da teoria dos princípios, do suporte fático dos direitos fundamentais e, por último, das teorias 

das restrições a esses direitos, conforme veremos nos tópicos a seguir. 

 

 

3.1.1 José Afonso da Silva 

 

 

José Afonso da Silva foi o responsável por elaborar uma classificação das normas 

constitucionais segundo a sua eficácia que foi bastante difundida na doutrina brasileira e 

largamente utilizada pelos tribunais pátrios na fundamentação de suas decisões. Ele baseou 

sua esquematização na eficácia, ou seja, na capacidade que cada norma possui de produzir 

seus efeitos no mundo real. Segundo KELSEN (2000, p. 55), a eficácia significa dizer que os 

homens realmente se conduzem como, segundo as normas jurídicas, devem se conduzir, 

significa que as normas são efetivamente aplicadas e obedecidas”. 

As normas constitucionais, de acordo com a classificação de José Afonso da 

Silva, podem ser divididas em três grupos, a saber: 

a) Normas de eficácia plena - são as de aplicabilidade imediata, ou seja, que não 

necessitam de ulterior legislação integradora para regulamentar o exercício do direito, pois já 

produzem, de plano, todos os seus efeitos. Tomemos como exemplo, as normas que atribuem 

competência aos entes federativos (arts. 48 e 49 da CF/88). Nas palavras de José Afonso da 

Silva: 

 

"As normas constitucionais de eficácia plena são as que receberam do constituinte 

normatividade suficiente à sua incidência imediata. Situam-se predominantemente 

entre os elementos orgânicos da constituição. Não necessitam de providência 
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normativa ulterior para sua aplicação. Criam situações subjetivas de vantagem ou de 

vínculo, desde logo exigíveis" (SILVA, 1998, p. 262). 

 

Corroborando com a definição acima exposta, vide abaixo importante trecho de 

decisão do Supremo Tribunal Federal acerca do reconhecimento da eficácia plena do art. 134, 

§ 2º, da CF/88: 

 

EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: art. 2º, inciso IV, alínea c, da L. 

est. 12.755, de 22 de março de 2005, do Estado de Pernambuco, que estabelece a 

vinculação da Defensoria Pública estadual à Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos: violação do art. 134, § 2º, da Constituição Federal, com a redação da EC 

45/04: inconstitucionalidade declarada. 1. A EC 45/04 outorgou expressamente 

autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, além da 

iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º): donde, ser 

inconstitucional a norma local que estabelece a vinculação da Defensoria Pública a 

Secretaria de Estado. 2. A norma de autonomia inscrita no art. 134, § 2º, da 

Constituição Federal pela EC 45/04 é de eficácia plena e aplicabilidade 

imediata, dado ser a Defensoria Pública um instrumento de efetivação dos direitos 

humanos. II. Defensoria Pública: vinculação à Secretaria de Justiça, por força da LC 

est (PE) 20/98: revogação, dada a incompatibilidade com o novo texto constitucional 

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal - malgrado o dissenso do Relator - que a 

antinomia entre norma ordinária anterior e a Constituição superveniente se resolve 

em mera revogação da primeira, a cuja declaração não se presta a ação direta. 2. O 

mesmo raciocínio é aplicado quando, por força de emenda à Constituição, a lei 

ordinária ou complementar anterior se torna incompatível com o texto constitucional 

modificado: precedentes" (ADI nº 3.569, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJ de 

11/05/2007)
2
 (Grifos nossos) 

 

b) Normas de eficácia contida - são as que possuem eficácia plena e imediata até 

que sobrevenha norma infraconstitucional que reduza a sua abrangência, contendo, dessa 

forma, a extensão do mandamento constitucional. 

 Ocorre que, enquanto não for evidenciado o fator de restrição, a norma possuirá 

eficácia plena. Como exemplo desse tipo de norma, temos o art. 5º da CF/88 em seu inciso 

XIII, que dispõe ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer, todavia, ato normativo posterior poderá 

restringir a eficácia dessa norma, como, v.g., a lei nº 8.906, que regula o Estatuto da Ordem 

dos Advogados do Brasil e prevê a obrigatoriedade da aprovação no Exame da Ordem a fim 

de que se possa exercer a advocacia. Sobre o questionamento da constitucionalidade do art. 

8º, IV, da Lei nº 8.906/94, que prevê a aprovação em exame de ordem como requisito para a 

inscrição do bacharel nos quadros da OAB e, consequentemente, para o regular exercício da 

                                                             
2 ADI nº 3.569/PE. Relator: Min. Sepúlveda Pertence. Julgamento em: 02/04/2007. Publicado no DJ de 

11/05/2007. Disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=452004 

Acesso em 19/09/2011. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=452004
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advocacia, é aguardado o julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário nº 603.583/RS, de 

relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello, ao qual foi atribuído repercussão geral. 

c) Normas de eficácia limitada - que consistem naquelas normas que possuem 

aplicabilidade mediata e reduzida, o que nos infere que essas não possuem a capacidade 

produzirem todos os seus efeitos sem que haja uma lei integrativa infraconstitucional com o 

intuito de dotar-lhes de eficácia, tarefa de regulamentação incumbida ao legislador ordinário. 

Diferentemente do que apregoa a doutrina norte-americana, José Afonso da Silva, 

reconhece que as normas de eficácia limitada são dotadas de um mínimo de eficácia que lhes 

permita, ao menos, vincular o legislador infraconstitucional aos seus preceitos, servindo como 

parâmetros à elaboração dos atos normativos a elas referentes. 

Esse autor subdivide esse último grupo, das normas de eficácia limitada, em 

normas de princípio institutivo (ou organizativo) e normas de princípio programático. 

Primeiramente, temos que as normas informadoras de princípios institutivos, 

também denominados organizativos, seriam aquelas responsáveis por estabelecer uma 

esquematização geral dos órgãos, entidades e instituições estatais, deixando a regulamentação 

definitiva para a legislação infraconstitucional. Podemos citar como exemplo, o art. 33 da 

CF/88 que prevê ser de competência do legislador ordinário dispor sobre a organização 

administrativa e judiciária dos Territórios. Nesse sentido, José Afonso da Silva observa que: 

 

"São, pois, normas constitucionais de princípio institutivo aquelas através das quais 

o legislador constituinte traça esquemas gerais de estruturação e atribuições de 

órgãos, entidades ou institutos, para que o legislador ordinário os estruture em 

definitivo, mediante lei" (SILVA, 1998, p. 126). 

 

Já as normas declaratórias de princípios programáticos estariam incumbidas de 

veicularem os programas a serem implementados pelo Estado no intuito da consecução de 

seus fins constitucionalmente previstos, como, v.g., o direito à saúde, disposto no art. 196 da 

CF/88: 

 

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” 

 

Diante do acima exposto, as normas de caráter programático, visto não terem sido 

dotadas, pelo legislador, de eficácia bastante de modo a permitir sua aplicabilidade imediata, 

seriam meros informativos do dever do Estado a serem realizados sem que haja qualquer 
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obrigatoriedade quanto ao prazo para sua concretização. Sua importância estaria relegada a 

condicionar a implementação de políticas públicas pelo Estado quando essas fossem criadas e 

a indicar os fins sociais norteadores da atividade dos intérpretes e aplicadores do direito. Por 

fim, José Afonso da Silva nos explica que: 

 

"[...] podemos conceber como programáticas aquelas normas constitucionais através 

das quais o constituinte, em vez de regular, direta e imediatamente, determinados 

interesses, limitou-se a traçar-lhes os princípios para serem cumpridos pelos seus 

órgãos (legislativos, executivos, jurisdicionais e administrativos), como programas 

das respectivas atividades, visando à realização dos fins sociais do Estado" (SILVA, 

1998, p. 138). 
 

Nesse contexto, segundo a teoria de José Afonso da Silva, os direitos 

fundamentais de segunda dimensão estão classificados como normas de eficácia limitada, 

declaratórias de princípios programáticos, aí incluídas as normas referentes a valores sociais, 

culturais e econômicos. 

Depreende-se, da análise da tradicional classificação das normas constitucionais 

quanto à sua eficácia, idealizada por José Afonso da Silva, que essa se apresenta ultrapassada 

em relação à atual conjuntura sociojurídica brasileira. A partir do enquadramento dos direitos 

fundamentais sociais como normas programáticas, evidenciamos o fenômeno crescente e 

polêmico da efetivação judicial de direitos sociais. Enquanto não são cumpridas as atribuições 

previstas na própria Carta Magna quanto à elaboração legislativa de mecanismos 

concretizadores desses direitos - de competência do Poder Legislativo- e à implementação de 

políticas públicas sociais - atribuição do Poder Executivo -, os direitos sociais vêm sendo 

concretizados na esfera judicial, que não pode eximir-se de apreciar lesão ou ameaça a direito 

em virtude de omissão legislativa ou non facere do administrador público. 

O crescente número de demandas judiciais requerendo a efetivação dos direitos 

fundamentais sociais nos mostra que a Constituição Federal de 1988 está repleta de normas de 

intenção (programas), que não se permite mais serem encaradas de forma abstrata e 

incompleta, tendo em vista sua efetividade ser reclamada, diariamente, nos tribunais por todo 

o Brasil. 

Em contraposição à tradicional classificação proposta por José Afonso da Silva, 

temos os estudos de Virgílio Afonso da Silva que serão aclarados no tópico seguinte. 
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3.1.2 Virgílio Afonso da Silva 

 

 

A tese de Virgílio Afonso da Silva a respeito da eficácia das normas 

constitucionais, especificamente no que concerne aos direitos fundamentais, surgiu como 

conclusão do estudo a respeito do conteúdo essencial dos direitos fundamentais em conjunto 

com as teorias e classificações sobre a eficácia das normas constitucionais que garantem esses 

direitos.  

O referido autor, a partir dessa análise, verificou a incompatibilidade entre a teoria 

da eficácia das normas constitucionais encontrada em sua investigação e a classificação das 

normas constitucionais segundo sua eficácia tradicionalmente aceita pela doutrina e 

jurisprudência pátrias, que foi elaborada por José Afonso da Silva na década de 60. 

José Afonso da Silva, em sua obra intitulada "Aplicabilidade das normas 

constitucionais", menciona os termos "aplicabilidade" e "eficácia" de forma indistinta, tendo 

em vista tomá-los por fenômenos jurídicos interrelacionados. Ocorre, entretanto, que, de um 

lado, temos a aplicabilidade relacionada à questão da subsunção dos fatos, atos ou posições 

jurídicas à norma, enquanto, do outro, encontra-se a eficácia como a aptidão que tem a norma 

de produzir efeitos no mundo real. Diante dessa diferenciação, é plenamente possível que uma 

norma, mesmo sendo dotada de eficácia plena, não seja aplicável, o que vai depender do caso 

concreto, conforme nos assevera Virgílio Afonso da Silva: 

 

"Como se percebe, a questão da aplicabilidade é uma questão relativa à conexão 

entre a norma jurídica, de um lado, e fatos, atos e posições jurídicas, de outro. Em 

outras palavras: "Aplicabilidade é [...] um conceito que envolve uma dimensão fática 

que não está presente no conceito de eficácia" (SILVA, 2010, p. 211). 
 

A imprecisão terminológica da expressão normas de eficácia "contida" é outro 

ponto questionado por Virgílio Afonso da Silva, tendo em vista que, na classificação 

tradicional, essas normas também têm incidência direta e imediata, tal qual as de eficácia 

plena, produzindo todos os efeitos que lhe são correlatos. A distinção entre essas duas 

espécies normativas consiste em que as de eficácia "contida" podem ter sua eficácia 

restringida por regulamentação posterior. Dessa forma, a norma apresenta apenas uma 

potencialidade para a restrição, o que poderá ocorrer ou não, dependendo do legislador 

ordinário. Logo, não podemos considerá-la, em seu bojo, "contida", mas restringível, como 

bem observou Virgílio Afonso da Silva: 
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"Nesse sentido, mais correto seria falar em normas contíveis, restringíveis
48 

ou 

redutíveis,
49

 o que exprimiria melhor o fato de que a eficácia da norma em questão 

não é necessariamente contida ou restringida, havendo apenas a possibilidade dessa 

ocorrência. Essas normas seriam assim, "normas de eficácia plena e aplicabilidade 

imediata, mas restringível pelo legislador" (SILVA, 2010, p. 220). 

 

Diante do acima exposto, temos que se apresenta como desnecessária a divisão da 

referida classificação em três categorias, haja vista, na prática, só existirem duas, quais sejam 

a de normas de eficácia plena e as de eficácia limitada. Nesse caso, as normas de eficácia 

plena seriam o gênero do qual seriam espécies as normas de eficácia plena, propriamente 

ditas, e as normas de eficácia plena, mas possivelmente restringíveis. 

A real inconsistência verificada por Virgílio Afonso da Silva na classificação 

tradicional das normas constitucionais quanto à sua eficácia é decorrência da interpretação do 

que seja eficácia jurídica, o critério central para aferição da divisão elaborada por José Afonso 

da Silva. Para esse último, a eficácia é considerada sob o prisma estritamente jurídico, ou seja, 

a capacidade que tem a norma de produzir efeitos jurídicos, independentemente de outras 

variáveis que não sejam o próprio texto constitucional, ou seja, essas normas, por si só, seriam 

suficientes para produzir todos os seus efeitos. 

Ocorre, entretanto, que inexiste norma constitucional que não dependa de algum 

tipo de regulamentação ou que não seja passível de sofrer restrições. Até mesmo aquelas que 

veiculam direitos fundamentais podem ter, dependendo da edição de ato normativo do caso 

concreto, sua eficácia restringida. Nesse sentido nos informa Virgílio Afonso da Silva: 

 

"Assim, se a distinção entre normas de eficácia plena e as normas de eficácia 

limitada reside na necessidade, no caso das segundas, de atuação estatal no sentido 

de lhes completar a eficácia, a distinção cai por terra se se aceita que, da mesma 

forma que todas as normas estão sujeitas a restrição, todas elas dependem, também, 

de regulamentação. (SILVA, 2010, p. 230). 

 

A quebra de paradigmas em relação à classificação consagrada por José Afonso 

da Silva é importante para a compreensão do contraponto existente entre as normas 

veiculadoras de liberdades públicas e as de direitos sociais. Tradicionalmente, as primeiras 

encontram-se no grupo das normas de eficácia plena cuja efetividade resta evidenciada tão-

somente com a abstenção de intervenção estatal na esfera de liberdade dos indivíduos, 

enquanto as segundas são consideradas de eficácia limitada, demandando custos ao Estado 

para se tornarem efetivas. 

A teoria desenvolvida por Virgílio Afonso da Silva coloca em xeque a tese de 

direitos de liberdade como meras abstenções do Estado para encará-los também em sua 
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dimensão objetiva, qual seja a de valores fundamentais da comunidade, ressaltando sua 

manifestação em três aspectos: o dos efeitos horizontais dos direitos fundamentais nas 

relações privadas, o dos direitos de proteção, segundo o qual o Estado deve estabelecer 

mecanismos que permitam aos indivíduos exercerem suas liberdades públicas (v.g., direito de 

propriedade), e, por último, o dos direitos de organização e procedimentos, no qual 

encontramos os direitos políticos. 

Tomando como exemplos os direitos do sufrágio (liberdade pública) e à saúde 

(direito social), percebemos que ambos necessitam de atuação estatal a fim de produzir seus 

efeitos e de recursos à sua concretização, como as condições institucionais, legais e 

financeiras. A diferença entre as duas espécies normativas em questão encontra-se na 

dimensão jurídico-empírica, na qual as condições necessárias à concretização do sufrágio, já 

são existentes e suficientes para executar o fim a que se propõem, enquanto as condições 

fáticas de promoção do direito à saúde estão longe de serem consideradas ideais, como bem 

observou Virgílio Afonso da Silva: 

 

"Nesse sentido, pode-se dizer que a diferença entre os dois casos é fática e 

temporal:
88

 porque já existem tribunais eleitorais, seções, juntas, etc., parece que a 

norma é de eficácia plena, que basta a si mesma;
89

 como não existem hospitais, 

médicos e medicamentos suficientes, acha-se o contrário. Em ambos os casos, no 

entanto, a atuação estatal é necessária e imprescindível. Não existe, nesse sentido, 

nem mesmo a partir de uma perspectiva dita "estritamente jurídica", norma de 

eficácia plena. A única diferença é que em um caso as condições fáticas para sua 

produção de efeitos já existem. No outro, não (e não há recursos disponíveis)" 

(SILVA, 2010, p. 234). 
 

Diante do acima exposto, concluímos que, se todas as normas constitucionais são 

passíveis de sofrer restrições e necessitam de regulamentação estatal, não há justificativa 

plausível para uma menor efetividade dos direitos sociais, pois esses gozam da mesma 

eficácia que as normas referentes às liberdades públicas. A real e decisiva diferença existente 

entre essas duas espécies normativas está no custo de realização dos direitos que essas 

garantem, pois, na maioria das vezes, os bens que se buscam tutelar jurisdicionalmente, além 

de serem referentes a poucas ou somente a uma pessoa, exigem grande dispêndio de recursos 

financeiros para sua realização.  

 

 

3.2 CONCEITOS DE RESTRIÇÕES E SUAS MODALIDADES NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 
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Quando estudamos a distinção entre regras e princípios, vimos que os direitos 

fundamentais não têm caráter absoluto, tendo em vista que não são aplicados com base na 

teoria do "tudo ou nada", e sim com fundamento na técnica do sopesamento a fim de 

descobrir qual o princípio de maior peso para o caso concreto especificamente e, dessa forma, 

aplicá-lo na maior medida possível no intuito de obter um resultado ótimo.  

Ocorre que os direitos fundamentais sofrem, constantemente, interferências do 

Poder Público, seja no sentido de densificar seu conteúdo e, dessa forma, promover o 

exercício de suas prerrogativas aos indivíduos, ou com o intuito de limitar sua abrangência 

por meio da edição de atos normativos. Cumpre investigar se essas restrições no âmbito dos 

direitos fundamentais são legítimas e até que ponto esses direitos podem ser restringidos. Esse 

estudo será realizado, primeiramente, de forma geral em relação aos direitos fundamentais 

amplamente considerados para, posteriormente, analisarmos a relação das teorias aqui 

expostas com relação aos direitos fundamentais sociais. 

A doutrina atual divide-se em duas correntes no que concerne à relação entre o 

direito e suas restrições, quais sejam elas: a interna e a externa, mais conhecidas na França, 

principalmente com os estudos Marcel Planiol e Georges Ripert. Passaremos, então, a analisá-

las abaixo. 

Segundo a teoria interna, não é possível a restrição a direitos fundamentais, pois o 

fenômeno da limitação ao direito é algo interno a ele e decorrente da delimitação de seu 

conteúdo, bem como da busca pelo aperfeiçoamento de sua definição conceitual, jamais 

influenciado por aspectos externos ao próprio direito. Com o intuito de fundamentar a ideia do 

direito e suas restrições como elementos indissociáveis, surgiu a noção de limites imanentes. 

Tendo em vista considerar a limitação aos direitos fundamentais como um 

processo interno a esses, não admite a teoria interna sequer a restrição de um direito diante da 

colisão com outros, pois seu conteúdo seria definitivo e previamente delimitado. Concluímos 

que esses direitos teriam sempre a estrutura normativa de regras, aplicados com base na 

sistemática do "tudo ou nada", ou seja, teriam seu conteúdo definitivo, devendo ser realizados 

totalmente quando aplicáveis ao caso concreto. Como bem observou Virgílio Afonso da 

Silva: 

 

"Por consequência, se direitos fundamentais e sua extensão são definidos a partir da 

teoria interna e não podem, por conseguinte, participar em um processo de 

sopesamento,
12

 toda vez que alguém exercita algo garantido por um direito 

fundamental essa garantia tem que ser definitiva, e não apenas prima facie" (SILVA, 

2010, p. 129). 
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A teoria interna das restrições aos direitos fundamentais está intimamente ligada à 

tese do suporte fático restrito. As duas teorias do suporte fático, quais sejam amplo e restrito, 

ainda são pouco conhecidas no âmbito do direito constitucional brasileiro, sendo, entretanto, 

comuns no direito penal, por meio do conceito de "tipo penal", e no direito tributário com a 

expressão "fato gerador".  

O suporte fático, sob uma perspectiva abstrata, representa o conjunto de fatos e 

atos previstos pela norma e aos quais é imputada determinada consequência jurídica quando 

da sua ocorrência, enquanto, do ponto de vista concreto, significa a própria ocorrência dessas 

situações previstas pela norma no mundo real.  

Conforme a teoria do suporte fático restrito, a que mais se coaduna com a teoria 

interna dos direitos fundamentais, tem-se que todas as ações que forem excluídas do âmbito 

normativo dos direitos fundamentais não serão protegidas por esses direitos. A 

fundamentação dessa exclusão encontra-se na alegação de inexistência de conflitos entre 

valores diversos, pois o que ocorre é simplesmente a exclusão, a priori, da proteção pela 

própria Constituição. Na lição de Andrade, 2004 apud Silva, 2010 temos que: 

 

"Nestes, como em muitos casos, não estamos propriamente numa situação de 

conflito entre o direito invocado e outros direitos ou valores, por vezes expressos 

através de deveres fundamentais: é o próprio preceito constitucional que não protege 

essas formas de exercício do direito fundamental, é a própria Constituição que, ao 

enunciar os direitos, exclui da respectiva da respectiva esfera normativa esse tipo de 

situações" (ANDRADE, 2004 apud SILVA, 2010, p. 81-82). 
 

Da interpretação das restrições como processo intrínseco aos direitos 

fundamentais, conforme nos propõe a teoria interna, decorre que alguns atos ou fatos que 

poderiam ser incluídos no âmbito de proteção desses direitos são excluídos dessa garantia, de 

forma apriorística, sem quaisquer critérios objetivos para aferição de quais condutas devam 

ser afastadas de sua esfera de proteção. Os conceitos recorrentemente utilizados como 

fundamento para a definição do suporte fático restrito consistem na busca pela essência do 

direito em questão e na rejeição da ideia de colisão entre direitos. 

Poder-se-ia concluir, diante da interpretação sistemática entre as teorias interna e 

do suporte fático restrito, que os direitos fundamentais seriam direitos absolutos por não 

admitirem restrições. Todavia, com o intuito de evitar esse tipo de conclusão radical e de 

difícil sustentação, recorreu-se à ideia de limites imanentes, segundo a qual os direitos 

fundamentais têm seus limites previamente definidos pela própria Constituição, seja implícita 
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ou explicitamente. Nesse sentido, abaixo colacionado, temos o seguinte trecho do voto do 

Min. Ilmar Galvão na ADI de nº 869: 

 

"EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 

8069/90. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE 

CRIAÇÃO, DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

RESTRIÇÃO.  

1. Lei 8069/90. Divulgação total ou parcial por qualquer meio de comunicação, 

nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial 

relativo à crianã ou adolescente a que se atribua ato infracional. Publicidade 

indevida. Penalidade: suspensão da programação da emissora por até dois dias, bem 

como da publicação do periódico até por dois números. Inconstitucionalidade. A 

Constituição de 1988 em seu art. 220 estabeleceu que a liberdade de manifestação de 

pensamento, de criação, de expressão e de informação, sob qualquer forma, processo 

ou veículo, não sofrerá qualquer restrição, observado o que nela estiver disposto. 

2. Limitações à liberdade de pensamento, pelas suas variadas formas. Restrição 

que há de estar explícita ou implicitamente prevista na própria Constituição. 

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente." (ADI nº 869, Relator: 

Min. Ilmar Galvão. DJ 04/06/2004).
3
 (Grifos nossos) 

 

Já para a teoria externa, os direitos fundamentais e seus limites são fenômenos 

jurídicos apartados, admitindo, dessa forma, a possibilidade de fatores externos atuarem como 

restrições a esses direitos, como a colisão de princípios e a edição de atos normativos. 

Conforme visto anteriormente, quando do estudo da diferenciação entre regras e 

princípios, os direitos fundamentais, segundo a teoria dos princípios, são dotados de um 

caráter prima facie, ou seja, não são compostos de mandamentos definitivos. É possível que o 

peso de um princípio, em determinado caso, não corresponda à totalidade do que se exige 

como resultado para esse princípio, exatamente por conta do sopesamento desse com outros 

valores antagônicos.  

Devido a esse caráter prima facie dos direitos fundamentais, o suporte fático 

desses direitos deve ser o mais amplo possível, tendo em vista não existir uma limitação 

prévia do que é protegido ou não por essas normas, Dessa forma, a teoria do suporte fático 

amplo é a que mais se coaduna com a estrutura de princípios desses direitos e com a técnica 

do sopesamento para a resolução de conflitos entre essas normas. 

A grande preocupação da teoria do suporte fático amplo está em definir o que 

seria então protegido pelas normas de direitos fundamentais já que não há um rol, 

                                                             
3 ADI nº 869/DF. Relator: Min. Ilmar Galvão. Julgamento em: 04/08/1999. Publicado no DJ de 04/06/2004. 

Disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266572 Acesso em 

25/09/2011. 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266572
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previamente estabelecido, de quais situações são protegidas. Como bem asseverou Virgílio 

Afonso da Silva, a resposta a essa pergunta consiste em: 

 

"[...] toda ação, estado ou posição jurídica que tenha alguma característica que, 

isoladamente considerada, faça parte do "âmbito temático"
143

 de um determinado 

direito fundamental deve ser considerada como abrangida por seu âmbito de 

proteção, independentemente da consideração de outras variáveis.
144

 A definição é 

propositalmente aberta, já que é justamente essa abertura que caracteriza a amplitude 

da proteção" (SILVA, 2010, p. 109-110). 

 

Dessa forma, extraímos que os direitos fundamentais são normas de caráter prima 

facie, que não comportam mandamentos definitivos ou delimitação prévia do seu objeto de 

proteção, podendo sofrer restrições a todo momento, seja através da colisão com outros 

direitos no caso concreto ou da edição de atos normativos que restrinjam seu âmbito de 

proteção. No sentido de todo o acima exposto, concordamos com Jorge Reis Novais quando 

esse conceitua restrições como sendo toda: 

 

"[...] acção ou omissão estatal que, eliminando, reduzindo, comprimindo ou 

dificultando as possibilidades de acesso ao bem jusfundamentalmente protegido e a 

sua fruição por parte dos titulares reais ou potenciais do direito fundamental ou 

enfraquecendo os deveres e obrigações, em sentido lato, que dele resultam para o 

Estado, afecta desvantajosamente o conteúdo de um direito fundamental” (NOVAIS, 

2003, p. 247). 
 

Nesse conceito, podemos incluir também tanto a edição de atos normativos 

voltados à restrição de direitos fundamentais, como a omissão estatal na regulamentação 

desses direitos que dificulte os indivíduos de exercerem as prerrogativas ou praticarem as 

condutas protegidas pelo direito fundamental.  

Aplicando as teorias, até agora analisadas, aos direitos fundamentais de segunda 

dimensão ou sociais, temos que esses possuem a estrutura normativa de princípios e não 

encerram mandamentos definitivos do que é protegido pelo seu âmbito temático, tendo em 

vista serem dotados apenas de caráter prima facie podem seus valores colidir com outros bens 

jurídicos. Diante dessa não previsão de todas as hipóteses do que é juridicamente protegido 

por esses direitos, tem-se que esses gozam de suporte fático amplo, que poderá sofrer 

restrições posteriormente em função de seu caráter não absoluto. 

Tendo em vista a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, no caso em 

questão os de segunda dimensão, há a vinculação de todas as esferas estatais aos valores 

social e juridicamente reconhecidos na Carta Política, de forma que as restrições às quais 

estão sujeitas essas normas devem ter fundamentação constitucional sob pena de representar 
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uma violação ao direito fundamental, sujeita ao controle de constitucionalidade, e não uma 

restrição legítima. 

A partir da identificação do conceito de restrições no âmbito dos direitos 

fundamentais sociais, podemos buscar quais são as espécies de restrições presentes na 

Constituição Federal de 1988. 

No capítulo II, da Constituição Federal de 1988, especificamente em seu art. 6º, 

caput, há a previsão de que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

Do texto constitucional, depreende-se que a expressão "na forma desta 

Constituição" se refere a todo o conjunto de normas constitucionais a serem utilizadas pelo 

intérprete e aplicador do direito no intuito de fornecer os elementos mínimos à identificação 

da incidência do direito, de seu âmbito de incidência, bem como de indicar um parâmetro de 

controle da constitucionalidade da restrição. 

A maioria dos direitos sociais trazem em seus dispositivos as expressões "na 

forma da lei", "nos termos da lei" ou "fixado em lei", que caracterizam verdadeira autorização 

constitucional à atuação do legislador ordinário de intervir no exercício dos direitos 

fundamentais de segunda dimensão. Essas reservas legais, verdadeiras espécies de restrições 

formais, podem ocorrer nas modalidades simples ou qualificadas, a depender da indicação ou 

não de elementos específico que devem ser observados pelo legislador na sua atividade 

restritiva.  

O principal exemplo de direito social sujeito à restrição da reserva legal 

qualificada, ou seja, com previsão de limites à atuação legislativa restritiva, diz respeito ao 

disposto no inciso IV, art. 7º da CF/88: 

 

"IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a 

suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 

reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 

vinculação para qualquer fim”. (grifos nossos) 
 

Da norma acima transcrita, percebe-se que o constituinte dispôs o salário mínimo 

no título II da Carta Magna referente aos direitos e garantias fundamentais, especificamente 

no capítulo dos direitos sociais, e autorizou o legislador infraconstitucional a regulamentar 

esse direito, desde que sejam observados os requisitos legalmente previstos no sentido de 
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proteger e promover a dignidade dos trabalhadores - atender as necessidades vitais básicas, 

v.g. -, sob pena de inconstitucionalidade.  

Outra modalidade de restrição, agora considerada sob o aspecto material, consiste 

em que o legislador ordinário não poderá atuar no sentido de contrariar as próprias 

disposições constitucionais que orientam sua atividade, visando, dessa forma, manter a 

coerência do ordenamento jurídico que tem a Carta Política, segundo a teoria da supremacia 

da Constituição, como sendo a norma fundamental do Estado, da qual todas as outras normas 

retiram a sua validade. 

Outro ponto de grande relevância na compreensão das restrições, a ser estudado 

no tópico seguinte, concerne à garantia do núcleo essencial dos direitos fundamentais, 

mecanismo desenvolvido para a preservação de um conteúdo mínimo da norma, com o intuito 

de preservar o direito, bem como de regular a atuação restritiva do legislador ordinário. 

 

 

3.3 GARANTIA DO NÚCLEO ESSENCIAL  

 

 

Os direitos fundamentais como base do ordenamento jurídico de um Estado 

Democrático de Direito merecem uma tutela adequada, não só no que concerne ao respeito e à 

promoção de seu exercício aos indivíduos, mas também no que se refere ao controle da 

limitação de seu conteúdo. 

A garantia do núcleo essencial foi o mecanismo alternativo às restrições 

realizadas no âmbito dos direitos fundamentais, desenvolvido com a finalidade de preservação 

de um conteúdo mínimo da norma e, consequentemente, do direito por essa protegido, bem 

como de regulação da atividade restritiva do legislador ordinário. Conforme nos informa 

Jorge Reis Novais, seu surgimento, que se deu no contexto da Lei Fundamental Alemão de 

1949, está: 

 

“[...] estreitamente ligado à história da Constituição de Weimar, onde às normas 

constitucionais de direitos fundamentais se atribuía um carácter meramente 

programático, não se reconhecendo à garantia por eles proporcionada mais que 

aquilo que já decorria do princípio da legalidade da Administração, com os 

corolários da reserva e preferência de lei” (NOVAIS, 2003, p. 779). 
 

Uma das principais ameaças aos direitos fundamentais sociais consiste justamente 

no legislador ordinário que poderá estabelecer restrições a esses direitos subjetivamente 
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desfrutáveis. Todavia, cumpre a esse observar os limites e elementos impostos 

constitucionalmente como forma de proteção do conteúdo dos direitos sociais, sob pena de 

malferimento dessas normas. Reconhecemos a justificativa para essa limitação no seguinte 

trecho de Dimoulis & Martins apud Schier: 

 

“Já se afirmou que a possibilidade de limitar um direito fundamental mediante 

intervenções em sua área de proteção não é ilimitada. Se fosse reservado ao 

legislador o poder de concretizar as reservas legais conforme seu entendimento e 

avaliação política, os direitos fundamentais abstratamente garantidos poderiam 

perder qualquer significado prático. A garantia constitucional restaria, em última 

instância, inócua, abandonandose, na prática, o princípio da supremacia 

constitucional. (...) A doutrina exprime essa constatação afirmando que a limitação 

dos direitos fundamentais conhece suas próprias limitações. Isso significa que é 

proibido proibir o exercício do direito além do necessário” (DIMOULIS & 

MARTINS, 2006, apud SCHIER, p. 7081). 

 

Diante do caráter não absoluto dos direitos fundamentais, esses podem ter 

restringido seu âmbito temático por meio de intervenções estatais. Entretanto as restrições às 

quais estão sujeitos esses direitos também não têm caráter absoluto, encontrando sua limitação 

na própria Constituição. Dessa forma, a não observância desses parâmetros acarretará a 

inconstitucionalidade da lei ou ato normativo restritivo. 

A doutrina atual divide-se em duas vertentes no que diz respeito ao conceito de 

núcleo essencial, bem como do objeto que é por ele protegido, quais sejam elas: 

a) Teoria Absoluta, segundo a qual o núcleo essencial dos direitos fundamentais 

que se busca resguardar consistiria em uma unidade substancial autônoma, insuscetível de 

sofrer quaisquer restrições por parte do legislador ordinário; 

b) Teoria Relativa, de acordo com a qual o núcleo essencial dos direitos 

fundamentais seria aferível, no caso concreto, a partir da ponderação dos valores em questão, 

levando em consideração, principalmente, o objeto a ser alcançado pela norma restringida e 

utilizando-se do princípio da proporcionalidade como mecanismo de declaração desse 

conteúdo essencial. Nos ensinamentos de Gilmar ferreira Mendes sobre essa teoria, temos 

que: 

 

"[...] o núcleo essencial há de ser definido para cada caso, tendo em vista o objetivo 

perseguido pela norma de caráter restritivo. O núcleo essencial seria aferido 

mediante a utilização de um processo de ponderação entre meios e fins (Zvueck-

Mittel-Prüfung), com base no princípio da proporcionalidade
75

. O núcleo essencial 

seria aquele mínimo insuscetível de restrição ou redução com base nesse processo de 

ponderação" (MENDES, 2009, p. 351). 
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As duas teorias não estão isentas de críticas doutrinárias, pois, se, de um lado, a 

teoria absoluta devido ao seu alto grau de abstração e à falta de elementos objetivos acaba por 

dificultar a delimitação do que seja o conteúdo essencial dos direitos fundamentais; de outro, 

a teoria relativa flexibiliza demais o conteúdo desses direitos, comprometendo até mesmo a 

noção de fundamentalidade que a eles intrínseca.  

Diante do acima exposto, o método mais adequado de aferição do conteúdo 

essencial dos direitos fundamentais é aquele que, utilizando-se do princípio da 

proporcionalidade, pondere não somente os meios e fins aos quais se referem à norma, mas 

também recorra a uma interpretação harmônica e sistemática com todas as demais normas 

fundamentais relacionadas ao direito em questão.  

Outro ponto controvertido no estudo da garantia do núcleo essencial está em 

determinar o objeto de proteção dos direitos fundamentais, ressaltando-se, nesse sentido, as 

teorias objetiva e subjetiva.  

Primeiramente, para a teoria objetiva, o conteúdo essencial  dos direitos 

fundamentais é definido a partir da análise do ordenamento jurídico como um todo, bem como 

da sociedade também, e não da proteção do direito de cada sujeito individualmente 

considerado. Nesse caso, a intangibilidade a ser tutelada consiste na própria garantia que está 

prevista constitucionalmente.  

Já para a segunda teoria, a subjetiva, essa proteção do conteúdo essencial se refere 

não somente às normas de direitos fundamentais postas pela Constituição, mas também às 

condutas e posições jurídicas determinadas. 

No Brasil, não há um dispositivo expresso na Constituição acerca da garantia do 

núcleo essencial. Apesar disso, decorre do nosso próprio modelo constitucional finalístico, a 

noção de preservação do núcleo essencial dos direitos fundamentais, de acordo com os 

ensinamentos de Gilmar Ferreira Mendes: 

 

"Embora o texto constitucional brasileiro não tenha consagrado expressamente a 

idéia de um núcleo essencial, afigura-se inequívoco que tal princípio decorre do 

próprio modelo garantístico utilizado pelo constituinte. A não-admissão de um 

limite ao afazer legislativo tornaria inócua qualquer proteção fundamental" 

(MENDES, 2009, p. 353). 
 

Os direitos fundamentais sociais, positivados na Constituição Federal de 1988, 

encontram-se em posição privilegiada dentro de nosso ordenamento jurídico, haja vista ter o 

legislador constituinte previsto, expressamente, meios de controle da constitucionalidade (CF, 

artigos 102, inciso I, alínea ‘a’; e 103), bem como ter alçado esses direitos à condição de 
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cláusulas pétreas, intangíveis até mesmo pelo poder reformador da Constituição (CF, art. 60,§ 

4º, IV).  

Essa proteção constitucional aos direitos fundamentais, principalmente no art. 60, 

§ 4 a , IV da CF, reforça a ideia implícita da existência de limites às possíveis restrições que 

possam sofrer essas normas e à atuação restritiva do legislador ordinário. 

Concluímos que a interpretação mais favorável à descoberta do conteúdo 

essencial dos direitos fundamentais, principalmente no que concerne aos de segunda 

dimensão, é aquela que se serve do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, a 

partir da ponderação dos valores contrapostos, há uma exigência maior de fundamentação 

constitucional de seus argumentos e o resultado alcançado será produto da preponderância de 

um direito sobre o outro, naquele caso específico, e não havendo, dessa forma, eliminação do 

conteúdo essencial da norma que não for aplicada ao caso concreto. 
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4 RESERVA DO POSSÍVEL COMO LIMITAÇÃO AOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DE SEGUNDA DIMENSÃO 

 

 

Após um longo período de Ditadura Militar e de supressão de grande parte dos 

direitos relacionados à dignidade da pessoa humana e, principalmente, aqueles ligados às 

liberdades civil e política, em 1986, foi iniciado o mais importante passo no processo de 

Redemocratização do País, qual seja a convocação da Assembléia Nacional Constituinte para 

a elaboração da nova Carta Política brasileira, pautada nos valores referentes à abertura 

democrática e aos direitos fundamentais. 

Uma das grandes inovações da Constituição Federal de 1988 foi a previsão de 

vasto rol de direitos fundamentais, dentre os quais os de cunho social, e a proteção conferida a 

esses direitos ao serem alçados à condição de cláusulas pétreas, de acordo com o disposto no 

art. 60,§ 4º, inciso IV da CF/88. 

O reconhecimento da fundamentalidade dos direitos sociais enfrentou diversos 

obstáculos, como a questão da superação do modelo tradicional de classificação das normas 

constitucionais segundo sua eficácia, proposto por José Afonso da Silva, e o enfrentamento da 

possibilidade de justiciabilidade dos direitos fundamentais sociais. 

Não há mais que ser questionada a fundamentalidade dos direitos sociais, haja 

vista esses terem sido escolhidos como mecanismos de concretização material de justiça 

social, criados pela Constituição Federal de 1988 como base de uma nova ordem jurídica 

brasileira, o Estado Democrático de Direito Social cujos fundamentos são a dignidade da 

pessoa humana, a igualdade e a liberdade. 

Atualmente, se de um lado temos a preocupação da nova ordem jurídica com a 

dignidade da pessoa humana e a concretização material dos direitos sociais, de outro, temos, 

como princípios da ordem econômica, a observância dos valores da propriedade e autonomia 

privada, bem como da liberdade individual e de iniciativa. Dessa forma, a organização 

orçamentária do Estado encontra-se voltada a atender esses fins contrapostos e 

constitucionalmente previstos. 

Essa dicotomia foi realçada com o advento do Neoliberalismo, principalmente nas 

décadas de 1970 e 1980, criado como uma resposta à crise do Capitalismo e à expansão 

intervencionista do Estado proporcionada pela social-democracia com o pós Segunda Guerra 

Mundial. Nesse sentido, foram desenvolvidos novos conceitos de sustentação ideológica do 

novo modelo políticoeconômico neoliberal como o de globalização e desenvolvimento 
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sustentável, o que acarretou a superação da velha noção de fronteiras territoriais, bem como 

da soberania estatal nos moldes em que era conhecida, ambos os conceitos relativizados pela 

busca incessante de maior liberdade e a menor intervenção estatal possível. 

No Brasil, as idéias neoliberais não se disseminaram tão rapidamente como em 

outros países, pois, no final da década de 1980, após a redemocratização do País e a eleição 

direta para Presidente da República, foi promulgada a nova Carta Política brasileira cujas 

feições, notadamente sociais, representavam os anseios da sociedade por mudanças nos 

moldes jurídico e político até então vigentes, principalmente através da previsão inédita de 

vasto rol de direitos fundamentais voltados à concretização de justiça social. 

Entretanto, na década de 1990, com o enfraquecimento da ideologia do Estado do 

Bem-Estar Social e a demonstração da ineficiência e onerosidade do Estado na consecução 

dos programas sociais, o Brasil vivenciou intenso período de privatização da economia e 

abertura aos mercados internacionais, o que ensejou a volta ao modelo do Estado Mínimo, 

idealizado pelo Liberalismo. 

A consequência de um modelo político calcado na baixa intervenção estatal e na 

liberdade de iniciativa privada foi o enfraquecimento das estruturas responsáveis pela 

realização dos direitos fundamentais sociais e a criação de mecanismos que permitissem a 

baixa normatividade constitucional desses direitos, como a edição de emendas constitucionais 

que transformaram significativamente as feições do Estado brasileiro em conformação aos 

ideais neoliberais. Tomemos como exemplo, a Emenda Constitucional nº 40 de 2003, que 

alterou o inciso V do artigo 163 e o artigo 192 da Constituição, concedendo ao Congresso 

Nacional maior liberdade para regulamentação do sistema financeiro nacional, na medida em 

que retirou a exigência de observância, por parte de lei complementar, de diversos preceitos 

previstos pela redação original do artigo 192 e do caput do artigo 52 do Ato das Disposições 

Constitucionais e Transitórias.  

Como fundamentos do sistema Neoliberal, foram desenvolvidas as teses de que os 

direitos sociais, por demandarem do Estado prestações positivas, seriam por demais onerosos, 

representando, dessa forma, um verdadeiro entrave ao desenvolvimento nacional, haja vista 

que a opção pela realização de políticas públicas compromete a consecução dos demais 

objetivos estatais, principalmente os de cunho econômico, e a própria estrutura orçamentária 

do Estado frente aos vultosos gastos despendidos com políticas públicas.   

A única saída encontrada para cobrar do Poder Público a efetivação dos direitos 

fundamentais de segunda dimensão foi submeter as demandas sociais à tutela jurisdicional 
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com fundamento no princípio da inafastabilidade da jurisdição, que não pode excluir da sua 

competência constitucional a apreciação de ameaça ou lesão a direito. 

Em contrapartida à justiciabilidade dos direitos sociais, o pensamento neoliberal 

desenvolveu o argumento da reserva do possível, como sendo a necessidade de adequação das 

pretensões sociais com a disponibilidade orçamentária de recursos existente. Representa, 

então, a reserva do possível, uma espécie de limite fático, real, à concretização dos direitos 

sociais, cujos fundamentos principais são o alto custo de realização dos direitos fundamentais 

de segunda dimensão e a escassez de recursos estatais para tanto. 

 

 

4.1 CONCEITO DE RESERVA DO POSSÍVEL ENQUANTO RESTRIÇÃO AOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

Os direitos sociais, tendo em vista apresentarem mais notadamente a dimensão 

positiva ou prestacional dos direitos fundamentais, exigem do Estado maior intervenção de 

cunho econômico. Já discorremos anteriormente sobre as dimensões negativa e positiva dos 

direitos fundamentais, e vimos que a efetivação de quaisquer direitos, sejam eles pertencentes 

à primeira, segunda ou terceira dimensões, necessita que haja disponibilidade de recursos 

financeiros estatais. 

A tese de que os direitos de primeira dimensão, mais precisamente as liberdades 

públicas em suas acepções civil e política, não demandariam gastos do Poder Público é 

ultrapassada. Tomemos como exemplo, os direitos políticos que, para sua efetivação, 

demandam a criação e manutenção de Tribunais Eleitorais, a realização de concurso público 

para provimento de cargos na Justiça Eleitoral, a compra e manutenção das urnas eletrônicas 

utilizadas nas votações, ou seja, exigem a disponibilidade orçamentária de recursos 

financeiros para sua realização da mesma forma que os direitos sociais. 

A grande diferença existente entre a efetivação dos demais direitos e os direitos de 

cunho social consiste no vultoso montante de recursos exigidos para a concretização desses 

últimos e, principalmente, na condição de pré-existência de grande parte de todo o aparato 

estrutural de efetivação dos direitos de primeira dimensão, enquanto aos direitos sociais 

faltam recursos econômicos, estruturais e humanos à sua efetiva concretização. 

A teoria da Reserva do Possível é suscitada pelo Poder Público, quando esse é 

questionado judicialmente, como uma limitação fática à concretização de um direito social 
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que demande o dispêndio de grande volume de recursos financeiros. Em última análise, essa 

tese tem como escopo proteger a esfera de discricionariedade do administrador público em 

decidir as atuações que se apresentem mais economicamente viáveis, evidenciando, dessa 

forma, uma estreita ligação entre as políticas públicas e o orçamento do Estado, conforme nos 

explica Fernando Borges Mânica: 

 

"Tal transformação das características e da importância do orçamento público surge 

no exato momento em que os objetivos, metas e programas – agora constantes dos 

textos constitucionais – passam a ter sua implementação condicionada à adoção, 

pelo Estado, de políticas públicas que os concretizem. Portanto, a noção moderna de 

orçamento é diretamente relacionada à noção de políticas públicas. Afinal, é a partir 

do Estado social que surge, por meio de políticas públicas – e do orçamento – a 

intervenção positiva do Poder Público na ordem econômica e na ordem social" 

(MÂNICA, 2007, p.170). 
 

Por consistirem as políticas públicas em decisões políticas de caráter 

eminentemente discricionário, temos que a reserva do possível, enquanto argumento de defesa 

processual do Estado, representa uma limitação à intervenção do Poder Judiciário nesse tipo 

de decisão e, consequentemente, no orçamento estatal. 

Paulo Caliendo nos explica que a reserva do possível estaria baseada em três 

falácias políticas, típicas do pensamento neoliberalista, quais sejam as de que: 

 

"i) [...] "os direitos sociais são direitos de segunda ordem", ou seja, de segunda 

importância; ii) "os direitos sociais decorrem de uma economia forte", o que 

excluiria os países de desenvolvimento tardio e iii) que "o custo é inerente a todos os 

direitos", ou seja, negar a efetividade pelo argumento do custo é negar a própria 

essência do Estado Democrático de Direito" (CALIENDO, 2008, p. 201). 
 

Percebemos que, a partir da teoria da reserva do possível, o fator econômico 

passou a ter papel de destaque na efetivação dos direitos sociais, haja vista que a 

indisponibilidade de recursos tornaria inviável a defesa do direito lesado, passando a ser 

encarada, segundo a teoria interna das restrições aos direitos fundamentais, como sendo 

elemento integrante do próprio direito previamente delimitado. 

O âmbito normativo do direito questionado dependerá das condições fáticas 

existentes, ou seja, só estariam incluídas, no âmbito normativo do direito, aquelas prestações 

que fossem possíveis ao Estado realizar dentro das limitações fáticas por esse anteriormente 

previstas. Destarte, v.g., a exigência de tratamento individual para uma doença rara e 

especializada para a qual o Estado não teria previsto recursos no orçamento não representaria 

um direito subjetivo exigível, pois, se o âmbito normativo é definido a partir da observação da 

realidade e o Estado alega escassez de recursos à realização do direito social, então a 
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pretensão não estaria abarcada no âmbito normativo e, consequentemente, desprotegida 

juridicamente.  

Assim, só seria legítimo ao Poder Judiciário reconhecer direitos sociais subjetivos 

à medida que houvesse previsão orçamentária e disponibilidade de recursos nos cofres 

públicos. Portanto, partindo do pressuposto da reserva do possível como limite imanente aos 

direitos sociais e sendo estabelecido o âmbito normativo da norma, temos que essa seria 

aplicada ao caso concreto segundo a teoria do tudo ou nada, sendo a regra de direito 

totalmente aplicável ou não. 

A definição do âmbito normativo dos direitos sociais a partir da observação da 

realidade e a concepção de reserva do possível como limite imanente a esses direitos acarreta 

prejuízo à proteção desses, pois a escolha do que seria exigível ao Estado realizar caberia 

totalmente à esfera discricionária do administrador público. 

Por outro lado, se encararmos a reserva do possível como um elemento externo 

aos direitos fundamentais sociais, ou seja, enquanto restrição a esses direitos, o âmbito 

normativo dessas normas seria o mais amplo possível, resguardando prestações prima facie e 

não mandamentos definitivos, que, dependendo do caso concreto, poderiam sofrer restrições 

diante da escassez de recursos públicos à sua realização, como bem averba Ingo Sarlet: 

 

"[...] não nos parece correta a afirmação de que a reserva do possível seja elemento 

integrante dos direitos fundamentais,
158

 como se fosse parte de seu núcleo essencial 

ou mesmo como se estivesse enquadrada no âmbito do que se convencionou 

denominar de limites imanentes dos direitos fundamentais. A reserva do possível 

constitui, em verdade (considerada toda sua complexidade), espécie de limite 

jurídico e fático dos direitos fundamentais" (SARLET, 2009, p. 288). 
 

Essa restrição aos direitos fundamentais sociais, segundo a teoria externa, é 

possível devido à ponderação entre o direito subjetivo e as condições fáticas existentes. Essa 

compatibilização a ser feita pelo magistrado está de acordo com o conceito de princípio para 

Alexy, que fora estudado no primeiro capítulo, segundo o qual essas normas consistem em 

mandamentos de otimização, ou seja, demandam ser efetivados na maior medida possível, 

levando em consideração também as possibilidades jurídicas e fáticas de sua realização, 

como, v.g., a escassez de recursos públicos. 

Observamos, entretanto, que a reserva do possível, além da dimensão jurídica que 

impõe ao administrador público a realização dos direitos fundamentais sociais sob os critérios 

da proporcionalidade e de acordo com as previsões legais da destinação orçamentária, possui 
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uma dimensão fática, que consiste na ponderação entre o bem jurídico tutelado por aquele 

direito social e a escassez dos recursos existentes. 

Diante do acima exposto, depreende-se que o conceito de reserva do possível, no 

direito brasileiro, consiste tanto em uma limitação fática e jurídica à intervenção do Poder 

Judiciário no que diz respeito à concretização judicial dos direitos fundamentais de segunda 

dimensão por meio das chamadas políticas públicas, quanto em um elemento externo a esses 

direitos, que poderá restringi-los quando da ponderação dos bens jurídicos no caso concreto, 

depois de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 

 

4.2 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS MATERIAIS À EFETIVAÇÃO DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

Todos os direitos fundamentais, sobretudo os direitos sociais, tem sua dimensão 

prestacional a ser realizada pelo Estado por meio de condutas positivas. Entretanto, a 

realização dessas prestações deve levar em consideração as condições fáticas existentes, 

principalmente no que diz respeito à disponibilidade de recursos materiais em quantidade 

suficiente à concretização desses direitos. 

A efetivação dos direitos sociais se dá por meio da promoção de políticas públicas 

pelo Estado, que, como todo gasto público, se submetem, primeiramente, à avaliação de sua 

possibilidade pelo legislador ordinário para, posteriormente, caso aprovados, terem suas 

despesas previstas no orçamento público. 

Apesar de as normas garantidoras de direitos fundamentais gozarem de 

aplicabilidade imediata, conforme previsto no art. 5º, §1º, da CF/88, essas não representam 

direitos absolutos que podem ser efetivados a todo custo sem a interpretação e observância 

dos demais preceitos constitucionais. O Direito, como instrumento de prescrição de condutas, 

não pode prescrever condutas impossíveis, devendo ser analisada a viabilidade da realização 

do conteúdo da norma também na realidade fática, e não somente no âmbito jurídico. 

Corroborando com esse entendimento, Andreas Krell nos explica que: 

 

“O Direito tem seus próprios limites e por isso não deve normatizar o inalcançável; 

ele se forma com elementos colhidos na realidade que precisam de ressonância no 

sentimento social. O equilíbrio entre esses dois extremos é que conduz a um 

ordenamento jurídico eficaz. Sempre será necessário que o texto constitucional tenha 
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respaldo na realidade fático-social existente, para que seja obedecido” (KRELL, 

2002, p. 25/26). 

 

Da mesma forma que a alegação da cláusula da reserva do possível como meio de 

justificar a frustração na realização dos direitos fundamentais de segunda dimensão torna 

"papel morto" o texto constitucional, também não pode a Constituição conter preceitos de 

aplicação impossível, que sejam contrários à realidade social. 

Assim é que não se pode conferir ao Poder Judiciário a prerrogativa de 

concretizar, de maneira apriorística e totalmente destoada das condições fáticas, os direitos 

sociais, sem que antes proceda à interpretação da realidade social, à análise de informações de 

caráter técnico-financeiro e à ponderação da viabilidade da realização de determinada 

prestação em detrimento das outras que serão atingidas por essa efetivação. 

Por esse motivo, defendemos que os direitos fundamentais de segunda dimensão 

enquadram-se ao modelo dos direitos subjetivos prima facie, segundo o qual esses não são 

compostos de mandamentos definitivos, o que poderia conduzir a absurdos como a realização 

de prestações que, devido ao seu caráter extremamente oneroso a Estado, fossem impossíveis 

de serem realizadas.  

Ao revés, esses direitos seriam informados por princípios que, diante da 

ponderação de valores contrapostos no caso concreto, exigem que esse processo seja realizado 

com vistas ao melhor resultado possível para aquela situação específica, sem que isso 

signifique uma correspondência com o que exige a norma abstratamente considerada. 

Assentada tal premissa, temos que, apesar de a Constituição reconhecer e garantir 

os direitos sociais, a concretização desses enfrenta dois obstáculos, quais sejam a 

disponibilidade fática dos meios necessários à realização do direito e a disponibilidade 

jurídica desses meios. Ingo Sarlet, nesse sentido, nos explana que: 

 

"[...] a assim designada reserva do possível apresenta pelo menos uma dimensão 

tríplice, que abrange: a) a efetiva disponibilidade fática dos recursos para a 

efetivação dos direitos fundamentais; b) a disponibilidade jurídica dos recursos 

materiais e humanos, que guarda íntima conexão com a distribuição de receitas e 

competências tributárias, orçamentárias, legislativas e administrativas, entre outras, 

e que, além disso, reclama equacionamento, notadamente no caso do Brasil, no 

contexto do nosso sistema constitucional federativo; c) já na perspectiva (também) 

do eventual titular de um direito a prestações sociais, a reserva do possível envolve o 

problema da proporcionalidade da prestação, em especial no tocante à sua 

exigibilidade e, nesta quadra, também da razoabilidade" (SARLET, 2009, p. 287). 

 

Dessa forma, não basta que o Estado disponha de recursos financeiros para que se 

possa realizar a prestação material prevista no direito social, faz-se necessário também que 
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esse seja concretizado na esfera legislativa por meio da previsão na dotação orçamentária, que 

haja o repasse aos entes federados das receitas tributárias destinadas à realização dos direitos 

sociais e, por último, que os órgãos políticos legitimados a concretizar esses direitos 

conduzam sua administração no sentido da real efetivação das políticas públicas. 

Há que ser feita, no âmbito da problemática acerca da disponibilidade de recursos 

à efetivação dos direitos fundamentais, uma distinção quanto às espécies de escassez de 

condições materiais. Essa discussão, que vem ganhando relevância na jurisprudência pátria, 

diz respeito à diferenciação entre as situações da total inexistência de recursos financeiros 

necessários à concretização de prestação material determinada, e da inexistência destes 

recursos porque os mesmos foram alocados pelos poderes públicos para outras finalidades. 

Após a previsão constitucional dos direitos fundamentais de segunda dimensão, o 

legislador tratou de disciplinar legalmente a forma pela qual seriam auferidos e direcionados 

os recursos necessários à realização de políticas públicas para a concretização desses direitos. 

Tomemos como exemplo, o direito fundamental à educação cuja regulamentação do 

percentual de recursos direcionados à sua concretização encontra-se prevista nos arts. 212 da 

CF/88 e 60 das ADCT, respectivamente: 

 

"Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino.” 

 

"Art. 60. Nos 10 (dez) primeiros anos da promulgação desta Emenda, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos de 60% (sessenta por cento) 

dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal, à 

manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de 

assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do 

magistério.” 

 

Os dispositivos legais supramencionados nos mostram que o constituinte teve a 

preocupação de inserir, no próprio texto constitucional, normas que representam verdadeiras 

obrigações ao legislador ordinário e ao administrador público de garantirem que os recursos 

ali especificados terão a destinação de concretizar o direito fundamental à educação.  

Entretanto, tais previsões não devem ser encaradas como uma intromissão do 

poder legislativo na esfera de discricionariedade da administração pública, e sim consideradas 

uma espécie de limite mínimo à concretização dos direitos sociais, garantindo o respeito à 

dignidade da pessoa humana por meio da disponibilização de um aparato estrutural mínimo de 

realização desse direito, visto que não há como satisfazer em níveis ótimos todas as 

necessidades sociais resguardadas por direitos fundamentais. 
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É certo que existe um limite, constitucionalmente estabelecido, para a obtenção de 

recursos financeiros destinados à realização dos direitos sociais, aí incluída, v.g., a limitação 

ao poder de tributar. Todavia, não podemos olvidar que existem limitações também no que 

concerne à realização de despesas com esses direitos.  

Além da limitação formal oriunda da obrigação de dotação orçamentária para o 

dispêndio de recursos à realização de políticas públicas, temos também que a Constituição 

estabelece um limite material a esse tipo de gasto público, qual seja a necessidade de se 

destinar recursos para a consecução dos demais objetivos e prioridades nela estipulados. 

Cumpre ao magistrado, diante do caso concreto, investigar se a atividade 

orçamentária estatal encontra-se em conformidade com as normas constitucionais 

concernentes à destinação de receita para realização de despesas com a implementação de 

políticas públicas. Logo, diante da total regularidade desse processo de destinação de recursos 

e a inexistência de condições materiais à concretização do direito judicialmente questionado, 

estaremos diante da total inexistência de recursos financeiros necessários à concretização da 

prestação material demandada. 

Denota-se, dessa forma, que a decisão acerca da disponibilidade ou não de 

recursos materiais à efetivação de direitos sociais tem caráter notadamente político, 

pertencente à esfera de discricionariedade da administração pública, pois o que ocorre 

normalmente é a alegação do poder público de que a destinação de recursos para um 

determinado fim acabaria por determinar a escassez para outra finalidade. 

No que toca à questão da alocação de recursos para a promoção de determinado 

bem jurídico em detrimento de outro, é válido ressaltar que a decisão do administrador 

público deve estar em conformidade com o que preceitua a Constituição, podendo ser 

realizada, no âmbito da discussão judicial acerca da efetivação de determinado direito social, 

a ponderação dos valores contrapostos no caso concreto a fim de se determinar qual prestação 

está de acordo com as prioridades fixadas constitucionalmente. 

Duas questões de suma relevância e atualidade no que diz respeito à 

disponibilidade de condições materiais necessárias para a concretização dos direitos sociais 

consistem na apropriação de grande parte desses recursos pela classe média brasileira e no 

redirecionamento de recursos que seriam destinados à prestação de direitos sociais que 

atingiriam muitas pessoas para a concretização de demandas específicas a um pequeno grupo 

de indivíduos. Tais questões serão enfrentadas nos tópicos seguintes. 
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4.2.1 Apropriação de grande parte dos recursos materiais destinados à concretização dos 

direitos fundamentais de segunda dimensão pela classe média brasileira 

 

 

A vida em sociedade, apesar de trazer inúmeros e evidentes benefícios aos 

homens, acarreta também o estabelecimento de diversas limitações à liberdade humana. Sem 

nos propormos a adentrar na questão acerca do surgimento do Estado, temos que os homens 

são induzidos naturalmente a associar-se como forma de garantir a satisfação de suas 

necessidades e realizar os fins de sua existência, que sozinhos não conseguiriam alcançar. 

Como bem observaria Aristóteles, já no século IV a.C., "o homem é naturalmente um animal 

político". 

À medida que o surgimento do Estado nos remeteria à noção de um contrato 

social celebrado pelos homens com vistas à consecução de seus objetivos, a Constituição 

consistiria na Lei Fundamental dessa formação, na qual estariam previstos os direitos e 

deveres dos homens, de forma ordenada e harmônica, em função de um fim comum. 

Todos os comportamentos, as situações, bem como as relações socialmente 

relevantes estão previstas na lei fundamental que, além de seu caráter eminentemente jurídico, 

está marcada por um indissociável conteúdo político. Nesse sentido, Dalmo de Abreu Dallari, 

nos ensina que: 

 

"Como sociedade política, voltada para fins políticos, o Estado participa da natureza 

política, que convive com a jurídica, influenciando-a e sendo por ela influenciada, 

devendo, portanto, exercer um poder político. Este é o aspecto mais difícil e mais 

fascinante do estudo do Estado, pois introduz o estudioso numa problemática 

extremamente rica, dinâmica e polêmica, onde se faz presente a busca dos valores 

fundamentais do indivíduo, da sociedade e do Estado, a par da procura da 

organização mais eficaz para a promoção desses valores" (DALLARI, 2011, p. 129). 

 

 A República Federativa do Brasil, ao constituir-se sob a forma de Estado 

Democrático de Direito, esclarece sua nítida opção pela supremacia da vontade do povo sobre 

a de qualquer indivíduo ou grupo no que diz respeito às decisões sobre as diretrizes políticas 

fundamentais do Estado. Entretanto, o povo não constitui um conjunto homogêneo, 

principalmente no que concerne às suas vontades em relação às decisões políticas, o que 

acaba por gerar um risco de que prevaleça a opinião de um ou outro grupo em detrimento da 

vontade autêntica do povo. 

Destarte, a solução encontrada para aferir a vontade autêntica do povo é a 

previsão de certos requisitos à sua obtenção, como, v.g., a ampla divulgação de todas as ideias 
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apresentadas, o fomento à discussão sem quaisquer restrições, a garantia da livre expressão da 

vontade dos indivíduos e, por último, temos que cabe ao Estado assegurar também que os 

mecanismos de aferição dessa vontade não permitam a influência de fatores artificialmente 

criados na expressão dessa opinião. 

Ocorre, atualmente, que, com o advento dos ideais neoliberalistas ligados à noção 

de intervenção mínima do Estado nas decisões dos rumos da vida social, e a deturpação do 

conceito democrático a partir da evidente desigualdade material entre os indivíduos, a vontade 

popular está, cada vez mais, sujeita à influência de diversos fatores, principalmente os de 

cunho econômico.  

Mecanismos como a ampla divulgação das informações e ideias referentes aos 

debates políticos, e a promoção da discussão dos posicionamentos divergentes em todos os 

níveis sociais não são realmente efetivados em virtude da desigualdade material entre os 

diversos setores da sociedade. Dessa forma, não está sendo assegurada a todos a possibilidade 

de participar e influenciar no rumo das decisões políticas do Estado, o que atinge frontalmente 

o valor fundamental da pessoa humana ligado à noção de igualdade substancial entre os 

homens. 

Segundo estudos da Confederação Nacional da Indústria (CNI) no ano de 2010: 

 

“[...] o aumento da renda do brasileiro nos anos 2000 incorporou 26,9 milhões de 

pessoas à classe C, mudando a divisão dos recursos e alterando os padrões de 

consumo no País. Revela também o estudo que a classe média brasileira, de cerca de 

98 milhões de pessoas, tem 46% da renda nacional, ante 44% das classes A e B, de 

acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas  (FGV) e do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).”
4 

 

A compreensão desse fenômeno de melhoria da renda pela classe média brasileira 

é proeminente não só no sentido de entender as relações de consumo e o futuro do mercado 

interno, mas principalmente de analisar quais serão os rumos das decisões políticas, visto que 

o acesso às informações e aos debates a respeito das diretrizes fundamentais do Estado é 

limitado às classes detentoras dos meios necessários à influência nesse processo decisório. 

Assentada tal premissa, temos que a classe média, detentora de grande parte da 

renda nacional, é capaz de direcionar a vontade política no sentido de suas necessidades em 

detrimento da vontade da maioria, o que irá influenciar diretamente a efetivação dos direitos 

                                                             
4 Estudo realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) no ano de 2010. Publicado em 09/02/2010. 

Disponível em http://www.fgv.br/ibrecps/clippings/mc506.pdf   Acesso em 27/09/2011. 

 

http://www.fgv.br/ibrecps/clippings/mc506.pdf
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sociais, tendo em vista que esses têm sua concretização condicionada à tomada de decisões de 

cunho eminentemente político. 

A influência desse poder político da classe média se reflete na atividade 

legislativa de regulamentação a respeito da destinação de receitas à realização de políticas 

públicas a partir do momento em que os representantes legitimados a tomar essas decisões são 

eleitos por essa classe social. Dessa forma, o legislador irá privilegiar a concretização dos 

direitos sociais e, consequentemente, das políticas públicas que mais se coadunem com os 

interesses e necessidades da classe média. 

Conclui-se, então, que a disponibilidade de recursos materiais à efetivação de 

prestações sociais determinadas, judicialmente demandadas, encontra óbices no que diz 

respeito à apropriação de grande parte dos recursos materiais destinados à concretização dos 

direitos fundamentais de segunda dimensão pela classe média brasileira. 

 

 

4.2.2 Redirecionamento dos recursos que seriam destinados a muitas pessoas para o 

tratamento de um pequeno grupo de indivíduos 

 

 

A justiciabilidade dos direitos fundamentais de segunda dimensão, 

especificamente no que se refere ao direito social à saúde, enfrenta outro obstáculo além da 

apropriação de grande parte dos recursos materiais destinados à concretização dos direitos 

sociais pela classe média brasileira, qual seja o da polêmica acerca do redirecionamento dos 

recursos que seriam destinados a muitas pessoas para o tratamento de um pequeno grupo de 

indivíduos. 

Extraímos a importância e fundamentalidade do direito à saúde a partir da leitura 

tanto dos dispositivos presentes nos art. 6º e 196 da CF/88, como no art. 2º, §1º, da Lei n. 

8.080/90: 

 

"Art. 6 São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 

 

"Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação.” 
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"Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

 

§ 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.” 

 

 Em uma concepção ampla, a saúde é definida como o completo bem-estar físico, 

mental e social de um indivíduo, e não somente a ausência de doenças ou outros agravos. A 

previsão, no Título II da Constituição Federal, ensejou o reconhecimento da saúde como 

espécie de direito fundamental de todo ser humano, independentemente de sua condição 

social ou econômica, bem como de suas convicções religiosa ou política, dotado, dessa forma, 

de aplicabilidade imediata, conforme o disposto no §1º do art. 5º, da CF/88.  

O polêmico redirecionamento de recursos para o cumprimento de decisão judicial 

que obriga o Estado a pagar o tratamento de saúde de um só indivíduo ou de um pequeno 

grupo de pessoas em detrimento da destinação à efetivação de políticas públicas voltadas à 

grande parte da coletividade é largamente utilizado como fundamento da argumentação da 

reserva do possível, pois, dentre todas as opções de demandas sociais a serem efetivadas, o 

administrador público teria escolhido a mais relevante socialmente, que corresponderia à 

satisfação da demanda da maioria da população. 

Temos que os casos mais recorrentes, na jurisprudência pátria, dizem respeito ao 

fornecimento de remédios de alto custo para o tratamento de doenças raras de um ou de 

poucos indivíduos, representando um gasto excepcional para o Estado, visto que não previsto 

no rol de despesas do orçamento público. 

Em sua defesa processual, o Estado sustenta a reserva do possível como óbice à 

concretização do direito à saúde, alegando, primordialmente, que carecem os magistrados de 

capacidade funcional de garantir a efetivação de direitos sociais prestacionais, já que, situados 

fora do processo político-administrativo, desconhecem, portanto, a dependência desses 

direitos das condições de natureza econômica ou financeira que longe estão dos fundamentos 

jurídicos, visto pertencerem os fundamentos econômico-financeiros à realidade fática. 

Os tribunais pátrios têm entendido que, apesar de a escassez de recursos 

financeiros representar um entrave a efetivação dos direitos sociais, esses não podem ficar 

condicionados à vontade política do administrador público quando não restar comprovada, 

objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal demandada 

judicialmente. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem decidido no sentido de 

que: 
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"1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do 

Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão 

controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio 

da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos 

direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos 

direitos sociais, igualmente fundamentais. 

 

 2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, 

inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de 

determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente 

quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da 

pessoa estatal" (STJ. REsp 771.537/RJ, Relator: Min. Eliana Calmon, Segunda 

Turma, DJ 3/10/2005).
5
 

 

A consolidação constitucional das normas garantidoras de direitos fundamentais 

alterou não somente os objetivos do Estado, que antes se limitava a não intervir na esfera de 

liberdade dos indivíduos, passando esse a ser diretamente responsável pela realização de 

políticas públicas com o fito de concretizar justiça social, mas também modificou a estrutura 

funcional dos três poderes estatais (Legislativo, Executivo e Judiciário) a fim de possibilitar a 

real efetivação dos direitos sociais. Corroborando com esse entendimento, vide abaixo o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal na oportunidade do julgamento a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 45/DF: 

 

"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 implementar políticas públicas, pois nesse domínio, o encargo reside, 

primeiramente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência no entanto, 

embora em bases excepcionas, 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 

integridade de direitos individuai e/ou coletivos impregnados de estatura 

constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo 

programático." (ADPF – 45 MC/DF. Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 

29.4.2004, DJ 4.5.2004.)
6 

 

                                                             
5 REsp 771.537/RJ. Relator: Min. Eliana Calmon. Julgamento em 15/09/2005. Publicado no DJ de 03/10/2005. 

Disponível em 

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=1983141&sReg=20050128311

4&sData=20051003&sTipo=5&formato=PDF   Acesso em 27/09/2011. 

 
6 ADPF nº45/DF. Relator: Min. Celso de Mello. Julgamento em 29/4/2004. Publicado no DJ de 4/5/2004. 

Disponível em http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/343_204%20ADPF%202045.pdf   Acesso em 

02/10/2011. 

 

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=1983141&sReg=200501283114&sData=20051003&sTipo=5&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=1983141&sReg=200501283114&sData=20051003&sTipo=5&formato=PDF
http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/343_204%20ADPF%202045.pdf
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No que concerne à problemática específica do redirecionamento de recursos para 

o tratamento de saúde de um indivíduo em detrimento da realização de políticas públicas 

voltadas para grande grupo de pessoas, apesar de o juiz não poder determinar quais são as 

prioridades a serem efetivadas pela atividade administrativa, a esse é permitido observar se a 

escolha do administrador público está em conformidade com o que preceitua a Constituição, 

bem como investigar se as escolhas alocativas de recursos para outros fins que não sejam de 

caráter fundamental, como educação e saúde, v.g., não estão tolhendo a efetivação dos 

direitos sociais. 

Aos indivíduos não é permitido exigir do Estado prestações supérfluas, que 

ultrapassem os limites da razoabilidade, sendo igualmente inexigível que a sociedade arque 

com esse ônus. Entretanto, quando a demandada em questão visar a proteção e fomentação de 

uma existência minimamente decente, essa não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário, visto 

que garantir a dignidade da pessoa humana apresenta-se como um dos objetivos principais do 

Estado Democrático de Direito, de acordo com a previsão do art. 1º, inciso III, da 

Constituição Federal de 1988. 

Dessa forma, concluímos que, no mais das vezes, não há necessidade de se 

escolher entre o direcionamento de recursos para o tratamento de um tratamento específico ou 

a realização de políticas públicas para grande número de pessoas, tendo em vista a 

inexistência de um conflito real entre essas duas possibilidades. Deve se proceder, 

primeiramente, à investigação de outras possibilidades de obtenção de verbas para o 

pagamento do tratamento, quais sejam o exame da existência de recursos financeiros nos 

cofres públicos e da destinação de grande montante de receitas públicas para a realização de 

outros fins, v.g, a propaganda governamental. 
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5 VIA JUDICIAL COMO MECANISMO DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DE SEGUNDA DIMENSÃO 

 

 

Depois de superadas as questões concernentes ao arcabouço dos direitos 

fundamentais de acordo com a sistemática constitucional vigente, como o contexto histórico 

de seu surgimento, o conceito mais atual e adequado para descrever esse fenômeno, a 

classificação quanto à sua eficácia e funcionalidade, a distinção entre regras e princípios, a 

análise das restrições aos direitos fundamentais, principalmente no que diz respeito à reserva 

do possível, iremos adentrar ao estudo do fenômeno da justiciabilidade dos direitos 

fundamentais sociais e sua relação com os princípios da separação dos poderes, da dignidade 

da pessoa humana, da proporcionalidade, da inafastabilidade da jurisdição, bem como sua 

conexão com a garantia do mínimo existencial. 

A possibilidade ou não de utilização da justiciabilidade como mecanismo de 

concretização dos direitos sociais envolve, primeiramente, compreender de que forma os 

poderes estatais - Executivo, Legislativo e Judiciário - estão vinculados à realização dos 

direitos fundamentais de segunda dimensão, o que só poderá ser feito a partir da análise das 

implicações da previsão constitucional dessas normas e das perspectivas objetiva e subjetiva 

dos direitos fundamentais. 

Os direitos fundamentais, principalmente os de segunda dimensão, estão 

intimamente ligados às noções de Constituição e de Estado Democrático de Direito. A 

conexão existente entre esses conceitos consiste na limitação que esses representam ao poder 

estatal, pois, se de um lado temos a Constituição e o Estado Democrático de Direito 

apresentando os aspectos formais dessa limitação com a organização do poder, do sistema de 

governo e da forma de Estado, de outro vislumbramos o advento dos direitos fundamentais 

como elemento material nuclear de todo o ordenamento jurídico estatal. 

Partindo da premissa de que a Constituição representa a limitação jurídica da 

atuação estatal a partir das normas nela previstas, temos que os direitos fundamentais, 

enquanto mecanismos de proteção dos indivíduos face às condutas comissivas ou omissivas 

do poder público, são também fundamentos de existência e validade do Estado Democrático 

de Direito, uma vez que o exercício do poder ficará condicionado aos limites previamente 

estabelecidos pela própria Constituição, como bem nos ensinou Ingo Sarlet: 

 

“É neste contexto que assume relevo a concepção, consensualmente reconhecida na 

doutrina, de que os direitos fundamentais constituem, para além de sua função 
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limitativa do poder (que, ademais, não é comum a todos os direitos), critérios de 

legitimação do poder estatal e, em decorrência, da própria ordem constitucional, na 

medida em que “o poder se justifica por ela e pela realização dos direitos do homem 

e que a idéia de justiça é hoje indissociável de tais direitos” (SARLET, 2009, p. 59). 

 

Como mecanismos de limitação do estatal, os direitos fundamentais vinculam o 

poder público a atuar em conformidade com os seus preceitos axiológicos. A fim de 

compreendermos de que maneira se dá essa vinculação, faz-se necessário retornar à discussão 

das dimensões objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais. 

Conforme a dimensão subjetiva, temos que essa está intrinsecamente ligada à 

teoria dos princípios, consistindo, basicamente, no direito que tem seu titular de exigir 

judicialmente a prestação da conduta prevista pela norma de direito fundamental, aqui 

incluídos os de segunda dimensão. A teoria dos princípios conjugada à tese do suporte fático 

amplo nos permite afirmar que as normas de direitos fundamentais não encerram em si 

mandamentos definitivos e condutas previamente protegidas, sendo possível, no caso 

concreto, que esses direitos sofram restrições em função da ponderação de valores 

contrapostos, como, v.g., a reserva do possível. 

Já a perspectiva a dimensão objetiva dos direitos fundamentais consiste na 

capacidade inerente aos direitos fundamentais de vincularem todos os Poderes, Executivo, 

Legislativo e Judiciário, fornecendo as diretrizes axiológicas para todo o ordenamento 

jurídico, visto representarem os valores eleitos como mais relevantes socialmente. Essa 

função de irradiação axiológica dos direitos fundamentais se manifesta não somente na 

obrigação de respeito ao conteúdo dessas normas, mas também no reconhecimento do caráter 

dirigente da Constituição que os preveja, determinando o dever de promoção constante desses 

direitos com a criação e garantia de mecanismos que permitam a sua efetivação. 

Entendemos, dessa forma, que a vinculação a qual estão obrigados os poderes 

estatais ocorre não somente no sentido de orientar a interpretação das normas 

infraconstitucionais concretizadoras de políticas públicas, tanto no que concerne à sua 

elaboração (Poder Legislativo) quanto aplicação do direito ao caso concreto (Poder 

Judiciário), mas também de propiciar as condições materiais de exercício e fruição dos 

direitos fundamentais sociais (Poder Executivo). 

Depreende que a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, especificamente no 

que se refere aos de segunda dimensão, esses são o verdadeiro fundamento de controle da 

atuação estatal, não só no que diz respeito à promoção do conteúdo da norma por meio da 

efetivação de políticas públicas concretizadoras dos direitos sociais, mas também através da 
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proteção do seu exercício pelos indivíduos, seja em relação à atuação de particulares ou da 

ação interventiva do poder público na esfera privada.  

Urge, portanto, asseverar que a relevância da dimensão objetiva para a 

compreensão da justiciabilidade dos direitos fundamentais sociais refere-se à possibilidade 

garantida por essa perspectiva de que um poder estatal possa controlar a atuação do outro, 

uma vez que essas normas fornecem as diretrizes axiológicas para todo o ordenamento 

jurídico, exigindo que a atuação governamental, em todas as esferas de poder, esteja de 

acordo com os preceitos constitucionais. Resta evidenciado, dessa forma, o sistema de "freios 

e contrapesos", segundo o qual não há prevalência de um poder sobre o outro, e sim a 

independência e harmonia entre eles, sendo admitida, inclusive, a idéia de controle e 

vigilância recíprocos de um poder sobre o outro relativamente ao cumprimento dos deveres 

constitucionais de cada um. 

Podemos citar como exemplo de controle a previsão constitucional da 

possibilidade do veto do Poder Executivo à elaboração legislativa, conforme o disposto nos § 

1º do art. 66 e inciso V, do art. 84, ambos da CF/88: 

 

“Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao 

Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.   

 

§ 1.º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no 

prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro 

de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.  

 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:   

 

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente.” 

 

É válido ressaltar que, além da típica vinculação do Poder Judiciário aos direitos 

fundamentais sociais por meio da fundamentação de suas decisões em conformidade com as 

normas constitucionais de caráter fundamental e da organização dos tribunais e procedimentos 

diretamente influenciada pelo conteúdo desses direitos, temos também que o Judiciário 

desempenha a importante atribuição de controle da constitucionalidade dos atos dos demais 

órgãos estatais, o que confirma a justiciabilidade dos direitos fundamentais de segunda 

dimensão, conforme preconiza Ingo Sarlet: 

 

"É neste contexto que se têm sustentado que são os próprios tribunais, de modo 

especial a Jurisdição Constitucional por intermédio de seu órgão máximo, que 

definem, para si mesmos e para os demais órgãos estatais, o conteúdo e o sentido 

"correto" dos direitos fundamentais.
462

 Paralelamente a esta dimensão negativa da 

vinculação do Poder Judiciário aos direitos fundamentais, Jorge Miranda, ilustre 
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mestre de Lisboa, aponta a existência de uma faceta positiva, no sentido de que os 

juízes e tribunais estão obrigados, por meio da aplicação, interpretação e integração, 

a outorgar às normas de direitos fundamentais a maior eficácia possível no âmbito 

do sistema jurídico" (SARLET, 2009, p. 373). 

 

Diante disso, temos que o Brasil, como um Estado Democrático de Direito, que 

tem como base de todo o ordenamento jurídico a Constituição e os valores sociais relevantes 

por ela escolhidos como fundamentais, exige que, além da autonomia de cada um dos Poderes 

Públicos para exercerem suas atribuições constitucionais, essas sejam desempenhadas 

segundo um sistema harmônico e coordenado. Nesse sentido, a fim de garantir harmonia à 

atuação dos órgãos estatais e efetividade aos direitos fundamentais, foi atribuída 

constitucionalmente ao Poder Judiciário a guarda da Constituição e da harmonização de todo 

o ordenamento jurídico, conforme notamos da leitura do art. 102, caput, da CF/88 ao dispor 

que  compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 

cabendo-lhe. 

Corroborando com o acima exposto, colacionamos abaixo trecho de decisão do 

Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento de Agravo Regimental no 

Recurso Especial nº 1.136.549-RS, no qual era discutido acerca do controle judicial de 

políticas públicas concernentes ao direito social da saúde: 

 

"A partir da consolidação constitucional dos direitos sociais, a função estatal foi 

profundamente modificada, deixando de ser eminentemente legisladora em prol das 

liberdades públicas, para se tornar mais ativa com a missão de concretizar políticas 

de transformação da realidade social. 

Com isso, não só o Poder Executivo, mas também o Poder Judiciário sofreu 

alterações em sua estrutura funcional, de modo a possibilitar a efetividade dos 

direitos sociais. 

Se, de um lado, a administração pública recebeu a incumbência de criar e 

implementar políticas públicas necessárias à satisfação dos fins constitucionalmente 

delineados, de outro, o Poder Judiciário teve sua margem de atuação ampliada, 

como forma de fiscalizar e velar pelo fiel cumprimento dos direitos sociais 

constitucionalmente garantidos" (AgRg no REsp nº 1.136.549-RS. Relator: Min. 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 08/06/2010).
7 

 

A despeito do poder de fiscalização e controle da constitucionalidade dos atos dos 

demais órgãos estatais pelo Poder Judiciário, temos que esse não é ilimitado, encontrando 

óbices, sejam externos com a teoria da reserva do possível ou internos, a partir do 

sopesamento com outros princípios, como o da separação dos poderes. 

                                                             
7 AgRg no REsp nº 1.136.549/RS. Relator: Min. Humberto Martins. Julgamento em 08/06/2010. Publicado no 

DJ em 21/06/2010. Disponível em http://www.jusbrasil.com.br/filedown/dev3/files/JUS2/STJ/IT/AGRG-

RESP_1136549_RS_1278520375559.pdf  Acesso em 05/10/2011. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/filedown/dev3/files/JUS2/STJ/IT/AGRG-RESP_1136549_RS_1278520375559.pdf
http://www.jusbrasil.com.br/filedown/dev3/files/JUS2/STJ/IT/AGRG-RESP_1136549_RS_1278520375559.pdf
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Tendo em vista o tema em estudo tratar-se da efetivação judicial dos direitos de 

segunda dimensão e reserva do possível, desenvolveremos no presente capítulo a análise dos 

princípios constitucionais autorizadores da concretização judicial dos direitos sociais, do 

princípio da separação dos poderes como óbice à justiciabilidade dessas normas e, por último, 

procederemos uma breve exposição da relação existente entre a garantia do mínimo 

existencial e os direitos fundamentais de segunda dimensão. 

 

 

5.1 PRINCÍPIOS JUSTIFICADORES DA UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL NA 

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS 

 

 

A partir da concepção das normas de direitos fundamentais sociais como 

informadoras de princípios, segundo nos propôs Robert Alexy, depreendemos que esses não 

representam deveres prima facie, tendo sua efetividade garantida pela ponderação de valores 

no caso concreto.  

A concretização de justiça material e a efetividade da Constituição estão 

diretamente ligadas à efetivação dos direitos fundamentais sociais, sem as quais o texto 

constitucional se resume à letra morta e a desigualdade social compromete os fundamentos de 

existência do Estado Democrático de Direito, como a dignidade da pessoa humana. 

Demonstrando a importância vital da efetivação dos direitos sociais, temos os ensinamentos 

de José Afonso da Silva: 

 

"A Constituição de 1988 foi feita com características de instrumento de 

transformação da realidade nacional. Será assim em que se cumpra e se realize na 

vida prática. Uma Constituição que não se efetive não passa de uma folha de papel, 

tal como dissera Lassalle, porque nada terá a ver com a vida subjacente. As leis que 

ela postula serão as garras e as esponjas que a fazem grudar na realidade que ela visa 

a reger, ao mesmo tempo que se impregna dos valores enriquecedores que sobem do 

viver social às suas normas" (SILVA, 2002, p. 259). 
 

A constitucionalização dos direitos sociais, sendo assim alçados à posição de 

direitos fundamentais, acarretou a necessidade de uma estruturação dos órgãos estatais 

voltada à efetivação desses direitos. Essa reorganização reconheceu a importância do Poder 

Judiciário na proteção institucional dos direitos fundamentais, principalmente quando 

verificado o seu descumprimento pelo Poder Executivo com o non facere dos atos 
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administrativos, ou pelo Poder Legislativo com a omissão da edição de seus atos normativos, 

especificamente no que concerne à previsão de políticas públicas.  

Diante disso, a efetivação dos direitos sociais exigiu a elaboração pelo constituinte 

de um complexo mecanismo de controle da constitucionalidade das leis e dos demais atos 

normativos, estruturado tanto na atuação de uma corte constitucional, no caso brasileiro o 

Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pelo controle concentrado da 

constitucionalidade, quanto na atuação conjunta de todos os órgãos jurisdicionais no território 

nacional, incumbidos pelo controle difuso da constitucionalidade. 

Ademais, tem-se que a previsão de um Estado Democrático de Direito pressupõe 

a realização dos direitos fundamentais, o que tornou possível a justiciabilidade desses direitos, 

conforme assevera Leonel Pires Ohlweiler: 

 

"Desta forma, as decisões do Poder Público que ocorrem para a construção dos seus 

programas de ação já não fazem mais parte de uma instância impenetrável para o 

jurídico, inquebrantável, de tal modo que sequer seria crível falar em controle 

externo de tais atos. Hodiernamente, cada vez mais, constrói-se um imaginário 

segundo o qual no âmbito de um Estado Democrático de Direito é plenamente 

possível controlar tais políticas públicas, relativamente à sua procedimentalização e 

ao próprio conteúdo da decisão adotada pelo agente público" (OHLWEILER, 2008, 

p. 324-325). 
 

A democracia como instrumento e meio de consecução dos valores e fins 

essenciais à convivência em sociedade é traduzida por meio dos direitos fundamentais que, 

por sua vez, são normas informadoras de princípios e diretrizes axiológicas de todo o 

ordenamento jurídico, bem como da atuação dos órgãos estatais. Consiste também a 

democracia em um processo que se concretiza, aos poucos, com as conquistas populares e a 

efetivação dos direitos fundamentais, principalmente os sociais. A conexão entre realidade 

fática e jurídica nos mostra que esse avanço democrático na concretização de justiça material 

tem ocorrido por meio da efetivação judicial dos direitos fundamentais de segunda dimensão. 

Somando-se à especial atribuição de guardião da Constituição Federal ao Poder 

Judiciário por meio do controle de constitucionalidade das leis e atos normativos editados 

pelos demais órgãos estatais, temos também previsões constitucionais expressas de diversas 

garantias dos direitos fundamentais, aplicáveis, sobretudo aos de cunho social, como o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição que permite a tutela judicial de lesão ou ameaça a 

direito; a garantia da aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos fundamentais, 

vinculando os poderes Executivo e Legislativo a concretizarem políticas públicas, enquanto 

ao poder Judiciário cumpre aplicar as normas definidoras de direitos fundamentais sociais; o 
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princípio da proporcionalidade em sua dupla dimensão, enquanto proibição do excesso e 

proibição da proteção insuficiente dos direitos sociais; e, por último, temos o princípio da 

dignidade da pessoa humana figurando como valor supremo da ordem jurídica, visto que 

declarado como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil enquanto constituída 

sob a forma de Estado Democrático de Direito. 

Portanto, afigura-se, como de fundamental importância, o estudo pormenorizado 

dos princípios constitucionais que autorizam e justificam a utilização da via judicial no 

processo de efetivação dos direitos sociais. 

 

 

5.1.1 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana encontra suas raízes na filosofia 

clássica que defendia que todo indivíduo ocupava certa posição na sociedade que lhe concedia 

determinado grau de reconhecimento perante os demais, ou seja, admitia-se a ideia da 

existência de pessoas mais dignas que as outras. Posteriormente, com o pensamento estóico, a 

dignidade passou a ser encarada como atributo inerente a todos os homens de forma igual, o 

que o distinguiria das demais criaturas. Ademais, temos a nítida influência da filosofia cristã, 

tanto com claras referências na Bíblia quanto com as ideias de Santo Tomás de Aquino, que 

defendia a concepção de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, dotado, 

portanto, de um valor a ele intrínseco, segundo o qual o ser humano não é um objeto ou 

instrumento.  

Esse princípio ganhou valiosa contribuição a partir da afirmação de caráter estóico 

e cristão de Francisco de Vitória, em plena expansão colonial espanhola no século XVI, de 

que os índios deveriam gozar de igualdade, liberdade e respeito em função do direito natural e 

de sua própria natureza humana, devendo ser encarados como sujeitos de direitos, e não 

explorados e dizimados como o vinham sendo pelos espanhóis colonizadores. 

O último estágio rumo à secularização da dignidade se deu com o pensamento 

kantiano de que o homem, por gozar de autonomia da vontade, pode determinar seus 

comportamentos e agir em conformidade ou não com a representação das leis. Dessa forma, 

Kant defendia que as ações dos indivíduos, tanto aquelas direcionadas a si mesmo quanto as 

que se dirigem às outras pessoas, deveriam considerar o homem como um fim e não como um 
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meio ou um objeto, ressaltando esse atributo especial da natureza humana conhecido como 

dignidade. 

A concepção jusnaturalista de dignidade parte do pressuposto de que o homem, 

em virtude de sua condição humana sem levar em consideração fatores externos, é titular de 

direitos que devem ser reconhecidos e respeitados tanto por seus semelhantes quanto pelo 

Estado, enquanto instrumento da consecução dos fins sociais. Enquanto o pensamento 

humanista cristão baseou-se na metafísica para fundamentar sua concepção de dignidade da 

pessoa humana, que, em sua manifestação jurídica, passou a representar uma garantia dos 

indivíduos contra o poder estatal, bem como social. 

É bastante diverso o conceito de dignidade da pessoa humana na doutrina pátria. 

Como qualidade inerente a todo ser humano, demonstra-se difícil atribuir uma conceituação 

clara e precisa a essa norma de direito jusfundamental, conforme nos explica Sarlet: 

 

"Uma das principais dificuldades, todavia - e aqui recolhemos a lição de Michael 

Sachs - reside no fato de que no caso da dignidade da pessoa, diversamente do que 

ocorre com as demais normas jusfundamentais, não se cuida de aspectos mais ou 

menos específicos da existência humana (integridade física, intimidade, vida, 

propriedade, etc.), mas, sim, de uma qualidade tida como inerente a todo e qualquer 

ser humano, de tal sorte que a dignidade - como já restou evidenciado - passou a ser 

habitualmente definida como constituindo o valor próprio que identifica o ser 

humano como tal, definição esta que, todavia, acaba por não contribuir muito para 

uma compreensão satisfatória do que efetivamente é o âmbito de proteção da 

dignidade,
45

 na sua condição jurídico-normativa" (SARLET, 2004, p. 40). 

 

Tendo em vista tratar-se de conceito jurídico de conceito aberto, assim como 

diversos outros princípios jurídicos, tem-se que não se deve buscar uma definição estática 

para a dignidade da pessoa humana, sendo mais adequada a construção e desenvolvimento 

dos contornos desse valor a partir da prática jurídica constitucional, sobretudo na 

concretização dos direitos fundamentais. 

Cabe asseverar que, por se tratar de uma qualidade intrínseca a todo ser humano, a 

dignidade da pessoa humana afigura-se como valor irrenunciável e inalienável dos indivíduos 

e que, portanto, não podem dele dispor, sendo oponível contra violação por terceiros ou pelo 

Estado. 

O Estado Democrático de Direito, porquanto legitimado com base nos direitos 

fundamentais, desempenha importante papel na salvaguarda e promoção da dignidade da 

pessoa humana, inclusive no que concerne àqueles que sejam condenados em sentença 

transitada em julgado, visto que, a despeito da infração à lei e a cominação de sanção, esses 

devem ter a esfera de sua dignidade resguardada, posto que, em se tratando de atributo 
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intrínseco à pessoa humana, não sofre a influência de fatores externos, como a prática de 

ilícito. 

A dificuldade na delimitação do conceito de dignidade da pessoa humana e a 

consideração dessa como algo inerente ao ser humano acarreta o enfraquecimento de seu 

conteúdo, que passa a se visto como algo puramente apriorístico ou mero apelo ético. Faz-se 

necessário, portanto, desenvolver esse conceito a partir do contexto que se assoma nos 

diferentes casos concretos, buscando fixar mínimos padrões para a conduta estatal e para o 

comportamento social. 

Se por um lado a dignidade da pessoa humana é atributo inerente à natureza 

humana que se manifesta a partir da autodeterminação consciente da própria vida, por outro 

essa, enquanto fundamento de existência do próprio Estado, apresenta-se como condição de 

limitação da própria atividade dos órgãos públicos, exigindo que esses orientem suas ações no 

sentido de respeitar e promover a dignidade de todos os indivíduos a partir da criação das 

condições necessárias ao seu efetivo exercício e fruição desse atributo. 

Corroborando com o entendimento acima exposto vide a jurisprudência abaixo 

colacionada: 

 

"EMENTA ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE 

JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM CASOS 

EXCEPCIONAIS – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTOS A HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – MANIFESTA 

NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO-OPONIBILIDADE 

DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 

1. Não comporta conhecimento a discussão a respeito da legitimidade do Ministério 

Público para figurar no pólo ativo da presente ação civil pública, em vista de que o 

Tribunal de origem decidiu a questão unicamente sob o prisma constitucional. 

2. Não há como conhecer de recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial 

ante a não-realização do devido cotejo analítico. 

3. A partir da consolidação constitucional dos direitos sociais, a função estatal foi 

profundamente modificada, deixando de ser eminentemente legisladora em pró das 

liberdades públicas, para se tornar mais ativa com a missão de transformar a 

realidade social. Em decorrência, não só a administração pública recebeu a 

incumbência de criar e implementar políticas públicas necessárias à satisfação dos 

fins constitucionalmente delineados, como também, o Poder Judiciário teve sua 

margem de atuação ampliada, como forma de fiscalizar e velar pelo fiel 

cumprimento dos objetivos constitucionais. 

4. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, 

originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, 

pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, 

igualmente fundamentais. Com efeito, a correta interpretação do referido princípio, 

em matéria de políticas públicas, deve ser a de utilizá-lo apenas para limitar a 

atuação do judiciário quando a administração pública atua dentro dos limites 

concedidos pela lei. Em casos excepcionais, quando a administração extrapola os 

limites da competência que lhe fora atribuída e age sem razão, ou fugindo da 

finalidade a qual estava vinculada, autorizado se encontra o Poder Judiciário a 

corrigir tal distorção restaurando a ordem jurídica violada. 
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5. O indivíduo não pode exigir do estado prestações supérfluas, pois isto escaparia 

do limite do razoável, não sendo exigível que a sociedade arque com esse ônus. Eis 

a correta compreensão do princípio da reserva do possível, tal como foi formulado 

pela jurisprudência germânica. Por outro lado, qualquer pleito que vise a fomentar 

uma existência minimamente decente não pode ser encarado como sem motivos, 

pois garantir a dignidade humana é um dos objetivos principais do Estado 

Democrático de Direito. Por este motivo, o princípio da reserva do possível não 

pode ser oposto ao princípio do mínimo existencial. 

6. Assegurar um mínimo de dignidade humana por meio de serviços públicos 

essenciais, dentre os quais a educação e a saúde, é escopo da República 

Federativa do Brasil que não pode ser condicionado à conveniência política do 

administrador público. A omissão injustificada da administração em efetivar as 

políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção 

da dignidade humana não deve ser assistida passivamente pelo Poder 

Judiciário. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido" (STJ. REsp nº 

1.041.197/MS. Relator: Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 25/08/2009) 

(Grifos nossos)
8
 

 

Portanto, o conceito mais adequado de dignidade da pessoa humana seria aquele 

que reunisse, em si, os elementos ontológico e instrumental desse princípio, bem como suas 

dimensões defensiva e prestacional. Dessa forma, temos que o conceito que mais se coaduna 

com os fins aqui expostos consiste naquele proposto por Ingo Sarlet, segundo o qual: 

 

"[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 

reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 

complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 

todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir 

as condições existenciais mínimas para uma vida saudável,
116

 além de propiciar e 

promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos" (SARLET, 2004, 

p. 59/60) (Grifos do original) 

 

A dignidade da pessoa humana surge como princípio justificador da 

justiciabilidade dos direitos fundamentais de segunda dimensão à medida que esses 

constituem verdadeiras manifestações jurídicas dessa dignidade, apresentando cada um desses 

direitos o conteúdo relativo a esse princípio. 

Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana, segundo a noção kantiana baseada 

na autonomia da vontade, revela-se como a capacidade que tem o ser humano de determinar 

seus comportamentos e, dessa forma, sua própria existência, sendo necessária, entretanto, a 

concretização da dignidade humana por meio da efetivação de mecanismos jurídicos de 

                                                             
8 REsp nº 1.041.197/MS. Relator: Min. Humberto Martins. Julgamento em 25/08/2009. Data de publicação no 

DJ de 16/09/2009. Disponível em 

http://www.jusbrasil.com.br/filedown/dev2/files/JUS2/STJ/IT/RESP_1041197_MS_1263888071022.pdf  

Acesso em 16/10/2011. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/filedown/dev2/files/JUS2/STJ/IT/RESP_1041197_MS_1263888071022.pdf
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defesa e promoção dos direitos da personalidade humana e, principalmente, daqueles de 

cunho social pelo Estado. A esse respeito, como bem asseverou Ingo Sarlet: 

 

"Tal concepção, de resto, encontra ressonância mesmo em pensadores de inspiração 

liberal, como é o caso - entre outros - do norte-americano Cass Sunstein, para quem 

um direito a garantias sociais e econômicas mínimas pode ser justificado não apenas 

com base no argumento de que pessoas sujeitas a condições de vida desesperadoras 

não vivem uma boa vida, mas também a partir da premissa de que um regime 

genuinamente democrático pressupõe uma certa independência e segurança para 

cada pessoa,
220

 o que, de certo modo, harmoniza com a noção de um mínimo 

existencial para uma vida com dignidade e um conjunto de direitos prestacionais 

indispensáveis para a garantia deste mínimo" (SARLET, 2004, p. 93). 
 

Concluímos que os direitos fundamentais sociais, visto serem instrumentos de 

concretização de igualdade material entre os indivíduos e de garantia de condições mínimas 

de uma existência digna, podem e devem ser exigidos judicialmente, principalmente quando a 

demanda em questão tiver como conteúdos a defesa da vida e da dignidade da pessoa humana, 

objetivos traçados como fundamentais pela Lei Fundamental do nosso Estado Democrático de 

Direito. 

 

 

5.1.2 Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição 

 

 

O princípio da inafastabilidade da jurisdição encontra-se previsto no art. 5º, inciso 

XXXV, da CF/88: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

(...) 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito.” 

 

Com o respaldo no dispositivo supramencionado, pode-se afirmar que o Poder 

Judiciário, quando provocado, torna-se o verdadeiro guardião da legalidade, pois exerce a 

subsunção dos fatos normativos de todos os demais órgãos estatais às normas. E o art. 5º, 

XXXV da Constituição Republicana, institui justamente o que a doutrina denomina de 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, qualquer pessoa que acredite ter algum 

direito seu lesado ou ameaçado de lesão pode valer-se da garantia expressa na Constituição 

Federal para deduzir jurisdicionalmente sua pretensão.  
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Portanto, a inafastabilidade da tutela judicial de lesão ou da sua simples ameaça, 

autoriza o magistrado a expurgar a injustiça perpetrada, para, fundamentado no direito 

constitucional, resgatar a dignidade humana do jurisdicionado com a imediata aplicação do 

preceito invocado. Nesse sentido, pode e deve o Judiciário assumir o seu grande papel social, 

que consiste na salvaguarda da Constituição e na aplicação do Direito no caso concreto.  

Outra norma que, em interpretação sistemática, revela a importância do Poder 

Judiciário na tutela judicial de lesões e ameaça de lesão a direitos, principalmente quando 

essas são perpetradas contra direitos fundamentais, encontra-se positivada no art. 102, caput, 

da CF/88, ao prever que compete  ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 

Constituição [...]”. 

Nesse sentido, depreende-se da norma supratranscrita que, a fim de garantir 

harmonia à atuação dos órgãos estatais e efetividade aos direitos fundamentais, foi atribuída 

constitucionalmente ao Poder Judiciário a guarda da Constituição e da harmonização de todo 

o ordenamento jurídico. Nesse diapasão, temos o entendimento de Celso Ribeiro Bastos: 

 

"Isto significa que lei alguma poderá auto-excluir-se da apreciação do Poder 

Judiciário quanto à sua constitucionalidade, nem poderá dizer que ela seja inivocável 

pelos interessados perante o Poder Judiciário par resolução das controvérsias que 

surjam da sua aplicação." (BASTOS, 1997, p. 214) 

 

Possui, assim, o Estado-Juiz a indelegável missão de zelar pelo cumprimento dos 

preceitos constitucionais sejam eles regras ou princípios, tanto no que diz respeito ao controle 

da constitucionalidade dos atos normativos emanados pelo Poder Legislativo, como no que 

concerne ao incentivo e à implementação na aplicação das regras constitucionais quando 

voltadas para a Administração Pública. 

Cabe ainda ressaltar que a inafastabilidade da jurisdição encontra-se prevista 

como cláusula pétrea, dentro do rol de garantias fundamentais do cidadão. Os direitos 

fundamentais, por sua vez, consistem em um conjunto de direitos e garantias do ser humano 

cuja finalidade é o respeito à sua dignidade, servindo, dessa forma, como proteção tanto 

contra a ingerência do poder estatal, quanto como garantia das condições mínimas de vida e 

desenvolvimento do ser humano, ou seja, visa garantir ao ser humano, o respeito à vida, à 

liberdade, à igualdade e à dignidade com vistas ao pleno desenvolvimento de sua 

personalidade.  

Tal proteção conferida aos direitos fundamentais encontra-se reconhecida pelo 

ordenamento jurídico pátrio, sendo garantida também aos tratados e convenções 
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internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, cujo valor será 

equivalente ao de emendas constitucionais, conforme dispõe o art. 5º, §3º, da CF/88. 

O princípio da inafastabilidade da jurisdição manifesta-se também através do 

controle judicial, que consiste no poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário 

exercem sobre os atos administrativos – vinculados e discricionários – dos três poderes 

republicanos previsto no caput do art. 2º, da CF/88, quais sejam o Legislativo, o Executivo e o 

próprio Judiciário. 

Neste sentido, tem-se a súmula do Supremo Tribunal Federal - STF - de nº 473, 

que prevê ser inafastável a apreciação pelo Poder Judiciário, a despeito da prerrogativa da 

Administração Pública de anular seus atos: 

 

“Súmula nº 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados 

de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-

los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, 

e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 
 

Corroborando também com esse entendimento, vide abaixo colacionada 

jurisprudência Superior Tribunal de Justiça:  

 

"TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS DE ICMS HOMOLOGADOS PELA 

RECEITA ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA. RESTRIÇÕES. DECRETOS 

ESTADUAIS 41.653/97 E 42.039/97. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA.  

EMENTA. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS DE ICMS HOMOLOGADOS 

PELA RECEITA ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA. RESTRIÇÕES. DECRETOS 

ESTADUAIS 41.653 /97 E 42.039 /97. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. 

1. O processo foi extinto por carência de ação. O Tribunal de origem entendeu não 

ter-se materializado ato coator porque a impetrante não formulara pedido 

administrativo para a transferência dos créditos. 

2. O ajuizamento da ação de segurança não se subordina ao prévio esgotamento da 

instância administrativa. Se o Decreto Estadual proíbe a transferência integral dos 

créditos de ICMS, gera efeitos concretos e potencialmente prejudiciais à impetrante, 

ainda que não tenha havido requerimento administrativo, está legitimada a manejar o 

remédio heróico. 

3. Recurso especial provido" (STJ, REsp 264631 SP 2000/0062916-2. Relator: Min. 

Castro Meira, 2ª TURMA, DJ 19/09/2005).
9
 

 

                                                             
9 REsp 264631/SP 2000/0062916-2. Relator: Min. Castro Meira. Julgamento em 19/09/2005. Publicado no DJ de 

10/10/2005. Disponível em 

http://www.jusbrasil.com.br/filedown/dev0/files/JUS2/STJ/IT/RESP_264631_SP_20.09.2005.pdf Acesso em 

22/10/2011. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/filedown/dev0/files/JUS2/STJ/IT/RESP_264631_SP_20.09.2005.pdf
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Decorre da Constituição de 1988 a previsão de um sistema de jurisdição una, de 

acordo com o disposto no art. 5º, XXXV, que proíbe a lei de excluir da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça de direito, sendo esse o órgão constitucionalmente competente 

para dizer o direito em última instância. 

No que concerne aos direitos fundamentais sociais, tem-se que esses se encontram 

albergados pela proteção conferida pelo inciso XXXV, do art. 5º, da CF/88, visto ser 

inadmissível ao magistrado isentar-se de apreciar lesão ou ameaça de lesão a direito, 

principalmente no que se refere a normas de direitos sociais erigidas ao status de fundamento 

do Estado Democrático de Direito do qual se reveste a República Federativa e de cláusulas 

pétreas, não sendo possível ter como objeto de deliberação proposta tendente a aboli-los, 

segundo o previsto no inciso IV, § 4º, art. 60, da CF/88. 

 

 

5.1.3 Princípio da Proporcionalidade 

 

 

O princípio da proporcionalidade tem dupla função no que se refere à 

justiciabilidade dos direitos fundamentais de segunda dimensão. Em primeiro lugar, 

representa a possibilidade de, no caso concreto, o valor relativo a um direito social ser 

preponderante sobre a argumentação estatal de escassez de recursos. Por outro lado, à medida 

que pode impor ao Estado o cumprimento de determinada prestação, serve como elemento 

orientador e limitativo da decisão judicial, funcionando como verdadeira proibição da 

proteção insuficiente dos direitos fundamentais de segunda dimensão.  

Conforme analisado anteriormente, a reserva do possível configura uma 

modalidade de restrição aos direitos fundamentais sociais. Todavia, essa condição fática 

imposta por uma possível limitação de recursos públicos deverá ser ponderada com os outros 

valores em questão no caso concreto que impõem ao Estado o cumprimento de determinada 

prestação.  Nesse sentido, vejamos o que nos explica Marcel Moraes Mota: 

 

"A origem do procedimento da proporcionalidade está no controle das restrições de 

direitos. Ergue-se o princípio da proporcionalidade como proibição de restrições 

abusivas, arbitrárias, desmedidas, irracionais. Porém, o procedimento da 

proporcionalidade não se esgota na vedação genérica de proibições irrazoáveis, mas 

prescreve que as restrições devem ser as melhores possíveis de acordo com as 

condições peculiares ao caso atual, acrescentando-se que as restrições sob controle 

devem ser justificadas com base no benefício que produzam, no equilíbrio entre 

direitos" (MOTA, 2006, p. 117). 
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É possível que a ponderação de valores contrapostos na demanda judicial 

demonstre que o pleito do requerente não se encontra abarcado pelo suporte fático da norma, 

o que não obriga o Estado ao cumprimento da prestação, consagrando a proibição do excesso 

quanto à proteção dos direitos fundamentais sociais. 

Por outro lado, assim como não é permitido ao Estado proteger de forma 

insuficiente o exercício de determinado direito, também não pode esse realizar a prestação 

material prevista no direito fundamental social de forma a não suprir a pretensão jurídica que 

ele gera ao seu titular. Nesse sentido, a exigência do dever constitucional de agir é um dos 

pressupostos da chamada proibição da insuficiência. 

O enfoque da Constituição Federal de 1988 sob o prisma dirigente nos ressalta o 

caráter vinculador da atuação de todos os órgãos estatais ao conteúdo dos direitos 

fundamentais. Tal atuação, conforme visto anteriormente, no que diz respeito aos direitos 

sociais, não se restringe ao âmbito positivo (direitos a prestações), apresentando também uma 

dimensão negativa, na qual esses direitos também reivindicam determinadas abstenções 

estatais (direitos de defesa). 

Nesse sentido, a partir da previsão constitucional de um direito social 

prestacional, tem-se a imposição de uma conduta ao órgão público pela Lei Fundamental do 

Estado, que  no entanto, não especifica quais as condutas são abarcadas pelo suporte fático da 

norma, bem como de que forma deve ser cumprida a conduta exigida, o que nos faz inferir 

que esse processo de concretização do direito pode ocorrer em variados graus de realização. 

A afirmação de que a concretização dos direitos sociais admite diversos graus de 

realização encontra-se em conformidade com a estrutura dos princípios, visto que esses não 

apresentam condutas definitivas, antes disso, sofrem a influência dos diversos conteúdos 

normativos veiculados através das demais normas em questão no caso concreto, bem como 

das condições fáticas existentes. 

O papel do juiz na efetivação dos direitos fundamentais de segunda dimensão 

consiste manejar os princípios contrapostos no caso concreto com o fito de alcançar o melhor 

resultado possível na concretização da norma de caráter fundamental, o que só será possível 

mediante a utilização da ponderação no procedimento da proporcionalidade, conforme 

depreendemos das lições de Marcel Moraes Mota: 

 

"O procedimento da ponderação, segundo o qual quanto maior for a realização de 

um princípio jurídico, maior deve ser sua importância para a solução judicial do caso 

atual, é incorporado pelo princípio da proporcionalidade, cujo procedimento de 
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aplicação estabelece normas que devem ser seguidas, a fim de que se desenvolva 

uma argumentação racional capaz de apontar qual princípio deve ser considerado 

prevalecente. Como os direitos fundamentais podem ter a estrutura de princípios, 

compreende-se com toda clareza a importância do procedimento da 

proporcionalidade na argumentação jusfundamental. Respeitado o procedimento de 

aplicação do princípio da proporcionalidade, garante-se a proteção do núcleo 

essencial dos direitos fundamentais em relação às normas restritivas" (MOTA, 2006, 

p. 116-117). 
 

Destarte, a proporcionalidade apresenta-se como um mecanismo jurídico capaz de 

conferir racionalidade à análise judicial da atuação do Estado, principalmente no âmbito das 

atribuições dos poderes Legislativo e Executivo, bem como de permitir um diagnóstico mais 

eficaz acerca de sua suficiência para a realização dos direitos fundamentais. 

Entretanto, verificou-se que não se pode permitir a utilização do princípio da 

proporcionalidade de forma que essa acarrete em um interpretativismo imoderado pelos 

julgadores. O principal defensor desse pensamento é John Hart Ely10
, que direciona suas 

críticas, especificamente, no que concerne ao ativismo e à utilização, pelos magistrados, de 

suas ideologias e valores pessoais na decisão do caso concreto. O referido autor sugere uma 

versão moderada do controle judicial, buscando retirar os excessos de ativismo, sem, contudo, 

esvaziar os critérios de concretização judicial dos direitos fundamentais sociais. 

A relevância da teoria de John Hart encontra-se, principalmente, em seu caráter 

processual, segundo o qual o Juiz desempenharia a função constitucional de fiscalizar a 

utilização dos mecanismos procedimentais democráticos destinados a salvaguardar o direito 

das minorias. De acordo com esse modelo, os juízes não teriam a função de se manifestarem 

acerca do conteúdo das políticas constitucionais fundamentais, e sim de garantir a 

maximização (otimização) dos mecanismos democráticos que permitem a participação do 

povo – aí incluídas as minorias - na definição das políticas públicas. 

Desse modo, a concepção procedimentalista da Constituição, proposta por John 

Hart, caracteriza-se por dar um enfoque democrático ao problema da legitimidade do controle 

judicial dos direitos fundamentais de segunda dimensão, partindo da premissa de que cabe ao 

juiz examinar as normas contrapostas, principalmente no contexto dos pressupostos 

comunicativos e condições procedimentais do processo de legislação democrático.
11

 

A interpretação constitucional, segundo a teoria de John Hart, tem suas bases na  

jurisprudência de valores, bem como na interpretação dirigida por princípios. No caso da 

concretização judicial dos direitos fundamentais, em seu aspecto processual, temos que se 

                                                             
10 ELY, John Hart. Democracy and distrust – A theory of judicial review (Tradução livre do titulo: Democracia e 

desconfiança: uma teoria da revisão judicial). Cambrige:Harvard University Press, 1995, 360 p. 
11 ELY, John Hart. Democracy and distrust – A theory of judicial review (Tradução livre do titulo: Democracia e 

desconfiança: uma teoria da revisão judicial). Cambrige:Harvard University Press, 1995, p. 74. 
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sobressai o princípio da proporcionalidade, norma jurídica positivada cuja estrutura de 

princípio, aqui não sendo considerada no sentido estrito proposto por Alexy, lhe confere 

projeção hermenêutica e axiológica para todo o ordenamento jurídico.  

A despeito de não ser um mandamento de otimização, pois não exige sua 

realização na maior medida possível, podemos enquadrar a proporcionalidade segundo a 

estrutura de princípio com base na densidade de seu conteúdo normativo que atua no sentido 

de solucionar conflitos entre princípios contrapostos no caso concreto, ressaltando, dessa 

forma, sua função de princípios dos princípios, conforme defende Marcel Moraes Mota: 

 

"Desse modo, porque a norma de proporcionalidade indica uma estrutura 

procedimental para a solução da colisão de princípios, coloca-se numa dimensão de 

importância superior em relação aos princípios em contrariedade, de forma que a 

norma de proporcionalidade não é apenas um princípio, no sentido de mandamento 

de otimização, mas um sobreprincípio, ou princípio dos princípios" (MOTA, 2006, 

p. 119). 

 

Esse princípio tem especial relevância no âmbito da argumentação jurídica da 

decisão judicial acerca de direitos fundamentais sociais à medida que consistem em um 

procedimento composto por três normas, quais sejam o da adequação, da necessidade e da 

proporcionalidade em sentido estrito, voltadas a solucionar o conflito entre princípios e 

alcançar o melhor resultado possível para o direito social no caso concreto. 

O primeiro aspecto da proporcionalidade diz respeito à adequação que é 

responsável pela averiguação da conformidade entre a utilidade da medida utilizada e o fim 

que se deseja alcançar com essa medida. Já o segundo aspecto desse princípio diz respeito à 

necessidade, ou seja, a demonstração de que o meio escolhido é indispensável à realização do 

fim desejado e, ao mesmo tempo, respeita o conteúdo dos princípios fundamentais sociais. 

Por último, a terceira faceta desse princípio refere-se à proporcionalidade em sentido estrito, 

que cuida da técnica do sopesamento de valores propriamente dita, investigando se os 

benefícios advindos da realização do direito social são mais relevantes que a restrição imposta 

a esses direito.  

Ainda sobre o aspecto da proporcionalidade em sentido estrito, vale salientar o 

ensinamento de Marcel Moraes Mota a esse respeito: 

 

"O princípio da proporcionalidade em sentido estrito cuida exatamente das 

possibilidades jurídicas de realização dos direitos fundamentais decorrentes de 

normas principiológicas, seguindo o mandamento prescrito pela lei da ponderação, 

responsável por permitir um controle intersubjetivo de valorações adicionais ao 

material jurídico dotado de autoridade" (MOTA, 2006, p. 126). 
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Diante de todo o acima exposto, extraímos que o princípio da proporcionalidade 

consiste em um procedimento de argumentação jusfundamental, no âmbito do conflito entre 

princípios contrapostos no caso concreto, segundo o qual o juiz deve investigar quais as 

normas jurídicas preponderantes para a solução da lide a partir da demonstração da 

conformidade entre a utilidade da medida escolhida e o fim que se deseja alcançar com essa, 

da indispensabilidade do meio escolhido para a realização do fim desejado, do respeito ao 

conteúdo dos princípios fundamentais sociais e, por último, da utilização da técnica do 

sopesamento entre os valores dos princípios conflitantes. Dessa forma, será possível ao 

magistrado descobrir qual princípio, em determinado caso concreto, deverá prevalecer e ser 

realizado na maior medida possível, garantindo, consequentemente, a proteção do núcleo 

essencial do direito fundamental social. 

 

 

5.2 EFETIVAÇÃO JUDICIAL VERSUS PRINCÍPIO DA TRIPARTIÇÃO DOS 

PODERES 

 

 

A história da separação dos poderes está diretamente ligada à própria história da 

evolução das limitações ao poder político, objetivo fundamental da doutrina da separação dos 

poderes. O princípio da tripartição dos poderes encontra guarida constitucional em nosso 

ordenamento jurídico pátrio no art. 2º da Carta Magna nos diz serem “poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 

As expressões previstas no dispositivo supramencionado se referem, 

concomitantemente, a duas acepções distintas ao designar tanto as funções, propriamente 

ditas, quais sejam a legislativa, a executiva e a judiciária, como também os órgãos que as 

desempenham. Cumpre não confundir as duas divisões ali previstas, conforme nos explica 

José Afonso da Silva: 

 

"A distinção de funções constitui especialização de tarefas governamentais à vista de 

sua natureza, sem considerar os órgãos que as exercem; quer dizer que existe sempre 

distinção de funções, quer haja órgãos especializados para cumprir cada uma delas, 

quer estejam concentradas num órgão apenas. A divisão de poderes consiste em 

confiar cada uma das funções governamentais (legislativa, executiva e jurisdicional) 

a órgãos diferentes, que tomam os nomes das respectivas funções, menos o 

Judiciário (órgão ou poder Legislativo, órgão ou poder Executivo e órgão ou poder 

Judiciário). Se as funções forem exercidas por um órgãos apenas, tem-se 

concentração de poderes" (SILVA, 2003, p. 108). 
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Apesar das origens da tripartição dos poderes remontarem à Grécia e Roma 

antigas, temos que, somente com os estudos de Locke e Montesquieu, ocorreu o 

desenvolvimento sistematizado da doutrina da separação dos poderes como técnica de 

limitação do poder, sendo o primeiro, o verdadeiro pioneiro nessa sistematização, através da 

obra "Segundo tratado sobre o governo civil" e o segundo responsável pelo estudo avançado 

desse princípio no célebre “Do Espírito das Leis". 

Na esteira da evolução da ideia de separação dos poderes estatais, cumpre 

destacar também a grande contribuição da doutrina norte-americana por situar o Poder 

Judiciário no mesmo nível político dos outros dois ramos do governo - Legislativo e 

Executivo -, configurando sua moderna e atual função no âmbito jurídico estatal. 

Por meio da célebre decisão de John Marshall, Ministro da Suprema Corte norte-

americana, no caso MARBURY versus MADISON (1803), foi inaugurado o poder da judicial 

review (revisão judicial), segundo o qual compete ao Poder Judiciário dizer o que é lei, sendo 

assim considerado o ato legislativo que se apresente em conformidade com a Constituição. 

Afirmou-se, dessa forma, a existência de uma corte superior responsável pelo controle e 

declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos, principiando, dessa forma, o sistema 

de controle da constitucionalidade difuso. 

No Brasil, o princípio da separação dos poderes foi consagrado não somente como 

elemento de limitação e controle do poder estatal, mas também como mecanismo de 

harmonização das funções desempenhadas pelos três poderes - Legislativo, Executivo e 

Judiciário -, resguardando a compatibilidade dos atos normativos emanados por esses órgãos 

estatais com a Lei Fundamental por meio de um verdadeiro sistema jurídico de freios e 

contrapesos. 

Tal princípio, segundo de depreende da leitura do art. 2º da CF/88, encontra seu 

significado calcado em dois elementos, quais sejam a independência e a harmonia, 

consistindo o primeiro na não subordinação de cada poder no processo referente à sua 

capacidade de autoorganização e autogestão, como o exercício de suas atribuições e a 

investidura de pessoas nos órgãos de cada poder não dependem de aprovação do outro; 

enquanto o segundo é referente ao sistema de freios e contrapesos entre os poderes estatais, 

mecanismo de fiscalização e controle mútuos entre esses órgãos a fim de proteger o equilíbrio 

das funções estatais na realização do bem comum e, dessa forma, assegurar o cumprimento 

dos fundamentos constitucionais. 

No que concerne especificamente à harmonia entre os três poderes da União, é 

válido ressaltar o que assevera José Afonso da Silva a esse respeito: 
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"A harmonia entre os poderes verifica-se primeiramente pelas normas de cortesia e 

trato recíproco e no respeito às prerrogativas e faculdades a que mutuamente todos 

têm direito. De outro lado, cabe assinalar que nem a divisão das funções entre os 

órgãos do poder nem sua independência são absolutas. Há interferências, que visam 

ao estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, à busca do equilíbrio 

necessário à realização do bem comum da coletividade e indispensável para evitar o 

arbítrio e o desmando de um em detrimento do outro e especialmente dos 

governados" (SILVA, 2003, p. 110). 
 

Diferentemente do que apregoa a doutrina contrária à efetivação judicial dos 

direitos fundamentais, tem-se que dividido o poder e individuados seus órgãos, assim como 

superada a idéia da prevalência de um sobre o outro, através da compreensão da necessidade 

de equilíbrio, independência e harmonia entre eles, admitindo-se, inclusive a interrelação de 

suas esferas de atuação, ganha força a idéia de controle e vigilância recíprocos de um poder 

sobre o outro relativamente ao cumprimento dos deveres constitucionais de cada um. 

 Consagrados os elementos essenciais caracterizadores do moderno conceito do 

princípio da separação dos poderes, concluímos que, ao revés do que afirma a administração 

pública, quando na oportunidade de sua defesa processual no caso concreto, o princípio da 

tripartição dos poderes não representa óbice à concretização material dos direitos sociais, mas 

antes autoriza o controle das políticas públicas pelo Poder Judiciário, visto que cabe a esse a 

competência constitucional de fiscalizar e zelar judicialmente pelo cumprimento das normas 

constitucionais, principalmente aquelas informadoras de direitos fundamentais ligadas ao 

conteúdo da dignidade da pessoa humana. 

 

 

5.3 GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E SUA RELAÇÃO COM OS 

DIREITOS FUDAMENTAIS DE SEGUNDA DIMENSÃO 

 

 

A previsão constitucional do princípio da dignidade da pessoa humana e a 

relevância crescente dos direitos fundamentais como sustentáculo do Estado Democrático de 

Direito remetem ao reconhecimento da necessidade de garantias pelo Estado de condições 

mínimas de uma existência digna aos indivíduos, ressaltando, dessa forma, tanto a 

importância da concretização dos direitos sociais como objetivo fundamental a ser cumprido 

pelo Estado quanto do desenvolvimento de um instrumento de limitação às restrições feitas no 

âmbito desses direitos.  
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Corroborando com esse entendimento, colacionamos trecho da decisão do 

Desembargador Federal da 5ª Região, Francisco Cavalcanti, na oportunidade do julgamento 

da Apelação Cível nº 425249/RN:  

 

"Nos termos da Norma Constitucional (arts. 5o, 6o e 196), o direito à saúde é 

marcado por sua “fundamentalidade”, considerando-se mesmo que sua garantia é 

expressão de resguardo da própria vida, maior bem de todos, do qual os demais 

direitos extraem sentido. Analisando o conceito de “fundamentalidade”, J J Gomes 

Canotilho concebe-o sob duas perspectivas: a “fundamentalidade formal”, 

correspondente à constitucionalização, à localização de direitos reputados 

fundamentais no ápice da pirâmide normativa, com as conseqüências, desse fato, 

derivadas – demarcação das possibilidades do ordenamento jurídico e 

vinculatividade dos poderes públicos –, e a “fundamentalidade material”, 

identificadora dos direitos fundamentais a partir do seu conteúdo “constitutivo das 

estruturas básicas do Estado e da sociedade”, permissiva do reconhecimento de 

outros direitos não expressamente tipificados no rol constitucional, mas equiparáveis 

em dignidade e relevância aos direitos formalmente constitucionais (“norma de 

fattispecie aberta”). Em ambas as visões, exsurge a magnitude da essencialidade, 

embora seja patente a maior significância compreensiva da segunda. “No 

qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas 

sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo 

sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que todos, por igual, devem ser, 

não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados” 

(José Afonso da Silva). Os direitos fundamentais cumprem, nessa contextura, 

determinadas funções: exigem prestações do Estado, protegem diante do poder 

público e de terceiros, fomentam a paridade entre os indivíduos, designam os 

alicerces sobre os quais se constrói e se orienta o ordenamento jurídico (“eficácia 

irradiante”). Têm força, ao mesmo tempo, por assim dizer, de princípio e de regra" 

(TRF 5ª REGIÃO - AP Nº 425249/RN. Relator: Min. Francisco Cavalcanti. 1ª 

TURMA, DJ 08/11/2007).
12 

 

A relação intrínseca entre a garantia do mínimo existencial e os direitos 

fundamentais sociais consiste em que esses últimos têm seu conteúdo normativo diretamente 

voltado à busca do atendimento das necessidades humanas mais relevantes, preceitos que se 

mostram intimamente ligados à própria noção de dignidade da pessoa humana, os quais 

deveriam ter suas pretensões satisfeitas independentemente de fatores ligados à economia. 

Ocorre que a positivação constitucional desses direitos enfrentou sérios obstáculos 

que comprometeram e, hodiernamente, ainda apresentam suas consequências maléficas à 

exigibilidade dos direitos sociais. Podemos citar, como dificuldades de ordem teórica à 

efetivação dos direitos fundamentais de segunda dimensão, a classificação tradicional das 

normas constitucionais quanto sua eficácia que, por longos anos, enquadrou esses direitos 

como meros programas a serem realizados futuramente pelo Estado, bem como as restrições 

                                                             
12 AP Nº 425249/RN. TRF 5ª REGIÃO. Relator: Min. Francisco Cavalcanti. Julgamento em 08/11/2007. 

Publicado no Dj de 15/01/2008. Disponível em 

http://www.jusbrasil.com.br/filedown/dev0/files/JUS2/TRF5/IT/AC_425249_RN_08.11.2007.pdf  Acesso em 

30/10/2011. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/filedown/dev0/files/JUS2/TRF5/IT/AC_425249_RN_08.11.2007.pdf
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aos direitos fundamentais, principalmente no que se refere à modalidade da reserva do 

possível, que limita a concretização dos direitos sociais a fatores econômicos, dentre outros. 

Ainda quanto a esse tocante, não podemos deixar de ressaltar o grave 

comprometimento infligido à justiciabilidade dos direitos fundamentais de segunda dimensão 

a partir da sustentação da reserva do possível, que, enquanto condição fática a impor a 

observância da disponibilidade de recursos financeiros pelo Estado-juiz, acarretou o 

comprometimento da efetivação judicial desses direitos, pois legitimou a negligência dos 

poderes públicos para com a destinação dos recursos econômicos à concretização material dos 

direitos sociais. A própria noção de escassez de recursos tem sido apresentada como um 

dogma insuperável, de forma que a principal a ser analisada quanto à justiciabilidade da 

pretensão contida em um direito social não é sequer apreciada, qual seja perquirir afigura-se 

razoavelmente exigível do Estado a satisfação do direito demandado. 

A solução doutrinária encontrada para combater a reserva do possível foi 

desenvolvida a partir da noção de mínimo existencial. Entretanto, denota-se certa dificuldade 

em arrolar qual seria a gama de direitos abarcados no conceito de mínimo existencial, bem 

como quais direitos poderiam ser considerados imprescindíveis à subsistência de um 

indivíduo. 

É certo que, em Estados nos quais direitos como o da saúde, da educação, da 

assistência social têm ampla efetivação, evidenciamos que uma gama variada de outros 

direitos podem vir a ser abrangidos dentro do conceito de essencialidade do mínimo 

existencial. Em contrapartida, países nos quais os direitos supracitados têm uma concretização 

deficiente, o âmbito de proteção do mínimo existencial será mais restrito. 

Tal situação é agravada pela ausência de positivação constitucional dos direitos 

que venham a ser abrangidos pela garantia do mínimo existencial, consistindo a indicação 

desses direitos em uma construção doutrinária e jurisprudencial, o que gera insegurança 

jurídica e não uniformidade sobre quais direitos devam ser considerados como 

imprescindíveis à existência humana. 

Apesar das dificuldades acima apontadas, tem-se que, a partir da interpretação 

sistemática entre garantia do mínimo existencial e os princípios da dignidade da pessoa 

humana e da proporcionalidade, é possível ao julgador aferir se a pretensão demandada é 

indispensável a uma existência digna do postulante. 

Valendo-se dos critérios do processo da proporcionalidade, quais sejam a 

averiguação da conformidade entre a utilidade da medida utilizada e o fim que se deseja 

alcançar com essa medida; a demonstração de que o meio escolhido é indispensável à 
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realização do fim desejado e, ao mesmo tempo, respeita o conteúdo dos princípios 

fundamentais sociais; e, por último,  a utilização da técnica do sopesamento de valores 

propriamente dita, investigando se os benefícios advindos da realização do direito social são 

mais relevantes que a restrição imposta a esses direito, será possível ao Estado-juiz averiguar 

as condições fáticas concernentes à disponibilidade de recursos públicos, sopesar os valores 

contrapostos no caso concreto e declarar a imprescindibilidade (ou não) do direito pretendido 

à subsistência do demandante. 

Dessa forma, só tem sentido falar em garantia do mínimo existencial quando 

diante do caso concreto, pois tal conceito é variável de acordo com as condições específicas 

do contexto no qual se inserem o bem jurídico demandado, como as situações 

socioeconômica, política e cultural. 

Guarda também a garantia do mínimo existencial estreita relação com a garantia 

do núcleo essencial dos direitos sociais, desenvolvida com o intuito de com a finalidade de 

preservar um conteúdo mínimo da norma e, consequentemente, do direito por essa protegido, 

bem como de regular a atividade restritiva do legislador ordinário, à medida que a proteção de 

uma realização mínima do direito impede o esvaziamento do seu conteúdo, resguardando, 

dessa forma, o núcleo essencial da norma. 

O que deverá ocorrer é a conjugação de esforços tanto do legislador ordinário 

quanto do julgador em prol da concretização dos direitos fundamentais de segunda dimensão 

essenciais à própria existência humana, concedendo, sempre que viável, prioridades 

orçamentárias e posicionamento favorável em juízo no sentido da efetivação dos direitos 

sociais. 

Ademais, George Marmelstein Lima, Juiz Federal da 5ª Região, em sua 

dissertação de mestrado, demonstrou os aspectos positivos e negativos da teoria do mínimo 

existencial: 

 

"Quanto ao lado positivo, é possível reconhecer uma boa intenção na teoria. Há uma 

afirmação explícita de que os direitos sociais possuem uma eficácia jurídica e, 

dentro dessa mínima dimensão, ou seja, dentro do núcleo essencial do bem jurídico 

protegido, pode haver a intervenção judicial para dar efetividade ao direito, mesmo 

diante da omissão das demais esferas de poder. 

Talvez a idéia que inspire essa tese seja o princípio popular de que “quem muito 

abarca pouco aperta”
201

 ou “quem tudo quer tudo perde”, de modo que seria melhor 

conferir alguma efetividade aos direitos sociais, mesmo que mínima, do que 

nenhuma. Ainda invocando bordões populares: o mínimo seria melhor do que nada. 

É, por isso, um considerável passo dentro da problemática da efetividade dos 

direitos sociais. 

Há, contudo, por trás da teoria, um aspecto negativo: um intérprete mais mesquinho 

(dito de outro modo: um intérprete ideologicamente contra os direitos sociais) 

poderá utilizar a tese para esvaziar ao máximo a força jurídica dos direitos sociais, 
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diminuindo até onde pode o conteúdo “essencial” do direito, até porque o 

balizamento sobre o que será esse “conteúdo mínimo” ficará a cargo da doutrina e 

da prática judicial. O que seria, por exemplo, o mínimo existencial em matéria de 

educação? Seria apenas saber escrever o próprio nome? Ou então o mínimo 

existencial em matéria de moradia? Não dá para responder com segurança" 

(MARMELSTEIN, 2005, p.111). 
 

Depreende-se do trecho acima transcrito que, se por um lado seria mais eficaz 

concretizar os direitos sociais, mesmo que de forma mínima, em detrimento de uma 

implementação plena que poderia acarretar ineficácia generalizada; por outro, temos que a 

teoria do mínimo existencial poderia ser utilizada para esvaziar o conteúdo essencial dessas 

normas, conferindo sempre o mínimo de proteção ao direito em qualquer demanda. 

Nesse sentido, compreendemos que a teoria do Mínimo Existencial é proeminente 

na defesa da justiciabilidade dos direitos fundamentais de segunda dimensão à medida que o 

seu conceito está intimamente relacionado à nova dogmática do direito constitucional, cujo 

foco está direcionado para a pessoa humana exigente de bem-estar físico, moral e psíquico. 

Nestes termos, conforme anteriormente analisado, os direitos fundamentais sociais, 

constitucionalmente previstos, se relacionam diretamente com a realização do ser humano, 

reconhecendo, na sua esfera jurídica subjetiva, direitos correspondentes às necessidades 

básicas de todo homem, como saúde, moradia, renda mínima, bem como direitos relacionados 

à sua dignidade social, como a educação e os direitos de natureza trabalhista. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho monográfico analisou a possibilidade de efetivação judicial 

dos direitos fundamentais de segunda dimensão por meio do controle de políticas públicas em 

contraposição aos óbices à concretização da Constituição Federal de 1988. Após a análise 

minudenciada dos diversos aspectos que envolvem o presente tema, sem querer com isso 

exaurir o estudo da questão, a monografia logrou por chegar às seguintes conclusões abaixo 

expostas. 

Primeiramente, os direitos sociais correspondem a espécies normativas de direitos 

fundamentais, gozando, a priori, da aplicabilidade imediata prevista no art. 5º, §1º da 

Constituição Federal de 1988, que, no caso concreto, pode sofrer restrições e ter negada sua 

aplicação imediata, desde que seja a decisão judicial constitucionalmente fundamentada. 

Apesar de seu caráter dirigente da atuação estatal, verificamos que não podem os direitos 

sociais serem compreendidos como normas de mero caráter programático, tendo que a sua 

ineficácia compromete a realização dos objetivos fundamentais traçados constitucionalmente. 

Ainda assim, verificou-se que os direitos fundamentais de segunda dimensão 

seguem o modelo de princípios, conforme proposto por Robert Alexy, encerrando direitos 

subjetivos prima facie, e não mandamentos definitivos, o que possibilita, no caso concreto, a 

ponderação dos valores contrapostos e a realização do direito em maior ou menor grau de 

acordo com o resultado do sopesamento dos princípios em questão. 

Foi demonstrado também que, apesar de estarem os direitos fundamentais sociais 

sujeitos a restrições, essas não têm o caráter de limites imanentes, representando, no mais, 

interferências externas, como a colisão com outros direitos no caso concreto, a edição de atos 

normativos que restrinjam seu âmbito de proteção ou também limitações fáticas como a 

escassez de recursos públicos à sua realização. Todavia, analisamos que essas restrições não 

podem ocorrer de maneira tal que seja comprometido o núcleo essencial do direito sob pena 

de inconstitucionalidade do ato normativo que deu causa ao esvaziamento do direito, seja um 

ato administrativo ou a edição de uma lei. 

Aprofundou-se ao estudo da reserva do possível, enquanto limitação fática à 

concretização dos direitos fundamentais de segunda dimensão de caráter prestacional, e de seu 

aspecto econômico mais relevante, qual seja o da disponibilidade de recursos materiais em 

quantidade suficiente à concretização desses direitos, que se manifesta, hodiernamente, por 

meio da apropriação de grande parte dos recursos materiais destinados à concretização dos 
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direitos fundamentais de segunda dimensão pela classe média brasileira, bem como do 

redirecionamento dos recursos que seriam destinados a muitas pessoas para o tratamento de 

um pequeno grupo de indivíduos. Restou comprovado que, no caso concreto, o real conflito 

orçamentário não ocorre entre direitos fundamentais contrapostos e que, na maioria das vezes, 

não há necessidade de alocação de verbas de concretização de um direito fundamental para 

outro, e sim da priorização de recursos financeiros estatais para as políticas públicas em 

detrimento do gasto com outras atividades do Estado de menor relevância e urgência, como, 

v.g., publicidade governamental. 

Apresentamos os fundamentos constitucionais autorizadores da efetivação judicial 

dos direitos fundamentais de segunda dimensão, quais fossem os princípios da dignidade da 

pessoa humana, da inafastabilidade da jurisdição e da proporcionalidade, demonstrando que, 

até mesmo o princípio da tripartição dos poderes comumente utilizado como justificativa à 

não justiciabilidade dos direitos sociais, pode servir de argumento à concretização judicial 

desses direitos, visto que, de acordo com a moderna concepção desse princípio, cabe ao poder 

Judiciário fiscalizar e zelar judicialmente pelo cumprimento das normas constitucionais, 

principalmente aquelas informadoras de direitos fundamentais ligados ao conteúdo da 

dignidade da pessoa humana. 

Salientamos ainda a relação existente entre a garantia do mínimo existencial, a 

dignidade da pessoa humana e a justiciabilidade dos direitos sociais, ressaltando, sobretudo, 

os aspectos positivo e negativo de uma teoria do mínimo existencial, pois se de um lado seria 

mais eficaz concretizar os direitos sociais, mesmo que de forma mínima, em detrimento de 

uma implementação plena que poderia acarretar ineficácia generalizada; por outro, temos que 

a teoria do mínimo existencial poderia ser utilizada para esvaziar o conteúdo essencial dessas 

normas, conferindo sempre o mínimo de proteção ao direito em qualquer demanda. 

No sentido das teses aqui defendidas, temos que o Judiciário, em consonância 

com os aspectos de independência e harmonia em relação aos demais poderes - Legislativo e 

Executivo -, é constitucionalmente competente para auxiliá-los na consecução dos objetivos 

fundamentais traçados pela CRFB/88, como a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, e a promoção do bem comum, o que só poderá ser alcançado por meio da 

concretização material dos direitos fundamentais de segunda dimensão com a justiciabilidade 

dos direitos sociais. 
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