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RESUMO 
 
MÉLO FILHO, Marconi Araní. Direitos fundamentais e exigibilidade das prestações sociais: 
a eficácia jurídica das normas constitucionais de direitos sociais prestacionais e o papel do 
Judiciário. 2006 (197 fls.). Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade 
de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
No presente trabalho analisa-se o problema da eficácia jurídica das normas constitucionais de 
direitos fundamentais sociais prestacionais e a sua exigibilidade perante os poderes públicos, 
especialmente em face do Judiciário. O tema não é novo, mas revela importância fundamental 
nos dias atuais porque o Estado Providência jamais existiu no Brasil e a população carente não 
tem acesso ao mínimo de direitos sociais básicos para uma existência digna e saudável. O 
objetivo principal do estudo feito é o de fornecer alternativas para os óbices jurídicos e fáticos ao 
reconhecimento da eficácia positiva e efetividade dos direitos sociais prestacionais, notadamente 
com relação aos problemas oriundos da teoria da “reserva do possível” e da concepção clássica 
do princípio da separação dos poderes. Inicialmente, analisam-se os aspectos gerais da teoria dos 
direitos fundamentais, necessários para fixação dos conceitos-chave sobre esse complexo tema. 
Em seguida, trata-se da teoria dos custos dos direitos, discutindo-se a idéia de que todos os 
direitos possuem custos e necessitam de atuação material do Estado (inclusive as liberdades 
clássicas). Na parte central do trabalho, examina-se a eficácia jurídica e aplicabilidade imediata 
dos aludidos direitos, observando se a modalidade mais consistente de eficácia – a positiva ou 
simétrica – se aplica a todos os efeitos das normas jusfundamentais prestacionais ou apenas a um 
conteúdo mínimo existencial claramente identificado de tais prestações, tomando-se o exemplo 
prático do direito à saúde. Por fim, expõe-se sobre o novo papel do Judiciário diante do desafio 
de concretizar os direitos fundamentais sociais prestacionais, como condição de efetividade da 
Constituição. 
 
Palavras-chave: EFICÁCIA JURÍDICA, DIREITOS SOCIAIS, MÍNIMO EXISTENCIAL, ETC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
MÉLO FILHO, Marconi Araní. Fundamental Rights and demandibility of the social 
providence: the juridical efficacy of constitutional laws of social rights and the role of de 
Judiciary. 2006 (197 pgs.). Master Paper – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito 
do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
In this dissertation, the issue of the juridical efficacy on what concerns constitutional laws on 
social rights and its claim for the public powers will be analyzed, specially, on the Judiciary 
Power. This subject is not new, but it has an essential importance nowadays, once that the welfare 
state has never existed in Brazil and the needy population doesn’t have access to the minimum 
basic social rights for a healthy and dignified life. The main objective of the study done is to give 
alternatives to the juridical and factual obstacles and the recognition of the positive efficacy and 
the social rights effectiveness, especially on what is related to problems originated by the 
“reserve of the possible” theory and from the classical conception of the separation of power 
principle. Initially, the general aspects of fundamental right theory are analyzed, necessary for the 
key concepts fixation about these complex subject. Next, it aboards the course of the cost of 
rights theory, discussing the idea that all rights have costs and need state action (including the 
classical freedom). On the middle of this paper, the juridical efficacy and the immediate 
applicability of the rights mentioned are analyzed by the observation if the most consistent model 
of efficacy – the positive or symmetrical – is applied to all effect of social rights or just to a 
minimum core of social rights clearly identified, having as a practical example, the right to 
health. Finally, the new role of the Judiciary Power on behalf to the challenge of concretizing the 
fundamental social auxiliary rights, as a condition to effectiveness of the Constitution. 
 
Key words: JURIDICAL EFFICACY, SOCIAL RIGHTS, MINIMUM CORE OF SOCIAL 
RIGHTS, ETC. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho tem por objeto o estudo do problema da eficácia jurídica dos direitos 

fundamentais sociais prestacionais. Investigar-se-á o problema de sua exigibilidade diante dos 

poderes públicos, especialmente em face do Judiciário, e em que medida isso será possível. 

 O tema não é novo, mas sua discussão é de fundamental importância nos dias de hoje. Ela 

retrata o recrudescimento da discussão acerca da eficácia jurídica e da efetividade dos direitos 

fundamentais, especialmente após a Constituição de 1988, que formou uma leva de “novos” 

constitucionalistas preocupados com a efetiva proteção destes direitos, como se pode notar dos 

textos de Luis Roberto Barroso1, Clèmerson Mèrlin Clève2, Ingo Wolfgan Sarlet3, que se juntam 

às lições de Paulo Bonavides4. 

 É importante estudá-lo porque, no Brasil, como na maioria dos países “em 

desenvolvimento”, o Estado Providência jamais foi implementado e a população mais carente de 

recursos materiais não tem acesso ao mínimo de direitos sociais básicos para um existência digna. 

 A situação se agrava na medida em que doutrina e jurisprudência condicionam a 

exigibilidade dos direitos sociais prestacionais, previstos desde a Carta Maior, à intervenção do 

                                                 
1 BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Rio de Janeiro: Renovar,7ª 
ed., 2003. 
2 CLÈVE, Clèmerson Mèrlin. O Desafio da Efetividade dos Direitos Fundamentais Sociais. In: Revista da 
Academia Brasileira de Direito Constitucional (Anais do IV Simpósio Nacional de Direito Constitucional), 
Curitiba, 2003, p. 290-300. 
3 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 
4 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. 
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legislador ordinário e à teoria da “reserva do possível”, a qual aponta para uma limitação de 

recursos orçamentários, apresentada somente quando se exigem direitos sociais. 

 Assim, o objetivo principal do presente trabalho é procurar fornecer sugestões para esses 

impasses que a doutrina e a jurisprudência alegam, com vistas à atribuição da eficácia jurídica 

positiva dos direitos sociais prestacionais e à sua exigibilidade perante o Judiciário. 

O estudo propõe, portanto, a abordagem de temas relevantes e atuais, como: as 

perspectivas objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais; o estudo sobre as diversas funções 

que os mesmos apresentam; a verificação da positividade e dos custos de todos os direitos; as 

modalidades de eficácia jurídica aplicadas às normas de direitos fundamentais sociais 

prestacionais, com destaque para a eficácia simétrica ou positiva aplicada ao conteúdo mínimo 

das prestações sociais materiais do Estado; e, por fim, o novo papel do Judiciário perante os 

direitos fundamentais sociais prestacionais. 

A maneira utilizada para estudar o assunto, num primeiro momento, consistirá em uma 

análise dos aspectos gerais da teoria dos direitos fundamentais, necessária para a fixação dos 

conceitos-chaves e das idéias que estruturam o complexo tema dos direitos fundamentais. 

Em seguida, procura-se desfazer a idéia de que apenas os direitos sociais têm custos e 

necessitam da atuação positiva do Estado para sua efetivação, defendendo-se que também os 

fundamentais clássicos de liberdade possuem essa característica e, portanto, igualmente integram 

o rol das opções políticas e escolhas trágicas que são diuturnamente feitas pelo poder público. 
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Posteriormente, pretende-se analisar a eficácia jurídica a aplicabilidade imediata dos 

aludidos direitos. Em que medida pode-se aplicar a modalidade mais consistente de eficácia 

jurídica, a simétrica ou positiva, aos direitos sociais prestacionais – se a todos os efeitos 

pretendidos pelas normas que os definem ou apenas ao conteúdo mínimo claramente identificável 

de tais prestações. Analisaremos o exemplo prático do direito à saúde na doutrina e 

jurisprudência, no final deste ponto. 

Analisa-se, finalmente, o novo papel do Poder Judiciário diante do desafio de concretizar 

cada vez mais os direitos sociais prestacionais, como condição de efetividade da Constituição 

Federal, para verificar em que contexto é possível defender a intervenção do Judiciário na 

concretização dos direitos fundamentais sociais prestacionais, a partir da utilização dos 

instrumentos da nova hermenêutica dos direitos fundamentais. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GERAIS DA TEORIA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 

1.1 INTRODUÇÃO. QUESTÃO TERMINOLÓGICA. DIREITOS 
HUMANOS OU DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 A compreensão das normas constitucionais não pode separar-se da finalidade essencial do 

constituinte, que buscou estruturar o Estado sob as bases do respeito e promoção dos direitos 

fundamentais. Por isso, é preciso expor alguns aspectos deste relevante tema que a todos nós 

influencia. 

 Inicialmente, faz-se necessário um esclarecimento acerca da questão terminológica: 

Direitos Humanos ou Direitos Fundamentais, já que não existe consenso na esfera conceitual e 

terminológica, inclusive quanto ao significado e conteúdo de cada termo utilizado.  

Tanto na doutrina como no direito constitucional positivo são largamente utilizadas 

variadas expressões como “direitos humanos”, “direitos do homem”, “direitos subjetivos 

públicos”, “liberdades públicas”, “direitos individuais”, “liberdades fundamentais” e “direitos 

humanos fundamentais”. 

 José Afonso da Silva afirma que a terminologia direitos humanos é a preferida pelos 

documentos internacionais. No entanto, posiciona-se desfavoravelmente a ela, alegando que não 

haveria direito que não fosse humano, porque somente o ser humano é titular de direitos. Para o 

autor, a expressão mais adequada é “direitos fundamentais do homem”, pois, “além de referir-se 

a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada 
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ordenamento jurídico, é reservado para designar, no nível do direito positivo, aquelas 

prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e 

igual de todas as pessoas”5

 Norberto Bobbio diferencia os direitos do homem enquanto exclusivamente naturais, e 

direitos do homem enquanto direitos positivados. Os primeiros seriam os direitos humanos e os 

segundos seriam iguais aos direitos fundamentais. O autor fala que houve uma conversão 

universal dos direitos do homem em direitos positivos, deixando transparecer que reconhece uma 

diferença entre os direitos do homem inerentes a todo ser humano e os direitos do homem 

reconhecidos pela ordem jurídica de determinado Estado.6

 Alexandre de Moraes 7 adota a terminologia “direitos humanos fundamentais”, 

definindo-os como o “conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tem 

por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do 

poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da 

personalidade humana”. Formulou, como se viu, um conceito analítico para a redundante 

expressão “direitos humanos fundamentais”. 

 Ingo Sarlet traça uma distinção entre as expressões “direitos do homem”, “direitos 

humanos” e “direitos fundamentais”. Diz que os primeiros corresponderiam aos direitos naturais 

ainda não positivados, os segundos aos direitos positivados na esfera do direito internacional e os 

                                                 
5 SILVA, J. Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1996, 12. ed., p. 176-177. 
6 BOBBIO, N. A Era dos Direitos. Trad. C. N. Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 31-32. 
7 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 1997, p.39. 
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últimos seriam os direitos reconhecidos ou outorgados e protegidos pelo direito constitucional 

interno de cada Estado.8

 Paulo Bonavides observa que “o emprego mais freqüente de direitos humanos e direitos 

do homem entre autores anglo-americanos e latinos, em coerência aliás com a tradição e a 

história, enquanto a expressão direitos fundamentais parece ficar circunscrita à preferência dos 

publicistas alemães”9. 

 A distinção mais usual e coerente é aquela que destaca, na linha do que defende Ivo 

Dantas. Para ele, a expressão Direitos Humanos deve ser utilizada quando se refere àqueles 

direitos referentes ao homem, independentemente de qualquer sistema jurídico-constitucional. De 

outra forma, o termo Direitos Fundamentais deve ser concretamente utilizado num contexto de 

destaque dentro de determinado sistema constitucional, ou seja, se a Constituição consagra 

Direitos, esses devem ser chamados de Direitos Fundamentais, apresentando-se como direitos 

subjetivos públicos10. 

 Nesse sentido, Jorge Miranda11 destaca que a terminologia “direitos do homem” é 

utilizada especialmente na alçada internacional, pela maior ligação destas normas com a 

consciência ética, com os direitos dos indivíduos e também por ser menos extenso o 

desenvolvimento alcançado, sendo tais direitos muito mais aspiração da humanidade do que 

propriamente realidade concreta. 

                                                 
8 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p.32. 
9 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 514. 
10 DANTAS, Ivo. Constituição e Processo – Introdução ao direito processual constitucional. Curitiba: Juruá, 
2003, p. 36. 
11 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Coimbra: Coimbra Editora, 1998, 2ª ed., p. 50-
51. 
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 Gomes Canotilho destaca que os direitos do homem são direitos válidos para todos os 

povos e em todos os tempos, ao passo que os direitos fundamentais são os direitos do homem 

jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente12

 Mostra-se acertada, em termos do presente estudo, a distinção conceitual entre “direitos 

humanos” e “direitos fundamentais”. Os primeiros são os direitos inerentes a todos os seres 

humanos, em qualquer tempo e espaço, ao passo que os segundos se referem àqueles direitos 

humanos verdadeiramente positivados e reconhecidos pela ordem jurídica interna de determinado 

Estado soberano, já que se manifestam como direito positivo de matriz constitucional.  

Todos os direitos fundamentais são direitos humanos, mas nem todos os direitos humanos 

são direitos fundamentais, porquanto estes possuem um significado mais restrito e se referem 

apenas aos direitos humanos positivados, ao passo que a locução “direitos humanos” é mais 

abrangente, no sentido de albergar todo e qualquer direito inerente à pessoa humana, positivado 

ou não.  

Esclareça-se, por derradeiro, entender-se como sinônimas as locuções “direitos do 

homem” e “direitos humanos”, significando os direitos inerentes a todo e qualquer ser humano, 

positivados ou não. São nesses sentidos que as expressões aludidas serão utilizadas ao longo do 

presente trabalho. 

 Conclui-se, portanto, que os direitos humanos não se caracterizam dentro de determinada 

ordem constitucional como sendo necessariamente direitos fundamentais, o que se explica em 

razão da Ideologia Constitucional consagrada em cada sistema constitucional. 
                                                 
12 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina Editora, 
1999, p.369. 
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1.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA E A QUESTÃO DAS DIMENSÕES DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 Posicionando a evolução dos direitos fundamentais como aqueles momentos mais 

importantes para o conhecimento jurídico, percebe-se que, na Grécia antiga, não se deu o devido 

relevo aos direitos do homem enquanto tal. É que a ofensa à personalidade do cidadão merecia 

reprovação da polis, em função de um juízo ético e político, e não juridicamente 

institucionalizado. 

 Na Idade Média, o homem passa a ser visto como a imagem e semelhança de Deus, 

superando a posição anterior de que o Estado era a única unidade perfeita. Santo Agostinho e 

Santo Tomás de Aquino defendiam a tese de limitação do poder do Estado frente ao indivíduo, 

nas condições em que este é titular de direitos inalienáveis.  

 Em 1215, na Inglaterra, surge a Magna Charta Libertatum, um dos principais documentos 

citados pelos que estudam os direitos humanos. A Magna Charta foi um pacto firmado entre o 

Rei João Sem-Terra e os bispos e barões ingleses e, apesar de ter servido apenas para garantir 

alguns privilégios feudais aos nobres ingleses, serviu como ponto de referência para alguns 

direitos e liberdades civis clássicos, como o habeas corpus, o devido processo legal e o direito de 

propriedade. Nos séculos XVII e XVIII outros documentos ingleses vieram a completar a Magna 

Charta, destacando-se a Petition of Rights, o Habeas Corpus Act e o Bill of Rights. Outros 

documentos também dignos de nota foram a Constituição de Rhode Island (1663) em que se 

consagrou a liberdade de religião, não admitida na Inglaterra, e a Constituição dos Estados 

Unidos da América do Norte (1787) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

francesa (1789). 
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 Somente na fase contemporânea o constitucionalismo consagra os direitos sociais tendo 

como marco inicial, as Constituições Mexicana de 1917, Weimariana de 1919 e da Polônia e 

Iugoslávia de 1921, a partir do que os direitos sociais passaram a constar de todos os textos 

constitucionais. 

 Essa modificação histórica do conteúdo, titularidade, eficácia e efetividade dos direitos 

fundamentais permite-nos falar em “Gerações” ou “Dimensões” de Direitos Fundamentais. 

Costuma-se tratar da existência de três gerações de direitos, havendo quem defenda a existência 

de uma quarta geração.  

É importante anotar as fortes críticas dirigidas ao termo “gerações” por parte de toda a 

doutrina. Diz-se que o reconhecimento progressivo de novos direitos fundamentais tem o caráter 

de um processo cumulativo e complementar, e não de alternância. O uso do termo “gerações” 

pode ensejar o entendimento de substituição de uma geração por outra, razão pela qual alguns 

preferem o termo “dimensões” dos direitos fundamentais, posição que ora se adota, na linha da 

doutrina mais moderna. A teoria dimensional dos direitos fundamentais aponta, assim, para o 

caráter cumulativo do processo evolutivo e a natureza complementar de todos os direitos 

fundamentais, bem como para a sua unidade e indivisibilidade. 

 A adequada compreensão acerca do conteúdo e das funções dos direitos fundamentais 

exige um breve passeio pelas dimensões dos direitos fundamentais, descrevendo as principais 

características que determinam cada uma das aludidas dimensões. 
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1.2.1 Os direitos fundamentais de primeira dimensão 

 Os direitos fundamentais de primeira dimensão, desde o seu reconhecimento e 

incorporação pelas constituições escritas, decorrem de uma concepção liberal-burguesa 

construída e aperfeiçoada ao longo do século XVIII, com fortes traços individualistas, 

consolidando-se como direitos dos indivíduos contra o Estado, por isso conhecidos como direitos 

de defesa. Estabelecia-se uma órbita de direitos e interesses jurídicos do indivíduo que não podia 

sofrer intervenção do Estado, demarcando uma esfera de autonomia individual em face de seu 

poder. 

 São aqui apresentados como direitos “negativos”, porque são, em regra, dirigidos a uma 

abstenção por parte dos poderes públicos constituídos, e não a uma atuação estatal como sói 

acontecer com os direitos sociais que adiante veremos. São também chamados de “direitos de 

resistência ou de oposição perante o Estado”, na feliz expressão de Paulo Bonavides. 

Caracterizam-se essencialmente pela origem ideológica jusnaturalista, que consagra com 

primazia os direitos à vida, à liberdade, à propriedade e a igualdade perante a lei ou meramente 

formal. São, posteriormente, complementados por uma série de liberdades, constituindo as 

denominadas liberdades de expressão coletiva (liberdade de expressão, imprensa, manifestação 

do pensamento, reunião, associação, etc.) e pelos direitos de participação política13, como o 

direito de votar e ser votado, em suma, cuida-se dos direitos civis e políticos que correspondem, 

na maior parte, a fase inicial do constitucionalismo ocidental14, mas que continuam presentes nas 

constituições dos Estados contemporâneos que consagram regimes democráticos. 

                                                 
13 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
p.55. 
14 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 517. 
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 São colocados por Paulo Bonavides de uma forma bastante didática. Seriam direitos de 

primeira geração “os direitos de liberdade, correspondente à fase inaugural do constitucionalismo 

– direitos civis e políticos. Têm por titular o indivíduo e são oponíveis ao Estado, traduzindo-se 

como faculdades ou atributos da pessoa. A subjetividade é seu traço característico” 15.  

 Os direitos de liberdade clássicos surgem como uma forte reação aos regimes 

conservadores Absolutistas da época, nos quais havia superioridade dos monarcas sobre os 

súditos e forte centralização do poder político nas mãos do Estado (o monarca) que agia com 

arbitrariedade típica dos regimes autocráticos. Com a substituição do constitucionalismo 

absolutista pelo constitucionalismo liberal inverte-se essa lógica e o indivíduo passa a ser 

verdadeiramente considerado membro da comunidade estatal, como alguém que tem importância 

fundamental na construção e consecução dos objetivos do Estado. 

 Como se disse, são inicialmente direitos de defesa contra o poder estatal. Permitem aos 

cidadãos não só o exercício dos direitos individuais fundamentais, como também a proteção 

desses direitos por meio das garantias fundamentais estabelecidas, instrumentos necessários para 

assegurar verdadeiramente as liberdades burguesas. 

 Por fim, convém mencionar importante ressalva colocada por Konrad Hesse16 e quase 

nunca lembrada pelos doutrinadores. É que se as liberdades fundamentais forem garantidas 

somente perante o Estado, corre-se o risco de ter-se uma liberdade apenas para os poderosos. Para 

evitar essa distorção no direito individual de liberdade deve-se aceitar a prerrogativa do Estado de 

proteger os direitos fundamentais contra violações praticadas também por terceiros contra esses 

                                                 
15 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 516-526. 
16 HESSE, Konrad.  Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. de L. A. 
Heck. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2000, p.235 
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direitos. O Estado não é o único violador dos direitos fundamentais, mas também o são aquelas 

pessoas que detêm poderes não-estatais que atuam, por vezes, com muito mais eficiência e 

intensidade do que os próprios poderes do Estado.17

1.2.2 Os direitos fundamentais sociais, econômicos e culturais de segunda dimensão 

 A industrialização crescente desde o século XIX provocou profundas distorções nas 

relações sociais e econômicas que se travavam na prática cotidiana. A massa de desempregados, 

a crescente desigualdade de renda e a profunda pobreza gerada pelo fenômeno revelaram também 

uma reação dos oprimidos e das minorias. Amplos movimentos reivindicatórios foram 

desencadeados e o reconhecimento gradual de direitos que imputavam ao Estado um 

comportamento ativo na realização da pretendida justiça social. Junte-se ao quadro o 

amadurecimento das doutrinas socialistas e a constatação de que apenas a liberdade e igualdade 

em seus aspectos formais não conduziriam a pretendida garantia ao seu efetivo gozo. 

 A igualdade consagrada no Estado liberal era uma igualdade meramente formal, uma 

igualdade de todos os homens perante a lei, o que não satisfazia, nem de longe, a igualdade real, 

porque as desigualdades sócio-econômicas eram enormes e, portanto, nem todos os homens eram 

dotados de igual capacidade. Não bastava simplesmente um Estado abstencionista que fechasse 

os olhos para as questões mais básicas que atormentavam os homens, principalmente a 

econômica. A igualdade formal, na verdade, consubstancia a desigualdade de fato e faz com que 

                                                 
17 GALINDO, Bruno. Direitos Fundamentais: Análise de sua concretização constitucional. Curitiba: Juruá, 2004, 
p.60 
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“a apregoada liberdade, como Bismarck já o notara, termine numa real liberdade de oprimir os 

fracos, restando a estes, afinal de contas, tão somente a liberdade de morrer de fome”.18

 Esse era o retrato do Estado liberal. Os trabalhadores da cidade e do campo não tinham 

suas questões sociais mais graves resolvidas nem pelo Estado, nem pela mão invisível do 

mercado. Seus salários eram achatados e não participavam de qualquer das “conquistas” das 

revoluções burguesas, dos clássicos direitos de liberdade como o direito a livre iniciativa, 

simplesmente porque não possuíam o capital. Nesse quadro de contradições que o liberalismo 

ensejou, surge o Estado de Bem-Estar característico do segundo pós-guerra, com a proposta de 

realização dos direitos fundamentais sociais e econômicos de segunda dimensão. 

 A marca desses direitos é justamente a sua dimensão positiva, uma vez que já não mais se 

trata de impedir uma intervenção do Estado na esfera da liberdade do indivíduo, mas, sim, nas 

palavras de Celso Lafer, de propiciar um “direito de participar do bem-estar social”.19 

Caracterizam-se por conferirem ao indivíduo direitos a prestações sociais do Estado nas mais 

variadas vertentes, tais como saúde, educação, assistência social, trabalho, etc. 

 Foi especialmente no segundo pós-guerra que esses “novos” direitos sociais foram 

consagrados nas constituições dos Estados ocidentais, e fruto de reconhecimento de inúmeros 

tratados internacionais. Os direitos sociais nascem nas constituições para fazer frente à idéia de 

liberdade e igualdade formais, consagrando a igualdade de fato ou material, instrumento 

efetivamente capaz de combater a injustiça social prevalente. 

                                                 
18 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. São Paulo: Malheiros, 1996, 6. ed., p.61. 
19 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos – Um diálogo com o pensamento de Hanna Arendt. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p.127. 
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 Os direitos de segunda geração são aqueles que dominaram o século XX do mesmo modo 

que os da primeira geração dominaram o século XIX. São os direitos sociais, culturais e 

econômicos, bem como os direitos coletivos ou de coletividades. Foram introduzidos no 

constitucionalismo pela reflexão antiliberal, inicialmente, nas Constituições marxistas e, depois, 

nas Constituições dos Estados Sociais. 

 Convém lembrar que os direitos sociais de segunda dimensão não possuem simplesmente 

o caráter prestacional, não obstante ser essa a principal característica dessa categoria de direitos 

fundamentais. Lembre-se que englobam também as “liberdades sociais”, como, por exemplo, o 

direito de greve, a liberdade de sindicalização, o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores, 

como garantias à estabilidade no emprego, o 13º salário, o direito a férias remuneradas e ao 

repouso semanal remunerado, o salário mínimo, a limitação da jornada de trabalho, etc, todos 

constitucionalmente assegurados. 

 Os direitos sociais, econômicos e culturais passaram por um período de normatividade 

duvidosa exatamente por seu particular modo de concretização através de prestações materiais do 

Estado que geram uma série de problemas operacionais (sobretudo de ordem financeira) que em 

capítulo específico trataremos. Foram eles submetidos à categoria de direitos programáticos, em 

virtude de não possuírem as habituais garantias dos instrumentos processuais de proteção aos 

direitos de liberdade. Passaram, também, por dificuldades de observância e execução, que as 

constituições modernas procuraram sanear com a inclusão da cláusula de aplicabilidade imediata 

dos direitos fundamentais, do que a Constituição brasileira é exemplo pela consagração do 

inovador artigo 5º, parágrafo primeiro, de tal maneira que os direitos fundamentais de segunda 

dimensão são tão sindicáveis quanto os da primeira. 



 23

1.2.3 Os direitos fundamentais de solidariedade e fraternidade de terceira dimensão 

 Os direitos de terceira dimensão, conhecidos como direitos de solidariedade e 

fraternidade, surgem em complementação aos direitos de primeira e segunda dimensões, sob a 

concepção de que os direitos fundamentais não se relacionam apenas aos indivíduos ou a grupos 

e coletividades específicas, mas que também existe categoria de direitos fundamentais que diz 

respeito ao próprio gênero humano. Dentre os direitos fundamentais de terceira dimensão, mais 

comumente citados pela moderna doutrina, tem-se os direitos ao desenvolvimento, ao meio 

ambiente e à qualidade de vida, à paz, à propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade, 

à comunicação e à autodeterminação dos povos20. 

 Para Paulo Bonavides os direitos de terceira geração seriam aqueles “dotados de altíssimo 

teor de humanismo e universalidade, esses direitos tendem a cristalizar-se neste fim de século 

enquanto direitos que não se destinam especificamente à proteção de um indivíduo, de um grupo 

ou determinado Estado, têm primeiro por destinatário o gênero humano mesmo. Assentam-se na 

fraternidade e identificam-se pelo menos 5 espécies, a saber: direito à paz, ao desenvolvimento, 

ao meio ambiente, direitos de propriedade sobre o patrimônio da humanidade e o direitos de 

comunicar”21

 Esses recentes direitos de solidariedade são produto de novas reivindicações feitas com 

base no atual estágio de um capitalismo brutal em termos de exploração, dos avanços 

tecnológicos que ceifam cada vez mais os postos de trabalho, da falta de oportunidade de 

qualificação da massa de assalariados, da vontade de guerra constante das grandes potências em 

prol de enriquecimento individual dessas nações, bem como dos processos de descolonização do 
                                                 
20 Cf., dentre outros, GALINDO, Bruno. Direitos Fundamentais: Análise de sua concretização constitucional. 
Curitiba: Juruá, 2004, p.66. 
21 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 523. 
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segundo pós-guerra e seus desdobramentos, acarretando novos pleitos na seara dos direitos 

fundamentais. 

 Possuem os direitos de terceira dimensão, em geral, uma titularidade indefinida. Em uma 

comparação superficial, se os direitos de primeira dimensão podem ser pleiteados pelo próprio 

indivíduo que os dispõe; os de segunda dimensão podem ser reivindicados por diversos grupos 

sociais organizados; e os de terceira dimensão são direitos de natureza e alcance difusos, visto 

que não é possível, a princípio, determinar quem os titulariza, mas apenas de forma abstrata como 

pertencente ao conjunto dos seres humanos. 

 Exatamente em face dessa indeterminação do titular dos direitos de solidariedade, parte da 

doutrina cogita da impossibilidade de reconhecimento de um direito subjetivo com base nos 

aludidos direitos de solidariedade. Os direitos difusos não integrariam a categoria dos direitos 

subjetivos exigíveis em juízo22. Utiliza-se mais uma vez o argumento segundo o qual constituem 

normas programáticas, que estabelecem programas e fins do Estado, mas não vinculam os 

poderes, constituindo tão somente proclamas de ordem ideológica ou meras declarações de 

intenção. Seria preciso que além de positivadas, essas normas fossem regulamentadas na esfera 

ordinária para que o bem jurídico fosse individualizado, proporcionando a formação de um 

interesse legitimamente tutelado e capaz de ser objeto de ação judicial. 

 Contudo, a doutrina constitucional mais progressista vem rejeitando a concepção 

tradicional de norma programática. Para Canotilho23, por exemplo, essas normas não são 

                                                 
22 GUERRA FILHO. Willis Santiago. “Direitos Subjetivos, Direitos Humanos e Jurisprudência dos Interesses 
(Relacionados com o Pensamento Tardio de Rudolf Von Ihering)”, Ihering e o Direito no Brasil. Recife: 
Universitária, 1996, p. 252-253. 
23 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina Editora, 1996, p.184. 
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simplesmente apelos ao legislador ou programas de realização futura, mas, ao revés, possuem um 

valor jurídico constitucionalmente igual ao dos demais preceitos constitucionais. Outrossim, não 

obstante a indeterminação da titularidade desses direitos de solidariedade, ressalte-se que muitas 

das constituições dos Estados contemporâneos já denotam preocupação com a eficácia jurídica e 

social desses direitos, a exemplo da constituição brasileira que prevê o dispositivo da aplicação 

imediata dos direitos fundamentais. 

 É importante dizer, ainda, que também as liberdades clássicas e os direitos sociais 

também dependem em grande parte da eficácia jurídica e da efetividade dos direitos difusos de 

terceira dimensão como condição mesmo de sua existência. O direito à vida e à saúde, por 

exemplo, dependem de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para que seja possível a 

qualidade de vida dos homens. 

 São conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade justamente em razão do 

seu pressuposto universalizante e por exigirem mobilização de forças e responsabilidade em 

escala mundial para sua realização. 

 Ignácio Pinilla24 destaca a diversidade e complexidade desses direitos que possuem matriz 

nas demandas sociais da pós-modernidade, com a nota de interdisciplinariedade e 

transindividualidade que marcam essa categoria dimensional dos direitos fundamentais. Esses 

direitos não formam um rol taxativo nem exaustivo e o processo de descoberta e reconhecimento 

de novos direitos é um processo interminável. Dessa forma, faz-se referência ao direito de morrer 

com dignidade, ao direito de mudança de sexo, às garantias contra as manipulações genéticas, 

considerado, por alguns doutrinadores, como direitos de terceira dimensão. Outros preferem 
                                                 
24 Cf. PINILLA, Ignácio Ara. Las transformacionaes de los derechos humanos,. Madrid: Tecnos,1994, p. 134 e ss. 
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incluir tais demandas numa suposta quarta dimensão de direitos fundamentais como adiante se 

verá.  

Para Sarlet25, um grande número desses direitos em processo de reivindicação e 

reconhecimento corresponde a novas facetas do princípio da dignidade da pessoa humana, que 

encontra íntima conexão (salvo os direitos de titularidade difusa) com os valores da proteção à 

vida e da liberdade dos indivíduos contra a ingerência por parte do Estado e de particulares. 

Possuem natureza e estrutura jurídica típica dos direitos negativos, direitos de defesa contra o 

Estado. Por isso, poderiam ser enquadrados na esfera dos direitos fundamentais de primeira 

dimensão, pois constituiriam direitos de liberdade com nova feição e roupagem, adaptados às 

exigências do homem moderno. 

1.2.4 Direitos fundamentais da quarta dimensão? 

 Há no seio da doutrina uma inclinação em reconhecer-se a existência de uma quarta 

dimensão dos direitos fundamentais. Questiona-se, porém, sobre a real existência e viabilidade de 

tal categoria, ante as incertezas de toda ordem que o futuro das nações trará. Também existe o 

argumento, aliás, bastante razoável, de que todas as esferas dos direitos fundamentais giram em 

torno, direta ou indiretamente, dos tradicionais valores da vida, da liberdade, igualdade e 

fraternidade.  

 Há, contudo, autores no Brasil e no estrangeiro que defendem a idéia de que existem 

direitos fundamentais de quarta dimensão fruto do pensamento globalizante que dominou o 

século XX e continua a pleno vapor no início do século XXI. No entanto, não se trata somente 

                                                 
25 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
p.58. 
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das tão propaladas globalizações do capital, da economia, ou da cultura de todos os povos, mas, 

sim da globalização dos direitos fundamentais, que, de acordo com Bonavides26, é a “única que 

verdadeiramente interessa aos povos da periferia”. Discute-se não a globalização política 

neoliberal, mas outra globalização política na esfera da normatividade jurídica, que introduz os 

direitos de quarta dimensão. 

 Para o constitucionalista cearense, a quarta dimensão dos direitos fundamentais é 

composta pelos direitos à democracia, à informação e ao pluralismo, dos quais depende a 

concretização da sociedade aberta do futuro, em uma dimensão de máxima universalidade. Os 

direitos de quarta geração “têm origem na globalização dos direitos fundamentais, o que equivale 

a universalizá-los no campo institucional. A globalização política na esfera da normatividade 

jurídica introduz os direitos da quarta geração, dentre os quais se identificam o direito à 

democracia, à informação e ao pluralismo”27. 

 Paulo Bonavides explica que a democracia, na condição de direito de quarta dimensão, é 

necessariamente a democracia direta. Essa somente será materialmente possível graças aos 

avanços da tecnologia de comunicação, e legitimamente sustentada com base nas informações 

corretas (sem as contaminações da mídia manipuladora) e nas aberturas pluralistas do sistema 

(isentos dos monopólios do poder). 

 A proposta classificatória de Bonavides apresenta franca vantagem em relação àquelas 

que elencam os direitos de mudança de sexo, de uma morte com dignidade ou contra a 

manipulação genética como integrante de uma quarta dimensão. É que os direitos à democracia 

                                                 
26 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 542 
27 Op. cit., p. 525. 
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direta, à informação e ao pluralismo se apresentam, de fato, como uma nova etapa no 

reconhecimento dos direitos fundamentais, que possuem essência diversa das anteriores, as quais 

constituem espécies de atualizações dos clássicos direitos de liberdade. 

 Etienne-Richard Mbaya28 também defende a consideração de uma quarta dimensão dos 

direitos fundamentais. Para o autor, a democracia é um princípio contemporâneo que confere 

legitimidade a todas as formas de relações, sendo o único princípio a legitimar a cidadania e a 

internacionalidade. 

 Contudo, a tão esperada globalização política dos direitos fundamentais, que se concretiza 

por meio da democracia direta, da informação sem vícios e do pluralismo político sem 

monopólios ainda é uma realidade distante para os brasileiros. Também deve-se considerar que 

tais direitos ainda não obtiveram o devido reconhecimento no direito positivo interno, tampouco 

no internacional, o que faz admitir com pesar que, por ora, não passam de justa e saudável 

esperança com relação a um futuro mais justo e mais digno para a humanidade, colocando-se, 

como ressalta Sarlet29, muito mais no plano profético do que da realidade, apesar de não ser mera 

utopia. 

 Por fim, cumpre dizer que essa classificação evolutória dos direitos fundamentais requer 

alguns esclarecimentos, a fim de evitar interpretações equivocadas. O primeiro deles está nas 

dimensões fundamentais, que não implicam a exclusão mútua e recíproca dos direitos a medida 

que se passa de uma dimensão a outra mas, ao revés, ditas “dimensões” (ou “gerações”, como 

                                                 
28 MBAYA, Etienne-Richard. “Gênese, evolução e universalidade dos direitos fundamentais frente à diversidade de 
culturas”. Anais da Conferência de 30 de novembro de 1995 feita no instituto de estudos avançados da 
universidade de São Paulo. Trd. G. P. Passos. São Paulo: USP, 1991, p. 33-34. 
29 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
p.60. 
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preferem outros) de direitos se compatibilizam e completam. Uma possível confusão, no sentido 

da utilização da palavra “gerações”, é a razão pela qual alguns autores preferem empregar a 

expressão “dimensões” dos direitos fundamentais, aqui também utilizada. Outra ressalva a ser 

feita é a de que não há consenso doutrinário quanto ao conteúdo da terceira e quarta gerações, ou 

mesmo se essa última sequer existe. 

1.3 DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS NO DIREITO 
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO VIGENTE 

 No presente tópico discutir-se-á a maneira como foram positivados os direitos e garantias 

fundamentais na Carta Magna de 1988. Foge aos objetivos do ponto apresentar quaisquer 

considerações acerca do conteúdo dos direitos ou garantias fundamentais porventura 

mencionados. Apesar da menor importância que a discussão sobre a essência desses direitos, 

sabe-se que o locus constitucional dos direitos fundamentais e de suas garantias respectivas 

revela a importância e a preocupação do constituinte originário para com o tema. 

 A Constituição de 1988 inovou no tratamento dado à matéria dos direitos e garantias 

fundamentais, a começar pela terminologia utilizada. O texto constitucional usa a expressão “Dos 

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” no primeiro capítulo, do título segundo. Diante da 

expressão, Ivo Dantas constata a omissão da palavra “Garantias”, mesmo porque muitas delas se 

encontram incluídas ao longo de vários dispositivos do artigo 5º da Carta Maior. 

 Do ponto de vista da técnica legislativa adotada na Constituição de 1988, o constituinte 

preferiu alocar os “Direitos e Garantias Fundamentais” no Título II, logo no início do documento, 
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que não se compõem apenas dos direitos enunciados no art. 5º, mas de todo o catálogo do art 5º 

ao 17, abrangendo os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, direitos de 

nacionalidade, direitos políticos e a organização dos partidos políticos. 

 Podem ser conferidas à Constituição de 1988 pelo menos três características, que são 

também extensíveis ao título dos direitos fundamentais, quais sejam: seu caráter analítico, o 

pluralismo e seu caráter programático e dirigente. Diz-se que a Constituição e também os direitos 

fundamentais possuem caráter analítico pela presença do grande número de dispositivos legais (a 

Constituição de 1988 tem 246 artigos e 74 disposições transitórias). O Título II (Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais) possui sete artigos, seis parágrafos e cento e nove incisos, além dos 

outros direitos fundamentais dispersos pelo restante do texto constitucional. O pluralismo é fruto 

das pressões e reivindicações de diversos, variados e até antagônicos grupos políticos 

organizados durante o processo da Constituinte. Do caráter programático e dirigente relativo aos 

direitos fundamentais diz-se que há uma atenuação ou mitigação dessas características, 

especialmente em razão do disposto no artigo 5º, § 1º (que prevê aplicabilidade imediata das 

normas definidoras de direitos fundamentais). Ainda assim, não há como negar a persistência de 

elementos de cunho programático e dirigente também na esfera dos direitos fundamentais.30

 A amplitude da relação dos direitos fundamentais é outra característica digna de nota na 

atual Constituição Federal. Apenas a título de exemplo o art. 5º possui 78 incisos, bem como o 

art. 7º destrincha, em 34 incisos, um extenso rol de direitos sociais dos trabalhadores. 

                                                 
30 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
p.76. 
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1.3.1 Proteção pela cláusula de intangibilidade prevista no art. 60, §4º, IV 

 Boa parte da doutrina, a exemplo de Ivo Dantas31, entende que todos esses direitos 

estariam amparados pela Cláusula de Intangibilidade prevista no art. 60, §4º, IV (“direitos e 

garantias individuais”), isto é, eles se configuram como limite material ao Poder de Reforma. A 

inclusão dos direitos fundamentais no rol das “garantias de eternidade” (ou “cláusulas pétreas”) 

do art. 60, §4º, da CF88, impede a supressão e o desgaste dos preceitos relativos aos direitos 

fundamentais pela ação do poder constituinte derivado. Prossegue, estendendo a referida 

característica a outros direitos mesmo fora do catálogo do Título II, em função do que 

expressamente dispõe o mesmo art. 5º, §2º: “os direitos e garantias expressos nesta Constituição 

não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil for parte”. 

 Outro aspecto destacado por Ivo Dantas é o de que a atual Constituição valorizou as 

“Garantias Constitucionais Individuais e Coletivas”, mantendo as que antes já existiam, como o 

habeas corpus, mandado de segurança e ação popular, e instituindo outras, como o mandado de 

segurança coletivo, o habeas data e o mandado de injunção. Essa preocupação quanto às 

garantias fundamentais confirma um cuidado ainda maior com relação à proteção dos direitos 

fundamentais, no que se refere à sua eficácia jurídica, que se manifesta pela exigibilidade desses 

direitos junto aos órgãos jurisdicionados por meio, exatamente, das garantias fundamentais. 

 Essa proteção revigorada se faz necessária tanto em virtude da posição especial na 

arquitetura constitucional, que outorga aos direitos fundamentais força jurídica reforçada perante 

as demais normas constitucionais, quanto da vinculação de todos (poderes públicos e 

                                                 
31 DANTAS, Ivo. Constituição e Processo – Introdução ao direito processual constitucional. Curitiba: Juruá, 
2003, p.67. 
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particulares) aos direitos fundamentais. Impõe-se, portanto, sejam eles fortemente protegidos, sob 

pena de esvaziar-se o seu conteúdo e sua particular posição na ordem constitucional, sendo 

elevados, por isso, à condição de “cláusula pétrea”. 

 Por todo o exposto, pode-se dizer que os direitos fundamentais estão passando pela 

melhor fase da história do constitucionalismo brasileiro, no que se refere a sua incorporação pelo 

ordenamento jurídico interno e pelos instrumentos constitucionalmente colocados à disposição 

para sua eficácia e realização. Na lição de Hesse32, para preservar e fortalecer a força normativa 

da Lei Fundamental é indispensável uma “vontade de constituição”, que se consubstancia na 

vontade de respeito aos direitos fundamentais. 

1.3.2 A nota de “fundamentalidade” formal e material dos direitos fundamentais na 
CF88 

 Tratando-se do tema “direitos fundamentais”, é imprescindível o desenvolvimento e a 

explicação das noções de fundamentalidade formal e material, que se encontram em estreita 

conexão com os aludidos direitos. Nos termos da lição do jusfilósofo alemão Robert Alexy, 

recepcionada por Gomes Canotilho, a característica de fundamentalidade “aponta para a especial 

proteção e dignidade dos direitos num sentido formal e material”33

 A fundamentalidade formal se relaciona ao direito constitucional positivo, à positivação 

da norma de direito fundamental como tal. Pode-se relacionar os seguintes aspectos a essa 

característica que ajudarão a clarificar o conceito: a) os direitos fundamentais situam-se no ápice 

de todo ordenamento jurídico, desde que integrantes da Constituição escrita, revelando-se como 

direitos de natureza supralegal; b) os direitos fundamentais insculpidos na Constituição se 

                                                 
32 Cf. HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Porto Alegre: Fabris, 1991, p. 32. 
33 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional. 5. ed., Coimbra: Livraria Almedina, 1992, p. 509. 
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encontram sujeitos aos limites formais (procedimento agravado) e materiais (cláusulas pétreas) de 

reforma constitucional (art. 60, da CF); c) constituem normas constitucionais diretamente 

aplicáveis, vinculando de forma imediata as entidades públicas e privadas. 

 A fundamentalidade em sentido material é uma característica concernente à substância, 

essência ou conteúdo dos direitos fundamentais. Diz respeito às decisões fundamentais sobre a 

estrutura básica do Estado e da sociedade. Somente pela análise do conteúdo do direito 

fundamental é possível consignar a sua fundamentalidade material, ou seja, se revela uma decisão 

de princípio sobre o Estado e a sociedade. Por isso, uma conceituação meramente formal dos 

direitos fundamentais (pelo simples fato de terem sido recepcionados na Constituição como tal) 

revela profunda insuficiência, dado que a nossa Carta Maior consagra dispositivo que admite o 

reconhecimento de outros direitos fundamentais que não os integrantes do catálogo do título II da 

CF88, constante em outro dispositivo constitucional ou mesmo fora da Constituição. Outrossim, 

a consideração simplesmente formal da fundamentalidade de um direito não desvela nada sobre o 

seu real conteúdo ou material sobre o qual versa. 

 A doutrina se ocupa da complicada questão da conceituação dos direitos fundamentais há 

um bom tempo, especialmente após a distinção, realizada por Carl Schmitt no período 

entreguerras, entre a Constituição em sentido material e formal. Qualquer conceito que pretenda 

estabelecer abstrata e universalmente o conteúdo dos direitos fundamentais estará fadado ao 

fracasso. É preciso considerar cada ordem constitucional concreta e individualmente, afinal de 

contas o que é fundamental para uns pode não ser para outros. Um conceito razoável de direitos 

fundamentais somente será possível considerando um sistema constitucional concreto.  
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 Todavia, a doutrina assevera que não há como desconsiderar o reconhecimento de certas 

categorias universais e consensuais, referentes a sua fundamentalidade, tais como os valores da 

vida, liberdade, igualdade, fraternidade e dignidade da pessoa humana, que devem, ainda assim, 

ser contextualizados à luz da realidade econômica, social e cultural de determinada ordem 

constitucional. 

 Acredita-se que para a elaboração de um conceito satisfatório de direitos fundamentais, 

devem ser considerados, ao mesmo tempo, os conceitos de fundamentalidade formal e material. É 

válido colacionar a sugestão de definição colocada por Ingo Sarlet, com base nas lições de R. 

Alexy34, uma das poucas que considera a abertura material consagrada expressamente pelo 

direito constitucional positivo brasileiro pelo art. 5º, §2º. Para o autor, “direitos fundamentais são, 

portanto, todas aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do 

direito constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância (fundamentalidade em 

sentido material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da esfera de 

disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem como as que, por seu 

conteúdo e significado, possam lhes ser equiparados, agregando-se à Constituição material, 

tendo, ou não, assento na Constituição formal (aqui considerada a abertura material do 

catálogo)”.35

                                                 
34 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centros de Estudios Constitucionales, 2002, p 
407. 
35 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
p.89. 
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1.4 AS PERSPECTIVAS OBJETIVA E SUBJETIVA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS: OS DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO NORMAS 
OBJETIVAS E DIREITOS SUBJETIVOS. SIGNIFICADO E ALCANCE 

 Uma das mais importantes formulações da dogmática constitucional dos direitos 

fundamentais diz respeito ao reconhecimento e posterior desenvolvimento da dupla perspectiva 

dos direitos fundamentais. Elas se apresentam ora como norma objetiva elementar da 

Constituição, ora como direito subjetivo individual, devendo ser tratadas, nesse momento, ambas 

as perspectivas mesmo que de forma sumária.  

Desde já, contudo, faz-se referência à terminologia variada adotada pelos inúmeros 

autores, referindo-se à existência de uma “dupla dimensão”, “dupla natureza”, de um “duplo 

caráter” ou de uma “dupla função” (em todos os casos, objetiva e subjetiva) dos direitos 

fundamentais. Nesse estudo, todos esses termos assumem a mesma significação como a seguir se 

explicitará. 

 A intenção, no tópico seguinte, é registrar o sentido pelo qual o estudo orienta-se acerca 

do caráter subjetivo dos direitos fundamentais, bem como, nos posicionarmos sobre o significado 

e alcance da função objetiva que esses direitos possuem. 

1.4.1 A perspectiva objetivo-valorativa dos direitos fundamentais 

 Inicia-se consignando mais um dissenso terminológico quanto às variadas denominações 

atribuídas à perspectiva objetiva dos direitos fundamentais. Entre elas, pode-se referir as 

seguintes expressões: “sistemas de valores”, “ordem objetiva de valores”, “decisões 

constitucionais fundamentais”, “diretrizes e impulsos”, “direitos fundamentais como normas 

objetivas”, etc. Utiliza-se a expressão “perspectivas objetiva e subjetiva dos direitos 
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fundamentais” para evitar qualquer confusão com o termo “dimensão” (mais utilizado e 

difundido entre os autores), já habitualmente colocado na discussão terminológica sobre as 

dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. 

 Os direitos fundamentais, na perspectiva objetiva, constituem valores constitucionais de 

natureza jurídico-objetivo, com eficácia em todo o ordenamento e que vinculam e direcionam a 

atuação dos demais poderes constituídos, quais sejam o Legislativo, Executivo e Judiciário. Os 

direitos fundamentais não se limitam à natureza de direitos subjetivos individuais de defesa 

contra os órgãos públicos, mas também atuam na condição de norma objetiva jusfundamental a 

iluminar e influenciar todo o ordenamento jurídico constitucional e infra-constitucional. Nas 

palavras de Pérez Luño, os direitos fundamentais passaram a configurar-se na esfera da ordem 

constitucional como um conjunto de valores objetivos básicos e fins que orientam a atuação 

positiva dos poderes públicos, e não apenas garantias negativas de interesses individuais.36

 Para Vieira de Andrade quando se diz hoje que os direitos fundamentais não constituem 

apenas direitos subjetivos, mas também direito objetivo não se quer dizer com isso que as 

posições jurídico-subjetivas pressupõem um preceito de direito objetivo que as preveja. Na 

verdade, uma norma que contém um direito subjetivo fundamental representa sempre direito 

objetivo, independentemente da possibilidade de sua subjetivação. Pretende-se afirmar que os 

direitos fundamentais não existem apenas sob a óptica dos indivíduos, enquanto poderes dos 

                                                 
36 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Los Derechos Fundamentales. 6ªed., Madrid: Ed. Tecnos, 1995, p. 20-21 
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quais estes são titulares, mas que também valem juridicamente do ponto de vista da comunidade, 

como valores ou fins que esta se propõe a seguir.37

 Na doutrina a perspectiva objetiva aponta também para uma modalidade de mais-valia 

jurídica (como a seguir se comentará), além das funções tradicionalmente reconhecidas aos 

direitos fundamentais, com o intento de demonstrar um reforço da juridicidade das normas de 

direitos fundamentais.38

 Outro aspecto a ser considerado é o de que não existe um paralelismo necessário entre os 

direitos subjetivos individuais fundamentais e as regras e as normas fundamentais que consagram 

direito objetivo e os princípios. Em outras palavras, tanto as normas de direitos fundamentais em 

sua perspectiva subjetiva, quanto as que consagram obrigação de cunho objetivo (perspectiva 

objetiva) podem ter a natureza ou de princípio ou de regra, visto que a Constituição se apresenta 

como um sistema aberto de regras e princípios. Podemos falar-se, assim, de regras ou princípios 

que contém direitos subjetivos ou de regras ou princípios com conteúdo de direito objetivo. 

 Após definir e ressaltar alguns aspectos necessários inerentes à perspectiva objetiva dos 

direitos fundamentais, passa-se a expor algumas implicações desses direitos enquanto valores 

objetivos fundamentais da comunidade. 

 Primeiramente, a perspectiva objetiva faz com que o direito fundamental não seja 

considerado apenas sob um enfoque individual, mas, sobretudo, que o bem resguardado seja 

aceito na condição de um valor em si mesmo a ser protegido e incentivado. 

                                                 
37 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: 
Livraria Almedina, 1987, p. 144. 
38 Idem, ibdem, p. 145 
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 Da mesma forma, o sentido objetivo é capaz de legitimar restrições a direitos subjetivos 

individuais em prol dos interesses preponderantes da comunidade, limitando o conteúdo e alcance 

dos direitos fundamentais, mesmo que deva ser em todo tempo preservado o seu conteúdo 

essencial, sob pena de negar-se a sua razão de ser e existir. Esse entendimento é fruto da 

constatação segundo a qual os direitos fundamentais não devem ser analisados apenas sob a 

perspectiva da relação entre o indivíduo e o Estado, ou somente em relação aos indivíduos, 

enquanto faculdade ou poderes de que estes são titulares, mas, sobretudo, sob a perspectiva da 

comunidade como um todo da qual eles fazem parte.  

Os direitos fundamentais valem juridicamente também do ponto de vista da comunidade, 

como valores ou fins que esta se propõe a seguir. Fala-se, então, da eficácia comunitária dos 

direitos fundamentais que transporta efeitos na restrição de direitos subjetivos individuais. 

Suzana Toledo de Barros39 cita, como exemplo do aludido efeito limitador das liberdades, fruto 

do caráter objetivo dos direitos fundamentais, a ordem do uso do cinto de segurança nos veículos 

automotores. Diz a autora que o uso do cinto de segurança se impõe porque o livre arbítrio do 

condutor perde alcance diante do valor constitucional “vida” ou “integridade física”, cuja 

proteção é requerida do Estado em cumprimento de suas finalidades. O mesmo raciocínio serve 

para argumentar em favor da proibição geral do uso de drogas. 

 Outro desdobramento da perspectiva objetiva dos direitos fundamentais diz respeito à 

eficácia dirigente que estes exercem sobre os órgãos do Estado. Os direitos fundamentais 

encerram uma ordem dirigida ao Estado para o cumprimento de obrigação perene de 

concretização e efetivação dos direitos fundamentais. 

                                                 
39 BARROS, Suzana  de Toledo. O princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis 
Restritivas de Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 130. 
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 Os direitos fundamentais, em sua perspectiva objetiva, representam, como dito, uma 

ordem de valores e decisões básicas na estrutura constitucional pátria. Assim, servem, ainda, de 

parâmetro para o controle de constitucionalidade de leis e ato normativos estatais. 

 O aspecto objetivo leva a que se atribua aos direitos fundamentais uma eficácia irradiante, 

que serve de diretriz na interpretação e aplicação das demais normas jurídicas, além de indicar a 

necessidade de uma interpretação conforme aos direitos fundamentais, que em muito se 

assemelha à técnica hermenêutica da interpretação conforme à Constituição. A eficácia das 

normas de direitos fundamentais se diluem por todo o ordenamento, atingindo as próprias normas 

constitucionais de natureza diversa e as normas infraconstitucionais. Em outros termos, afetam as 

relações entre os indivíduos perante o Estado, bem como as relações entre os particulares. Daí 

que a discussão acerca da eficácia irradiante dos direitos fundamentais dá ensejo ao problema da 

sua eficácia na esfera privada, chamada de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que vem 

sendo considerada uma das mais importantes conseqüências da perspectiva objetiva dos direitos 

fundamentais. 

 Outra importante conseqüência da perspectiva objetiva diz com a atribuição de um dever 

de proteção ao Estado, revelando que este tem o dever de cuidar dos direitos fundamentais de 

todas as pessoas, atuando no sentido de prevenir e reprimir o descumprimento dos anteditos 

direitos contra as agressões perpetradas pelos poderes públicos ou mesmo pelos particulares, ou 

ainda por Estados estrangeiros. Esse dever de proteção encontra maior ligação com os direitos 

mais básicos como o direito à vida, à liberdade e à integridade física (inclusive o direito à saúde). 

Assim, o Estado deve adotar medidas efetivas que protejam os direitos fundamentais. Sob esse 

aspecto, os direitos de defesa incorporam uma dimensão positiva ou prestacional, na medida em 
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que a perspectiva objetiva revela um dever de proteção que requer a adoção de providências 

(materiais ou jurídicas) no resguardo dos bens jurídicos tutelados. Isso confirma a afirmação de 

que a dimensão objetiva influencia a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, atribuindo-

lhe maior efetividade. 

1.4.2 A perspectiva subjetiva dos direitos fundamentais 

 Para além da perspectiva jurídico-objetiva já mencionada, costuma-se afirmar a 

perspectiva subjetiva dos direitos fundamentais. Desde logo, há que se ressalvar que se utilizará o 

termo “direito subjetivo”, referido aos direitos fundamentais, para designar a possibilidade 

atribuída ao titular de um direito fundamental de impor judicialmente seus interesses 

juridicamente protegidos perante o obrigado, via de regra, o Estado. Trata-se da sindicabilidade 

ou exigibilidade dos direitos fundamentais perante o Poder Judiciário que dará sustentação ao 

direito subjetivo fundamental do titular.  

 Nesse estudo, não se pretende discutir questões relacionadas ao conceito de direito 

subjetivo, ou mesmo aos conteúdos dos direitos fundamentais na condição de direitos subjetivos. 

Também não se utilizará a expressão “direito público subjetivo” porque comporta concepção 

demasiadamente positivista e que possui estreita vinculação com os esquemas políticos do Estado 

liberal de Direito40, transparecendo apenas a relação jusfundamental de defesa do indivíduo 

contra o Estado. Tal concepção não se encontra próxima de nossa realidade constitucional. Dessa 

forma, utilizamos o conceito tradicional de direito subjetivo, entendido em seu sentido mais 

amplo, conforme descrito acima. 

                                                 
40 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 8ªed., Madrid: Ed. 
Tecnos, 2003, p.31. 
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 De acordo com Vieira de Andrade41, parte-se da idéia do direito subjetivo enquanto 

“poder de vontade própria” para a realização de “interesses” também considerados “próprios” do 

respectivo titular. Para o autor, “o reconhecimento de um direito subjetivo na ordem jurídica 

aparece normalmente ligado à proteção de uma determinada esfera de auto-regulamentação ou de 

um ‘espaço de decisão individual’, tal como é associado a um certo ‘poder de exigir’, ou 

pretender comportamentos, ou produzir autonomamente efeitos jurídicos”. O direito subjetivo 

representa uma espécie de “soberania jurídica” (limitada) do indivíduo, que lhe garante certa 

liberdade de decisão ou torna efetivo o poder de querer que lhe é atribuído. 

 Considerando o conceito de direito subjetivo em sentido amplo, como já afirmado, deve-

se reconhecer que existem diferenças substanciais entre as posições jurídicas identificadas no que 

diz respeito aos poderes dos sujeitos ativos. 

 A primeira diferença se percebe porque, a margem de manobra do titular do direito 

subjetivo não é assegurada de maneira uniforme: a liberdade, por exemplo, depende da 

intensidade com que o valor em causa é assumido pela ordem jurídica como interesse 

comunitário (compare-se o direito à vida com o direito de se informar), ou da lesividade aos 

interesses gerais ou coletivos. 

 A exigibilidade das condutas obrigatórias também não é a mesma por parte do titular do 

direito subjetivo. Há, nesse sentido, claras distinções quanto ao grau de exigibilidade dos direitos 

individualmente considerados, principalmente quanto aos direitos a prestações sociais materiais. 

O grau de exigência aumenta quando se abordam os comportamentos negativos do Estado e 

                                                 
41 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: 
Livraria Almedina, 1987, p. 163. 
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diminui quando se pretendem prestações que implicam em opções políticas, especialmente as que 

dependem da afetação de recursos financeiros como as mencionadas prestações sociais materiais. 

 As diferenças ainda se apresentam porque os direitos fundamentais constituem posições 

jurídicas complexas, trazendo uma variada gama de direitos e pretensões, poderes e faculdades 

com objeto e conteúdo diverso, além se referirem a sujeitos ativos e passivos diferentes (por 

exemplo, os diversos espectros do direito à greve ou da liberdade de imprensa)42. Nesse sentido, 

é importante ter em mente que os direitos subjetivos fundamentais não se referem apenas aos 

clássicos direitos de liberdade, mas abarcam também os direitos sociais a prestações materiais, 

ainda que naqueles o aspecto da exigibilidade se observe com maior nitidez. 

 Ainda sobre a noção de direitos subjetivos fundamentais, é importante referir a posição de 

Robert Alexy43, ainda que de maneira perfunctória. Seguindo a distinção de Bentham entre 

“rights to service”, “liberties” and “powers”, assim como a de Bierling entre “pretensión 

jurídica”, “simple poder hacer jurídico” y “poder hacer jurídico”, constrói seu conceito de 

direitos fundamentais na perspectiva subjetiva, que chamou de “sistema de posições jurídicas 

fundamentais”. A base de sua teoria analítica dos direitos fundamentais em sua perspectiva 

subjetiva é um tripé de posições jusfundamentais, que pode integrar um direito subjetivo 

fundamental, nos seguintes termos: 1) direitos a qualquer coisa ou direitos a algo. Estes seriam 

compostos tanto pelos direitos a ações negativas (direitos de defesa), como pelos direitos a ações 

positivas (direitos a prestações); 2) liberdades, no sentido de negação de exigências e proibições e 

3) competências (poderes ou autorizações), em que não se cogita em exigir comportamento ativo 

                                                 
42 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: 
Livraria Almedina, 1987, p. 164. 
43 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales (trad. espanhola de Theorie der Grundrechte, por 
Ernesto Garzón Valdes). Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales, 1997, p.186 e ss. 
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ou omissivo de outrem, mas do poder de modificar-lhe as posições jurídicas44. Não sendo nosso 

propósito maiores elucubrações sobre o ponto de vista de Alexy, basta informar que os diversos 

aspectos dos direitos subjetivos fundamentais são essenciais no deslinde da questão da eficácia e 

efetividade dos direitos fundamentais em geral. 

1.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE AS DIVERSAS FUNÇÕES DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 Depois de analisadas as perspectivas objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais, parte-

se, de uma maneira geral, para as diversas funções que os aludidos direitos exercem na sociedade 

e no ordenamento jurídico. Não mais existe a concepção de direitos fundamentais limitados à 

função dos clássicos direitos de defesa contra o poder público, mas, ao revés, há uma consciência 

geral da multifuncionalidade que esses direitos possuem. Essa diversidade de funções implica em 

uma pluralidade de classificações de grande utilidade prática para compreensão acerca da 

estrutura, do conteúdo e eficácia dos direitos fundamentais.  

 Nesse contexto, possui sempre espaço nessa matéria a doutrina dos quatro status  de 

Jellinek, utilizada atualmente como referência para diversas classificações dos direitos 

fundamentais, tomando por base as funções que estes exercem. Pela importância que exerce para 

a teoria da multifuncionalidade dos direitos fundamentais e, sobretudo, para o problema de sua 

eficácia jurídica, vale a pena uma exposição sumária sobre o tema que se fará no tópico seguinte. 

                                                 
44 Suzana de Toledo Barros (ob, cit., pág. 139) cita o exemplo de um indivíduo que redige um testamento, com base 
de uma competência que lhe foi atribuída para proteger juridicamente um ato destinado a produzir efeitos depois de 
sua morte. 
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Outra distinção repleta de nuanças, diz respeito aos direitos de defesa e direitos à prestações que 

também se comentará. 

1.5.1 A Teoria do “Status” de Jellinek 

 O publicista alemão Georg Jellinek formulou doutrina original segundo a qual existem 

entre o indivíduo e o Estado diversos feixes de relações a que chama de “status”. A categoria 

proposta qualifica o indivíduo a partir de sua situação jurídica perante o Estado, estabelecendo 

grupos de direitos do indivíduo perante o Estado e também deste em face daquele, acompanhados 

dos respectivos deveres correlatos45. O indivíduo se encontra ora como titular de direitos, ora 

como sujeito de deveres.  

 De acordo com o publicista alemão, no “status” passivo (status subjectionis) o indivíduo 

encontra-se numa situação de subordinação em relação aos poderes públicos, ressaltados os seus 

deveres para com o Estado, que tem poderes para vincular o indivíduo, por meio de mandamentos 

e proibições. O indivíduo seria um mero detentor de deveres, e não de direitos. 

 Pelo fato de o homem ser dotado de personalidade, é preciso uma esfera de liberdade 

contra as ingerências dos poderes públicos. É indispensável algum espaço de liberdade isento do 

poder de império do Estado. Nessa situação, tem-se o “status” negativo (status negativus). Em 

feliz passagem, Gonçalves Loureiro assinala que o poder de imposição do Estado é limitado e 

                                                 
45 Sobre a teoria dos quatro “status” de Jellinek, v., principalmente. R. Alexy, Teoría de los derechos 
fundamentales (trad. espanhola de Theorie der Grundrechte, por Ernesto Garzón Valdes). Madrid: Centro de 
Estúdios Constitucionales, 1997, p.248. 
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que “qualquer pretensão do Estado tem que ser fundada juridicamente, tornando-se o estado 

fáctico da liberdade num estado juridicamente protegido”.46

 O terceiro “status” que, aliás, complementa o “status” negativo, é o “status” positivo 

(status positivus ou civitatis), no qual ao indivíduo é assegurada possibilidade de exigir do Estado 

determinadas ações positivas, i.e., que este realize determinadas prestações positivas. Nesta 

categoria pode-se classificar, em geral, os direitos prestacionais, inclusive os sociais 

(prestacionais sociais), que serão objeto de análise detida mais adiante.  

 O quarto e último “status” definido por Jellinek é o “status” ativo (status activus), por 

meio do qual o indivíduo encontra-se em plenas condições de atuar no sentido de influenciar as 

decisões políticas do Estado, de participar da formação da vontade do Estado, como no exemplo 

típico do direito ao voto, no qual exerce os direitos políticos. Percebe-se claramente uma linha 

ascendente nessa classificação, da submissão total, à participação no Estado.47

 Obviamente, a doutrina do “status” de Jellinek foi objeto de diversas críticas ao longo de 

todos esses anos. Contudo, é importante que se assevere uma necessária atualização ou 

complementação dessa teoria. Assim, o “status” negativo para Jellinek deveria ser exercido 

apenas no âmbito estrito da lei. A liberdade do indivíduo deveria ser exercida nos estreitos limites 

de um legalismo inaceitável atualmente. Em última análise a liberdade era subordinada a vontade 

do legislador. Adaptando-o à realidade dos dias atuais deve-se perceber o “status” negativo não 

apenas formalmente, mas cercado de todos os direitos e garantias inerentes aos diretos 

                                                 
46 LOUREIRO, João Carlos Simões Gonçalves. O procedimento Administrativo entre a Eficiência e a Garantia 
dos Particulares. Coimbra: Coimbra, 1995. 
47 GALDINO, Flávio. Introdução à Teoria dos Custos dos Direito: Direitos não nascem em árvores.  Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 79. 
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fundamentais. As liberdades e os direitos fundamentais vinculam também o legislador, 

estabelecendo-se um “status” negativo dos direitos fundamentais. 

 Da mesma forma, o “status” ativo foi adaptado à nova realidade e a ele se incorporou o 

“status” ativo processual (status activus processualis), que diz respeito ao caráter procedimental e 

organizatório dos direitos fundamentais. Também passou a admitir-se a existência de um “status” 

positivo social (status positivus socialis), resultado do reconhecimento e positivação em seara 

constitucional dos direitos fundamentais sociais, econômicos e culturais.48 Enfim, mesmo com 

todas as críticas e complementações que a teoria dos quatro “status” recebeu, ela se mantém atual 

e serve ainda de paradigma para a classificação dos direitos fundamentais. 

1.5.2 Classificação funcional dos direitos fundamentais 

 Não obstante as diversas classificações existentes em torno dos direitos fundamentais, é 

preciso debruçar-se sobre aquelas que possuem matriz na teoria do “status” de Jellinek, já 

sumariamente exposta no item anterior. Destacar-se-ão as espécies de direitos fundamentais mais 

freqüentemente expostas - os direitos de defesa (conhecidos como os “clássicos direitos de 

liberdade”) e os direitos a prestações (ou direitos cívicos). Há alguns autores que acrescentam, 

ainda, os direitos de participação.49 A ênfase maior, por suposto, recairá sobre os direitos a 

prestações em sentido estrito, onde se enquadram a maioria dos direitos sociais, objeto precípuo 

deste trabalho. 

                                                 
48 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
p.174. 
49 a propósito. Edilsom Pereira de Farias. Colisão de Direitos. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor , 1996, p. 83. 
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 Observando as propostas dos autores, percebe-se uma convergência inicial quanto à 

divisão em dois grupos de direitos fundamentais – os direitos de defesa e os direitos à prestações, 

já citados. Há, contudo, algumas pequenas distinções nas posições dos autores. 

 Gomes Canotilho50 divide os direitos a prestações em duas espécies: como “direitos ao 

acesso e utilização de prestações estaduais” (aqui também se englobam os direitos originários e 

derivados a prestações) e os “direitos à participação na organização e no procedimento”. 

 Robert Alexy51, por sua vez, distingue os direitos prestacionais em direitos a prestações 

em sentido amplo (que englobam os direitos à proteção e à organização e procedimento) e 

direitos a prestações em sentido estrito, que constituem os direitos sociais de cunho positivo. 

 Para Pereira de Farias52 os direitos a prestações aparecem divididos em direitos a 

prestações jurídicas e direitos a prestações materiais. Inclui, ainda, um terceiro grande grupo, ao 

lado dos direitos de defesa e a prestações, que usou chamar de “direitos de participação”, 

vinculados ao “status” ativo de Jellinek. 

 Depois de expostas sumariamente as posições dos autores citados, utilizar-se-á como 

referencial do estudo a teoria de Robert Alexy, que divide os direitos fundamentais em dois 

grupos: direitos fundamentais de defesa e direitos fundamentais na condição de direitos a 

prestações (fáticas e não fáticas ou jurídicas). Este último conjunto se subdivide em direitos a 

prestações em sentido amplo (direitos à proteção e à organização e ao procedimento) e os direitos 

                                                 
50 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina Editora, 
1999, p.267. 
51 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales (trad. espanhola de Theorie der Grundrechte, por 
Ernesto Garzón Valdes). Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales, 2002, p. 413. 
52 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor , 1996, p. 142. 
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a prestações em sentido estrito (direitos a prestações materiais sociais). A ambas as categorias se 

aplica a distinção entre os direitos originários e derivados a prestações. A seguir, far-se-á uma 

breve exposição a respeito dos direitos de defesa e a prestações em sentido amplo, para depois 

analisar-se com maior atenção os direitos à prestação em sentido estrito. 

1.5.2.1 Os direitos fundamentais de defesa 

 São conhecidos como direitos fundamentais de defesa os clássicos direitos de liberdade de 

matriz liberal-burguesa, consagrados pelas revoluções liberais do século XVIII. Caracterizam-se 

por impor ao Estado o dever de abstenção, de não-interferência na esfera de liberdade e 

propriedade do indivíduo. Objetivam a limitação do poder do Estado, outorgando ao indivíduo 

um direito subjetivo para evitar interferências indevidas em determinado direito fundamental 

agredido. 

 Constitui, portanto, uma obrigação negativa para o Estado, no sentido de abstenção dos 

poderes públicos e respeito aos interesses individuais, para evitar intervenções na órbita de 

liberdade pessoal, que só deve ser admitida em certos casos e sob determinadas condições. Por 

isso, deve dizer-se que o dever de abstenção do Estado (função defensiva desses direitos) não é 

absoluto. Não há uma exclusão completa do Estado, mas uma limitação de sua ingerência a certos 

pressupostos materiais e processuais. 

 Identificam-se os direitos de defesa com os direitos fundamentais de primeira dimensão, 

compostos pelos direitos de liberdade (só exemplificativamente tem-se a liberdade de locomoção, 

de consciência, manifestação do pensamento, de imprensa, de associação de reunião, de crença e 

exercício do culto, etc.) e igualdade, do direito à vida e à propriedade. Ressalte-se que não é 

pacífico o reconhecimento da função defensiva do direito de igualdade. Sua inclusão se dá em 
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razão da proteção que ele garante a uma esfera de igualdade pessoal, i.e., garante ao indivíduo 

não sofrer intervenção do Estado de forma desigual, a não ser exposto a discriminações 

impróprias. 

 Para Canotilho pode-se observar um duplo aspecto com relação à função defensiva dos 

direitos fundamentais: a) objetivamente, se apresentam como normas de competência negativa 

para os poderes públicos, impedindo sua ingerência na esfera individual; b) subjetivamente, 

criam o poder de exercer positivamente os direitos fundamentais (uma espécie de “competência 

positiva” do indivíduo) e exigir omissões do poder público contra agressões por parte deste.53

 Nesse sentido, ressaltam-se algumas conseqüências principais quanto à função de defesa 

dos direitos fundamentais. Primeiramente, já sabemos, os direitos de defesa constituem normas 

de competência negativa para os poderes públicos, proibindo que o Estado impeça a ação dos 

indivíduos, pelo que se pode falar no aspecto do direito ao “não-impedimento de ações”. Assim, 

o Estado não poderia intervir no livre exercício da manifestação artística ou religiosa, ou mesmo 

criar pressupostos demasiadamente onerosos para o exercício de uma profissão. 

 Os direitos de defesa também resguardam os bens jurídicos contra a ação do poder 

público que os atinja. Dessa forma, o Estado está proibido de executar atos que subjuguem o bem 

jurídico da vida, ou mesmo de violar a privacidade do indivíduo sem a devida autorização e 

procedimento legal e constitucional. Nesse sentido, se fala em “direito a não-afetação dos bens 

protegidos”. 

                                                 
53 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1992, p.552. 
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 Os direitos de defesa podem ainda ser visualizados como “direitos a não-eliminação de 

posições jurídicas”. Em outras palavras, direito a que o Estado não derrogue determinadas 

normas. Por exemplo, ao Estado seria proibida a extinção do direito de propriedade de quem a 

adquiriu de acordo com as normas então vigentes. Funcionaria, da mesma forma, como uma 

proibição ao Estado de alterar posições jurídicas em abstrato, como, v.g., a possibilidade de 

transmitir a propriedade de certos bens.54  

 Observe-se que a faculdade de não usufruir da posição prevista na norma também se 

inclui dentre as liberdades consagradas. O direito de se associar também concebe o direito à não 

associação, conforme expressamente prevê o inciso XX, art. 5º, de nossa constituição federal. 

 Canotilho, aliás, observa argumenta que há uma característica específica das liberdades 

fundamentais, que não se pode encontrar nos demais direitos de defesa, chamada de “alternativa 

de comportamentos”, ou da possibilidade de escolher uma conduta. Como exemplo, confronta o 

direito à vida com as liberdades. Enquanto no direito à vida não é possível escolher entre viver ou 

morrer, nas liberdades de religião ou profissão, v.g., é possível escolher entre ter ou não ter 

religião ou profissão.55

 Os direitos de defesa não protegem somente os clássicos direitos de liberdade e igualdade 

contra intromissão imprópria dos órgãos do Estado e também de particulares, mas ainda se 

prestam a defender a livre manifestação da personalidade, com o conseqüente desdobramento na 

esfera de autonomia do indivíduo. 

                                                 
54 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocência Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Hermenêutica 
constitucional e direitos fundamentais. 1ª ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2002, p. 140 e ss. 
55 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina Editora, 
1999, p.1.128. 
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 É importante consignar a incorporação nas declarações de direitos de um número cada vez 

maior de novas manifestações dos direitos de defesa, que possuem estrutura normativa e função 

similares ao modelo clássico. Como exemplo, pode citar-se a liberdade de informática, de 

manipulação genética, de transplante de órgãos, etc; e, ainda, enquadrar, dentre os direitos de 

defesa, a maioria dos direitos políticos, das garantias fundamentais e alguns direitos sociais 

(liberdades sociais), além, é claro, dos direitos individuais e coletivos catalogados no art. 5º, da 

CF88. 

1.5.2.2 Os direitos fundamentais a prestações 

1.5.2.2.1 Considerações prévias 

 Os direitos fundamentais a prestações visam garantir ao indivíduo uma liberdade não 

apenas “perante” o Estado mas, sobretudo, “por meio” do Estado, em que serão colocados à sua 

disposição os meios materiais necessários e suficientes para assegurar as condições fáticas 

necessárias a tal mister. 

 Enquanto os direitos de abstenção servem para manutenção do “status quo” do indivíduo, 

os direitos a prestações exigem que o Estado tenha uma postura positiva para atenuar as 

desigualdades sociais. Se os direitos de defesa, como o próprio nome indica, são utilizados para 

proteger o indivíduo contra a intervenção ilegítima do Estado, os direitos a prestações partem da 

condição de que o Estado deve atuar para libertar os indivíduos de suas necessidades. Os direitos 

prestacionais têm por escopo garantir condições materiais indispensáveis ao desfrute das 

liberdades asseguradas pelos direitos de defesa. Para a conquista e manutenção dessas liberdades, 

é preciso uma atuação positiva do poder público no seio da sociedade civil. 
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 A marca característica dos direitos a prestações é a sua exigência voltada a um 

comportamento ativo do Estado, e não, de uma omissão deste. Em geral, e ressalvadas as 

evoluções no tema, os direitos prestacionais podem ser reconduzidos ao “status positivus” de 

Jellinek, e se apresentam sob a forma de prestações jurídicas ou materiais (fáticas). Numa relação 

jurídica entre o Estado e o indivíduo, a um direito prestacional equivale a uma obrigação de dar 

ou de fazer. 

 Os direitos a prestações correspondem aos direitos de segunda dimensão e assinalam uma 

evolução do Estado liberal-burguês para o Estado democrático e social de direito. No Brasil, sem 

esquecer dos precedentes, embora não muito expressivos, da Carta de 1924 e da Reforma de 1926 

ao texto de 1891, os direitos sociais se incorporaram à Constituição a partir de 1934.56 Essa 

constitucionalização dos direitos sociais no Brasil e no mundo se deu sob a influência da 

Constituição mexicana de 1917, das Constituições da Rússia (1918 – 1923, 1925 e 1936), da de 

Weimar (Alemanha, 1919), da Espanha de 1931, da Itália (1947), e das francesas de 1946 e 1958, 

dentre outras, que deram maior destaque à matéria social. 

 Na Constituição brasileira de 1988, os direitos a prestações encontraram receptividade 

jamais observada em outras Constituições do país, com destaque para um capítulo próprio dos 

direitos sociais dentro do catálogo dos direitos e garantias fundamentais, no qual se identificam 

variadas normas que consagram direitos prestacionais, além de disposições encontradas em 

outras partes do texto constitucional. 

                                                 
56 DANTAS, Ivo. Constituição e Processo – Introdução ao direito processual constitucional. Curitiba: Juruá, 
2003, p. 49. 
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 Sob a fórmula genérica dos “direitos prestacionais”, estão diversas classificações. Assim, 

uma primeira classificação separa os direitos fundamentais prestacionais quanto ao seu objeto, 

distinguindo-os em direitos a prestações jurídicas (quando o objeto da exigência se refere 

simplesmente a edição de uma norma, seja de proteção, de organização ou procedimento, com 

vistas à concretização do direito fundamental pleiteado); e, direitos a prestações fáticas, quando o 

objeto da demanda consistir numa realização no campo do real, do fático, em que for necessário 

uma atuação material para satisfação da necessidade jusfundamental.  

 Assim, os direitos a prestações são o gênero, no qual são espécies as prestações materiais 

e jurídicas, i.e., os direitos prestacionais não se restringem às prestações materiais (direitos 

sociais prestacionais), abarcando, ainda, direitos à proteção e à participação na organização e 

procedimento. Na esteira das lições de Robert Alexy, diferenciam-se os direitos a prestações em 

sentido amplo (direitos de proteção e participação na organização e no procedimento), e os 

direitos a prestações em sentido estrito (direitos a prestações materiais sociais). Essa importante 

classificação ainda será objeto de análise mais detida. 

 Há, no entanto, outra relevante classificação que separa os direitos a prestações em 

direitos derivados e originários. Sobre essa classificação existem duas concepções diferenciadas 

na doutrina. Na formulação de Gomes Canotilho, os direitos derivados a prestações abrangem 

tanto o direito de igual acesso, obtenção e utilização de todas as instituições criadas pelo poder 

público, quanto o direito de igual participação nas prestações que essas instituições oferecem à 

comunidade, sendo considerados como direitos dos cidadãos a participação igual nas prestações 

estatais na medida das capacidades existentes.57 Os direitos derivados a prestações são deduzidos 

                                                 
57 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1992, p.553. 
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dos direitos fundamentais, mas dependentes, em conteúdo e intensidade, de uma atuação prévia 

do poder público, no sentido de sua implementação. Sob a outra concepção, os direitos derivados 

a prestações constituem posições jurídico-subjetivas que não podem ser diretamente deduzidas 

das normas constitucionais de direitos fundamentais prestacionais, necessitando de uma 

intervenção do legislador ordinário para concretizar tal direito. 

 Quanto aos direitos originários a prestações também encontramos diferenciadas 

concepções. Mais uma vez, Canotilho afirma que estes direitos originários podem ser definidos 

como direitos dos cidadãos ao fornecimento de prestações estatais, independentemente do 

estabelecimento prévio de um serviço ou oferta de bens por parte do Estado, i.e., os direitos 

podem ser deduzidos diretamente das normas constitucionais que os consagram. De outra 

maneira, entende-se por direito originário a prestações o que pode ser concebido diretamente da 

norma constitucional que o define, independentemente de sua concretização pelo legislador 

infraconstitucional. 

 Enfim, cumpre assinalar que a distinção entre direitos originários e derivados a prestações 

não revela incompatibilidade com a classificação dos direitos prestacionais em sentido amplo e 

em sentido estrito, mas aplica-se a uma e outra. Igualmente, não se constata qualquer divergência 

entre esta classificação e a de direitos a prestações jurídicas e de natureza fática. Todas elas se 

apresentam como fatores complementares na definição e caracterização dos direitos a prestações. 

 A seguir, analisar-se-á a classificação proposta por Alexy, aqui já referida, e que vem ao 

encontro da posição assumida no presente estudo. 
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1.5.2.2.2 Direitos a prestações em sentido amplo 

 Em princípio, cumpre assinalar que os direitos a prestações em sentido amplo possuem 

uma definição residual, no sentido de considerar como direitos fundamentais prestacionais 

aqueles não enquadrados na classe dos direitos de defesa e que, também se diferenciam dos 

direitos prestacionais em sentido estrito. Com isso, há de reconhecer-se uma subdivisão interna 

ente os direitos prestacionais, definidos como direitos a prestações em sentido amplo e em 

sentido estrito. Esses últimos “constituem os direitos fundamentais a prestações fáticas que o 

indivíduo, caso dispusesse dos recursos necessários e, em existindo no mercado oferta suficiente, 

poderia obter também de particulares, os quais identifica com os direitos sociais”.58 Ambos os 

grupos podem ser remetidos aos direitos do “status positivus” de Jellinek, justamente porque 

possuem a dimensão prestacional que, aliás, é o ponto principal que os diferencia dos direitos de 

defesa. 

 Outra nota distintiva entre os direitos prestacionais em sentido amplo e restrito é a de que 

estes últimos se reportam a uma atuação do poder público na expressão do Estado Social de 

Direito, enquanto os primeiros se reportam à atuação do Estado liberal, que funciona orientado à 

proteção dos direitos de defesa da liberdade e igualdade. 

 Anote-se que a maioria dos direitos prestacionais em sentido amplo se referem a uma 

prestação jurídica por parte do Estado. O objeto do direito será a edição de norma que assegure o 

bem jurídico protegido como direito fundamental. Essa prestação jurídica pode representar a 

emissão de normas jurídico-penais (de proteção) ou de normas de organização e procedimento. 

                                                 
58 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales (trad. espanhola de Theorie der Grundrechte, por 
Ernesto Garzón Valdes). Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales, 1997, p.454. 
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1.5.2.2.2.1 Direitos à proteção 

 Segundo Alexy59, os direitos à proteção podem ser entendidos como posições jurídicas 

fundamentais do titular desse direito frente ao Estado, para que este o proteja de intervenções de 

terceiros. Os direitos à proteção podem ter objetos variados, que abrangem desde a proteção 

contra situações de homicídio, até a proteção diante dos perigos do uso pacífico da energia 

atômica. Não se protegem apenas os direitos à vida e à saúde, mas todo e qualquer direito de 

natureza jusfundamental como, por exemplo, a dignidade, a liberdade, a família e a propriedade. 

Variam, também, as formas de proteção que podem se apresentar por meio de normas de direito 

penal, de normas procedimentais, de atos administrativos e, ainda, por meio de uma atuação 

concreta do Estado. 

 Um dever de proteção do Estado, de acordo com entendimento que se mostra majoritário 

na doutrina, só é passível de reconhecimento quando a ameaça ao direito fundamental for 

irreparável ou incontrolável. Este dever de proteção deve ser diretamente proporcional à posição 

ocupada pelo direito fundamental na escala de valores da ordem jurídica constitucional. 

 Em lição colhida da doutrina e do Tribunal Constitucional alemão e, aqui, seguida por 

Gilmar Mendes, pode-se estabelecer a seguinte classificação do dever de proteção do Estado: 

- Dever de proibição, que consiste no dever de proibir determinada conduta; 

 - Dever de segurança, que obriga o Estado a tomar medidas efetivas de proteção 

do indivíduo contra ataques de terceiros; 

                                                 
59 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales (trad. espanhola de Theorie der Grundrechte, por 
Ernesto Garzón Valdes). Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales, 1997, p.436. 
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 - Dever de evitar riscos, que justifica medidas positivas do Estado para prevenir ou 

evitar os riscos em geral para os cidadãos, sobretudo quanto ao desenvolvimento 

tecnológico. 

 Outro problema relevante, manifestado pela jurisprudência tedesca e mencionado por 

Sarlet, relaciona-se com a possibilidade de reconhecimento de um direito subjetivo à proteção. 

Neste ponto, menciona-se a necessidade de o Estado implementar, na sua função protetiva, 

medidas que alcancem um mínimo de eficácia, não havendo a exigência de uma exclusão 

absoluta da ameaça que se quer impedir.60

1.5.2.2.2.2 Direitos à participação na organização e procedimento 

 Os direitos referentes à organização e procedimento podem ser também reconduzidos às 

conseqüências da perspectiva objetiva dos direitos fundamentais. Nesse sentido, é preciso afirmar 

a íntima ligação entre os direitos fundamentais, a organização e o procedimento. Se é verdade que 

os direitos fundamentais dependem, para se tornarem efetivos, de certas estruturas 

organizacionais e procedimentos jurídicos adequados, também não é falsa a influência que os 

direitos fundamentais exercem na criação e formatação dessas estruturas e desses procedimentos, 

bem como na aplicação e interpretação das normas procedimentais. 

 Tanto assim que Peter Häberle agregou ao “status” ativo de Jellinek o que denominou de 

“status” ativo processual (“status activus processualis”), referindo-se justamente ao caráter 

                                                 
60 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
p.213. 
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procedimental dos direitos fundamentais, como uma espécie de devido processo legal dos direitos 

fundamentais.61

 Um dos grandes problemas relativos aos direitos à organização e ao procedimento diz 

respeito à identificação de seu objeto, que traduz suma importância na conceituação e delimitação 

desses direitos, principalmente porque, sob este título, podem ser enquadrados uma ampla gama 

de posições jurídicas fundamentais, e variar desde o direito a uma proteção judiciária efetiva até 

direitos a medidas estatais na esfera organizatória. Podem ser considerados direitos à emissão de 

determinadas normas procedimentais, bem como direitos à determinada interpretação e aplicação 

das normas fundamentais, reconhecendo-se natureza prestacional apenas a primeira categoria.62

 Com o objetivo de delimitar o objeto dos direitos à organização e ao procedimento, é 

preciso considerar a distinção entre a possibilidade de participação (no sentido de tomar parte 

em) na organização e no procedimento. Em outras palavras, entre direitos à instituição de 

estruturas organizacionais e à emissão de normas procedimentais. A expressão “direitos de 

participação na organização e procedimento” abrange ambas as categorias, razão pela qual ela é 

de nossa preferência. 

 Os direitos de participação na organização e procedimento são aqueles direitos 

fundamentais que dependem, para sua realização, de providências do Estado para criação de 

órgãos ou repartições, ou ainda, de medidas normativas (edição de normas) direcionadas ao gozo 

                                                 
61 HÄBERLE, Peter. Efectividad de los Derechos Fundamentales en el Estado Constitucional de los Derechos 
Fundamentales: Alemania, España, Francia e Italia, Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales, 1991, p. 167. 
62 Cf. ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales (trad. espanhola de Theorie der Grundrechte, por 
Ernesto Garzón Valdes). Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales, 1997, p.431. 
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de determinados direitos ou garantias, como, v.g., as garantias processuais-constitucionais 

(acesso à justiça, direitos de defesa, etc). 

 Nesse contexto, salienta-se a exclusão dos direitos de participação na organização e 

procedimento dos direitos e garantias processuais, característicos direitos de defesa, com algumas 

ressalvas que podem ser feitas, v.g., a inclusão do direito de acesso à justiça dentre os direitos 

prestacionais latu sensu. Esses direitos fundamentais necessitam da criação, por lei, de estruturas 

organizacionais, para que ganhem vida, além da exigência de edição de normas de caráter 

procedimental (e também de uma interpretação de base jusfundamental) para que ganhem 

eficácia e efetividade. Assim, por exemplo, o direito de acesso à justiça requer legislação que fixe 

a estrutura dos órgãos que vão prestar esse serviço, bem assim que estabeleça normas 

procedimentais que viabilizem o pedido de solução dos conflitos pelo Estado. Para que os 

indivíduos possam gozar desses direitos fundamentais, o Estado deve atuar, não de forma 

exclusiva mas, sobretudo, normativamente. 

 Ainda nessa linha de raciocínio, Gilmar Mendes recorda que “a liberdade de associação 

depende da edição de normas que disciplinem o direito de sociedade (constituição e organização 

da pessoa jurídica, etc.). A liberdade de exercício profissional exige a possibilidade de 

estabelecimento de vínculo contratual e pressupõe, pois, uma disciplina da matéria no 

ordenamento jurídico. O direito de propriedade não é sequer imaginável sem disciplina 

normativa”.63

                                                 
63 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade. São Paulo: Celso Batas 
Editor, 1998, p.45. 
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 Outro problema de ordem central relativo aos direitos de participação na organização e 

procedimento se refere à possibilidade de exigir-se do Estado a edição de leis e atos 

administrativos para criação de órgãos e estabelecimento de normas procedimentais, ou quaisquer 

medidas que visem a assegurar aos indivíduos a participação efetiva na organização e 

procedimento. Sobre o tema, não existe qualquer consenso na doutrina e jurisprudência nacionais 

ou estrangeiras. Pelo escopo e objetivos do presente trabalho, não se desenvolverá essa 

problemática específica, ressaltando-se que a jurisprudência do Tribunal Federal Constitucional 

alemão, em regra, tem decidido contrariamente ao reconhecimento dos direitos fundamentais a 

prestações jurídicas por parte do legislador, excepcionando-se, apenas, alguns casos.64

 Enfim, para que para que os indivíduos possam utilizar-se desses direitos o Estado deve 

atuar principalmente na esfera normativa (mas não exclusivamente), reconhecendo-lhe 

considerável margem de discricionariedade, dentro dos limites da razoabilidade. 

1.5.2.2.3 Direitos fundamentais a prestações em sentido estrito 

 De acordo com a classificação aqui adotada, mencionou-se os direitos prestacionais em 

sentido amplo (direitos à proteção e à organização e o procedimento) e em sentido estrito. Esses 

últimos, agora abordados, são normalmente identificados com os direitos a prestações materiais 

sociais do Estado, ou direitos fundamentais sociais. Não obstante a correta relação dos direitos 

fundamentais sociais com os direitos a prestações materiais, é certo que os primeiros não 

possuem apenas a dimensão prestacional, abrangendo também as liberdades sociais ou um “status 

negativus socialis” (na clássica acepção de Jellinek) e todas as posições jurídicas que podem ser 

                                                 
64 Cf. Nota de rodapé de SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005, p.217. 
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reconduzidas aos direitos de defesa. Da mesma maneira, os direitos a prestações materiais não se 

resumem aos direitos sociais prestacionais. 

 Importa consignar a correta identificação entre os direitos a prestações em sentido estrito e 

os direitos fundamentais sociais de natureza prestacional. Esses direitos sociais prestacionais 

objetivam a concretização da liberdade e igualdade reais e efetivas, por meio da compensação das 

desigualdades sociais. Para que isto se torne factível, é preciso uma atuação positiva do Estado, 

no sentido de assegurar a existência da igualdade material, que deve ser devidamente 

providenciada. Esses direitos a prestações sociais materiais resultam da concepção do Estado de 

Bem-Estar Social e são considerados direitos sociais por excelência65, e concebidos para atenuar 

ou eliminar as desigualdades de fato na sociedade e ensejar o gozo da liberdade efetiva por um 

maior número de pessoas. 

 Na história constitucional brasileira, também são considerados direitos fundamentais 

sociais as posições jurídicas ligadas ao direito do trabalho, especialmente porque as 

desigualdades econômicas e sociais e a disputa de classes, nessa seara, apresentam-se de uma 

maneira bastante clara e contundente, percebendo-se, todavia, que nem todos os direitos dos 

trabalhadores integram a categoria dos direitos sociais prestacionais.  

 Da mesma forma como ocorre no constitucionalismo português, os direitos fundamentais 

sociais de nossa Carta Constitucional não formam um grupo homogêneo, no que se refere ao seu 

conteúdo e forma de positivação, a começar da distinção já assinalada entre os direitos sociais de 

defesa e os de cunho prestacional. Todavia, é preciso afirmar a notória diferença que a 

                                                 
65 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: 
Livraria Almedina, 1987, p. 200. 
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Constituição portuguesa consagra quanto à natureza dos direitos sociais, econômicos e culturais 

(simplificadamente “direitos sociais”), em que o constituinte outorgou aos direitos de defesa de 

cunho negativo (direitos, garantias e liberdades) uma normatividade e força jurídica superiores 

aos dos direitos sociais, i.e., possuem regime jurídico diferenciado. Isso, contudo, não é sequer 

sustentável no âmbito do sistema constitucional positivo brasileiro, uma vez que a todos os 

direitos fundamentais são aplicados o mesmo regime jurídico, por não haver qualquer distinção 

no texto da Constituição de 1988. 

 De acordo com a doutrina majoritária, não existe um antagonismo inconciliável entre os 

direitos de defesa e os direitos sociais prestacionais, já que têm o mesmo tratamento na 

Constituição brasileira, e possuem caráter complementar e não excludente.  

Não se pode deixar de consignar, porém, que há uma certa diferença no que diz respeito à 

efetivação de ambos os grupos de direitos, já assinalada na esfera do direito internacional, desde 

o reconhecimento dos direitos sociais prestacionais no pacto internacional da ONU sobre direitos 

sociais, culturais e econômicos de 1966, particularmente no que diz respeito à constatação de que 

os direitos sociais, em geral, dependem de efetivação progressiva.  

Não obstante a identidade de regime jurídico e o caráter complementar que ostentam, a 

doutrina majoritária costuma apresentar diferenças substanciais entre os direitos de defesa e os 

direitos a prestações materiais, que não se limitam ao seu objeto (ações ou omissões estatais), 

mas que se apresentam também no plano da densidade normativa e modalidade de eficácia 

jurídica das normas que os consagram, constituindo fatores determinantes para o reconhecimento 
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de um direito subjetivo dos indivíduos a prestações materiais do Estado.66 Esse assunto será 

analisado com mais atenção posteriormente no capítulo III, que trata da eficácia jurídica dos 

direitos fundamentais sociais prestacionais. 

 Quando o Estado atua na realização jusfundamental de prestações materiais sociais, 

realiza tal mister na condição de Estado Social, com escopo de efetivar a (re)distribuição de 

riquezas e a justiça social. Com base nessas considerações de que o Estado de providência realiza 

as funções do Estado Social, pode-se excluir do âmbito dos direitos sociais os direitos 

prestacionais em sentido amplo, que corporificam atividades relativas ao Estado Liberal de 

Direito, sem qualquer participação quanto à redistribuição de bens e riquezas, razão pela qual 

devem ser associados aos direitos do “status positivus libertatis”, nos termos da classificação 

inspirada em Jellinek. 

 Uma parte da doutrina nacional67, inspirada nos juristas alemães, se refere à 

impropriedade da expressão direitos de participação atribuída aos direitos sociais prestacionais. 

Alega-se que só se pode reivindicar parte em alguma coisa que já existe, e não em algo que ainda 

precisa de realização futura. Por essa razão, a expressão “direitos de participação” indicando os 

direitos sociais prestacionais, apresentaria uma impropriedade porque não seria capaz de abarcar 

todos os direitos sociais de cunho prestacionais, mas somente os direitos derivados a prestações. 

Trata-se, portanto, de um conceito restrito de direitos prestacionais, que podem ser identificados 

com os direitos do “status positivus socialis” praticados pelo Estado social de Direito. 

                                                 
66 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
p.221. 
67 Neste sentido a referência feita por Ingo Sarlet, in: A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2005, p.223. 
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 Dentre as diversas classificações encontradas sobre os direitos a prestações sociais 

materiais, é importante assinalar aquela que distingue os direitos originários e derivados à 

prestações sociais, especialmente pela relevância que apresenta em matéria de eficácia e 

efetividade dos direitos fundamentais. Os direitos derivados a prestações necessitam de uma 

estrutura previamente concebida pelo Estado, de um sistema anterior de prestações sob a forma 

de órgãos, bens e serviços que devem possuir igual acessibilidade e disponibilidade por todos. 

Diferentemente, os direitos originários a prestações independem de qualquer medida estatal 

preliminar e são diretamente deduzidos (sindicáveis) das normas constitucionais que os 

consagram. 

 Cumpre ressaltar alguns pontos controversos que serão objeto de análise mais detalhada 

em espaço próprio quando for tratada especificamente a eficácia dos direitos prestacionais 

materiais sociais. O primeiro deles diz respeito à estreita ligação, interdependência e 

complementaridade das diversas categorias de direitos fundamentais. 

 Mesmo admitindo as diferenças funcionais que informam os tipos de direitos 

fundamentais, reconhece-se que tanto os direitos de defesa (negativos) possuem uma dimensão 

positiva, quanto os direitos a prestações podem possuir uma dimensão negativa. Exemplo 

clássico deste jogo dialético dos direitos fundamentais é o direito à moradia. De um lado ele 

requer a satisfação de necessidades materiais (fáticas) para construção das casas e implantação de 

sistemas sanitários, elétricos, etc; de outro, o direito à moradia na condição de direito de defesa, 

exige a sua proteção contra a intervenção indevida de terceiros, seja proveniente do Estado ou de 

particulares. 
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 Outra questão central, no estudo e desenvolvimento da problemática da eficácia dos 

direitos fundamentais, relaciona-se à questão dos custos dos direitos e a desmistificação do 

dualismo existente entre os direitos positivos e negativos, tese proposta pelos norte-americanos 

Cass Sunstein e Stephen Holmes. 

 Em seu livro, Holmes e Sunstein68 procuram desfazer a distinção absoluta que se faz entre 

os direitos positivos e negativos, trazendo diversas referências aos valores gastos pelos EUA na 

proteção de direitos tidos como negativos. Sustentam, em suma, que também os direitos 

negativos acarretam encargos financeiros de grande monta para o poder público (v.g., segurança 

pública e administração judiciária) sendo, portanto, também positivos. 

 Sarlet69 defende que a relação entre os direitos de cunho negativo e positivo pode ser 

traduzida como uma espécie de dualismo relativo caracterizado principalmente pela diferença do 

objeto e função entre as duas distinções, mas, em hipótese alguma, por uma lógica de exclusão e 

de antagonismo. As duas categorias seriam identificadas não como direitos negativos ou 

positivos, mas como dimensões negativas e positivas dos direitos fundamentais. Com efeito, é 

raro o juiz que questiona seriamente o direito de ir e vir, o direito à vida ou à propriedade, em 

razão de uma ausência de estrutura do Estado ou mesmo de uma escassez de recursos financeiros 

para concretizá-los. Ao revés, são incontáveis as decisões judiciais que negam a imediata 

aplicabilidade e sindicabilidade dos direitos a prestações materiais do Estado, com base nos 

argumentos antes colocados. 

                                                 
68 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. The Cost Of Rigths. Why Liberty Depends on Taxes. New York-
London: W.W. Norton & Company, 1999. 
69 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
p.221. 
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1.5.3 A definição utilizada no presente estudo 

 Depois de repassar a classificação dos direitos fundamentais prestacionais com base na 

teoria de Robert Alexy, cumpre gizar que a locução “direitos fundamentais sociais 

prestacionais” (ou “direitos fundamentais a prestações sociais”) é utilizada para designar 

especificamente os direitos a prestações materiais sociais do Estado previstos 

constitucionalmente (excluídas, portanto, as prestações normativas). 

 O estudo restringe-se ao caráter social dos direitos a prestações materiais estatais sem 

deixar der reconhecer, no entanto, que o problema da exigibilidade dos demais direitos 

prestacionais também constitui tarefa de tormentosa e complexa elucidação. A nossa opção, 

portanto, se deu meramente por uma questão de ordem metodológica70. Reconhece-se, ainda, que 

há direitos prestacionais de natureza liberal oriundos da conhecida primeira geração de direitos 

(certos direitos políticos, como o direito ao voto que prevê a instalação de urnas, confecção de 

cédulas de votação ou utilização de urnas eletrônicas mais recentemente, etc), que possuem 

também, mas não exclusivamente, uma dimensão reconhecidamente positiva, conforme se verá 

adiante. O estudo se circunscreve, todavia, aos direitos sociais cujo objeto é, preponderantemente 

(mas também não exclusivamente), uma prestação material a ser realizada pelo Estado. 

 Convém salientar, ademais, que se dará ênfase ao tratamento da eficácia dos direitos 

sociais prestacionais que se pode extrair diretamente da Constituição Federal, i.e., aqueles que 

decorrem diretamente da Carta Maior (conhecidos como “direitos originários a prestações”), e 

não à eficácia de direitos derivados, que constituem fruto da regulamentação infra-constitucional 

do legislador ordinário, concretizando a norma constitucional definidora de direitos 

                                                 
70 GOUVÊA, Marcos Maselli. O Controle judicial das omissões administrativas: novas perspectivas de 
implementação dos direitos prestacionais. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 11. 
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fundamentais. Ainda assim, não se deixará de mencionar, mesmo que secundariamente, os 

direitos derivados a prestações sociais materiais do Estado. 

 São espécies da categoria dos direitos fundamentais sociais prestacionais, por exemplo, o 

direito à saúde básica, à educação fundamental, à previdência e assistência social, dentre outros 

previstos na Constituição Federal. 

 Conquanto possa existir uma diversidade de terminologias possíveis e reconhecendo-se 

que o termo não é pacífico na doutrina, uma vez feitas as considerações acima, pretende-se, para 

fins desse estudo, tornar compreensível o fenômeno jurídico que se denomina “direitos 

fundamentais sociais prestacionais”. 

1.6 CONCLUSÃO 

 À guisa de encerramento e depois de tocar apenas em alguns dos aspectos da relevante e 

complexa teoria geral dos direitos fundamentais, parece-nos pertinente asseverar que o objetivo 

maior da assimilação dos direitos fundamentais pelo constituinte é o de torná-los eficazes jurídica 

e socialmente, pelo que se fala em eficácia jurídica e efetividade das normas de direitos 

fundamentais. 

 Sob essa perspectiva, não obstante todas as considerações e a devida relevância do 

aspecto jurídico que o tema traz, não se pode deixar de reconhecer a importância da questão 

política que a matéria revela. Há, portanto, uma inter-relação entre questões políticas, 

econômicas, sociais e culturais com a ordem jurídica. Também não há como esconder que o 
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jurídico encontra seus limites exatamente na realidade sócio-econômica e cultural de determinada 

sociedade. Na oportuna observação de Sarlet71, a efetividade dos direitos fundamentais em geral 

não se alcança com a mera vigência da norma e, portanto, não se resolve no plano do 

exclusivamente jurídico, transformando-se em um problema de uma verdadeira política dos 

direitos fundamentais. 

 Dessa forma, temos plena convicção de que apenas com a união de esforços e de vontade 

política de todos os setores que integram o Estado e a sociedade é que se chegará a um resultado 

satisfatório que resgate a dignidade da pessoa humana e lhe conceda condições mínimas para 

uma existência digna. É imprescindível que haja vontade política dos governos em todas as 

esferas, é preciso vontade política do Legislativo como um todo e é fundamental a vontade 

política do Judiciário, em todas as instâncias. Some-se a isso a conscientização, e uma 

permanente articulação de todos os setores da sociedade civil – cidadãos individualmente 

considerados e a sociedade organizada. 

 É preciso, por fim, resgatar a irrenunciável dimensão utópica e promocional dos direitos 

fundamentais reconhecidas por José Eduardo Faria. Partindo da concepção da utopia como 

“horizonte de sentido”, sustenta que a universalização e efetivação dos direitos fundamentais 

implica a implementação de programas emancipatórios, que pressupõe uma extensão da 

cidadania do plano exclusivamente político-institucional para os planos econômico, social, 

cultural e familiar, assegurando aos indivíduos o direito de influir nos destinos da coletividade72. 

                                                 
71 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
p.265. 
72 Cf. FARIA, José Eduardo. Democracia e governabilidade: os Direitos Humanos à luz da Globalização Econômica. 
In: J. E. Faria (Org.), Direito e Globalização Econômica. São Paulo: Malheiros, 1996, pp 154 e ss. 
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CAPÍTULO II: SOBRE A POSITIVIDADE E OS CUSTOS DOS DIREITOS 

2.1 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E EXIGIBILIDADE: OS DIREITOS 
NEGATIVOS E POSITIVOS 

Interessa ao presente estudo uma certa categoria de direitos fundamentais – os direitos 

fundamentais sociais prestacionais. Diante das inquietações em torno da controvérsia sobre quais, 

dentre os inúmeros direitos fundamentais, são dotados de exigibilidade ou sindicabilidade em 

sede jurisdicional, faz-se mister um breve exame acerca da classificação dos direitos 

fundamentais em positivos e negativos, sem qualquer pretensão de exaurir a matéria. Saliente-se, 

desde já, que não se pretende discutir as intrincadas e relevantes questões sobre a justificação ou 

fundamentação dos direitos fundamentais73. Interessa, no momento, como dito, a classificação 

dos direitos fundamentais em positivos e negativos e os desdobramentos que a mesma pode gerar 

quanto à eficácia jurídica dos direitos positivos (sociais) e negativos (direitos de liberdade). Tudo 

isso se faz, por suposto, sem perder de vista que nem todos os direitos sociais são 

preponderantemente positivos (obrigam exclusivamente a uma prestação material), e nem 

tampouco todos os direitos positivos constituem direitos sociais (existem direitos políticos, v.g., 

que obrigam a uma prestação material do Estado). 

                                                 
73 Sobre o tema BOBBIO destaca “que o problema grave de nosso tempo, com relação aos direitos do homem não 
era mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los” (BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. C. N. 
Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 25). A questão da fundamentação ainda pode ser encontrada nos 
diversos estudos que constam da obra coordenada por RICARDO LOBO TORRES: Teoria dos direitos 
fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 
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 Alguns autores atribuem a precedência da tipologia aludida a Isaiah Berlin, como fruto de 

prestigiada conferência realizada na Universidade de Oxford, no ano de 195874. Na ocasião, 

afirmou a divisão entre direitos fundamentais chamados “positivos” e direitos fundamentais 

“negativos” (nas palavras de Berlim, “liberdade positiva” e “liberdade negativa”). Contudo, 

conforme assevera Flávio Galdino75, no referido estudo, Isaiah Berlim não cuida das prestações 

positivas do Estado. Na verdade, trata da liberdade positiva no sentido de autogoverno e 

participação, sem salientar o caráter positivo dos referidos direitos. Corresponderia, em verdade, 

aos direitos à participação na organização e procedimento (direitos à prestações em sentido 

amplo) de acordo com a já adotada classificação de Alexy. 

2.2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A POSITIVIDADE E 
NEGATIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 Em razão da evolução histórica e das características dos direitos fundamentais formuladas 

a partir da necessidade ou não de prestações positivas do Estado para sua realização, a divisão 

entre os direitos fundamentais de liberdade e os direitos fundamentais econômicos ou sociais é 

associada aos direitos de cunho negativo e aqueles de caráter positivo, respectivamente. 

 Aqui, faz-se imprescindível ressaltar que a expressão “positivo” é utilizada para qualificar 

os direitos que não possuem qualquer relação com a fonte de onde os mesmos promanam. A 

reserva é importante, pois sabe-se que a expressão “positivo” é plurissignificativa e pode dar 

margem à confusões que se pretende evitar. Normalmente, associa-se ao “direito positivo” como 
                                                 
74 Assim o faz , por exemplo, BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Cidadania e res publica: a emergência dos direitos 
republicanos. In: Revista de Direito Administrativo. v. 208 (1997), pp. 147-181.  
75 GALDINO, Flávio. Introdução à Teoria dos Custos dos Direito: Direitos não nascem em árvores.  Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 149. 
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sendo um conjunto de normas válidas de determinado ordenamento jurídico. É objeto de outra 

dicotomia tratada pelas ciências jurídicas entre “direito positivo e direito natural”. Aqui, 

“positividade” conecta-se com o atuar do Estado dentro do campo material. 

 Dessa forma, os direitos de liberdade ou direitos negativos estariam “definitivamente 

marcados pelo traço da liberdade compreendida como não-impedimento, a chamada liberdade 

geográfica”, “significando um espaço de vida no qual a interferência de terceiros - particulares ou 

Estado – apenas ocorre se houver vontade do homem livre”76. Como decorrência dessa visão 

tradicionalista, os direitos de liberdade ou direitos negativos gozariam de plena eficácia jurídica e 

aplicabilidade, porquanto não dependeriam de regulamentação posterior. 

 Já os direitos sociais são usualmente identificados na condição de direitos positivos, em 

razão de que do Estado não se espera uma abstenção, mas uma ação concretizadora do direito 

fundamental em análise. Norberto Bobbio77, repassando a argumentação tradicional sobre esses 

direitos, assevera que “enquanto os direitos de liberdade nascem contra o superpoder do Estado – 

e, portanto com o objetivo de limitar o poder -, os direitos sociais exigem, para sua realização 

prática, ou seja, para a passagem puramente verbal à sua proteção efetiva, precisamente o 

contrário, isto é, a ampliação dos poderes do Estado”.  

 Nesse sentido, cumpre assinalar também o que diz José Reinaldo de Lima Lopes78: 

                                                 
76 LOPES, José Reinaldo de Lima. "Direito Subjetivo e Direitos Sociais: O Dilema do Judiciário no Estado Social de 
Direito. In: Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça, org. José Eduardo Faria. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 
126 e 128. 
77 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. C. N. Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p.72. 
78 LOPES, José Reinaldo de Lima. "Direito Subjetivo e Direitos Sociais: O Dilema do Judiciário no Estado Social de 
Direito. In: Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça, org. José Eduardo Faria. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 
129. 
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“Os novos direitos [sociais], que aliás nem são tão novos visto que já se 
incorporaram em diversas Constituições contemporâneas, inclusive brasileiras 
anteriores a 1988, têm características especiais. E esta consiste em que não são 
fruíveis ou exeqüíveis individualmente. Não quer isto dizer que juridicamente 
não possam, em determinadas circunstâncias, ser exigidos como se exige 
judicialmente outros direitos subjetivos. Mas, de regra, dependem para sua 
eficácia de atuação do Executivo e do Legislativo por terem caráter de 
generalidade e publicidade. Assim é o caso da educação pública, da saúde 
pública, dos serviços de segurança e justiça, do direito a um meio ambiente 
sadio, o lazer, a assistência aos desamparados, a previdência social, e outros 
previstos no artigo 6º, no artigo 7º, sem conta as disposições dos incisos do 
artigo 170, do artigo 182, do artigo 193, do artigo 225, e muitas outras 
espalhadas ao longo do corpo de toda a Constituição de 1988”. (grifos do 
original) 

 Assim, ficou assentada doutrinariamente a dicotomia ou cisão entre os direitos negativos e 

positivos. Os primeiros configuram os direitos da liberdade que não necessitam de qualquer 

interferência estatal, possuindo assento na própria Constituição, i.e., outorgam fruição imediata 

de benefícios e são passíveis de exigência, se acaso forem negados. Já os direitos sociais, que 

seriam positivos, necessitariam de recursos materiais e interposição legislativa para se fazerem 

eficazes, não sendo passíveis de fruição imediata. A distinção ficou assim colocada na doutrina, 

ressaltando-se que existem acirradas discussões sobre a possibilidade de se extrair direitos a 

prestações positivas diretamente da Constituição, assunto a ser melhor trabalhado mais adiante. 

 Ainda sobre a dicotomia direitos positivos/negativos, Sarlet acredita que a relação entre os 

direitos de cunho positivo e de cunho negativo pode, a despeito da conhecida indivisibilidade dos 

direitos fundamentais, se revelar como uma espécie de dualismo relativo e não absoluto, 

caracterizado por uma diferença de objeto e função entre as duas distinções, sem expressar uma 

lógica de antagonismo e exclusão79. 

                                                 
79 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
p.225. 



 73

 Na presente quadra de estudos, é possível destacar duas questões estritamente 

relacionadas à dicotomia direitos positivos/negativos construída doutrinariamente: a) a obrigação 

ou não de prestação material do Estado, atribuindo-se à expressão “direitos positivos” àqueles 

que reclamam prestação estatal para sua efetivação; b) os custos dessas prestações para o erário 

público, se estiver em discussão um direito positivo. Dessa forma, a omissão estatal no trato dos 

direitos negativos não gera custos para o erário, ao passo que as prestações materiais pertinentes 

aos direitos positivos criam despesas e oneram o poder público. Mais adiante ver-seá se estes 

pressupostos se confirmam diante da realidade prática e das construções doutrinárias mais 

recentes. 

 No contexto dessa dicotomia pode-se destacar as principais correntes doutrinárias que se 

formaram a respeito da exigibilidade dos direitos positivos e dos negativos: a dos que entendem 

serem exigíveis apenas os direitos negativos, que não demandam recursos (não se encontram sob 

a “reserva do possível” financeira), e independem de intermediação legislativa. Essa corrente 

nega eficácia aos direitos sociais, justamente por possuírem carga positiva; a dos que entendem 

que desfrutam do atributo da exigibilidade todos os direitos fundamentais consagrados na 

Constituição. Enxergam os direitos sociais com o mesmo nível dos direitos individuais80, 

decorrendo uns dos outros; e uma terceira corrente entende haver um núcleo essencial de direitos 

positivos ligados ao “mínimo existencial” ou “mínimo social” que seria sempre exigível, ficando 

os demais direitos sociais sob a “reserva do possível”. 

 Nessa terceira corrente está a posição de Ricardo Lobo Torres, segundo a qual é possível 

exigir-se prestações positivas de direitos sociais ligadas ao mínimo existencial. Para ele, há um 

                                                 
80 De acordo com as lições de  Paulo Bonavides, não há distinção de grau nem de valor entre os direitos sociais e os 
individuais. Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 595. 
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direito a condições mínimas de dignidade, que não é passível de intromissão do Estado, o qual 

possui ainda o dever de atuar positivamente no sentido de concretizar esses direitos. Esse mínimo 

existencial não tem conteúdo constitucional específico e vale para todo e qualquer direito, ainda 

que originalmente não-fundamental, considerado em seu sentido indispensável e inalienável. O 

autor associa as condições de liberdade do indivíduo ao mínimo necessário à existência, sem o 

qual cessariam as possibilidades de sobrevida, das quais nem os prisioneiros, os doentes mentais 

e os indigentes podem ser privados81. Na verdade, as prestações do mínimo social são aqui 

relacionadas ao “status positivus libertatis” e podem ser diretamente exigidas do Estado. É 

interessante e polêmico o posicionamento do autor quanto aos demais direitos sociais: 

“O ‘status positivus socialis’ é de suma importância para o aperfeiçoamento do 
Estado Social de Direito, sob a sua configuração de Estado de prestações e em 
sua missão de protetor dos direitos sociais e de curador da vida social, 
responsável pela previsão ou cura da existência (Daseinvorsorge para os 
alemães): compreende o fornecimento de serviço inessencial (educação 
secundária e superior, saúde, moradia, etc.) e as prestações financeiras em favor 
dos fracos, especialmente sob a forma de subvenções sociais. (...) O ‘status 
positivus socialis’, ao contrário do ‘status positivus libertatis’, se forma de 
acordo com a situação econômica conjuntural, isto é, sob a ‘reserva do possível’ 
ou na confomidade da autorização orçamentária”.82

 Como se verá adiante, essa distinção entre direitos positivos e direitos negativos é 

insuficiente e simplista para a realidade complexa dos nossos dias. 

                                                 
81 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário, volume III; os direitos 
humanos e a tributação: imunidades e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, pp. 141 e ss. 
82 Idem. O Orçamento na Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, pp. 133-134. 
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2.3 A DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS 
SOCIAIS PRESTACIONAIS  

 Discute-se na doutrina a natureza jurídica dos direitos fundamentais, que incluem, de 

acordo com a concepção ora proposta, os direitos sociais prestacionais. A nossa idéia concentra-

se na repercussão que pode trazer a adoção de determinada teoria para a eficácia jurídica dos 

direitos sociais, e não preocupar-se em expor todas as teorias detalhadamente.  

Ainda assim, é preciso dizer que são exploradas, com mais freqüência, as seguintes 

teorias: a) teoria liberal dos direitos fundamentais, segundo a qual os direitos fundamentais são 

concebidos como direitos de liberdade do indivíduo frente ao Estado, tratando-se de uma 

liberdade solta, sem estar atrelada a dados objetivos ou fins; b) teoria institucional dos direitos 

fundamentais, pela qual a liberdade juridicamente sem limites se transforma e é, agora, orientada 

à determinados interesses concretos e à realização da garantia objetivo-institucional da liberdade; 

c) a teoria axiológica dos direitos fundamentais que os define como um sistema de valores por 

meio dos quais os indivíduos atingem uma posição material. Tal como na teoria institucional, os 

direitos fundamentais são normas objetivas e não pretensões subjetivas dos indivíduos; d) na 

teoria democrático-funcional dos direitos fundamentais a liberdade passa a ser voltada a algo, 

orientada para a livre construção do processo democrático pelo cidadão enquanto membro da 

comunidade, o qual não poder dispor livremente de seus direitos, mas sempre na conformidade 

do interesse público; e) a teoria dos direitos fundamentais do Estado Social procura superar a 

idéia de liberdade meramente jurídica, substituída pela liberdade factual, por meio da realização 
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das prestações sociais pelo Estado. O Estado deve procurar os pressupostos sociais necessários 

para concretizar a liberdade dos direitos fundamentais83. 

 Peces-Barba Martinez explicita a especificidade dos direitos fundamentais que, no seu 

entender, geram direito subjetivo de natureza peculiar, diferentemente daqueles moldados à luz 

do direito privado, porque supõem vantagens adicionais para o conjunto dos homens, da 

sociedade e do Estado84. 

 Paulo Bonavides, por sua vez, adota uma nova teoria dos valores, sem deixar de 

reconhecer o caráter normativo dos direitos fundamentais. A Constituição deixa de ser um 

sistema de normas clássicas do positivismo para converter-se num sistema de valores e, em 

seguida, num sistema de princípios. A hermenêutica voltada para a subsunção e a metodologia 

dedutivista típicas do direito privado dão lugar a uma nova hermenêutica constitucional, 

principalmente indutiva, gerando conceitos novos como os de “concordância prática”, “pré-

compreensão” e “concretização”85. 

 Entende-se que os direitos fundamentais possuem natureza jurídica “sui generis”, 

completamente diferente daquelas categorias construídas com base no direito privado, o que 

também se aplica quando falamos de direitos fundamentais sociais prestacionais (direitos 

essencialmente positivos), mesmo porque estes são espécies daqueloutros. Não se apresentam 

como simples regras de estrutura do Estado, porque inegavelmente já se constatou a existência de 

direitos cujo objeto são prestações sociais positivas que obrigam o Estado a uma intervenção na 

                                                 
83 BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Teoría e Interpretación de los Derechos Fudamentales. In: Escritos sobre 
Derechos Fundamentales. Baden-Baden: Nomos, 1993, p.50 e ss. 
84 PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio. Derecho e Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1993, p. 324. 
85 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 584. 
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esfera dos indivíduos, o que seria impensável em se tratando de normas estruturais, em que 

haveria ausência de competência do Estado. Por outro lado, não se tratam apenas de meros 

valores jurídicos que representam o supedâneo do ordenamento, porque investem os indivíduos 

numa série de prerrogativas legítimas, no sentido de exigir determinadas condutas do Estado. 

 Assim, os direitos fundamentais possuem uma espécie de natureza mista, visto que são 

normas que moldam a estrutura do Estado e, ao mesmo tempo, asseguram direitos aos indivíduos. 

 Considerando, pois, a natureza jurídica peculiar dos direitos fundamentais, como foi 

exposto, vê-se que os direitos sociais prestacionais (que compõem aquela categoria e definidos na 

Constituição de 1988), a um só tempo, integram o arcabouço estrutural político-jurídico e 

ideológico do Estado (porque a Constituição os consagra expressamente como direitos 

fundamentais) e investem os indivíduos em certas posições jurídicas que legitimam determinadas 

pretensões positivas, com maior ou menor grau de determinação do conteúdo e dos efeitos 

pretendidos, conforme tenham sido insculpidos sob a forma de regras ou princípios.  

 Essa conclusão, quanto à natureza jurídica dos direitos fundamentais sociais prestacionais, 

é importante por demonstrar que os direitos fundamentais são capazes de gerar, a um só tempo, 

pretensões positivas e negativas, enfatizando-se que a pretensão positiva estará sempre presente, 

com maior ou menor grau de atuação do Estado, por maior que seja a dificuldade em visualizá-

las. Há o desdobramento dos direitos em pretensões de ação e de abstenção. Por isso, é 

insuficiente a divisão entre direitos positivos e negativos, especialmente porque não há uma 

dicotomia absoluta e excludente, mas relativa e complementar. 
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Possuem uma espécie de natureza jurídica mista porque o Estado tem que se abster, por 

um lado, pois os direitos fundamentais são normas da estrutura político-jurídica e ideológica que 

não toleram intervenção (sob esse aspecto são garantidas especialmente as liberdades). Por outro 

lado, deve atuar positivamente na área social, porque os direitos fundamentais também investem 

os indivíduos em certas prerrogativas que os legitima a cobrar certas condutas do Estado. Sobre o 

duplo papel que desempenham os direitos fundamentais, se farão breves considerações em 

momento oportuno. 

2.4 INSUFICIÊNCIA DA DISTINÇÃO ENTRE DIREITOS POSITIVOS E 
NEGATIVOS 

2.4.1 O duplo papel dos direitos fundamentais e da atuação do poder público 

 A teoria constitucional brasileira já reconhece que a simples repartição dos direitos 

fundamentais em positivos e negativos se revela incapaz de traduzir a complexidade das situações 

jurídicas inerentes aos direitos fundamentais, assim também como não é suficiente para 

determinar a eficácia dos aludidos direitos, especialmente aqueles de cunho social, objeto do 

presente estudo. 

 Em relação aos direitos fundamentais clássicos, por exemplo, admite-se que, em 

princípio, são direitos de satisfação imediata e podem ser, desde logo, exercidos pelos cidadãos, 

prescindindo de atuação do poder público. Porém essa constatação se faz apenas num primeiro 

momento e não resiste a uma análise um pouco mais profunda, porque o Estado não pode deixar 

de atuar no sentido de assegurar material e normativamente tais direitos, editando normas e 
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implantando políticas públicas para afirmação e proteção desses direitos que não exigiriam, em 

tese, mais do que a iniciativa do seu titular para se realizarem.  

Admite-se, nesse contexto, o duplo papel do poder público que deve abster-se por um 

lado, mas por outro lado, deve agir para estimular as iniciativas dirigidas à promoção dos direitos 

fundamentais clássicos (repartições públicas adequadas, educação para cidadania, etc) e também 

para garantir os pressupostos para o seu exercício (a inviolabilidade de domicílio pressupõe a 

existência de uma moradia, a liberdade de locomoção, nas grandes cidades, pressupõe um sistema 

de transporte público que realmente funcione, etc.).86

 Também quanto aos direitos sociais, é preciso considerar a dupla atribuição dos poderes 

constituídos no sentido de sua implementação. O direito à segurança definido no artigo 6º da 

Constituição Federal de 1988, por exemplo, pressupõe uma abstenção do Estado no sentido de 

não se intrometer indevidamente na liberdade de ir e vir garantida aos cidadãos. Por outro lado, é 

preciso que o mesmo Estado atue com ênfase na formulação de políticas públicas de segurança 

para a população, como, v.g., o adequado aparelhamento das polícias. 

 Estas considerações caminham no sentido do reconhecimento de que os direitos 

fundamentais podem gerar uma dupla pretensão perante poder público. Um único direito 

fundamental pode dar vazão a uma pretensão positiva e outra negativa ao mesmo tempo, 

enfatizando-se que a prestação positiva estará sempre presente, com maior ou menor grau de 

atuação do Estado, por maior que seja a dificuldade em visualizá-las, o que ocorre, v.g., quando a 

atuação do Estado acontece no sentido de assegurar a existência e fruição dos direitos 

                                                 
86 CLÈVE, Clèmerson Mèrlin. O Desafio da Efetividade dos Direitos Fundamentais Sociais. In: Revista da 
Academia Brasileira de Direito Constitucional (Anais do IV Simpósio Nacional de Direito Constitucional), Curitiba, 
2003, p. 290-300. 
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fundamentais pelo simples fato de existir uma estrutura estatal pronta para protegê-los por meio 

dos órgãos de fiscalização, do Judiciário, dos órgãos de segurança pública, etc. Caminham 

também no sentido de confirmar a insuficiência da distinção positivo/negativo, utilizada sempre 

para estabelecer diferentes graus de importância e exigibilidade entre os direitos sociais e 

individuais, considerando que estes últimos teriam a preferência sobre os primeiros por serem 

negativos (e exigirem apenas uma abstenção, em tese), dentre outras razões, o que não se sustenta 

diante das constatações concretas sobre a positividade e os custos dos direitos.  

 A insuficiência da dicotomia direitos positivos e negativos se revela, portanto, sob duas 

maneiras: a primeira delas, já analisada, refere-se à dupla atribuição do Estado para assegurar 

esses direitos. O Estado não pode ser somente negativo ou abstensionista (é o que se diz quanto 

aos direitos ditos negativos ou de liberdade) porque, mesmo quanto aos direitos negativos, é 

preciso uma prestação material dos poderes públicos para assegurá-los. Também não pode o 

Estado simplesmente prover os recursos necessários à concretização dos direitos sociais, senão 

também abster-se de intervir na esfera jurídica de seus titulares. 

 Outra manifestação da insuficiência da dicotomia positivo/negativo diz respeito à 

necessária consideração dos custos dos direitos. Adiante se verá que nenhum direito se apresenta 

puramente negativo (tampouco os direitos clássicos de liberdade), sem gerar a necessidade de 

qualquer gasto pelo Estado. 

2.4.2 A necessária consideração dos custos ou da positividade dos direitos e a 
incorporação de todos os direitos às opções dadas às escolhas trágicas 

 A insuficiência da distinção entre direitos positivos/negativos também se revela em razão 

da necessária consideração dos custos de todos os direitos, que passou a ser considerada com 
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mais atenção pelos juristas a partir da obra de Holmes e Sunstein denominada “The Cost of 

Rights”87 e publicada em 1999, na qual os autores procuram realizar a desmistificação do 

dualismo absoluto existente entre os direitos positivos e negativos. 

 Em seu livro, Holmes e Sunstein88 procuram desfazer a distinção absoluta que se faz entre 

os direitos positivos e negativos, trazendo diversas referências aos valores gastos pelos EUA na 

proteção de direitos tidos como negativos. Na obra, há um objetivo fundamental que é o de 

demonstrar que todos os direitos são positivos e, portanto, demandam algum tipo de prestação 

pública (em última análise do Estado) para sua efetivação. Sustentam, em suma, que também os 

direitos negativos acarretam encargos financeiros de grande monta para o poder público (v.g., 

segurança pública e administração judiciária) sendo, portanto, também positivos. Os autores 

procuram afirmar a tese central de que inexistem direitos ou liberdades puramente privadas, mas 

antes o exercício de todo e qualquer direito ou liberdade depende essencialmente e em grande 

medida das instituições públicas, sendo, por conseguinte, públicos e custosos. Essas conclusões 

implicam um grande choque para a sociedade americana da qual são oriundos, já que o “reino 

privado” tão exaltado pela sociedade americana, é criado e sustentado pela ação pública. 

Comprovando-se que os custos são indispensáveis à caracterização dos direitos, os autores 

afirmam que todos os direitos são positivos. 

 Há duas razões principais para que as questões relacionadas aos custos dos direitos sejam 

simplesmente ignoradas pelo pensamento jurídico. Em primeiro lugar, a ignorância sobre os 

custos dos direitos encobre as discussões sobre as opções políticas e econômicas subjacentes 

tomadas pelos poderes públicos. Pensar que alguns direitos não possuem nenhum custo permite o 
                                                 
87 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. The Cost Of Rigths. Why Liberty Depends on Taxes. New York-
London: W.W. Norton & Company, 1999. 
88 Idem, ibidem. 
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estabelecimento de uma orientação conservadora de proteção máxima de tais direitos, usualmente 

os individuais de liberdade e propriedade, em detrimento dos direitos sociais. Em segundo lugar, 

porque os defensores de direitos humanos também parecem querer deixar a questão de lado, com 

medo de que a consciência e as discussões a esse respeito diminuam o compromisso com a 

respectiva proteção. Na verdade, a aferição dos custos dos direitos abre espaço para uma maior 

qualidade nas escolhas públicas, permite definir melhor onde gastar os recursos escassos89. 

 Sabe-se que a importação acrítica de idéias e teorias pode causar grandes prejuízos ao 

Direito pátrio. A importação dos institutos jurídicos pressupõe a análise prévia da 

compatibilidade das idéias ao sistema jurídico e à realidade fática do local onde se quer 

implementá-las. No caso em tela, a importação da teoria dos custos dos direitos não parece 

constituir qualquer problema. Na verdade, trata-se da observação de um fenômeno comum e não 

propriamente da importação de um modelo pronto e acabado, sendo possível reconhecer, também 

entre nós, que todos os direitos fundamentais são positivos, ao menos em algum grau, e 

demandam prestações estatais materiais. 

 Normalmente se considera que os direitos de liberdade consistem em pura obrigação de 

não fazer, i.e., uma abstenção sem quaisquer custos, quando na verdade eles sempre contêm uma 

atuação positiva. Esta compreensão se explica porque na esfera privada é possível conceber uma 

obrigação como sendo apenas uma obrigação negativa, especialmente na análise de uma relação 

jurídica simples, que impede a ação ou impõe a abstenção total do indivíduo.  

                                                 
89 GALDINO, Flávio. O Custo dos Direitos. In: TORRES, Ricardo Lobo. Legitimação dos direitos humanos. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2002, pp. 188 e 189. 



 83

No caso da esfera pública de atuação do Estado, as relações são sempre complexas e 

positivas, implicando custos altos, sendo a utilização dos exemplos do direito privado 

inadequados para realizar a distinção direitos positivos/negativos. O direito de propriedade, em 

seu aspecto público, v.g., impõe ao Estado uma série de deveres de atuação positiva para garantir 

a sua fruição e proteção perante o próprio Estado e os particulares. Por isso, há inadequação dos 

esquemas formulados a partir de categorias privadas. Na esfera pública inexistem direitos 

puramente negativos90. Esta construção teórica que não reconhece que o Estado é essencialmente 

prestador decorre da necessidade de procurar-se garantir a coerência do argumento liberal-

individualista. 

 Como conseqüência de tal afirmação, tem-se que os fundamentais clássicos (as 

liberdades) também integram o rol das opções dadas às escolhas trágicas91 que devem ser 

tomadas pelo poder público, quando há colisão de direitos fundamentais e escassez de bens e 

recursos. Costuma-se dizer que somente os direitos sociais a prestações materiais estão sujeitos à 

limitação financeira conhecida por “reserva do possível” e entregues às escolhas trágicas, ficando 

os direitos de liberdade fora deste alcance, como se fossem efetivados independentemente 

daqueles. A afirmação, contudo, não deve prevalecer porque se é certo considerar que todos os 

direitos na esfera pública são positivos, é forçoso reconhecer que os direitos individuais integram 

também o rol dado às escolhas trágicas públicas, podendo ceder espaço para os direitos sociais 

prestacionais. Não obstante, é possível encontrar, na doutrina, opinião que considera os direitos 

individuais de liberdade e igualdade como condições internas da democracia, i.e., elementos 

                                                 
90 GALDINO, Flávio. Introdução à Teoria dos Custos dos Direito: Direitos não nascem em árvores. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 227 
91 Sobre a temática Cf. CALABRESI, Guido et BOBBIT, Philip. Tragic Choices - The Conflicts society confronts 
in the allocation of tragically scarces resources. New York/London: W. W. Norton & Company, 1978. 
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essenciais da definição dela, cuja falta em um regime real implica ser considerado como não-

democrático92. 

 A doutrina e os tribunais têm admitido, mesmo implicitamente , que os direitos 

individuais possuem um custo, quando reconhecem as indenizações para assegurar os direitos 

desta natureza93. 

 A verificação dos custos e da positividade dos direitos impede que se faça uso ideológico 

da distinção entre direitos positivos/negativos, como sói acontecer. Esse uso ideológico impede 

que, identificados os custos, também os direitos individuais, em certos casos e depois de 

ponderadas as circunstâncias, possam ser sacrificados em detrimento dos direitos sociais a 

prestações materiais. 

 A aceitação da positividade de todos os direitos fundamentais permitirá a realização de 

uma escolha cada vez mais criteriosa do poder público entre a proteção da propriedade privada ou 

da pertinente e mais relevante prestação de saúde ou de educação, que podem, aliás, se 

apresentarem menos custosas, e decerto mais necessárias. 

 Dessa maneira, depois de evidenciado que todo direito possui um custo, a opção pela 

eficácia direta positiva e efetividade independe de sua classificação como direito individual, 

direito de defesa ou direitos social. Em outras palavras, a categorização dos direitos em positivos 

                                                 
92 BOVERO, Michelangelo. Democracia y derechos fundamentales. In: Isonomía. n° 16, 2002, pp. 21-38. 
93 Assim o STJ já decidiu: “Em caso de prisão indevida, o fundamento indenizatório da responsabilidade do Estado 
deve ser enfocado sob o prisma de que a entidade estatal assume o dever de respeitar, integralmente, os direitos 
subjetivos constitucionais assegurados ao cidadão, especialmente o de ir e vir” (STJ, Primeira Turma, RE 220982 – 
RS, relator Ministro José Delgado, julgado em 22.02.2000 por maioria). 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/90250622101470717765679/isonomia16/isonomia16_02.pdf


 85

e negativos, nesse contexto, apresenta escassa ou nenhuma utilidade prática para informar e 

orientar as escolhas públicas. 

 Alfim, constatamos que indubitavelmente a doutrina e a jurisprudência pátria terão dado 

um grande passo na direção da resolução dos mais graves dos nossos problemas, quais sejam, as 

condições sociais para uma vida digna dos cidadãos brasileiros, se passarem a reconhecer que 

também os direitos individuais de liberdade consagram despesas vultosas e também estão sujeitos 

a uma alegada “reserva do possível” (limitação financeira do Estado). 

2.5 APORTES PARA A SUPERAÇÃO DOS CUSTOS DOS DIREITOS 
COMO MEROS ÓBICES À EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES 
SOCIAIS JUSFUNDAMENTAIS 

 Outra conseqüência importante, que se vislumbra a partir da consideração dos custos de 

todos os direitos, além de todos eles integrarem as escolhas trágicas do poder público, é a de que 

os citados custos não devem ser encarados apenas como obstáculos à realização dos efeitos 

pretendidos pelas normas de direitos fundamentais sociais prestacionais. 

 Na verdade, os custos dos direitos apresentam dupla faceta. Podem ser vistos como 

óbices, ou considerados pressupostos94. A visualização dos custos, como meros óbices, atende a 

uma necessidade ideológica ultrapassada que domina o pensamento jurídico também aqui no 

Brasil, conforme já salientado no ponto anterior. É preciso mudar essa perspectiva, passando a 

                                                 
94 GALDINO, Flávio. Introdução à Teoria dos Custos dos Direito: Direitos não nascem em árvores. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 234. 
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trabalhar os recursos econômicos como pressupostos necessários e suficientes à realização dos 

direitos. 

 A noção de custos como meros óbices têm uma certa utilidade, na medida em que permite 

a identificação dos obstáculos a serem superados, mas ainda guardam uma concepção de custos 

como algo exterior à realização dos direitos. Nesse sentido, fala-se em “exaustão dos recursos 

orçamentários” como um fenômeno praticamente sem solução. Refere-se à ausência de suporte 

financeiro para concretizar determinados direitos, sob um ponto de vista equivocado. Assim, 

quando se diz que o orçamento público não pode suportar determinada despesa reservada à 

efetivação de direitos fundamentais sociais prestacionais, aponta-se necessariamente para um 

orçamento determinado. Ora, os recursos públicos são captados de modo contínuo e permanente, 

de maneira que, a rigor, nunca são completamente exauridos. Dessa forma, não haveria qualquer 

razão para negar que um outro orçamento posterior assumisse a despesa em questão. Ainda 

assim, o argumento da exaustão orçamentária ainda continua sendo um meio colocado para 

frustrar a proteção dos direitos fundamentais sociais prestacionais. 

 Na verdade concreta, deve entender-se que o que frustra a eficácia de qualquer dos 

direitos fundamentais não é a exaustão de um determinado orçamento, mas a opção política que 

se faz de não gastar dinheiro com determinado direito fundamental. Portanto, se houver governos 

com orientação política liberal, a tendência natural é a de aplicar os recursos escassos nos 

fundamentais individuais clássicos, como liberdade e propriedade. Já os governos mais 

progressistas e populares se inclinariam, naturalmente, para as opções voltadas aos direitos 

sociais a prestações materiais básicas da população. O argumento da exaustão serve, tão-somente, 
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para mascarar as escolhas trágicas do poder público que tenha deixado de fora a consideração de 

determinado direito fundamental reivindicado. 

 Essa discussão é importante para o nosso estudo porque desfaz o engano de que apenas os 

direitos sociais necessitam de recursos financeiros, principal tese colocada para deixar de se lhe 

atribuir eficácia. No entanto, esse argumento cai por água abaixo quando se reconhece que 

também os clássicos direitos de liberdade possuem custos e que integram o rol das escolhas 

eminentemente políticas que devem ser tomadas considerando a limitação de recursos existentes. 

 Por fim, é forçoso concluir que os custos devem integrar previamente a concepção de 

direito fundamental, i.e., os custos devem ser considerados num primeiro momento e trazidos 

para dentro do conceito de direitos fundamentais. 

2.6 CONCLUSÃO 

Ficou inicialmente assentada doutrinariamente a dicotomia ou cisão entre os direitos 

negativos e positivos. Os primeiros configuram os direitos da liberdade que não necessitariam de 

qualquer interferência estatal, possuindo assento na própria Constituição, i.e., outorgam fruição 

imediata de benefícios e são passíveis de exigência, se acaso forem negados. Já os direitos 

sociais, que seriam positivos, necessitariam de recursos materiais e interposição legislativa para 

se fazerem eficazes, não sendo passíveis de fruição imediata. 

Contudo, esta distinção se mostrou demasiado simples e insuficiente para a realidade 

complexa dos direitos fundamentais. A insuficiência da dicotomia direitos positivos e negativos 
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se revela, portanto, sob duas maneiras: a primeira delas conecta-se com a dupla atribuição do 

Estado para assegurar esses direitos. O Estado não pode ser somente negativo ou abstencionista 

(é o que se diz quanto aos direitos ditos negativos ou de liberdade) porque, mesmo quanto aos 

direitos negativos, é preciso uma prestação material dos poderes públicos para assegurá-los. 

Também não pode o Estado simplesmente prover os recursos necessários à concretização dos 

direitos sociais, senão também abster-se de intervir na esfera jurídica de seus titulares. Assim, os 

direitos fundamentais podem gerar uma dupla pretensão perante poder público. Um único direito 

fundamental pode dar vazão a uma pretensão positiva e outra negativa ao mesmo tempo, 

salientando-se que a prestação positiva estará sempre presente, com maior ou menor grau de 

atuação do Estado, por maior que seja a dificuldade em visualizá-las, o que ocorre, v.g., quando a 

ação do Estado acontece no sentido de assegurar a existência e fruição dos direitos fundamentais 

pelo simples fato de existir uma estrutura estatal pronta para protegê-los por meio dos órgãos de 

fiscalização, do Judiciário, dos órgãos de segurança pública, etc. 

 Outra manifestação da insuficiência da dicotomia positivo/negativo diz respeito à 

necessária consideração dos custos dos direitos. Viu-se que nenhum direito se apresenta 

puramente negativo (tampouco os direitos clássicos de liberdade), sem gerar a necessidade de 

qualquer gasto pelo Estado. Nesse sentido orienta-se  Flávio Galdino: 

“Verificando-se que os custos serão, então, indispensáveis à 
caracterização dos direitos – entendidos como situações a que o direito 
‘concede’ determinados remédios (jurídicos, portanto), os autores [Holmes e 
Sunstein] afirmam que TODOS OS DIREITOS SÃO POSITIVOS. 

Para tanto, contudo, reconhecem eles, é preciso ultrapassar a sólida 
barreira erguida pelo senso comum acerca dos direitos, consoante a qual os 
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direitos fulcrados diretamente na liberdade seriam puramente negativos, não 
demandando qualquer prestação estatal positiva para sua efetivação”95. 

Na verdade, os custos dos direitos apresentam dupla faceta. Podem ser vistos como 

óbices, assim como podem ser considerados pressupostos96. A visualização dos custos como 

meros óbices atende a uma necessidade ideológica conservadora que domina o pensamento 

jurídico também aqui no Brasil. Considerá-los meros óbices tem como conseqüência encarar os 

custos, ainda, como um elemento externo ao conceito dos direitos, o que não corresponde a uma 

posição adequada. É preciso inverter a lógica e reconhecer os recursos econômicos como 

pressupostos, que tornam viável a realização dos direitos fundamentais, especialmente aqueles 

que se reservam aos indivíduos mais carentes – os direitos fundamentais sociais prestacionais. 

Subjacente ao pensamente dos custos como meros óbices está o argumento da “exaustão 

orçamentária” do recursos, empregado apenas como desculpa para a negação da efetividade dos 

direitos, em regra, de cunho social. Na verdade concreta, deve entender-se que a razão para 

frustrar a eficácia de qualquer dos direitos fundamentais não é a exaustão de um determinado 

orçamento, mas a opção política que se faz de não gastar dinheiro com determinado direito 

fundamental. 

Por fim, diante do que foi exposto, é forçoso concluir que os custos devem integrar 

previamente a concepção de direito fundamental, i.e., eles devem ser considerados num primeiro 

momento e trazidos para dentro do conceito de direitos fundamentais. 

                                                 
95 GALDINO, Flávio. O Custo dos Direitos. In: TORRES, Ricardo Lobo. Legitimação dos direitos humanos. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2002, p. 188 
96 Idem. Introdução à Teoria dos Custos dos Direito: Direitos não nascem em árvores. Rio de Janeiro: Lúmen 
Júris, 2005, p. 234. 
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 Duas conclusões são evidentes: a primeira, parte do princípio segundo o qual todos os 

direitos, na esfera pública, são em algum grau positivos. Por isso, é forçoso reconhecer que os 

direitos individuais integram também o rol dado às escolhas trágicas públicas, bem como também 

se submetem ao argumento da “reserva do possível”, que se verá adiante. A segunda, no sentido 

de que os custos igualmente compõem a dinâmica dos direitos, integrando-se em seu conceito 

essencial, e não são uma realidade apartada e exterior à natureza desses mesmos direitos 

fundamentais. 
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CAPÍTULO III: EFICÁCIA JURÍDICA E APLICABILIDADE IMEDIATA 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS PRESTACIONAIS. 

3.1 PRESSUPOSTO TEÓRICO E PRÁTICO: OS DIREITOS SOCIAIS 
COMO DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Como ponto de partida de nossa análise sobre a eficácia jurídica e aplicabilidade imediata 

no presente capítulo, defende-se que os direitos sociais são autênticos direitos fundamentais, à luz 

dos dispositivos engendrados na Carta Maior, bem como sob a perspectiva da fundamentalidade 

material que os direitos sociais possuem. 

 Em primeiro lugar, a Constituição brasileira de 1988 acolheu-os expressamente em 

capítulo próprio sob a epígrafe “Direitos Sociais”, localizado no Título II que agasalha os 

“Direitos e Garantias Fundamentais”. Este aspecto denota, por si só, a intenção do legislador 

constituinte de atribuir “status” de verdadeiros direitos fundamentais aos direitos sociais, 

afastando-se, portanto, da tradição anterior do constitucionalismo pátrio que, desde 1934, 

costumava abrigar parte desses direitos no título “da ordem econômica e social”, imprimindo-lhes 

grau reduzido de eficácia, sobretudo porque eram consagrados eminentemente sob a forma de 

normas programáticas97. A eficácia das normas sociais de cunho programático será tratada no 

ponto 3.6.4, ainda neste capítulo.  

 De acordo com o prisma da fundamentalidade material que ostentam, também é possível 

afirmar que os direitos sociais são direitos fundamentais. De acordo com uma interpretação ética 

dos direitos fundamentais, calcada em valores intrínsecos à racionalidade humana, 
                                                 
97 SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Fundamentais Sociais na Constituição de 1988. In: Revista Diálogo 
Jurídico, Ano I, Vol. I, n° 1, 2001, p. 47. 
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compreendem-se os direitos sociais como essenciais e inafastáveis e, por conseguinte direitos 

fundamentais. Confirmando tal ponto de vista, o jurista espanhol Peces-Barba98 afirma que 

“En la organización práctica de derechos económicos e sociales, como el 
derecho a la educación e a la protección de la salud, se equipara a estos derechos 
con los individuales, civiles e políticos, e se les sitúa en la universalidad como 
punto de partida.” 

 Verifica-se, assim, que a questão não se restringe a sua positivação na Constituição de 

1988, uma vez que os direitos fundamentais sociais apresentam também características de 

universalidade e encontram-se no mesmo patamar de valor das liberdades individuais, 

especialmente no que diz respeito ao constitucionalismo pátrio. 

3.2 OBRIGATORIEDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: 
PRODUÇÃO DE EFEITOS E EXIGIBILIDADE DAS NORMAS QUE 
PREVÊEM DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS PRESTACIONAIS 

 Este tópico objetiva asseverar a imperatividade dos direitos fundamentais sociais 

prestacionais e contribuir para formar a consciência jurídica pátria sobre a obrigatoriedade desses 

mandamentos, conquanto isso possa parecer demasiadamente óbvio. A propósito da eficácia das 

normas constitucionais sobre a justiça social, colaciona-se a posição de Celso Antônio Bandeira 

de Mello: 

“Finalmente, este tipo de investigação concorre ou pode concorrer na 
composição e estratificação de uma consciência jurídica nacional em torno da 
obrigatoriedade de certos mandamentos que parecem votados a um permanente 
oblívio. Muitas regras atinentes à Justiça Social correm o risco de persistirem 

                                                 
98 MARTÍNEZ, Gregório Peces-Barba. La Universalidad de los Derechos Humanos. 
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letra morta se não forem avivadas pelas práticas dos Poderes Públicos e 
especialmente pela prática jurisprudencial99”. 

 É preciso, pois, determinar a força normativa de certos preceitos constitucionais que 

possam parecer, à primeira vista, inúteis e despidos de obrigatoriedade. Com isso, atribui-se à 

Constituição e aos dispositivos nela encetados a natureza de norma jurídica dotada de todos os 

atributos e características comuns a tal espécie. 

 A norma jurídica em geral e, sobretudo as normas constitucionais, têm por escopo 

produzir algum efeito no mundo dos fatos. A nota distintiva das normas jurídico-constitucionais 

das demais normas sociais (normas morais, religiosas, etc) é justamente a capacidade de impor 

coativamente a produção dos seus efeitos, ou ainda, de associar algum tipo de conseqüência ao 

descumprimento da norma, que provoque, mesmo que substitutivamente, a realização do efeito 

inicialmente previsto ou um equivalente. Isso corresponde ao que Karl Larenz chamou de 

“ordenação de vigência100” ou, em outras palavras, diz respeito à eficácia jurídica, por meio da 

qual, a norma jurídica possui a capacidade de ver produzidos os efeitos por ela almejados, os 

quais, na ocasião de serem desrespeitados, podem ser exigidos perante o Poder Judiciário. A 

Constituição possui a tarefa de traduzir os anseios sociais de determinada época em regras 

escritas e imperativas, constituindo preceitos obrigatórios para todos os órgãos públicos e 

também para os particulares. Assim como diz Celso Antônio Bandeira de Mello101:  

“A Constituição não é um simples ideário. Não é apenas expressão de anseios, 
de aspirações, de propósitos. É a transformação de um ideário, é a conversão de 

                                                 
99MELLO, Celso Antônio Bandeira de Mello.  Eficácia das Normas Constitucionais sobre Justiça Social. In: 
RDP, NO. 57-58 (1981), p. 233. 
100 LARENZ, Karl. Metodología da Ciência do Direito. Trad. José de Souza e Brito e José Antonio Veloso. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, p.214, 1969. 
101 MELLO, Celso Antônio Bandeira de Mello.  Eficácia das Normas Constitucionais sobre Justiça Social. In: 
RDP, NO. 57-58 (1981), p. 236 e 237. 
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anseios e aspirações em regras impositivas. Em comandos. Em preceitos 
obrigatórios para todos: órgãos do Poder e cidadãos. 

(...) 

Uma vez que a nota típica do Direito é a imposição de condutas, compreende-se 
que o regramento constitucional é, acima de tudo, um conjunto de dispositivos 
que estabelecem comportamentos obrigatórios para o Estado e para os 
indivíduos. Assim, quando dispõe sobre a realização da Justiça Social – mesmo 
nas regras chamadas programáticas – está, na verdade, imperativamente, 
constituindo o Estado brasileiro no indeclinável dever jurídico de realizá-la.” 

 Dessa forma, é possível identificar esses aspectos iniciais e elementares das normas 

jurídico-constitucionais que definem direitos fundamentais sociais prestacionais: a 

imperatividade da produção dos efeitos pretendidos e, em caso de desatendimento, a 

exigibilidade dos mesmos perante o Poder Judiciário.  

 Parece desnecessário afirmar que aqui se defendem as mesmas possibilidades quanto aos 

direitos fundamentais sociais prestacionais previstos na Constituição Federal. Afinal, se possuem 

a natureza de norma constitucional de direitos fundamentais conclui-se, então, lógica e 

materialmente, que os direitos sociais também gozam de tais características essenciais. 

 Nas linhas que se seguem, o desafio que se enfrenta é o de perquirir em que medida será 

possível exigir-se dos poderes públicos e, em última análise do Poder Judiciário, a concretização 

dos direitos fundamentais sociais prestacionais. De saída, é preciso identificar a modalidade da 

eficácia jurídica atribuída a tais direitos para, em seguida, observar que, regra geral, a eficácia 

jurídica consubstancia-se na criação de um direito subjetivo ao destinatário do benefício 

pretendido ou àquele que seria abrigado pelos efeitos da norma e não o foi, de maneira que o 

mesmo possa exigir judicialmente a realização desses efeitos. 
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 No entanto, nem sempre será possível exigir a realização da plenitude dos efeitos 

pretendidos pelas normas constitucionais que revelam a sua fundamentalidade por meio de uma 

prestação material social do Estado, por inúmeras razões de ordem teórica e prática, aviltando-se 

o desafio de procurar superar os obstáculos que se interpõem. Nesses casos, o ordenamento 

desenvolve modalidades específicas de eficácia jurídica, que são identificadas com relação a cada 

norma e a cada caso concreto. O estudo das modalidades de eficácia jurídica associada às normas 

constitucionais de direitos sociais prestacionais será objeto específico de tópico que será 

abordado mais à frente. 

3.3 CATEGORIAS DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS QUANTO À 
EFICÁCIA JURÍDICA 

 Como neste capítulo trata-se da eficácia jurídica dos direitos fundamentais sociais 

prestacionais, é interessante explanar, mesmo que resumidamente, as diversas categorias das 

normas constitucionais quanto à eficácia, apresentadas pelas correntes de pensamento doutrinário 

com mais freqüência. Posteriormente, ter-se-á uma visão mais aclarada sobre as modalidades de 

eficácia jurídica inerentes aos direitos sociais de cunho prestacional. 

 Na maioria das vezes, o critério utilizado pelos autores diz respeito à densidade normativa 

e à capacidade de produzir efeitos de forma autônoma, independentemente de intervenção do 

legislador ordinário, sobretudo, no contexto das classificações colocadas pela doutrina mais 

abalizada e descritas a seguir. 



 96

 De acordo com a classificação tradicional da doutrina norte-americana do início do século 

XX, as normas constitucionais podem ser expressas sob a forma de normas auto-aplicáveis (self-

executing), ou seja, capazes de produzir efeitos independentemente da atuação do legislador, em 

razão da exatidão de seu conteúdo e sob de normas não auto-aplicáveis (non self-executing), que 

não possuem condições de produzir os seus efeitos de maneira autônoma. 

 Em seguida, autores como Meirelles Teixeira passaram a admitir, mesmo no caso das 

normas não auto-aplicáveis, ser possível alguma forma de aplicação como, por exemplo, a 

eficácia negativa que caracteriza as ditas normas programáticas. Assim, o citado autor, apresenta 

uma classificação compreendendo normas de eficácia plena (que produzem seus efeitos 

essenciais desde a sua promulgação) e as normas de eficácia reduzida ou limitada, divididas em 

programáticas e de legislação. Essa última espécie não produz os seus efeitos essenciais por si só, 

atribuindo total ou parcialmente essa tarefa ao legislador ordinário, ainda que se reconhecesse a 

aludida eficácia negativa ou mesmo a influência que a norma exerce quando da interpretação e 

aplicação de outras normas102. 

 José Afonso da Silva, partindo do mesmo critério de normatividade ou completude da 

norma constitucional e sua capacidade de produzir efeitos difundiu, por todo o país, a sua já 

clássica sistematização tripartida: a) normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade 

imediata; b) normas constitucionais de eficácia contida e aplicabilidade imediata e c) normas 

                                                 
102 TEIXEIRA, J.H. Meirelles. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 316 
e ss. 
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constitucionais de eficácia limitada ou reduzida, que dependem da interpositio legislatoris para a 

produção de seus principais efeitos103. 

 Procurando registrar novos critérios classificatórios, Celso Ribeiro Bastos e Carlos Aires 

de Brito partem de dois elementos distintos, mas o critério fundamental continua sendo o mesmo. 

Os dois elementos distintivos são o modo de incidência da norma e a sua eficácia. Primeiro 

distinguem as normas de acordo com seu modo de incidência, classificando-as em normas de 

“mera incidência ou inintegráveis” e normas “integráveis” que, ao contrário das primeiras 

admitem a participação do legislador ordinário. O segundo aspecto de contraste refere-se à 

eficácia da norma, que pode ser de eficácia parcial ou plena104. 

 Maria Helena Diniz também enriquece o rol classificatório acerca da eficácia das normas 

constitucionais, sugerindo uma categorização em quatro grupos, a saber: 1) normas com eficácia 

absoluta, que equivalem às cláusulas pétreas e rejeitam a sujeição à intervenção de lei infra-

constitucional para que possam produzir efeitos; 2) normas de eficácia plena, que também se 

caracterizam pela produção de efeitos de per si, independente de atuação legislativa, excluídas as 

cláusulas pétreas que compõem o primeiro grupo; 3) normas com eficácia relativa restringível, 

mas de aplicabilidade direta e imediata e 4) normas com eficácia relativa dependente de 

complementação legislativa, de aplicação mediata, porque não possuem consistência suficiente 

para serem aplicadas diretamente105. 

                                                 
103 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 3a. ed., 1998. 
104 BASTOS, Celso Ribeiro e BRITO, Carlos Ayres de. Interpretação e Aplicabilidade das Normas 
Constitucionais. São Paulo: Saraiva, 1982. 
105 DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. São Paulo: Saraiva, 1989. 
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 Celso Antônio Bandeira de Mello parte da mesma base classificatória (consistência e 

possibilidade de aplicação autônoma), mas enfatiza a posição jurídica dos administrados perante 

as normas constitucionais. Antes de expor a sua proposta, realiza crítica quanto à classificação 

tripartida já mencionada de José Afonso da Silva, asseverando que nem sempre as normas de 

eficácia plena asseguram aos cidadãos posições jurídicas de máxima consistência: 

“Nada obstante, em inúmeros casos, as normas de eficácia plena são, precisamente, as 
que conferem a posição mais débil para os administrados. Esta espécie de normas tem a 
peculiaridade de poder gerar tanto a posição jurídica mais forte para os cidadãos quanto 
a posição jurídica mais fraca.” 

(...) 

“Basta pensar-se na regra segundo a qual compete à União legislar sobre direito civil ou 
comercial, verbi gratia. É norma de eficácia plena. Surte, de logo, todos os seus efeitos 
que são, precisamente, os de investir a União no poder de editar tais regras. Sem 
embargo, por força deste preceptivo, os administrados não colhem direito algum, exceto 
o de que, tal legislação, em sendo editada, só o seja pela União. Vale dizer: os cidadãos 
não sacam desta regra nenhuma utilidade ou benefício. Também não podem exigir que 
o Legislativo legisle, nem podem – com base nela – obstar que o faça segundo os rumos 
ou finalidades tais ou quais, eleitos pelo órgão legiferante”106.  

 Justamente em função da fragilidade que se descortina na proposta apresentada por José 

Afonso da Silva, Celso Antônio apresenta as normas constitucionais divididas em três grupos, de 

acordo com a consistência da posição jurídica dos cidadãos ante as normas constitucionais. 

Adota, assim, o critério da investidura , em prol dos administrados, de direitos mais ou menos 

amplos decorrentes direta e imediatamente do Texto Constitucional. Os grupos são divididos em: 

a) normas que outorgam poderes jurídicos, i.e., criam uma situação subjetiva ativa cujo desfrute 

independe de uma prestação alheia, exigindo uma abstenção do poder público, ou seja, cuja 

satisfação não se resolve no cumprimento de uma obrigação devida por outrem. É, pois, 

concebida “fora da relação jurídica”, como no caso do direito de ir e vir, de inviolabilidade de 
                                                 
106 MELLO, Celso Antônio Bandeira de Mello. Eficácia das Normas Constitucionais sobre Justiça Social. in: 
RDP, NO. 57-58 (1981), p. 240. 
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domicílio, de propriedade, direito à vida, etc.107; b) normas concessivas de direitos, i.e., que 

outorgam bem jurídico cuja fruição depende de uma prestação alheia exigível desde a norma 

constitucional e de que, portanto, ela mesma haja desenhado uma conduta de outrem (geralmente 

o Estado) e c) normas meramente indicadoras de uma finalidade a ser cumprida pelo Poder 

Público. Nota-se que nas duas primeiras classificações a posição do administrado é plenamente 

consistente desde a norma constitucional e independem de atuação legislativa108. 

 Luis Roberto Barroso109, por sua vez, considerando a “consistência da situação jurídica 

dos indivíduos ante os preceitos constitucionais”, apresenta a seguinte classificação das normas 

constitucionais, a saber: 1) normas de organização, que têm por objeto organizar o exercício do 

poder político e se dirigem precipuamente ao Estado, não obstante possam atingir a esfera 

jurídica dos indivíduos; 2) normas definidoras de direitos, cujo objeto é o de fixar os direitos 

fundamentais dos indivíduos, delas resultando para os titulares do direito situações jurídicas 

imediatamente desfrutáveis a serem concretizadas mediante uma prestação positiva ou negativa. 

Veiculam, como regra110, direitos subjetivos exigíveis de plano; e 3) normas programáticas, que 

têm por objeto estabelecer determinados princípios ou fixar programas de ação para o poder 

público. Essa espécie de norma demanda integração legislativa, mas possuem eficácia negativa. 

                                                 
107 Importante crítica a essa classificação é feita por Luis Roberto Barroso, para quem o fato de uma situação se 
concretizar por via de uma abstenção, de uma prestação negativa não a desqualifica como direito. Existe uma relação 
jurídica entre o seu titular e o Estado ou o restante da coletividade. A expressão “poderes jurídicos” mencionada deve 
ser usada com outro significado. Assim como nos direitos subjetivos, há um direito do sujeito ativo e um dever do 
sujeito passivo, e a peculiaridade da expressão consiste no fato de que o “poder jurídico” é utilizado em prol do 
sujeito passivo ou do grupo social. Exemplo típico no direito privado é o pátrio poder e, no direito público, é o 
próprio poder estatal. (BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Rio de 
Janeiro: Renovar,7ª ed., 2003, p. 104 e 105). 
108 MELLO, Celso Antônio Bandeira de Mello. Eficácia das Normas Constitucionais sobre Justiça Social. in: 
RDP, NO. 57-58 (1981), p. 242 e ss. 
109 BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Rio de Janeiro: 
Renovar,7ª ed., 2003, p. 93 e ss. 
110 A ressalva se justifica porque o autor trava amplo debate ao longo de sua obra a respeito das dificuldades de 
implementação dos direitos sociais e de sua caracterização na condição de direito subjetivo, visto que não se pode 
qualificar como “direito” proposições que não teriam “densidade normativa” suficiente para serem assim 
denominadas. 



 100

 Concomitantemente à discussão doutrinária acerca da classificação das normas 

constitucionais, existe hoje o entendimento aceito pela maioria dos constitucionalistas nacionais 

(Paulo Bonavides111, Eros Grau112 e Luís Roberto Barroso113, dentre outros.) e estrangeiros 

(Robert Alexy114, Dworkin115 e J. J. Gomes Canotilho116) segundo o qual as normas jurídicas se 

dividem, quanto à sua estrutura, em princípios e regras. Vale dizer que a estruturação das normas 

em regras e princípios não invalida, nem retira a utilidade das classificações apresentadas, mas 

antes vem para servir de fator de complementação no estudo da eficácia das normas 

constitucionais, especialmente as de caráter social. 

No tópico 3.5 deste capítulo, tratar-se-á brevemente da distinção mencionada, por 

entender-se que ela desempenha relevante tarefa para a compreensão da eficácia jurídica das 

normas constitucionais de direitos sociais prestacionais. Outra razão para a breve exposição do 

tema diz respeito à alegação de que a maioria dos direitos sociais a prestações residem na esfera 

das normas principiológicas de cunho programático, o que acarreta um conjunto de 

desdobramentos, conforme adiante se verá. 

                                                 
111 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 243 e ss 
112 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 - interpretação e crítica. São Paulo: 
Malheiros, 10a. ed., 2005, p.156 e ss. 
113 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Rio de Janeiro: Renovar,3ª ed., 2000, p. 
92 e ss. 
114 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales (trad. espanhola de Theorie der Grundrechte, por 
Ernesto Garzón Valdes). Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales, 1997, p.83. 
115 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambrigde: Harvard University Press, 1998, p. 95. 
116 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina 
Editora, 1999, p.1034. 
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3.4 MODALIDADES DE EFICÁCIA JURÍDICA E CRITÉRIO GERAL DE 
DISTRIBUIÇÃO 

 Dentro de nossos estudos sobre a eficácia dos direitos fundamentais sociais a prestações, é 

imprescindível realizar uma análise sobre as modalidades de eficácia jurídica descortinadas pela 

doutrina, jurisprudência ou pelo próprio ordenamento positivo. 

 Por eficácia jurídica das normas constitucionais entende-se aquilo que se pode exigir, se 

necessário judicialmente, com base nelas mesmas. O normal seria a produção dos efeitos 

pretendidos pela norma de maneira espontânea, vindo-se a exigir do Judiciário uma providência, 

que o fará coativamente, caso isso não aconteça. 

 Acontece que, nem sempre, a eficácia jurídica “normal” é atribuída aos efeitos que a 

norma persegue. Numa relação de compra e venda, por exemplo, se o vendedor deixa de entregar 

a mercadoria negociada ao comprador, este tem condições de acionar o Judiciário para fazer vale 

o comando da norma jurídica. Isso é o que acontece usualmente. Em outras hipóteses, são criadas 

modalidades específicas de eficácia jurídica, ou mesmo adicionadas a essa eficácia normal 

modalidades diversas. 

 Diante da complexidade da vida moderna, o ordenamento cria diversas formas de eficácia 

jurídica pois, nem sempre é possível atribuir-se a eficácia normal aludida, i.e., nem sempre é 

possível exigir-se do Judiciário, em caso de não cumprimento espontâneo, a realização coativa 

dos efeitos pretendidos pela norma. No direito penal, v.g., a norma não autoriza o homicídio, mas 

se ele acontece não é mais possível pleitear a realização do efeito que a norma pretendia, qual 

seja, evitar a morte das pessoas, razão pela qual se aplica ao indivíduo infrator uma penalidade, 

modalidade específica de eficácia jurídica. Ana Paula de Barcellos afirma que existem, no 
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entanto, razões menos nobres para que a eficácia ”normal” não seja associada a algumas normas 

constitucionais como, por exemplo, o preconceito, as opções ideológicas travestidas de técnica e 

a acomodação dogmática117

 Como o objeto precípuo do estudo são as normas constitucionais de direitos fundamentais 

sociais prestacionais, adiante descreverão as modalidades de eficácia jurídica mais importantes 

para essa categoria de normas. O motivo pelo qual determinada modalidade se aplica a uma 

norma e não a outra (por exemplo, em razão da estrutura ou os óbices jurídicos e metajurídicos) 

será objeto de analise posterior. 

 Com base na proposta de Ana Paula de Barcellos118, tais modalidades podem ser 

agrupadas hierarquicamente e em ordem decrescente, ou seja, desde a norma mais apta a produzir 

os efeitos pretendidos até aquela mais frágil. Verificam-se, portanto, as seguintes modalidades de 

eficácia jurídica mais importantes para o estudo dos direitos a prestações sociais : 1) simétrica ou 

positiva; 2) nulidade; 3) negativa; 4) vedativa do retrocesso e 5) interpretativa. 

 A eficácia positiva ou simétrica é associada a determinada norma quando é capaz de criar 

um direito subjetivo para quem seria favorecido ou atingido de alguma forma pelos efeitos 

reclamados pela norma, mas que, por alguma razão, não o foi. Esse indivíduo poderá acionar o 

Judiciário para que os aludidos efeitos se produzam. Essa é a regra geral quanto à eficácia 

jurídica e também a mais eficiente, porque tem condições de atingir, espontânea ou coativamente, 

o efeito original desejado pela norma. Defender-se-á, ao final, que os direitos fundamentais 

sociais prestacionais dispostos na constituição, dentro de um núcleo básico ou essencial 

                                                 
117 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 60. 
118 Idem, Ibidem, p 61 e ss. 
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determinável, são capazes de possuir essa espécie de eficácia jurídica simétrica. Utiliza-se o 

qualificativo “simétrica”, quanto a essa modalidade, justamente pela correspondência entre os 

efeitos pretendidos e o que pode ser exigido com base na norma. 

 A nulidade realiza o efeito pleiteado pela norma quando impede a produção de um efeito 

indesejado pela norma, resguardando o resultado original desejado pela norma jurídica. Exemplo 

claro encontra-se na esfera do direito administrativo, ao dispor que o ato administrativo deve ser 

praticado apenas por um agente competente. Caso contrário, o ato torna-se nulo e preserva-se o 

propósito original da norma. Tal modalidade de eficácia pressupõe a prática de uma ação por 

parte daquele que descumpriu a norma. 

 A eficácia jurídica negativa é construção doutrinária relativamente recente, relacionada 

principalmente às normas constitucionais de princípios programáticos, dentre as quais se 

encontram muitas das normas que asseguram prestações sociais. Também a eficácia vedativa do 

retrocesso e interpretativa são fruto desse esforço da doutrina no sentido de dar maior amplitude 

aos efeitos produzidos por tais normas, tentando assegurar, em alguma medida, a realização do 

efeito proposto. A idéia da eficácia negativa é a de declarar inválidas todas as normas ou atos que 

contrariem os efeitos aspirados pela norma. Como se verá adiante, os efeitos desses princípios 

são relativamente indeterminados, a partir de seu núcleo essencial. Esse núcleo básico torna 

possível determinar minimamente o conteúdo das prestações requeridas, de maneira que ele torna 

plenamente viável à existência da eficácia negativa. Essa espécie também pressupõe um ato 

comissivo, tal qual a nulidade. De acordo com os ensinamentos de Luis Roberto Barroso119, as 

normas a que se refere essa espécie de eficácia (princípios programáticos) conferem, por via 

                                                 
119 BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Rio de Janeiro: 
Renovar,7ª ed., 2003, p. 156. 
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reflexa, direitos subjetivos de caráter negativo, exigíveis em sede judicial. O teor da eficácia 

jurídica que se lhes reconhece é o seguinte, dentre outros: a) revogam leis anteriores com elas 

incompatíveis; b) vinculam o legislador a sua realização; c) condicionam a atuação da 

administração pública. 

 A vedação do retrocesso é modalidade de eficácia jurídica que se relaciona ao problema 

dos direitos sociais prestacionais que já foram objeto de concretização pelo legislador, e em face 

do ordenamento constitucional pátrio pretender que tais direitos sejam progressivamente 

ampliados. De acordo com tal modalidade, o legislador estaria impedido de extinguir 

determinadas posições jurídicas por ele mesmo criadas. Existe aqui o propósito de consolidar o 

entendimento segundo o qual a revogação de um direito a prestação social (mesmo em se 

tratando de um princípio programático), já incorporado e integrado como efeito do próprio 

princípio, o esvazia substancialmente, tratando-se, pois, de uma ação inconstitucional. Aqui 

também é preciso que ocorra uma violação comissiva da norma constitucional. 

 Por fim, tem-se a modalidade indireta de eficácia jurídica denominada interpretativa. Pode 

dizer-se que essa modalidade corresponde ao “princípio da interpretação conforme a 

constituição”, pois implica dizer que as normas de hierarquia inferior devem ser interpretadas de 

acordo com as normas de hierarquia superior - as normas constitucionais – e, na experiência 

brasileira, as que definem os direitos fundamentais sociais prestacionais. Além da aplicação sobre 

as normas que possuem hierarquia entre si, pode aplicar-se a eficácia interpretativa também 

dentro da própria Constituição, em relação aos princípios, em virtude da sua superioridade 
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axiológica em relação ao texto constitucional em geral120. Seja o princípio fundamental ou geral, 

sua eficácia interpretativa espalha-se por toda a Constituição. Por fim, ressalte-se que se está 

tratando de uma modalidade de eficácia jurídica porque condicionam e constituem parâmetros 

para a interpretação das normas constitucionais e infra-constitucionais, já que compreendem 

diretrizes, princípios  e fins que devem ser seguidos pelos órgãos estatais. Dessa forma, também 

pode ser exigida do magistrado a opção que melhor realiza os efeitos pretendidos pelo princípio 

constitucional pertinente, dentre as exegeses possíveis. 

 Registre-se, por último, que existem outras modalidades de eficácia jurídica encontradas 

no texto constitucional (como a intervenção federal, por exemplo), bem como é possível a 

associação de mais de uma modalidade de eficácia jurídica às normas. 

 Quanto ao critério que se pode estabelecer para atribuir determinada modalidade de 

eficácia a uma norma reconhecem-se dois elementos, a saber: a fundamentalidade social e a 

fundamentalidade jurídica da norma em apreço121. Não é difícil reconhecer, por uma imposição 

lógica, que a as modalidades de eficácia jurídica mais consistentes devem ser atribuídas as 

normas que protegem os bens considerados de maior valor pela sociedade, como a vida, a 

integridade física e a dignidade da pessoa humana. É de notar-se que os direitos fundamentais 

sociais prestacionais, em sua dimensão mínima vital, constituem decorrência direta do princípio 

maior da dignidade da pessoa humana. O termo “fundamentalidade social” corresponde ao grau 

de importância ou relevância social que a norma representa. Quanto mais relevante for a matéria 

para a sociedade, mais consistente deve ser a modalidade de eficácia jurídica associada à norma 

                                                 
120 SILVA, J. Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 1998, 3. ed., p. 157 e 
ss. 
121 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 83 e ss. 
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em apreço, sendo, nesses casos de reconhecida importância, apropriada a aplicação da eficácia 

positiva ou simétrica, que já se conhece. 

 Assim, como nas situações concretas é possível reconhecer situações mais importantes 

que outras, também a ordem jurídica o faz. Determinadas matérias são tratadas em âmbito 

constitucional porque se revelam mais importantes socialmente do que outras colocadas na esfera 

infraconstitucional. Isso é o que se chama de “fundamentalidade jurídica”. Mais ainda, é possível 

distinguir graus de fundamentalidade jurídica, como pode observar-se na comparação das 

cláusulas pétreas com outras normas igualmente constitucionais. Quando a Carta Maior 

estabelece princípios gerais de uma matéria ou uma norma que serve de base para outras tantas, 

há o intuito de expressar uma ascendência axiológica destas sobre as demais. A essas normas 

constitucionais mais fundamentais deve aplicar a eficácia simétrica ou positiva, porque os efeitos 

que pretendem produzir no mundo dos fatos são ainda de maior importância que o das demais. 

 Fundamentalidade social e jurídica são os dois critérios que devem nortear a associação 

das modalidades de eficácia jurídica às normas. Pelas razões expostas, às normas constitucionais, 

que tratam dos direitos fundamentais sociais prestacionais, por serem uma decorrência direta do 

princípio matriz da dignidade da pessoa humana, deve ser associada, idealmente, a modalidade 

mais consistente de eficácia jurídica – a eficácia simétrica ou positiva. Mais adiante se discutirá 

se é possível associar a eficácia positiva a toda a extensão dos efeitos que estas normas 

pretendem produzir isoladamente. 
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3.5 BREVE RELATO SOBRE A DICOTOMIA ENTRE REGRAS E 
PRINCÍPIOS: CONSEQÜÊNCIAS QUANTO À EFICÁCIA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS SOCIAIS PRESTACIONAIS 

 No presente capítulo, se analisará o ponto de vista segundo o qual as normas se 

apresentam sob a forma ora de princípios, ora de regras. Essa distinção estrutural, de acordo com 

essa visão, é essencial para a determinação da modalidade de eficácia jurídica inerente à norma 

em apreço, bem como para a definição da posição jurídica de maior ou menor consistência na 

qual o particular é investido. A atribuição da natureza de regra ou princípio pode ser determinante 

para avaliar a necessidade de integração legislativa. 

 Essa exposição a respeito dos princípios e das regras faz-se necessária porque, alega-se, 

muitas das normas constitucionais de direitos sociais prestacionais são consagradas na condição 

de normas-princípio, cujos efeitos são relativamente indeterminados desde certo ponto e cujos 

meios para atingi-los são variados. Essas características acabam se transformando numa grande 

desculpa dos governos para eximir-se da realização de direitos sociais básicos como educação 

fundamental obrigatória, saúde básica, previdência e assistência sociais, sob argumentos que vão 

desde a necessidade de integração legislativa ou conflito de competência entre poderes, até a 

alegação de falta de recursos disponíveis (reserva do possível) ou previsão orçamentária para tal. 

 Vários critérios já vêem sendo apresentados pela doutrina para realizar a diferenciação 

entre os princípios e as regras, restando claro que não existe, ainda, qualquer consenso 

doutrinário sobre os critérios adotados ou mesmo sobre a identificação de uma norma como regra 

ou princípio, havendo até quem defenda que não existe diferença substancial entre os princípio e 
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regras122. Alguns dos principais critérios utilizados para distinguir as categorias de normas entre 

regras e princípios123, serão adiante descritos. 

 O primeiro critério apresentado diz respeito ao conteúdo das normas constitucionais. Os 

princípios encontram vinculação mais forte com a noção de valor e de Direito e constituem uma 

exigência de justiça e moralidade. As regras, ao contrário, possuem conteúdo diverso e não 

necessariamente moral. 

 A origem e validade das normas também servem de critério para a identificação de ambas 

as categorias. Os princípios são válidos em razão de seu próprio conteúdo, ao passo que as regras 

derivam de outras regras ou dos princípios. 

 Os princípios se apresentam para muitos autores como sendo universais e absolutos, 

enquanto as regras se caracterizam porque demonstram conteúdos contingentes e relativos, 

dependentes do tempo e lugar, sem apresentar, portanto, o mesmo compromisso histórico 

pertinente aos primeiros. Os princípios desempenham função no ordenamento de ordem 

explicadora e justificadora em relação às regras. São capazes de sintetizar um grande número de 

valores que dirigem o ordenamento jurídico, conferindo-lhe unidade e ordenação. 

 Quanto à estrutura lingüística, os princípios costumam ser mais abstratos e genéricos do 

que as regras, não descrevendo as condições específicas que ensejariam sua aplicação direta, 

                                                 
122 Luis Pietro Sanchis defende a idéia de que não há distinção substancial entre regras (que o autor chama de 
normas) e princípios, mas apenas de grau, nos seguintes termos: “(...) los llamados principios no son nada 
sustancialmente distintos a las normas, caracterizándose simplemente por la posesión de ciertos rasgos  (generalidad, 
fundamentalidad, etc.) que no se configuran a la manera de todo o nada, sino que se pueden tener, y que de hecho se 
tienen, em determinada medida. (SANCHIS, Luis Pietro. Sobre Principios y Normas. Problemas del 
Razonamiento Jurídico. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p. 132). 
123 Cf. BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 47 e ss. 
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aplicando-se, por essa razão, a um número indeterminado de circunstâncias. Quando se depara 

com as regras, de outra maneira, é possível identificar, em maior ou menor grau, suas hipóteses 

de aplicação124. 

 Os princípios exigem um trabalho de interpretação muito mais intenso do que o 

necessário para as regras, tanto para identificar o seu sentido, quanto para desvendar a solução 

aventada para o caso. As regras, por sua vez, demandam apenas uma aplicação técnica e 

burocrática. 

 Um dos critérios mais importantes para realizar a distinção entre princípios e regras é o de 

sua aplicação no caso concreto. As regras possuem natureza biunívoca, e se aplicam em termos 

de “tudo ou nada”, como difundido por Ronald Dworkin125. Em razão de seu substrato fático 

característico as regras admitem apenas duas situações: ou são válidas e se aplicam ou não se 

aplicam porque são inválidas, como, v.g., nos casos de soluções de conflitos de regras (temporal, 

espacial, hierárquico e por especialidade). A regra vale ou não vale juridicamente, sem que sejam 

possíveis gradações. Diferentemente do conceito de validade social de uma norma (importância 

de uma norma), o conceito de validade jurídica não admite graduações. Ou a regra é válida e será 

aplicada, ou então não é válida e será automaticamente descartada. De acordo com Robert Alexy, 

os princípios, diferentemente das regras, determinam que algo seja realizado na maior medida 

                                                 
124 Humberto Ávila, A distinção entre princípios e regras e a redefinição do princípio da proporcionalidade, Revista 
da Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP, vol. 1, 1999, p.43, apresenta definições de princípio e de regra 
que se relacionam com esse aspecto diferenciador, nos termos em que passamos a transcrever: (...) “pode-se definir 
os princípios como normas que estabelecem diretamente fins, para cuja concretização estabelecem com menor 
exatidão qual o comportamento devido (menor grau de determinação da ordem e maior grau de generalidade 
dos destinatários), e por isso dependem mais intensamente de sua relação com outras normas e de atos 
institucionalmente legitimados de interpretação para a determinação da conduta devida. As regras podem ser 
definidas como normas que estabelecem com maior exatidão qual o comportamento devido (maior grau de 
determinação da ordem e maior especificação dos destinatários) e, por isso, dependem menos intensamente da 
sua relação com outras normas e de atos institucionalmente legitimados de interpretação para a determinação da 
conduta devida”. (grifos nossos) 
125 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambrigde: Harvard University Press, 1998, p. 24/6. 
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possível, tolerando uma aplicação mais ampla de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas 

existentes. Os limites jurídicos que se apresentam quando da busca pela maximização dos 

princípios são: I) regras que constituem exceção ao princípio em algum aspecto e II) outro(s) 

princípio(s) divergente que também procuram maximizar a sua eficácia, sucedendo daí a 

necessidade de ponderá-los. A partir desse critério distintivo, Robert Alexy denomina as regras 

de “mandados definitivos” e os princípios de “mandados de otimização”126. Gustavo Amaral faz 

agudas críticas a respeito da realização das normas constitucionais que asseguram prestações 

positivas ante o Estado (incluídas as de caráter social) com a “máxima eficácia”. De acordo com 

o autor, fundados na premissa de que todas as normas constitucionais são dotadas de eficácia, 

parte da doutrina exige diretamente o maior número possível de prestações do Estado, 

transmutando-se a máxima eficácia em máxima abrangência da norma. Todavia, diz não 

encontrar-se na doutrina um estudo sobre o conteúdo ou estrutura desses direitos. Conclui, 

afirmando que “a postura da ‘máxima eficácia’ de cada pretensão, sobre o fato de não adentrar no 

conteúdo do direito ao qual vai ser dada eficácia, implica em negação da cidadania, na medida 

em que leva à falência do Estado pela impossibilidade de cumprir todas as demandas 

simultaneamente e rompe com a democracia, pretendendo trazer para o ambiente das Cortes de 

Justiça reclamos que têm seu lugar nas ruas, na pressão popular e não na tutela paternalista dos 

‘sábios’” 127. 

 Ana Paula de Barcellos propõe um novo critério capaz de auxiliar na diferenciação entre 

princípios e regras, cujo fundamento se encontra em dois aspectos que caracterizam as normas 

jurídicas em geral: os efeitos que pretendem produzir e os meios pelos quais se pretende alcançar 

                                                 
126 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales (trad. espanhola de Theorie der Grundrechte, por 
Ernesto Garzón Valdes). Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales, 1997, p.88. 
127 AMARAL, Gustavo. Interpretação dos Direitos Fundamentais e o Conflito entre Poderes. In: TORRES, Ricardo 
Lobo (Org.). Teoria dos Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 111 e ss. 
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o resultado. De acordo com a autora duas dessemelhanças podem ser apontadas, quanto aos 

princípios, desde logo: a relativa indeterminação dos efeitos e a multiplicidade de meios para 

atingi-los. Da primeira distinção mencionada, os efeitos que os princípios pretendem produzir são 

relativamente imprecisos a partir de certo ponto. Aponte-se, como exemplo, o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Questiona-se que efeitos pretende produzir tal princípio? 

Certamente quer dizer que as pessoas tenham uma vida digna. Mas o que é o conteúdo essencial 

da dignidade de pessoa humana? É possível concluir que cometer assassinatos viola o aludido 

princípio. Impedir tal ação é um dos efeitos pretendidos pelo princípio em questão. Mas existem 

outros aspectos ligados ao tema, como, v.g., a pena de morte, eutanásia e o aborto, que suscitam 

bastante controvérsia, especialmente com base em diferentes concepções de dignidade humana. 

 Conclusivamente, pode-se deduzir: os efeitos que os princípios procuram produzir se 

irradiam a partir de um núcleo elementar determinado, idêntico, nesse ponto, às regras. A partir 

desse núcleo conhecido, esses efeitos vão se tornando indeterminados em razão das oscilações de 

ordem política, econômica, social, etc., ou mesmo em função do grande número de situações não 

antevistas, às quais seu efeito elementar poderá ser aplicado. É nesse momento de indeterminação 

que a ponderação de bens e princípios desempenhará tarefa primordial no sentido de definir quais 

as opções serão tomadas para decidir o caso concreto, considerando todos os aspectos que 

envolvem a decisão (os valores em jogo, as questões de ordem econômica, social, cultural, etc). 

 Utilizando-se desses dois últimos critérios diferenciadores (aplicação e relativa 

indeterminação dos efeitos dos princípios desde certo ponto) tem-se que, no âmbito do núcleo 

duro ou básico dos direitos sociais prestacionais, reconhece-se a produção dos efeitos da mesma 

forma como ocorre com as regras. A partir de certo ponto que ultrapassa o núcleo básico, os 
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direitos que prevêem as prestações sociais passam a transitar na seara da relativa indeterminação 

dos efeitos pretendidos, o que se resolve por meio da ponderação dos bens e direitos em disputa e 

da aplicação na maior medida possível (“máxima eficácia”), considerando os limites jurídicos e 

fáticos existentes. Sobre o problema da determinabilidade desses efeitos trataremos no ponto 

seguinte com maior pormenor. 

3.6 EFICÁCIA DOS DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS – 
APLICABILIDADE IMEDIATA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
SOCIAIS EM FUNÇÃO DO ART. 5º, §1º, DA LEI MAIOR DE 1988 

 Depois de analisar a obrigatoriedade das normas constitucionais de direitos fundamentais 

sociais prestacionais, as modalidades de eficácia jurídica a elas aplicáveis e a forma pela qual são 

estruturadas na Constituição Federal (regras ou princípios), cumpre agora realizar reflexão sobre 

qual a modalidade de eficácia jurídica aplicável a essas normas, i.e., o teor ou consistência da 

eficácia aplicada a tais dispositivos que representa a abrangência e os limites de aplicação das 

normas de direitos sociais. Tudo isso, à luz do disposto no art. 5º, § 1º, da Carta Magna, segundo 

o qual “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.  

 Outras Constituições modernas também declararam expressamente a aplicabilidade 

imediata de preceitos constitucionais fundamentais, como a alemã e a portuguesa que, 

certamente, influenciaram a Constituinte Nacional. Assim, a Lei Fundamental da República 

Federal da Alemanha, em seu art 1º, item 3, estatuiu, “verbis”128:  

                                                 
128 BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Rio de Janeiro: 
Renovar,7ª ed., 2003, p. 144. 
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“Os direitos fundamentais aqui enunciados constituem preceitos jurídicos 
diretamente aplicáveis , que vinculam os poderes Legislativo, Executivo e 
Judicial”. 

 Na mesma linha, a Constituição portuguesa consagrou em seu art. 18, item 1, “verbis”: 

“Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são 
diretamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas”.129

 A necessidade que possui o texto constitucional de afirmar sua própria aplicação imediata, 

quanto aos direitos fundamentais, poderia parecer desnecessária, porque se afigura pouco lógica 

tal disposição. Contudo, diante da reiterada prática que nega tal evidência, considerou-se 

necessária a referência. 

 A situação encontra a fase em que não se nega o reconhecimento das regras que 

consagram os direitos sociais. Contudo, isso não implica dizer que sua aplicação prática ainda 

não continue sendo um problema a ser solucionado. Observe-se que ainda não se está falando dos 

direitos sociais insculpidos como princípios programáticos, mas como regras, cuja característica é 

a de possuir conteúdo determinado e específico. As mencionadas regras de direitos sociais 

produzem efeitos diversos que, de acordo com a doutrina majoritária, investem os jurisdicionados 

em posições jurídicas diferenciadas, quais sejam130: a) podem gerar situações imediatamente 

desfrutáveis – são as “liberdades sociais”. Aqui, a relação jurídica se estabelece em tudo de 

maneira semelhante à dos direitos individuais. O dever jurídico corresponde, 

preponderantemente, a uma abstenção, um non facere, normalmente direcionado ao do Estado. 

Um exemplo claro de uma “liberdade social” seria o direito de greve, articulado no artigo 9º, da 

Constituição Federal de 1988; b) dão ensejo a prestações positivas do Estado. Aqui, o dever 

                                                 
129 Op. cit., p. 145. 
130 Op. cit., pp. 108 e 109. 
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jurídico consiste numa atuação positiva, na entrega de um bem ou na satisfação de um interesse. 

A ausência da prestação contida nas regras de direitos sociais enseja sempre juízo de 

inconstitucionalidade e é censurável. Existe um padrão mínimo vital, no qual é obrigatória a 

prestação e possui estrutura e conseqüências das regras constitucionais. Esse padrão mínimo, nem 

sempre é determinável facilmente131. São exemplos dessa espécie encontrados na Carta Maior de 

1988, os direitos à saúde básica (art. 196) e previdência social (arts. 6º e 201); c) contemplam 

interesses para cuja realização é preciso uma norma integradora infraconstitucional. Nessa 

hipótese, transfere-se ao legislador ordinário a competência para regular o exercício de 

determinados direitos descritos em seu texto. Enquadram-se nesse tipo o direito à participação 

nos lucros, conforme definido em lei (art. 7º, XI) e o direito em face da automação, na forma da 

lei (art. 7º, XXVII).  

A Constituição não delega poderes para que o legislador ordinário conceda ou crie esses 

direitos. Ela própria já os faz, restando a estes apenas a obrigação constitucional de 

instrumentalizar a realização de tais posições jurídicas, regulamentado-as. Faltando a essa tarefa, 

configura-se a inconstitucionalidade por omissão, sanável por meio dos instrumentos 

constitucionais pertinentes, como o mandado de injunção ou a ação de inconstitucionalidade por 

omissão132. 

 Os direitos sociais prestacionais são os que apresentam os maiores problemas para serem 

diretamente aplicados. Uma das principais razões consiste no fato de que muitos deles vêm 

                                                 
131 Interessante exemplo nos é passado por Luis Roberto Barroso, no sentido de que a inexistência de um posto 
médico para assistência de determinada comunidade configura omissão inconstitucional do poder público que pode 
ser constatada prima facie, com maior facilidade. Ao revés, a incapacidade na realização de um procedimento 
cirúrgico de alta sofisticação já não dá margem a um juízo tão evidente. (BARROSO, Luis Roberto. O Direito 
Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Rio de Janeiro: Renovar,7ª ed., 2003, p. 109). 
132 Cf. por todos, DANTAS, Ivo. Constituição e Processo – Introdução ao direito processual constitucional. 
Curitiba: Juruá, 2003, p. 36 e ss. 
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enredados com as normas programáticas, sem discriminar prontamente as hipóteses nas quais as 

prestações positivas são exigíveis. Junte-se a isso o fato de que as ditas normas programáticas 

passam por uma evolução conceitual, já não mais possuem a acepção clássica, e são apenas 

proclamações morais, sugestões ou apenas políticas, destituídas de normatividade.  

O STF já se manifestou acerca da eficácia das normas programáticas, considerando-as na 

clássica acepção das normas constitucionais de eficácia limitada, uma estrutura jurídica sem 

suficiente densidade normativa, “tendo a matéria normativa ainda não obtido definitividade em 

seu perfil133”. 

Na verdade, reconhece-se que as normas constitucionais, que definem os direitos a 

prestações sociais, possuem, em quantidade razoável, estrutura de positivação diferenciada, 

relacionada muito mais aos princípios do que às regras. Isso ocorre porque, muitas vezes, não 

definem com exatidão o conteúdo da prestação pleiteada. Todavia, isso não quer dizer que dela 

nada se possa exigir. Reconhece-se, já dissemos, um núcleo central pacífico de reivindicações no 

que diz respeito a essas prestações sociais, as quais, aliás, se encontram diretamente vinculadas 

ao princípio da dignidade da pessoa humana.  

De outra forma, outras tantas normas constitucionais definidoras de direitos a prestações 

materiais pelo Estado possuem todos os seus elementos muito bem determinados desde o texto da 

Carta Maior (hipótese de incidência, conteúdo e destinatário), de inegável aplicação imediata. Na 

Constituição de 1988, por exemplo, encontra-se a seguinte dispositivo: 

                                                 
133 ADIN 4- DF. Relator Ministro Sydney Sanches, in: Revista Trimestral de Jurisprudência (RTJ), nº 147, mar. 
1998, p. 824s.. 
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“O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino” (art. 208, inciso III, da 
Constituição de 1988). (original sem grifos) 

 No dispositivo acima citado encontra-se facilmente o direito ao atendimento educacional 

especializado a ser desfrutado pelo deficiente e, com igual clareza, a parte obrigada a entregar a 

prestação social, qual seja, o Estado. Não há como fugir ao significado do preceito: o portador de 

deficiência terá sempre o direito à educação especial, que se não for prestada na rede regular de 

ensino público, deverá ser prestada em qualquer escola particular ás expensas do Estado. 

O art. 5º, § 1º, dispõe que as normas sobre direitos fundamentais são de aplicação 

imediata, salientando o caráter preceptivo e não programático (na acepção clássica) dos direitos 

fundamentais, dentre os quais se incluem as prestações sociais. O preceito deixa claro que os 

direitos fundamentais sociais prestacionais podem ser imediatamente invocados, 

independentemente de lei integradora, pois ao menos alguma parte de seu conteúdo, já “pode ser 

definido na própria tradição da civilização ocidental, da qual o Brasil faz parte134”. Existe, como 

se verá adiante, um núcleo mínimo dos direitos fundamentais sociais prestacionais determinado e 

reconhecido, cujos efeitos são idênticos aos produzidos pelas regras. 

 Em relação aos direitos sociais a prestações em geral, o dispositivo de aplicação imediata 

deve ser visto de maneira diferente dos clássicos direitos de liberdade (direitos de defesa da “1ª 

Geração”). Na verdade, o dispositivo deve ser compreendido como uma imposição aos órgãos do 

poder público de “maximizar a eficácia” dos direitos fundamentais sociais e criar condições 

materiais para sua realização. A maximização da eficácia destas normas é obrigação permanente 

                                                 
134 KRELL, Andreas. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um 
direito constitucional "comparado". Porto Alegre: Fabris, 2002, p. 38. 
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do poder público e vincula todos os seus órgãos. Ressalte-se que a aludida satisfação progressiva 

ou otimização dos direitos sociais prestacionais se aplica para além do núcleo essencial 

verificado, visto que esta parte central básica produzirá efeitos com a mesma força e densidade 

atribuídas às regras. 

 José Afonso da Silva135 aceita a criação de direitos subjetivos individuais a partir dos 

direitos fundamentais sociais somente na vertente negativa, ou seja, só quando o legislador ou o 

administrador tome alguma postura que contrarie esses princípios, sendo inconstitucional. 

Admite o autor apenas a eficácia negativa associada a tais regras. Resta saber, pergunta Andreas 

Krell, se essa proibição também se aplica a uma redução no nível de organização dos serviços 

básicos e volume das prestações materiais, como cortes no orçamento da respectiva entidade 

pública. Nesse sentido, fala-se na teoria da proibição do retrocesso, de acordo com a qual uma lei 

ou ato normativo que diminua uma prestação social deve ser declarado inconstitucional. Por ser 

bastante recente, os defensores da “proibição do retrocesso” ainda não se aprofundaram, nem 

sequer há qualquer decisão nessa linha de raciocínio. 

 Seja qual for a regra de interpretação, os direitos sociais, no Brasil, são também 

fundamentais, com todos os efeitos que disso decorre, como já salientamos no início do capítulo. 

Assim, pode defender-se que os direitos à educação fundamental obrigatória, à saúde básica e à 

assistência aos desamparados não deixam de ser direitos subjetivos porque não lhes são criadas 

condições materiais e institucionais suficientes ao seu gozo. 

                                                 
135 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 3a. ed., 1998, p. 75. 
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3.6.1 Direitos Fundamentais Sociais Prestacionais e o “mínimo existencial” 

A seguir será demonstrado que as prestações ligadas ao “mínimo vital” possuem um 

espaço de determinação passível de conceder aos cidadãos um direito subjetivo similar àquele 

que resulta das regras jurídicas. Para o reconhecimento do mínimo existencial exigem-se, 

sobretudo, prestações estatais positivas de cunho social, a partir de um núcleo de direitos 

positivos ligados ao mínimo existencial, que é sempre exigível. 

O mínimo existencial pode ser definido como um complexo de interesses ligados ao 

direito à vida, à fruição concreta da liberdade e à dignidade da pessoa humana. Sem direitos 

sociais mínimos, os direitos de liberdade constituem apenas um esquema formal, sem qualquer 

aplicação prática136. 

A idéia de um padrão mínimo social ou vital surge com a Teoria do Estado Social, 

amplamente discutida no direito constitucional alemão. Afirma-se que a vida moderna exige cada 

vez mais a atuação do Estado na prestação dos serviços públicos necessários para o exercício dos 

direitos sociais (construção de escolas, hospitais, fornecimento de energia, água, transportes). Se 

o Estado omitir-se nessas prestações, pode o cidadão recorrer ao Judiciário com base no direito 

fundamental da igualdade, em conexão com o princípio do Estado Social. O Estado tem a 

obrigação de resguardar um mínimo de satisfação das necessidades dos indivíduos. 

Para Ricardo Lobo Torres137 há um direito às “condições mínimas de existência humana 

digna que não pode ser objeto de intervenção do Estado e que ainda exige prestações estatais 

                                                 
136 GOUVÊA, Marcos Maselli. O Controle judicial das omissões administrativas: novas perspectivas de 
implementação dos direitos prestacionais. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 257. 
137 TORRES, Ricardo Lobo. O Mínimo Existencial e os Direitos Fundamentais. In: Revista de Direito 
Administrativo, nº 177 (1989), p. 20-49. 
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positivas”. Esse mínimo existencial não possui expressa previsão constitucional. Deve-se 

procurá-lo na idéia de liberdade e nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 

O mínimo existencial não possui conteúdo específico e abrange qualquer direito em seu sentido 

essencial e inalienável, não sendo mensurável porque envolve muito mais questões de qualidade 

do que de quantidade. O autor procura demonstrar a necessidade de circunstâncias mínimas à 

existência para a possibilidade de sobrevivência do homem e o aparecimento das condições 

iniciais de liberdade, associando o mínimo vital aos direitos clássicos de liberdade. Afirma, ainda, 

que o direito ao mínimo existencial, que não tem dicção normativa específica, está compreendido 

em diversos princípios constitucionais, encontrando-se implícito na proclamação do respeito à 

dignidade humana e na cláusula do Estado Social de Direito e em inúmeras outras classificações 

constitucionais ligadas aos direitos fundamentais138. 

Dessa maneira, a conclusão a que se pode chegar, diante pensamento proposto por 

Ricardo Lobo Torres, é a de que as parcelas ligadas ao mínimo existencial integram o status 

positivus libertatis e podem ser diretamente exigidas do Estado, enquanto as demais prestações 

sociais ligadas ao status positivus socialis se formam de acordo com a situação econômica 

conjuntural, isto é, sob a reserva do possível ou na conformidade da autorização orçamentária139.  

De acordo com a informação de Andréas Krell, a teoria que relaciona o “mínimo social” 

aos direitos fundamentais de liberdade da primeira geração é oriunda da doutrina alemã do pós-

guerra, que procurava superar a inexistência de qualquer direito fundamental social da 

Constituição de Bonn. Ainda segundo Krell, quase todos os autores alemães aceitam a 

intervenção do Estado Social, com vistas à garantia das condições mínimas de sobrevivência, 
                                                 
138 TORRES, Ricardo Lobo. O Mínimo Existencial e os Direitos Fundamentais. In: Revista de Direito 
Administrativo, nº 177 (1989), p.32. 
139 Idem. O Orçamento na Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, pp. 133-134. 
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tendo a Corte Constitucional Alemã extraído o direito a um “mínimo de existência” do princípio 

da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à integridade física, mediante interpretação 

sistemática junto ao princípio do Estado Social. Dessa forma, a jurisprudência alemã aceita a 

existência de um verdadeiro direito fundamental a um “mínimo vital”.140 No Brasil, Ingo Sarlet 

destaca que o Estado Social de Direito encontra-se em crise, razão pela qual também se pode 

sustentar uma crise da sociedade e da democracia141. 

3.6.1.1 Diversidade do grau de determinação do conteúdo dos direitos fundamentais 
a prestações sociais na Constituição de 1988 

Muitas das normas constitucionais de direitos sociais prestacionais são consagradas na 

condição de normas-princípio, cujos efeitos são relativamente indeterminados desde certo ponto e 

cujos meios para atingi-los são variados. Contudo, os dispositivos constitucionais que consagram 

tais normas possuem conteúdo de determinação variável, indo desde a positivação, sob a fórmula 

dos princípios mais genéricos, passando por aqueles princípios cujos fins já se encontram mais 

bem delineados, até aqueles dispositivos que se apresentam sob a forma de regras. Antes de 

citarmos alguns exemplos, porém, é imprescindível fazer a ressalva de que, dentre os direitos 

individuais, também encontram-se normas com grau de determinação do conteúdo variável, que 

não serão aqui analisados porque se afastam do objeto e da finalidade da pesquisa. A ressalva se 

faz necessária para afastar o entendimento de que existem diferentes graus de importância entre 

os direitos sociais e individuais, ou de que qualquer deles tem preferência sobre o outro. Eis 

alguns exemplos. 

                                                 
140 BverfGE, nº27, S. 63, Apud KRELL, Andreas. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: 
os (des)caminhos de um direito constitucional "comparado". Porto Alegre: Fabris, 2002, p. 59 e ss. 
141 SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Fundamentais Sociais na Constituição de 1988. In: Revista Diálogo 
Jurídico, Ano I, Vol. I, n° 1 (2001), p. 4. 



 121

O art. 1º, III, dispondo que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como um dos fundamentos a dignidade da pessoa humana, bem 

como o art. 170, caput, que prescreve uma ordem econômica com fim assegurar a todos 

existência digna, são normas com alto teor de abstração. Princípios mais gerais, de contornos 

menos precisos. Ambos pretendem que a dignidade humana (intrinsecamente relacionado aos 

direitos sociais a prestações básicas) seja protegida e promovida pela atuação do Estado como um 

todo ou como resultado das intervenções na esfera econômica142. Não se disse, contudo, o 

conteúdo da prestação social necessária à garantia da dignidade humana. Isso não implica em 

considerar inexistente qualquer significado, como esclarece Celso Antonio Bandeira de Mello: 

“(...) tem-se que aceitar logicamente, por uma irrefragável imposição racional, 
que mesmo que os conceitos versados na hipótese da norma ou em sua 
finalidade sejam vagos, fluidos ou imprecisos, ainda assim têm algum conteúdo 
determinável, isto é, certa densidade mínima, pois, se não o tivessem não seriam 
conceitos e as vozes que os designam sequer seriam palavras.143” 

Existe, por conseguinte, um conteúdo mínimo144 claramente identificado, por mais 

genérico que seja o dispositivo, ao trazer a prestação social material, a respeito do qual não 

haverá controvérsia. Esse é o raciocínio, aliás, utilizado quando da atribuição, para tais direitos, 

da eficácia negativa, de acordo com a qual é possível dizer que uma lei ou ato administrativo 

violou uma norma principiológica, ao dispor sobre um direito social básico ligado, naturalmente, 

à dignidade da pessoa humana. 

O teor de abstração já diminui e a finalidade se torna mais clara na norma constitucional 

do art. 3º, III: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) III - 

                                                 
142 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.166. 
143 MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Discricionariedade e Controle Jurisdicional. São Paulo: Malheiros, 
1992, p. 28/29. 
144 Celso Antônio Bandeira de Mello chama este conteúdo mínimo de “zona de certeza positiva”. 
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erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”. Aqui, o 

problema da indeterminação do efeito pretendido pelo princípio mencionado se apresenta em 

menor extensão, porque o efeito desejado pela norma é o de que, no mínimo, não existam 

miseráveis, de que pessoas não passem fome ou durmam ao relento. Tudo isso, por meio de 

prestações sociais materiais do Estado. Essas situações podem ser compreendidas no conceito de 

pobreza, ainda que os meios para combatê-la sejam diversos145. 

O artigo 6º da Carta Maior, ao listar os direitos sociais, também não possui todos os 

efeitos determinados e nem há escolha das medidas que serão adotadas para o seu cumprimento. 

Aqui, também se aplica a observação sobre o conteúdo mínimo identificável nas expressões 

consagradas na dicção da prescrição. 

Observam-se, ainda, normas com alto grau de determinação, equivalentes às regras, como 

é o caso do direito à educação fundamental gratuita e à creche para os filhos e dependentes, até 

seis anos, dos trabalhadores (art. 208, I e 7º, XXV, da CF88, respectivamente). É possível 

identificar algumas normas constitucionais de direitos sociais a prestações materiais que já foram 

objeto de regulamentação infraconstitucional e funcionam, portanto, como regras, a exemplo da 

norma que prevê o seguro-desemprego146 (art. 7º, II, CF88). 

Os direitos sociais prestacionais apresentam grau de determinação bastante variável, 

mudando de acordo com a norma concreta que se analisa. Não é apropriado, portanto, conceder 

tratamento linear para todas as disposições como normalmente se faz, comparando-se os 

                                                 
145 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 169. 
146 Lei nº 8.900, de 30 de junho de 1994, dispõe sobre o benefício do seguro-desemprego, altera dispositivo da Lei nº 
7.998, de 11 de janeiro de 1990, e dá outras providências. 
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princípios mais gerais com as regras muitas vezes específicas e bastante claras, como se 

compartilhassem o mesmo grau de determinação. Muitas vezes essa prática decorre não da 

análise dos efeitos que estas normas pretendem produzir, mas do confronto mal feito com outras 

normas constitucionais como as relacionadas à separação dos poderes e à competência para 

confeccionar e implementar o orçamento. 

 É preciso ter em mente, desde logo, que a noção de “mínimo existencial” está 

intrinsecamente relacionada com o princípio da dignidade da pessoa humana encontrado em 

vários dispositivos constitucionais147. Muitas das normas sobre dignidade148 traduzem direitos 

sociais que demandam intervenção do Estado, exigindo uma atuação positiva dos poderes 

públicos. O contraponto é a alegação centrada nas dificuldades de ordem financeira e de 

competência, conforme adiante se verá. Portanto, a maioria dos autores149, considera as normas 

ligadas a essas prestações sociais (com maior ou menor grau de determinação da prestação) 

insuscetível de gerar qualquer outra eficácia jurídica que não seja a negativa, que vincula o 

legislador, impedindo-o de agir contrariamente ao objeto indicado pela norma. 

Mas, independentemente da estrutura principiológica ou não dos direitos fundamentais 

sociais prestacionais, estes apresentam um significado central, racionalmente determinado, cujos 

efeitos se identificam com o mesmo teor das regras e que estão atrelados ao conceito de “mínimo 

existencial” e à dignidade da pessoa humana, conforme se verá no próximo ponto. 

                                                 
147 Por exemplo, nos artigos 1º, III, 170, caput e 226, § 7º. 
148 São dessa espécie as normas contidas no artigo 3º, III, artigo 6º, artigos 23, V, 30, VI, 34, VII, “e”, 35, III, 205, 
208, 196, 201, I a V, 203, 229, da Constituição Federal de 1988, dentre inúmeros outros. 
149 Por todos, confira-se BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Rio 
de Janeiro: Renovar,7ª ed., 2003. 
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3.6.1.2 Determinabilidade do núcleo básico dos direitos fundamentais sociais 
prestacionais ligado ao “mínimo existencial” e sua exigibilidade 

 Alguns dos direitos fundamentais sociais prestacionais apresentam conteúdo 

indeterminado, em maior ou menor grau, que acarreta a indefinição da totalidade dos efeitos que 

pretendem alcançar, bem como apresentam abundância de meios capazes de realizá-los. 

 É preciso, portanto, procurar definir os efeitos que estas normas pretendem atingir. 

Habitualmente, atribui-se a responsabilidade, na definição de todos os efeitos, aos poderes 

Legislativo e Executivo. Contudo, como já evidenciado, é possível identificar, desde o preceito 

constitucional, muitos dos efeitos almejados pelas normas de direitos a prestações sociais. 

Submeter a formulação desses preceitos inteiramente ao Legislativo e ao Executivo esvazia 

totalmente a fundamentalidade formal e material do comando constitucional. Serve, aliás, como 

poderoso instrumento de limite à atuação ou à omissão dos poderes públicos em garantia da 

sociedade e de todos os indivíduos. Se tudo depender da iniciativa desses poderes, perde 

significado a proteção que os direitos sociais prestacionais representam. 

 Existe controvérsia complexa acerca da definição da extensão do mínimo existencial. 

Quando esse mínimo é entendido apenas como o mínimo vital à sobrevivência, sem dúvidas, o 

problema é minorado, porque já se tem um critério objetivo no estabelecimento de seu conteúdo. 

Todavia, a teoria dos direitos fundamentais não procura assegurar apenas a sobrevida, mas, 

sobretudo, uma vida com dignidade. Dessa forma, surge a noção de dignidade da pessoa humana 

como um dos critérios de definição dessas prestações mínimas de direitos fundamentais150. Ainda 

assim, a dificuldade em se definir a dignidade da pessoa humana levou autores a apresentarem 

                                                 
150 GOUVÊA, Marcos Maselli. O Controle judicial das omissões administrativas: novas perspectivas de 
implementação dos direitos prestacionais. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 261. 
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um conceito negativo, definindo a dignidade como a situação contraposta àquela em que o 

homem se vê tratado como objeto, como um instrumento para fins externos, e não como um fim 

em si mesmo, sujeito de direitos e ser racional.  

Na verdade, entende-se que a dignidade se apresenta como um feixe semântico, que vai se 

“conteudizando” ao longo dos tempos, com conteúdos que a ela vão se vinculando no curso da 

história. Apesar de não existir uma fórmula pronta e acabada, é possível reconhecer certos 

postulados incorporados a ela ao longo da história como, v.g., o respeito e a proteção da 

integridade física e corporal do indivíduo e a garantia de condições justas e adequadas de vida 

para o indivíduo e sua família, onde podem ser albergados os direitos sociais a prestações 

materiais151. 

 Muitas vezes não é possível definir toda a extensão dos efeitos reclamados pelos direitos 

sociais prestacionais, mas apenas um conteúdo mínimo ligado ao “mínimo existencial” e ao 

princípio da dignidade do humano. Assim, quando há o desrespeito de certas condições 

prestacionais básicas, existe o consenso no sentido de reconhecer que elas foram violadas. 

 Quando a Constituição dispõe sobre o direito fundamental social à moradia ou sobre a 

assistência aos desamparados (ambos no art. 6º, CF88) não se pode definir, desde logo, o sentido 

pleno e todos os efeitos que as previsões desejam alcançar. Todavia, certamente haverá consenso 

em reconhecer que as condições materiais mínimas de dignidade do indivíduo que mora embaixo 

da ponte estão sendo violadas e, que ele precisa de assistência do Estado. O juízo que se faz é o 

mesmo aplicado quando da atribuição da eficácia negativa às normas de direitos sociais 

                                                 
151 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
pp.107 e 108 
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prestacionais com estrutura de princípios. Esse conteúdo mínimo se define com base no consenso 

social formado por meio do debate público sobre determinada matéria152. A referência ao 

consenso social não estabelece um elemento subjetivo que já não seja comum às decisões 

judiciais e interpretações jurídicas, que se valem, em maior ou menor grau, do significado 

razoável acerca das idéias e expressões em um meio social. 

 Uma questão polêmica e muito importante, nesse debate, refere-se à definição do próprio 

conteúdo do mínimo existencial. Concretamente o que são essas condições mínimas? Andreas 

Krell sugere que o “padrão mínimo existencial” para sobrevivência incluirá sempre um 

atendimento básico e eficiente de saúde, o acesso a uma alimentação básica, à vestimentas, à 

educação de primeiro grau e à garantia de uma moradia. Diz, ainda, que o conteúdo concreto 

desse mínimo vai variar de país para país.153 Ingo Sarlet mostra que o princípio da dignidade 

deve ser usado para assegurar condições existenciais mínimas da população para uma vida 

saudável indicando, como diretriz mínima, os parâmetros estabelecidos pela Organização 

Mundial de Saúde.154 Ana Paula de Barcellos reflete que, genericamente, o mínimo existencial 

“corresponde ao conjunto de situações materiais indispensáveis à existência humana digna”, 

considerada não apenas como experiência física, mas também espiritual e intelectual. A autora 

apresenta, ainda, uma proposta de concretização jurídica para a expressão, com base no exame 

sistemático da própria Carta de 1988, na qual o “mínimo existencial” é composto por quatro 

elementos, sendo três materiais e um instrumental, quais sejam: a educação fundamental, a saúde 

                                                 
152 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.193. 
153 KRELL, Andreas. Direitos Sociais e Controle JUdicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um 
direito constitucional "comparado". Porto Alegre: Fabris, 2002, p. 63 
154 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais Sociais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 47. 
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básica, a assistência aos desamparados e o acesso à Justiça155. Segundo Clèmerson Merlin Clève, 

a definição desse mínimo não é tarefa fácil, e haverá de ser definido por meio da disputabilidade 

processual quando a matéria encontrar-se a cargo do Judiciário156. Há, também, a hipótese de que 

inexistindo uma fórmula unívoca capaz de definir com precisão o espectro do mínimo existencial 

amparável judicialmente, o magistrado deve realizar um “encadeamento deontológico, tomando 

como alicerces a doutrina, a jurisprudência e mesmo contributos de outros ramos do 

conhecimento”157. Todas as propostas mencionadas são válidas e podem ser adotadas como 

parâmetros complementares para a definição do mínimo existencial pelos poderes públicos. O 

fundamental é reconhecer-se a possibilidade de determinar a esfera nuclear dos direitos 

fundamentais sociais prestacionais com amparo na própria Constituição Federal de 1988. 

 Por todo o exposto, é possível extrair algumas conclusões.  

A primeira delas refere-se ao núcleo básico dos direitos fundamentais sociais 

prestacionais (o seu conteúdo mínimo), que se identifica com a noção de mínimo existencial. A 

segunda conclusão é a de que esse núcleo básico (ligado ao mínimo existencial) é diretamente 

associado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, conclui-se que esse conjunto de 

condições materiais mínimas é prontamente exigível perante todos os órgãos do poder público, 

impondo-se como uma regra, podendo ser invocados perante o Judiciário em caso de omissão 

inconstitucional.  

                                                 
155 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 258. 
156 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A Eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais. In: Boletim Científico ESMPU, 
Brasília, a. II, nº 8, 2003, p. 160 
157 GOUVÊA, Marcos Maselli. O Controle judicial das omissões administrativas: novas perspectivas de 
implementação dos direitos prestacionais. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 263. Na verdade, o autor se refere, 
nessa passagem, à utilização do método construtivo de Dworkin, no qual ocorrem, em última análise, relações de 
dever-ser entre a doutrina, a jurisprudência e outras áreas de conhecimento como a filosofia e a sociologia. Estes 
aspectos se relacionam com vistas a definição do âmbito do mínimo existencial amparável judicialmente. 
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3.6.1.3 Para além do mínimo existencial: um espaço de deliberação política 

 Parece existir quase que absoluta pacificidade quanto à exigibilidade e o caráter 

jusfundamental do mínimo existencial. Mesmo os autores refratários à idéia de que os direitos 

sociais são direitos fundamentais, compartilham do entendimento de que o mínimo existencial é 

um direito fundamental, como, e.g., Ricardo Lobo Torres158, ao ressalvar que “há um direito às 

condições mínimas de existência humana digna que não pode ser objeto de intervenção do Estado 

e que ainda exige prestações estatais positivas”. Todavia, a dissensão aumenta quando se 

discutem as prestações que ultrapassam à noção do mínimo existencial. 

Para além desse núcleo elementar dos direitos fundamentais a prestações sociais, a norma 

constitucional mantém sua natureza de princípio, com todas as características que a cercam, como 

a relativa indeterminação do conteúdo e de seus efeitos, podendo ser atingidos por diversas 

maneiras. As prestações sociais que estiverem acima do mínimo existencial se encontram na 

esfera das decisões constitucionalmente legítimas do Legislativo e do Executivo.  

Os direitos sociais prestacionais não têm o objetivo de dar ao indivíduo apenas o mínimo. 

Ao contrário, eles possuem um “horizonte eficacial progressivamente mais vasto”159, dependendo 

do comprometimento da sociedade e dos governos e da riqueza produzida pelo país. Para além do 

“mínimo social”, a Constituição aponta para a “maximização da eficácia” ou satisfação 

progressiva dos direitos a prestações sociais materiais. A satisfação progressiva desses direitos 

deve ser realizada, preferencialmente, por uma decisão política do Legislativo e do Executivo que 

devem agir em conformidade com os cânones constitucionais. 

                                                 
158 TORRES, Ricardo Lobo. Os Direitos Humanos e a Tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, p. 124. 
159 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A Eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais. In: Boletim Científico ESMPU, 
Brasília, a. II, nº 8, 2003, p. 151-161. 
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Admite-se, quando tal mínimo é ultrapassado, tão-somente um direito subjetivo prima 

facie, já que nesta seara, não há como resolver o problema em termos de tudo ou nada. O que 

significa um direito subjetivo prima facie? São direitos que se contrapõem aos direitos definitivos 

com plena vinculatividade, não impondo, portanto, um dever jurídico específico e concreto para o 

Estado. Criam, apenas, um dever objetivo para os poderes públicos160. 

Costuma-se representar as esferas dos direitos fundamentais sociais prestacionais da 

seguinte maneira: imaginem-se dois círculos concêntricos. O círculo interior representa o mínimo 

existencial de dignidade, decisão fundamental constitucionalmente assegurada que todos devem 

respeitar e significa o efeito prático mínimo almejado pela norma e prontamente exigível. O 

espaço entre o círculo interno e o externo descreve a decisão política, além do mínimo 

existencial, sobre os direitos fundamentais sociais prestacionais que devem ser satisfeitos 

progressivamente, de acordo com as opções políticas legítimas do povo em dado momento 

histórico.  

Essas decisões políticas sobre os aludidos direitos não são totalmente livres ou arbitrárias, 

sujeitando-se às ponderações decorrentes do sopesamento de outros interesses fundamentais e da 

“reserva do possível”, que se verá adiante. Se o resultado da ponderação apontar para a realização 

das prestações sociais acima do mínimo existencial, estas devem ser satisfeitas. Sobre a 

                                                 
160 Ressalte-se que além das duas hipóteses de direitos subjetivos (definitivos e prima facie), Canotilho reconhece 
uma terceira categoria jurídico-subjetiva na esfera dos direitos a prestações. Sustenta que há posições jurídico-
prestacionais embasadas em normas impositivas de tarefas e fins estatais que geram apenas um dever não-relacional 
do Estado, que pode ser caracterizado como um dever objetivo prima facie, garantido por normas não vinculantes, 
como ocorre com o direito ao trabalho, por exemplo, e o correspondente dever constitucional do Estado de promover 
uma política de pleno emprego. (CANOTILHO, J. J. Gomes. Tomemos à Sério os Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais. Coimbra: Coimbra editora, 1988, p. 34-6). 
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caminhada progressiva que os direitos sociais prestacionais, além do mínimo, percorrem afirma 

Clèmerson Clève161: 

“(...) esses direitos são insuscetíveis de realização integral (o horizonte é sempre 
infinito), pois o seu cumprimento implica uma caminhada progressiva sempre 
dependente do ambiente social no qual se inserem, do grau de riqueza da 
sociedade e da eficiência e elasticidade dos mecanismos de expropriação (da 
sociedade pelo Estado) e de alocação (justiça distributiva) de recursos”. 

Afinal, a Constituição de 1988 também estabeleceu o Estado democrático de direito e a 

pluralidade de opiniões, dentro do qual é possível encontrar inúmeras acepções de progresso no 

campo da realização de direitos fundamentais. Para alguns governantes, o progresso da 

humanidade se alcançará por meio do fortalecimento dos direitos liberais, como a propriedade, a 

livre iniciativa e o livre comércio; ao passo que, para outros, o avanço se verifica com a 

realização de obras sociais que enfoquem o ser humano, como a criação de hospitais e a geração 

de empregos. É tudo uma questão de opção política do povo, que o ambiente democrático 

proporciona. 

O dispositivo que determina a aplicação imediata dos direitos fundamentais deve ser 

entendido de maneira peculiar quanto aos direitos prestacionais sociais. Assim, quanto aos 

direitos fundamentais sociais prestacionais que se encontram acima da fronteira do mínimo 

existencial deve reconhecer-se que são de satisfação progressiva. Essa concretização, portanto, 

varia de acordo com as opções políticas do momento e das condições sócio-econômicas de 

desenvolvimento de determinado país. Dessa forma, quando se diz que “preferencialmente” essas 

decisões devem ser tomadas pelo Legislativo e Executivo reconhece-se a possibilidade de existir 

alguma circunstância excepcional que justifique a atuação do Judiciário nessa seara como, v.g., 

                                                 
161 CLÈVE, Clèmerson Mèrlin. A Eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais. In: Boletim Científico ESMPU, 
Brasília, a. II, nº 8, 2003, p. 154. 
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uma ação ou mesmo uma omissão que viole normas da Carta Maior e que deve ser, por óbvio, 

corrigida. 

Não se pretende discutir sobre as possibilidades e limites do livre espaço de conformação 

do legislador, ou da atuação do Executivo. Todavia, mesmo dentro do espaço de decisão política 

do poder público não é admissível um retrocesso (fala-se em “proibição do retrocesso”), ou 

mesmo uma estagnação dos poderes públicos na concretização dos direitos a prestações sociais. É 

preciso que o poder público demonstre uma atuação sempre no sentido da progressiva e 

permanente implementação das prestações sociais. Essa é a conclusão a que se chega quando são 

analisados sistematicamente os princípios e regras consagrados na Constituição, a exemplo do 

princípio da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, bem como do princípio da 

dignidade da pessoa humana, que se irradia por todo o ordenamento.  

É claro que a sociedade brasileira vive um quadro de escassez permanente de recursos, 

exigindo soluções para vários casos urgentes ao mesmo tempo como a saúde, educação, meio-

ambiente, saneamento básico, etc. Por isso, os recursos públicos devem ser muito bem manejados 

para implantação de políticas públicas realistas, dentro dos limites da riqueza nacional produzida. 

Neste sentido, o poder público deve consignar no orçamento o montante necessário para a 

realização sempre progressiva desses direitos. Assim, é necessário estabelecer continuamente as 

ações voltadas para a sua realização num horizonte temporal razoável. Cabe à sociedade eleger 

legitimamente os governos e os parlamentares que escolherão a velocidade dos gastos sociais 

dentro de um quadro de escassez de recursos. Sobre o assunto, ensina Clèmerson Clève: 

“A vinculação dos poderes públicos aos direitos fundamentais (dimensão 
objetiva) é suficiente para deles exigir a adoção de políticas voltadas para o seu 
cumprimento (num horizonte de tempo, evidentemente). Tais políticas, como se 
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está a sustentar, podem ser inclusive exigidas judicialmente. (...) é perfeitamente 
possível a propositura de ação judicial exigente de definição de política de 
prestação por parte do Estado que possa atender, em prazo razoável, a imposição 
constitucional162.” 

Dentro de um Estado democrático e pluralista, todas essas opções políticas (ou seria 

correto dizer discricionárias?) tomadas pelo Legislativo e Executivo devem estar comprometidas 

com as condições mínimas de dignidade, sob pena de sua violação. Lembre-se, que os postulados 

da dignidade da pessoa humana constituem fundamento e fim de toda a ordem jurídica e 

pressupostos da igualdade real e da democracia. 

3.6.2 Modalidade ideal de eficácia jurídica aplicada às normas de direitos sociais a 
prestações materiais do Estado. Extensão da eficácia positiva 

 É possível descortinar um núcleo básico muito bem determinado, um conteúdo mínimo 

com estrutura de regra, diretamente aplicável e exigível perante os órgãos públicos. 

 O critério geral de distribuição das modalidades de eficácia jurídica às normas é a 

fundamentalidade social e jurídica que elas possuem. A fundamentalidade social corresponde ao 

grau de importância ou relevância social que a norma representa para a sociedade. A 

fundamentalidade jurídica também reconhece normas de maior valor que outras, inserindo-as no 

corpo da Constituição. Ainda dentro do próprio texto constitucional, encontram-se graus de 

fundamentalidade diferenciados, com normas que estabelecem princípios gerais ou cláusulas 

pétreas, as quais prevalecem sobre outras normas da própria Constituição. A essas normas 

constitucionais mais fundamentais deve aplicar a eficácia mais consistente, i.e, a simétrica ou 

positiva, porque os efeitos que pretendem produzir no mundo dos fatos são ainda de maior 

importância que o das demais. No plano ideal, considerando isoladamente os direitos 

                                                 
162 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A Eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais. In: Boletim Científico ESMPU, 
Brasília, a. II, nº 8, 2003, p. 159. 
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fundamentais sociais a prestações materiais, deve associar-se a eficácia simétrica a toda a 

extensão dos efeitos pretendidos por essas normas, e não apenas, como entende a doutrina 

majoritária, as modalidades interpretativa, negativa e vedativa do retrocesso. 

 É fácil perceber que os efeitos das normas que definem prestações sociais materiais se 

realizam por meio de uma ação do Estado. Os efeitos deixam de ser realizados quando houver 

uma omissão. Acontece que as modalidades de eficácia negativa, interpretativa e vedativa do 

retrocesso somente surtem efeitos quando há uma atuação do poder público que violem o preceito 

constitucional em tela. Ora, na hipótese de omissão do Poder Público, essas modalidades, que só 

funcionam em casos de ação do Estado, sozinhas, não terão nenhuma capacidade de impor a 

exigibilidade do comando previsto na norma. Sem a eficácia positiva, as normas restam 

esvaziadas em seu conteúdo desde o princípio. 

 Contudo, é preciso realizar, ainda, um concerto sistemático das aludidas normas com 

outras normas constitucionais, especialmente com as que se originam do princípio da separação 

dos poderes, que determinam as atribuições do Executivo e Legislativo na decisão dos gastos 

públicos. Não se pode ignorar os demais princípios e normas da Carta Magna, em razão do 

princípio da unidade da Constituição, e igualmente porque os demais princípios também visam 

assegurar a qualidade de vida dos indivíduos por meio de condições prestacionais básicas ligadas 

ao mínimo vital. 

 Do cotejo feito, conclui-se que não é possível simplesmente excluir a eficácia positiva ou 

simétrica, embora também não se possa dizer que a eficácia positiva deva ser consagrada em toda 

a sua extensão, de maneira ampla e irrestrita. Quando se analisarem os principais óbices ao 

reconhecimento da eficácia simétrica dos direitos sociais prestacionais, se extrairá exatamente a 
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seguinte conclusão: a eficácia simétrica não se exclui quanto às prestações referidas, mas se 

restringe ao núcleo essencial (“mínimo existencial”) dos direitos fundamentais sociais 

prestacionais. Ao “mínimo social” reconhece-se a eficácia simétrica, ou seja, admite-se que há 

direito subjetivo de exigir, judicialmente se necessário, os efeitos que a norma, na extensão 

referida, pretende realizar. Verifica-se também, logicamente, a associação das outras modalidades 

de eficácia jurídica às normas que definem o mínimo social. 

 Adiante, se estudará, sem pretensão de exaurir a matéria, os óbices jurídicos e fáticos 

supostamente existentes contra a construção da eficácia jurídica ideal dos direitos sociais 

prestacionais, quais sejam a separação dos poderes e a conhecida “reserva do possível”. O 

primeiro, se relaciona com o debate propriamente jurídico e o cotejo com as demais normas 

constitucionais. O segundo, diz respeito ao estudo do ambiente fático dentro do qual se discute a 

disponibilidade de recursos para a implementação desses direitos.  

3.6.3 Óbices jurídicos e fáticos ao reconhecimento da eficácia positiva ou simétrica 
aos direitos fundamentais sociais prestacionais 

a) A separação dos poderes como óbice jurídico a ser superado 

 O princípio da separação dos poderes163 é colocado, na maioria das vezes, como obstáculo 

total ao conhecimento e deferimento, por parte do Poder Judiciário, das prestações positivas 

custeadas pelo Estado com base em normas-princípio. Constitui barreira ao reconhecimento da 

eficácia positiva ou simétrica a tais prestações sociais, e de seu conseqüente reconhecimento e 

exigibilidade perante o Poder Judiciário. 

                                                 
163 Lembre-se que a melhor doutrina ensina que o poder político é uno e que, portanto, seria mais apropriado falar em 
divisão de funções e não em separação de poderes. Como esta última foi a expressão consagrada pelo uso, ela será 
adotada como padrão para evitar diferentes terminologias. 
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 Tal afirmação possui inúmeros argumentos: 1) o Judiciário, ao decidir em favor das 

aludidas prestações, estaria invadindo competência do Legislativo e do Executivo, desfazendo o 

equilíbrio que deve haver entre os Poderes; 2) somente o Legislativo e o Executivo estariam 

legitimados democraticamente para fixar políticas públicas e destinar recursos, atribuições que 

não caberiam ao Poder Judiciário; 3) as decisões sobre onde investir e quais bens destinar têm 

natureza eminentemente política, considerando que há recursos limitados e que a área de atuação 

do Judiciário é jurídica e não política; 4) o Judiciário não teria condições técnicas de avaliar o 

impacto que suas decisões podem gerar sobre a sociedade como um todo, mesmo porque não 

teria capacidade técnica para fazê-lo, porque dispõe apenas de uma perspectiva pontual e não 

global das questões a serem enfrentadas, etc164. 

 Os argumentos acima expendidos são, certamente, defensáveis se colocados num contexto 

casuístico ou isolado. Mas, a questão que se coloca é a de procurar saber se as normas que tratam 

do princípio da separação dos poderes pretendem, num contexto sistemático e atual, impedir 

completamente a eficácia simétrica das normas que tratam dos direitos fundamentais sociais a 

prestações, igualmente previstos na Constituição especialmente, aqueles ligados ao seu núcleo 

essencial de dignidade ? 

 O modelo teórico da separação dos poderes idealizado no século XVIII já não mais atende 

às necessidades do mundo contemporâneo e precisa ser reformulado. É preciso reconhecer, no 

entanto, que o princípio da separação dos poderes continua válido e relevante em sua essência, 

porque a concentração de poderes ainda continua sendo uma ameaça aos direitos fundamentais 

em geral, sendo necessário controlá-lo por meio da divisão de suas funções. 

                                                 
164 AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez e Escolha - em busca de critérios jurídicos para lidar com a escassez 
de recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 216 e ss. 
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 Ter em mente que o princípio da separação dos poderes possui natureza de princípio 

instrumental é indispensável. Não constitui um valor em si mesmo e foi derivado do 

entendimento histórico segundo o qual o poder ilimitado e sem controle conduz ao autoritarismo 

e à tirania e tende a ser exercido de forma abusiva, arbitrária e caprichosa, mostrando-se 

imperativa a divisão de seu exercício para que os direitos dos indivíduos fossem respeitados. 

 A herança francesa do dogma da separação de poderes, perpetuada na tradição do Estado 

de Direito, continua a influenciar fortemente os juízes e tribunais, não só no Brasil, como também 

em todo o mundo ocidental. 

 Quando do surgimento do aludido princípio, idealizado por Montesquieu, no século 

XVIII, tornava-se imprescindível a separação como uma forma de superação do antigo regime. 

Com a passagem do Estado Liberal para o Estado Social de Bem-Estar, os objetivos do Estado, a 

ideologia e os paradigmas foram modificados por força do surgimento de novos direitos sociais, 

individuais e coletivos, o que, de per se, já atenua o dogma separatista. 

 Hoje, porém, o princípio da Separação dos Poderes acaba introduzindo um efeito 

paralisante às reivindicações sociais e precisa sofrer uma reformulação para continuar sendo 

utilizado com a finalidade inicial de garantir Direitos Fundamentais contra o arbítrio e a omissão 

estatal.165

 Nesse sentido, interessante o entendimento de Tércio Sampaio para quem o princípio da 

Divisão dos Poderes não significa “que os três Poderes devam ser reciprocamente independentes, 

mas que se deve excluir que quem possua todos os poderes de um determinado setor possua 
                                                 
165 KRELL, Andreas. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um 
direito constitucional "comparado". Porto Alegre: Fabris, 2002, p. 88. 
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também todos os poderes de um outro, de modo a subverter o princípio sob o qual se baseia uma 

Constituição democrática, e que, portanto é necessária uma certa independência entre os três 

Poderes para que a cada um seja garantido o controle constitucional dos demais”166. 

 A alegação de uma suposta violação da separação dos poderes é uma crítica que tem 

nascimento no modelo francês surgido após a revolução burguesa. Tal modelo não é adotado pelo 

Brasil, que tem inspiração constitucional, desde a Constituição de 1891, no modelo americano. 

Assim nos diz Gustavo Amaral, concluindo nos seguintes termos: 

“O modelo americano de freios e contrapesos volta-se menos a separação de 
funções em órgãos distintos do que a uma concepção quase que newtoniana de 
equilíbrio, como bem demonstra a experiência americana com agências 
reguladoras, pertencentes ao Executivo, mas com largos poderes legislativos”167.  

 A necessidade dessa inversão de valores marca a passagem do Estado de Direito da 

separação dos poderes para o Estado Constitucional do novo dogma dos direitos fundamentais. 

Peter Häberle admite que “a eficácia dos direitos fundamentais para todos os cidadãos substituiu 

a eficácia formal clássica dos direitos civis.”168

 De acordo com essa nova concepção, os atos dos três poderes devem possuir a nota de 

validade e legitimidade, consubstanciados por um contexto jurídico e social, considerados os 

valores maiores da moralidade, eficiência, economicidade, razoabilidade e proporcionalidade. 

                                                 
166 FERRAZ, Tércio Sampaio. O Judiciário frente à Divisão dos Poderes. In Anuário dos Cursos de Pós-
Graduação em Direito da UFPE, nº 11, 2000, p. 347. 
167 AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez e Escolha - em busca de critérios jurídicos para lidar com a escassez 
de recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 223. 
168 HÄBERLE, Peter. Efectividad de los Derechos Fundamentales en el Estado Constitucional de los Derechos 
Fundamentales: Alemania, España, Francia e Italia, Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales, 1991, p. 265. 
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 A separação dos poderes não representa um óbice lógico ao controle judicial das ações e 

omissões inconstitucionais do poder público, no sentido de estar o Judiciário autorizado a 

determinar as prestações sociais materiais ligadas ao mínimo vital. A separação de poderes, em si 

mesma, não é absoluta, sendo possível excepcioná-la em determinadas hipóteses, especialmente 

quando se trata da garantia dos direitos fundamentais, atribuindo-se eficácia positiva ou simétrica 

às normas de dignidade humana em seu aspecto material, que a própria separação também busca 

promover. 

 Portanto, é possível reconhecer ao Judiciário legitimidade de sindicar ao menos algum 

efeito por meio da solicitação dos interessados, pois este Poder é capaz de apresentar várias 

razões que justificam sua legitimidade na matéria. Assim, segundo a diretriz fixada por Ana 

Paula de Barcellos169, as razões são as seguintes: a) o Judiciário foi criado pela Constituição do 

Estado, derivando dela sua autoridade e compondo, juntamente com o Legislativo e o Executivo, 

o poder político nacional; b) aos magistrados, é assegurado um conjunto de prerrogativas capazes 

de proporcionar-lhes uma relação de independência; c) a decisão judicial, como regra, não 

veicula uma vontade única e final, já que será revista por órgãos superiores, garantindo a 

possibilidade de correção de eventuais erros; d) e os grupos minoritários, mesmo que não 

possuam acesso ao processo político, terão oportunidade de acesso ao Judiciário para o resguardo 

de seus direitos. 

 Observa-se, à evidência, que o Judiciário não tem competência para fixar políticas 

públicas de maneira ampla, nem impor sua própria convicção política. Diante disso, conclui-se 

que a eficácia positiva dos direitos sociais prestacionais pode coexistir em harmonia com a 

                                                 
169 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 233. 
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separação dos poderes se atribuirmos a aludida eficácia simétrica, em princípio, apenas ao núcleo 

elementar dos direitos a prestações sociais materiais, que decorre diretamente do princípio 

dignidade da pessoa humana, conhecido por “mínimo existencial”, legitimando-se o Judiciário 

para apontar as providências necessárias à sua realização. Ambos os conceitos – eficácia 

simétrica dos direitos sociais positivos da dignidade e separação dos poderes – cedem espaço 

para consagrar a lógica constitucional da eficácia dos direitos fundamentais para todos os 

cidadãos, de modo que possam operar suficientemente em suas respectivas áreas. 

 Consignou-se que, “em princípio”, se deve atribuir a eficácia simétrica apenas ao mínimo 

existencial, porque se vislumbra a possibilidade da referida modalidade eficacial para as 

prestações que ultrapassam o núcleo básico, nos casos em que o resultado da ponderação de 

outros interesses jusfundamentais e da reserva do possível pender em prol da realização das 

prestações sociais, caso em que devem ser aplicadas. 

 Por isso, é importante lembrar que além do mínimo existencial opera a satisfação 

progressiva dos direitos fundamentais sociais prestacionais que é realizada, preferencialmente, 

pelo Legislativo e Executivo. Assim, nesse patamar (além do mínimo) esses direitos se 

encontram sujeitos às ponderações decorrentes do sopesamento de outros direitos fundamentais e 

também dos argumentos metajurídicos como, v.g., o do exaurimento de recursos públicos. 

b) A polêmica da “reserva do possível” oriunda do direito alemão 

É importante analisar alguns pontos que não possuem natureza puramente jurídica, mas 

que influenciam na construção da eficácia jurídica dos direitos sociais a prestações materiais por 
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parte do Estado. Assim, discute-se sobre a teoria da “reserva do possível” como suposto óbice 

fático à implementação desses direitos. 

Gomes Canotilho enxerga a efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais, dentro 

de uma “reserva do possível” e indica sua dependência dos recursos econômicos170, sendo 

verdadeiro limite fático à efetivação dos direitos sociais prestacionais. 

 Na verdade, a teoria da reserva do possível é oriunda da jurisprudência constitucional 

alemã. O Tribunal Constitucional Alemão, versando sobre o direito de acesso ao ensino superior, 

firmou jurisprudência segundo a qual os direitos a prestações positivas estão sujeitos à “reserva 

do possível”, medida pela expectativa que o indivíduo racional tem da sociedade, isto é, os 

direitos às prestações sociais materiais do Estado estão sujeitos a respectiva disponibilidade de 

recursos. Esses direitos estariam sujeitos à reserva do possível, no sentido daquilo que o 

indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade, de tal modo que, mesmo se o Estado dispuser 

dos recursos e os puder manusear, não se falaria em obrigação de prestar algo que não se 

mantenha nos limites do razoável. A Corte recusou a tese de que o Estado estaria obrigado a criar 

vagas suficientes nas universidades públicas para todos os candidatos171. Essa teoria impossibilita 

exigências acima de um limite básico social, adequada, portanto, a um país central, econômica e 

socialmente desenvolvido. Desde logo, vê-se que a “reserva do possível” não pode ser 

simplesmente transportada para países subdesenvolvidos como o Brasil. Aqui o problema é ainda 

o de conceder as tais prestações básicas para a grande maioria da população que não as conhece, 

e não o de exigir prestações acima desse limite básico social (“mínimo social”). O Estado 

brasileiro jamais implantou o Estado Providência, mais conhecido como Estado Social ou Estado 
                                                 
170 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição, Coimbra: Coimbra Editora, 
1991, p.131. 
171 BVerfGE (= Coletânea de Decisões do Tribunal Constitucional Federal), nº 33, S.333. 
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de Bem-Estar Social. No Brasil, ainda se luta pela implementação mesmo do mínimo de 

providências sociais dos poderes públicos. Outra questão que se coloca, é a de quem possui 

legitimidade para definir o que é “possível” na composição dos orçamentos. 

 Para Gustavo Amaral, o argumento da “reserva do possível” somente não representa um 

obstáculo à efetivação dos direitos sociais prestacionais se “o Estado demonstrar, judicialmente, 

que tem motivos fáticos razoáveis para deixar de cumprir, concretamente, a norma constitucional 

assecuratória de prestações positivas”; demonstrada a ponderabilidade dessas razões, não poderia 

o Judiciário se substituir ao administrador”.172 Como exemplo de tal argumento, diz que cabe à 

administração realizar a escolha sobre se deve tratar com os recursos disponíveis “milhares de 

doentes vítimas de doenças comuns à pobreza ou um pequeno número de doentes terminais de 

doenças raras ou de cura improvável”173. Uma resposta condizente com a realidade constitucional 

pátria seria a de que todos devem ser tratados. 

Uma solução coerente à luz da principiologia da Constituição brasileira de 1988 à 

imposição da “reserva do possível” alegada é a de que se os recursos não são suficientes, deve-se 

retirá-los de outras áreas (como transporte e pagamento de juros da dívida), onde sua prestação 

não está umbilicalmente ligada aos direitos mais básicos do ser humano: direito à vida e à 

dignidade da pessoa humana!174

No Brasil, a teoria da “reserva do possível” é apresentada erroneamente como um 

obstáculo quase intransponível à implementação dos direitos sociais prestacionais, incluídos 

                                                 
172 AMARAL, Gustavo. Interpretação dos Direitos Fundamentais e o Conflito entre Poderes. In: TORRES, Ricardo 
Lobo (Org.). Teoria dos Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 110 e ss. 
173 Op. Cit.., p. 113. 
174 KRELL, Andreas. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um 
direito constitucional "comparado". Porto Alegre: Fabris, 2002, p. 53. 
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aqueles que integram as parcelas das condições materiais mínimas para a dignidade. Para essa 

linha de pensamento, os direitos sociais a prestações estão sempre sujeitos à disponibilidade de 

recursos para que possam ter eficácia positiva e aplicabilidade imediata. O mais impressionante é 

que essa conclusão também tem sido defendida, aqui no Brasil, quanto às parcelas ligadas ao 

mínimo vital. Condicionar a realização desses direitos à existência de caixas cheios do Estado 

equivale a uma anulação da sua eficácia jurídica, o que não deve ser admitido quando estão em 

jogo providências estatais essenciais para a manutenção da vida humana com dignidade. 

Dessa forma, não se deve transferir automaticamente para o Brasil a discussão européia 

sobre os limites do Estado Social, a diminuição de suas prestações e a contenção dos respectivos 

direitos subjetivos, mesmo porque, aqui no país, o Estado Providência jamais foi 

implementado175. Nesse sentido, colhemos lição de João Maurício Adeodato: 

“O mundo em desenvolvimento ou periférico, de que o Brasil (ainda) faz parte, 
significa uma realidade específica e sem precedentes, à qual não se podem 
descuidadamente aplicar as teorias científicas nem as posições políticas 
transladadas dos países ricos”176. 

Aqui no país, a “reserva do possível” se aplicaria, a princípio, às prestações sociais acima 

das condições mínimas de dignidade humana, representadas em grande parte, pelos direitos 

fundamentais sociais prestacionais. As condições sociais básicas já foram garantidas pelo 

constituinte originário e são plenamente exigíveis desde logo. Somente além desse patamar é que 

cabem as decisões políticas dos poderes públicos, no sentido de definir os contornos do 

“possível” e realizar a distribuição dos recursos auferidos, de acordo com a liberdade de 

                                                 
175 STRECK, Lênio L.. E que o Texto Constitucional não se transforme em um latifúndio improdutivo...- uma crítica 
à ineficácia do Direito. In: Sarlet, Ingo W. (org.). O Direito Público em Tempos de Crise, 1999, p. 176. 
176 ADEODATO, João Maurício. Uma Teoria (emancipatória) da Legitimação para países subdesenvolvidos. In: 
Anuário do Mestrado em Direito da UFPE, nº 5, 1992, p. 220. 
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conformação do legislador na confecção dos orçamentos e do juízo discricionário da 

administração pública, respeitados, ainda assim, os limites que a própria Constituição impõe. 

No Estado contemporâneo, o orçamento público é a referência adequada para as 

discussões sobre a alocação dos recursos públicos. Nas palavras de Ricardo Lobo Torres, o 

orçamento público é “o documento de quantificação dos valores éticos, a conta corrente da 

ponderação dos princípios constitucionais, o plano contábil da justiça social, o balanço das 

escolhas dramáticas por políticas públicas em um universo fechado de recursos escassos e 

limitados”177. Diante da constatação, a doutrina avessa aos direitos prestacionais sociais 

formulou, em complementação à reserva do possível fática, a reserva do possível jurídica. 

Mesmo que o Estado disponha dos meios financeiros necessários e nenhum outro direito 

fundamental seja atingido, não disporia o Judiciário de instrumentos jurídicos para determinar 

uma reformulação do orçamento, documento legislativo que deve reunir, por ordem 

constitucional, as vontades do Executivo e Legislativo. 

A reserva do possível vem sendo estudada com maior profundidade recentemente nos 

Estados Unidos178. Aqui, no Brasil, o assunto despertou o interesse dos juristas a partir da obra de 

dois autores norte-americanos, Cass Sunstein e Stephen Holmes, denominada “The Cost of 

Rights”179, na qual os autores fazem uma análise econômica do Direito, abrangendo não apenas 

os direitos sociais, mas também os direitos individuais.  

                                                 
177 TORRES, Ricardo Lobo. A Cidadania Multidimensional na Era dos Direitos. In: Teoria dos Direitos 
Fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, pp. 278/279. 
178 Obra pioneira no estudo da análise econômica do Direito é de autoria de Richard A. Posner. (POSNER, Richard 
A. Economic Analysis of law, Boston, Toronto, London: Little, Brown and Company, 1992). 
179 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. The Cost Of Rigths. Why Liberty Depends on Taxes. New York-
London: W.W. Norton & Company, 1999. 



 144

O livro procura desfazer a distinção exacerbada entre os direitos negativos e positivos (v. 

capítulo II), mostrando enormes quantias gastas pelos EUA para proteger os direitos negativos. 

Os direitos sociais não são os únicos a custar dinheiro. São também necessários recursos públicos 

para a implementação dos direitos civis e políticos, como, por exemplo, os recursos gastos na 

manutenção das polícias e dos bombeiros e na estruturação de todo o aparato de segurança 

pública, cuja existência se justifica com a finalidade de proteger não apenas a vida, como também 

a propriedade privada, direito tipicamente individual. Aliás, o próprio Poder Judiciário, cuja 

manutenção implica em custo altíssimo para o erário, destina-se à proteção dos direitos 

individuais, como a propriedade, a liberdade, a honra, a imagem, etc. Os direitos políticos 

também são dispendiosos, pois requerem o cadastramento eleitoral e a realização de eleições. 

A diferença entre os direitos sociais prestacionais e os individuais relativamente aos seus 

custos é apenas uma questão de grau e não de natureza. Ainda que os direitos sociais custem mais 

que os individuais (o que também pode ser questionado), o certo é que os direitos individuais não 

possuem custo zero. Fica completamente esvaziado o argumento de que os direitos sociais 

prestacionais não podem ser efetivados porque demandam ações estatais dependentes de recursos 

financeiros. Também os direitos individuais têm custos, apenas não sendo facilmente 

visualizáveis. 

Se os meios financeiros são limitados, os recursos disponíveis devem ser aplicados 

prioritariamente no atendimento dos fins essenciais revelados pela própria Constituição. Depois 

disso, se sobejarem recursos, aí sim, devem ser destinados de acordo com as decisões 

democráticas que o poder público tomar. É preciso, portanto, delimitar o conteúdo das condições 

materiais mínimas de uma existência digna (mínimo existencial), que constituirão o alvo 
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prioritário dos investimentos públicos. Somente depois de ultrapassadas essas aplicações é que se 

pode discutir em que projetos devem ser gastos os recursos, diante dos meios financeiros 

remanescentes. 

 Andreas Joachim Krell acrescenta que a inércia com relação à prestação específica dos 

serviços relativos à saúde e educação parece ser muito mais uma questão de vontade política e 

organização administrativa, casos em que as prestações precárias e/ou insuficientes deveriam ser 

corrigidas pelos tribunais.180 Essa posição se justifica na medida em que “justamente em tempos 

de crise, parece indispensável uma proteção jusfundamental das posições sociais, por menor que 

ela seja”.181

3.6.4 Direitos Fundamentais Sociais Prestacionais – a confusão da utilização do 
termo “norma programática” e seu caráter preceptivo: a atualidade de suas 
disposições e a aplicabilidade direta de seu núcleo básico 

 Os direitos fundamentais sociais a prestações do Estado são, portanto, aqueles que 

apresentam os maiores problemas quanto à definição da modalidade de eficácia jurídica que lhes 

pode ser atribuída. Isso ocorre porque há muitas normas constitucionais da espécie apontada que 

se apresentam na qualidade de normas programáticas. 

 Por outro lado, o conceito de normas programáticas tem passado por uma evolução 

teórica. Inicialmente, José Afonso da Silva, em obra bastante consultada182, tratou da eficácia 

jurídica dos direitos sociais, subdividindo-os em normas de eficácia plena, eficácia contida (mas 
                                                 
180 KRELL, Andreas. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um 
direito constitucional "comparado". Porto Alegre: Fabris, 2002, p. 56. 
181 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales (trad. Ernesto G. Valdez), Madrid: Centros de 
Estudios Constitucionales, 1993, p 496. Realizou-se a tradução livre do original, cuja redação é a seguinte: 
“justamente en tiempos de crisis, parece indispensable una protección iusfundamental de las posiciones sociales, por 
más mínima que ella sea” 
182 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. São Paulo: Malheiros, 3a. ed., 1998, p. 16 
e ss. 
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restringível por lei ordinária) e as normas de eficácia limitada, as quais nos interessam mais de 

perto. Estas últimas são subdivididas em “normas declamatórias de princípios institutos ou 

organizativos e de princípios programáticos”. Essa classificação, ainda hoje, predomina nos 

bancos das faculdades de Direito, sendo a mais aceita pelo Judiciário pátrio. 

 De acordo com a doutrina majoritária183, todas as normas de cunho programático se 

caracterizam pelo fato de reclamarem uma interposição legislativa para que possam realizar todos 

os seus efeitos. Para Sarlet, seria mais apropriado o uso da expressão “normas de cunho 

programático” ao invés de simplesmente “normas programáticas” por abranger todas aquelas que, 

em princípio, necessitam de uma concretização legislativa, como as normas-programa, normas-

tarefa, normas-fim, imposições legiferantes, etc. Aqui, se adotou a segunda nomenclatura por já 

estar consagrada na doutrina e jurisprudência nacional e estrangeira. 

É preciso, ainda, atentar-se para o seguinte detalhe: normalmente os autores mencionam 

as imposições legislativas como exemplos de normas programáticas dependentes de integração 

legislativa, como a norma que determina a participação do trabalhador nos lucros da empresa (art. 

7°, inc. XI, CF88). De fato, tem-se uma norma constitucional de direito social, mas não de direito 

social a prestação material do Estado, como o são a saúde, a educação, previdência, assistência, 

etc, motivo pelo qual essas disposições não são objeto de análises no presente estudo. 

 Luis Roberto Barroso184 adverte que o fato de uma regra constitucional contemplar um 

direito cujo exercício dependa de legislação infraconstitucional integradora não a torna, apenas 

                                                 
183 Cf., por todos, SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005, p. 293 e ss. 
184 BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Rio de Janeiro: 
Renovar,7ª ed., 2003, p. 122. 
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por esta razão, programática. Compara o art.7°, II, da CF88, conferindo ao trabalhador o seguro 

desemprego, em caso de desemprego involuntário e o art. 226, da CF88, que prevê que a família 

tem especial proteção do Estado. No primeiro caso, tem-se um direito a uma prestação material, 

prontamente tutelável, enquanto que no segundo caso, não havendo uma ação do poder público, 

nada lhe será exigível, senão que se abstenha de atos que impliquem no desamparo da família, 

tratando-se, nesse caso, de norma programática na acepção clássica da expressão. 

 Não há uniformidade quanto ao conteúdo das normas programáticas podendo falar-se em 

normas programáticas latu sensu, que abrange as normas-programa, normas-tarefa, normas-fim, 

imposições legiferantes, e todas aquelas que necessitem de integração legislativa para plena 

realização e normas programáticas strictu sensu, que também necessitam, em regra, de 

concretização legislativa para que produzam todos os seus efeitos, mas que têm por objeto 

específico estabelecer determinados princípios ou fixar programas de ação para o poder público 

(normas-fim e normas-tarefa). Utiliza-se esta última acepção, pelo fato de que as normas de 

direitos fundamentais sociais prestacionais são revestidas, em sua maioria, dessa categoria. 

 Gomes Canotilho185 assinala a ruptura em relação à doutrina clássica e chega a declarar a 

“morte” das normas constitucionais programáticas em sua acepção clássica. O sentido dessas 

normas não é mais o de simples “exortações morais”, “declarações”, “sentenças políticas”, 

“promessas”, “apelos ao legislador” ou “programas futuros”, despidos de qualquer 

vinculatividade. Hoje, reconhece-se às normas programáticas um valor jurídico idêntico ao do 

demais preceitos constitucionais. Afirma, ainda, que a eventual mediação concretizadora do 

legislador não significa que a normatividade dessas normas seja gerada apenas pela interpositio 

                                                 
185 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina 
Editora, 1999, pp. 1.050 e 1.051. 
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legislatoris, mas, ao revés, é a normatividade das normas programáticas que justifica a 

necessidade de intervenção dos órgãos legiferantes. As normas programáticas vinculam 

permanentemente o legislador e a administração, bem como os tribunais, que têm o dever de 

aplicar as ditas normas, por mais geral e indeterminado que seja o seu conteúdo. 

 Em função da eficácia vinculativa que se reconhece às normas programáticas não há mais 

razão de ser no antagonismo que se estabelece entre “normas jurídica atual” e a “norma 

programática”. Todas as normas constitucionais são atuais e possuem normatividade, 

independente de ato de concretização legislativa. 

 Uma outra questão diferente a ser enfrentada, no tocante às normas programáticas, 

especialmente aquelas que prevêem direitos fundamentais sociais prestacionais, refere-se à 

medida em que a norma é exeqüível por si mesma. Reconhece-se, sem muita polêmica, a idéia de 

que as normas programáticas possuem efeito derrogatório ou invalidante de todos os atos 

normativos contrários ao seu conteúdo, servindo de limite negativo às leis que trazem disciplina 

contrária. Além do limite negativo, é possível reconhecer às normas programáticas de direitos 

fundamentais sociais prestacionais, independentemente de integração legislativa, uma esfera de 

atuação positiva, cujo conteúdo é o mínimo social ou o núcleo essencial que pode ser decomposto 

dessas disposições, por meio do consenso social sobre a matéria, conforme se verá mais adiante. 

Pelo menos é o que parece concluir Gomes Canotilho:  

“Para além desses ‘efeitos directos’ [se refere aos limites negativos], deve 
reconhecer-se que as normas-tarefa e as normas-fim pressupõem, em larga 
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medida, a clarificação conformadora efetuada pelas autoridades com poderes 
político-normativos”186. 

 Ao utilizar-se do termo “em larga medida” parece ter expressado o fato de que nem todo o 

teor das normas programáticas necessita de interpositio legislatoris. E, ainda, deixou espaço para 

determinação de um conteúdo básico ao usar simplesmente a expressão branda “clarificação 

conformadora”, para se referir a uma eventual e necessária participação dos órgãos legiferantes. 

Essas conclusões já apresentadas se referem aos direitos a prestações materiais sociais, ligados ao 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

 Ainda quanto à aplicabilidade das normas enquadradas neste grupo, reconhece-se 

parcialmente, aqui, o argumento exarado por Sarlet187, no sentido de que a necessidade de 

integração legislativa das normas programáticas não se reconduz apenas à determinação de seu 

conteúdo, já que os direitos de defesa também contêm formulações vagas e abertas e, nem por 

isso, deixam de ser diretamente aplicáveis pelo Judiciário, por meio da interpretação, sem que se 

cogite de ofensa ao princípio da separação de poderes. A necessidade de integração legislativa 

dos direitos sociais prestacionais programáticos se justifica, argumenta o autor, apenas pela 

circunstância de que se cuida de um problema de natureza competencial, porque a realização 

desses direitos depende da disponibilidade de recursos e da implementação progressiva de 

políticas públicas. Aceita-se parcialmente o argumento, pelo simples fato de que, para nós, a 

Constituição, em momento algum, transferiu competência ao legislador infraconstitucional na 

determinação, no mínimo, dos direitos sociais a prestações em sua parte essencial. Em outras 

palavras, a Constituição, ela mesma, cuidou de definir um mínimo social a partir do qual deve o 

                                                 
186 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina 
Editora, 1999, p. 1.054. 
187 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
p.294. 
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legislador ordinário iniciar seu ofício de aperfeiçoar a realização, progressiva e permanentemente, 

dos direitos sociais a prestações materiais. Aí sim, considerando a disponibilidade dos meios e a 

implementação e execução das políticas públicas escolhidas pelos governos eleitos 

legitimamente. 

 A par das considerações tecidas, a doutrina majoritária188 reconhece as seguintes cargas 

eficaciais às normas constitucionais programáticas de direitos sociais a prestações materiais do 

Estado: 

a) Acarretam a revogação de atos normativos anteriores e incompatíveis com o conteúdo 

do direito fundamental em tela. Constata-se, assim, que também impõem a declaração de 

inconstitucionalidade de todos os atos normativos contrários a tais normas editados após a 

vigência da Constituição; 

b) Vinculam o legislador a sua realização, de forma permanente. Nesse sentido, se fala em 

liberdade de conformação do legislador. Quanto maior o grau de abstração do preceito, maior a 

liberdade de conformação do legislador e o grau de arbítrio dos demais órgãos estatais; 

c) Informam a interpretação, integração e aplicação das normas jurídicas pelo Poder 

Judiciário, influenciando toda a ordem jurídica; 

 d) Condicionam a atuação discricionária da Administração, na aplicação, interpretação e 

concretização de suas normas e demais normas jurídicas; 

                                                 
188 Cf. BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Rio de Janeiro: 
Renovar,7ª ed., 2003, p. 156. Cf. também MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Vol. II, 2ª ed., 
Coimbra: Coimbra, 1988, p. 219. 
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 e) Conferem direitos subjetivos de caráter negativo, com a possibilidade de o indivíduo 

exigir do Estado que se abstenha de atuar contrariamente ao conteúdo da norma de direito 

fundamental pertinente; 

 f) Com relação às normas que já foram objeto de concretização pelo legislador ordinário, 

fala-se em uma proibição do retrocesso, que impede o legislador de extinguir certas posições 

jurídicas por ele próprio criadas. 

 A esses efeitos reconhecidos às normas programáticas de direitos sociais fundamentais 

prestacionais, há ainda o seguinte: 

 g) Possuem eficácia simétrica ou positiva quanto ao núcleo básico (mínimo social), no 

sentido de serem os seus efeitos exigíveis, judicialmente, se for preciso, com fundamento na 

própria norma constitucional, independente de integração do legislador. Ressalte-se que a 

exigibilidade da norma programática de direito fundamental em questão, atine ao seu núcleo 

essencial ligado ao mínimo existencial, que pode ser definido com base na própria disposição 

constitucional, resguardada a seara de decisão discricionária da administração pública. Assim, 

aponta-se para um direito subjetivo no sentido positivo, que a doutrina em geral não aceita em 

medida alguma. 

 Luis Roberto Barroso reconhece que, em certos casos, mesmo fora dos contornos do 

mínimo existencial, é possível invocar uma norma constitucional programática para impor ao 

Poder Público uma obrigação de fazer, com a exigibilidade de determinadas prestações positivas. 

Por exemplo, quando um grupo teatral idôneo quer encenar uma peça e todas as casas de 
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espetáculo da cidade estão ocupadas, à exceção de um teatro que pertence à municipalidade e está 

ocioso. É aceitável o cabimento de ação judicial para a utilização daquele bem público. 

 Como se observa, reconhece-se, em geral, as modalidades de eficácia jurídica negativa, 

interpretativa e vedativa do retrocesso, sem entender-se possível, contudo, a atribuição da eficácia 

positiva ou simétrica que conduz à exigência, com fundamento na própria norma constitucional, a 

prestação positiva (seja educação fundamental, atendimento médico ou algum benefício social). 

Tal conclusão se dá principalmente em função do cotejo com outras normas constitucionais, 

especialmente aquelas que dizem respeito ao princípio da separação dos poderes, que tratam das 

competências dos Poderes Executivo e Legislativo, este último, principalmente quando trata da 

deliberação dos gastos públicos. É com base nessa comparação que se colocam os principais 

óbices na construção da eficácia positiva dos direitos sociais a prestações materiais. 

 Encerrando este tópico, anota-se a mudança da acepção clássica das normas 

programáticas, podendo observar-se duas conclusões principais: a primeira conclusão entende 

que, hoje, as normas programáticas não são normas para o futuro e sim para o presente e, a 

segunda, concerne ao fato de que, mesmo quanto a estas normas reconhece-se uma parte 

referente a um mínimo social identificável e passível de atribuição da eficácia simétrica, referente 

à aplicabilidade direta e imediata do seu núcleo básico. Mas continuam, na maioria dos casos, 

necessitando da integração legislativa para que produzam a plenitude dos seus efeitos. Isto não 

significa que não possuem quaisquer efeitos aplicáveis direta e imediatamente, conforme se 

demonstrou linhas atrás. 
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3.7 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO À SAÚDE E SUA 
EXIGIBILIDADE 

 O direito fundamental social prestacional à saúde é aquele ao qual se pode associar com 

maior facilidade aos postulados da dignidade da pessoa humana, razão pelo qual foi escolhido 

para estes breves comentários. Não obstante, o direito à saúde é aquele de mais complexa 

sindicabilidade, pelos valores da vida e integridade que envolve, assim como pela amplitude do 

termo “saúde” consignado no Texto Maior. O direito à saúde encontra-se como princípio 

fundamental da ordem social brasileira no art. 6º, enquanto que os artigos 196 a 200 esclarecem o 

papel do Estado na assistência à saúde. 

 Far-se-ão algumas breves considerações sobre a eficácia positiva ou simétrica do direito à 

saúde, desde a norma constitucional, i.e., falaremos sobre a exigibilidade das prestações de saúde 

extraídas do próprio texto da Carta Maior. 

a) O mínimo existencial na área de saúde e sua exigibildade 

 Coerentemente com o que se está defendendo, ao falar-se de eficácia simétrica do direito 

originário à saúde remete-se à eficácia positiva do mínimo existencial na área de saúde. Assim, 

há um conjunto mínimo de prestações sindicáveis pelo Poder Judiciário por força da 

Constituição. Como visto, as prestações que compõem o mínimo existencial são oponíveis e 

diretamente exigíveis do poder público. Além das prestações de saúde que compõem o mínimo, o 

poder público pode e deve implementar outras providências, com a ressalva de que, além do 

mínimo, estas providências são de satisfação progressiva, de acordo com as opções políticas 

verificadas pelo Legislativo e o pelo Executivo, contanto que venham ao encontro da 

Constituição e estejam sendo realizadas permanentemente, de acordo com a velocidade decidida 



 154

legitimamente. Assim, é preciso que demonstrem uma postura positiva de satisfação progressiva 

desses direitos. O Judiciário pode e deve determinar as prestações do mínimo vital, mas não pode 

fazê-lo em relação às outras, que estejam fora desse grupo, salvo se estas últimas tiverem se 

tornado Lei. 

 Admite-se, quando tal mínimo é ultrapassado, tão-somente um direito subjetivo prima 

facie, já que, nesta seara, não há como resolver o problema em termos de tudo ou nada. O que 

quer dizer um direito subjetivo prima facie? São direitos que se contrapõem aos direitos 

definitivos com plena vinculatividade, não impondo, portanto, um dever jurídico específico e 

concreto para o Estado. Criam apenas um dever objetivo para os poderes públicos, que devem 

interpretá-los baseados no ditame da máxima efetividade das normas constitucionais. 

Da exigibilidade das providências mínimas aludidas, conclui-se que o Poder Judiciário é 

competente para decidir sobre o fornecimento do mínimo existencial na área de saúde, 

independentemente de interposição legislativa ou qualquer outra coisa, como conseqüência das 

normas constitucionais que tratam da dignidade do ser humano, da aplicabilidade imediata dos 

direitos fundamentais e da própria saúde. Também, compete ao Judiciário a tarefa de fiscalizar a 

implementação das opções políticas juridicizadas e que se tornaram lei, como ocorreu no Rio 

Grande do Sul, com relação ao fornecimento gratuito do coquetel de remédios aos portadores de 

AIDS189. No mais, cumpre ao Poder Judiciário observar a aplicação das demais modalidades de 

eficácia jurídica negativa, interpretativa e vedativa do retrocesso. 

                                                 
189 Lei estadual no 9.494, de 7 de janeiro de 1992 que “dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento e internamento a 
portadores de AIDS e dá outras providências”. 
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 Uma dificuldade que se amplia, quando se trata do direito à saúde, diz respeito à 

determinação do conteúdo do mínimo existencial: que prestações de saúde compõem esse 

mínimo? Qual critério escolher para definir o que poderá e o que não poderá ser cobrado diante 

do poder público ou, em último caso, do Judiciário? 

 Alguns autores procuram apresentar sugestões para esses casos que envolvem as 

prestações de saúde. Ana Paula de Barcellos190 cogita de dois critérios para a definição do 

mínimo em matéria de saúde. O primeiro é um critério utilitarista, e diz respeito à relação entre o 

custo da prestação de saúde e o benefício que ela pode gerar para o maior número de pessoas, 

considerando a quantidade daqueles que necessitam dessa espécie de providência. As prestações 

com menor custo, e com a maior capacidade de atender o maior número de pessoas eficazmente, 

teriam preferência (como as campanhas de vacinação em massa). A idéia não se compatibiliza, 

porém, com a noção de igualdade essencial de todos, porque considera apenas o aspecto 

quantitativo da questão. 

 Uma segunda sugestão de parâmetro para a escolha apresentada sustenta a inclusão 

prioritária no mínimo existencial das prestações de saúde que todas as pessoas algum dia já 

necessitaram (atendimento no parto e acompanhamento no pós-natal), necessitam (como o 

saneamento básico e o atendimento preventivo em clínicas gerais e especializadas de cardiologia, 

urologia, etc.) ou provavelmente hão de necessitar (como o atendimento e acompanhamento de 

doenças da terceira idade, como a hipertensão e a diabetes). De acordo com esse critério, diz a 

autora, assegura-se que todos tenham direito subjetivo a esse conjunto comum e básico de 

prestações de saúde, como conseqüência imediata da dignidade humana, podendo exigi-lo 

                                                 
190 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.280 e ss. 
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perante o Judiciário caso não seja prestado voluntariamente. A estas prestações, esclarece, 

correspondem “as quatro prioridades estabelecidas pela Constituição para a área de saúde, a 

saber: i) a prestação do serviço de saneamento (art. 23, IX, 198, II e 200, IV); ii) o atendimento 

materno-infantil (art. 227, I); iii) as ações de medicina preventiva (art. 198, II); e iv) as ações de 

prevenção epidemiológica (art. 200, II)”191.  

 Um parâmetro objetivo interessante a ser usado pelo Judiciário, na definição da matéria, 

são as condições mínimas obrigatórias para os planos de saúde, instituídas pela Lei 9.656/98. 

Outra possibilidade que se sugere é a aplicação dos padrões mínimos estabelecidos pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS)192. 

 Nesse contexto, sugere-se a inclusão, no conteúdo do mínimo existencial das prestações 

de saúde, daquelas proporcionam um desenvolvimento social básico, considerando os dados 

históricos de afetação de determinada sociedade. É preciso, antes de mais nada, garantir ao povo, 

condições sócio-econômicas mínimas para redução ou eliminação da pobreza. A preferência, sob 

esse ponto de vista, deve acompanhar as prestações de saúde ligadas à prevenção e tratamento 

das conhecidas “doenças da pobreza” ou do “subdesenvolvimento”, como a dengue, cólera, 

diarréia, leptospirose, esquistossomose, infecções intestinais, etc. A saúde básica, juntamente 

com a educação fundamental, são fundamentos essenciais para o desenvolvimento social e 

econômica de qualquer país no mundo contemporâneo. Saliente-se que essas doenças decorrem, 

em geral, da falta de esgotamento sanitário adequado, que deve, certamente, ser incluído também 

dentre as prioridades na área de saúde. Aliás, desde a década de 80, a Organização Mundial de 

                                                 
191 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 281 e ss. 
192 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais Sociais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 47. 
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Saúde (OMS) considera o saneamento como medida prioritária em termos de saúde publica 

mundial193.  

 Cabe consignar posicionamento de Amaral194 sobre o tema. Depois de criticar o critério 

de exigibilidade das prestações baseado unicamente no mínimo existencial, que, de acordo com o 

autor, vislumbra apenas o grau de essencialidade, desprezando a excepcionalidade da situação 

concreta, propõe a combinação de dois critérios para a alocação de recursos escassos e para 

decisão de escolhas trágicas: combina o grau de essencialidade da prestação pública com o da 

excepcionalidade da ação estatal, de modo que, quanto mais essencial for a prestação, mais 

excepcional deverá ser a razão para que ela não seja atendida, reduzindo-se a justificativa da 

denegação apenas à existência de circunstâncias concretas que impedem o atendimento de todas 

que demandam prestações essenciais. 

 Todavia, diante do baixíssimo padrão de saúde básica que o Brasil apresenta, talvez a 

resposta mais adequada, no contexto da principiologia da Constituição Federal de 1988, seja a de 

assegurar todas as prestações de saúde essenciais, cuja ausência possa trazer prejuízos graves ou 

irreparáveis a saúde dos indivíduos. Então, o mínimo existencial na área de saúde, sob esse ponto 

de vista, seriam todas as prestações de saúde indispensáveis, todos os serviços sociais básicos na 

área de saúde, sem os quais ocorrerá dano irreparável ou a morte do indivíduo. O mínimo em 

saúde é aquele necessário para garantir o bem maior da vida ileso. Nessa linha, eis como se 

posiciona Andreas Krell: 

                                                 
193 A informação nos é passada por R. Franceys, J. Pickford y R. Reied. Guia para desarrollo del saneamiento in situ, 
OMS, 1994, p. 4. 
194 AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez e Escolha - em busca de critérios jurídicos para lidar com a escassez 
de recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 216 e ss. 
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“(...) não parece ser bem escolhido o exemplo trazido pelo autor, que deveria 
ficar ao critério do Executivo a escolha se tratará com os recursos disponíveis 
milhares de doentes vítimas de doenças comuns à pobreza ou um pequeno 
número de doentes terminais de doenças raras ou de curas improvável. A 
resposta correta na base da principiologia da Constituição de 1988 seria: tratar 
todos! E se os recursos não são suficientes deve-se retirá-los de outras áreas 
(transporte, fomento econômico, serviço da dívida) onde sua aplicação não está 
propriamente ligada aos direitos mais essenciais do homem: sua vida, 
integridade física e saúde”195. 

 Para Sarlet196, no caso de recusa das prestações básicas de serviços de saúde pelo Estado, 

não conseguem convencer os argumentos comuns da falta de verbas e da ausência de 

competência do Judiciário para decidir sobre a aplicação dos recursos públicos, especialmente 

quando se trata da saúde, o bem maior da vida humana. Para o autor, “a denegação dos serviços 

essenciais de saúde acaba – como sói acontecer – por se comparar à aplicação de uma pena de 

morte para alguém cujo único crime foi o de não ter condições de obter com seus próprios 

recursos o atendimento necessário”. A mesma Constituição, que consagrou o direito à saúde, 

estabeleceu proibição praticamente absoluta da pena de morte (art. 5º, XLVII, alínea a, da CF88). 

Conclui o autor, afirmando que o reconhecimento de um direito originário a prestações, no 

sentido de um direito subjetivo individual a prestações materiais, diretamente deduzido da 

Constituição, constitui exigência inarredável de qualquer Estado (social ou não) que inclua entre 

os seus valores essenciais a humanidade e a justiça. 

b) o acesso a medicamentos e a jurisprudência 

 Dentre os diversos problemas enfrentados pelos estados brasileiros na área de saúde, 

agrega-se o da insuficiência das ações estaduais e municipais no fornecimento de medicamentos à 

                                                 
195 KRELL, Andreas. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um 
direito constitucional "comparado". Porto Alegre: Fabris, 2002, p. 53. 
196 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
pp.328 e 329. 
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população. Assim, não somente as omissões legislativas são preocupantes, mas também as 

omissões administrativas relacionadas ao fornecimento de medicamentos têm ganho destaque 

junto às Cortes, correspondendo a um número considerável dos feitos que tramitam nas Varas da 

Fazenda Pública197. 

 A eficácia jurídica positiva do direito aos medicamentos é assegurada pela norma do 

artigo 196, da Constituição Federal, ao garantir o direito a saúde. No âmbito da legislação 

infraconstitucional, a Lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Traz, em 

seu bojo, o artigo 6º , I, d, que, peremptoriamente, inclui no campo de atuação do SUS “a 

execução de ações de terapêutica integral, inclusive farmacêutica”. É importante mencionar, 

ainda, a existência da Lei 9.313/96, que dispõe sobre distribuição gratuita de medicamentos aos 

portadores do HIV e doentes de AIDS. 

 Mesmo com as diversas regras constitucionais e infraconstitucionais prevendo o amplo 

direito à assistência farmacêutica, tem-se assistido a reiteradas negativas da União, Estado e 

Municípios. Isso conduz a um debate mais detido sobre a questão da exigibilidade de tais normas. 

Em síntese, os principais argumentos são: preliminar de ilegitimidade passiva, imputando-se a 

responsabilidade a outro ente quando o remédio não está incluído na lista estadual e/ou 

municipal; o alegado caráter programático da norma; e a impossibilidade de realizar despesas 

sem previsões orçamentárias. 

                                                 
197 Cf. GOUVÊA, Marcos Maselli. O Direito ao fornecimento estatal de medicamentos. In: GARCIA, Emerson 
(coord.). A Efetividade dos Direitos Sociais. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 255-284. 



 160

 Tais argumentos não devem prosperar. Primeiramente, pelo amplo espectro de proteção 

constitucional e legal em torno do direito a saúde em geral (art. 196, CF88) e aos medicamentos, 

em particular (conforme art. 6º, da Lei do SUS, dentre outros). Anote-se, outrossim, que a 

responsabilidade dos entes da Federação é solidária, uma vez que a Lei 8.080/90, que implantou 

o SUS, prevê que os serviços relativos à saúde integram uma rede regionalizada, constituindo um 

sistema único. Nesse sentido, decisão recente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 

DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS. 
SOLIDARIEDADE. PRINCÍPIOS INSERIDOS NA LEI NO. 8.080/90. 
COMANDO DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO. HONORÁRIOS DE 
ADVOGADO. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA 
QUESTÃO. Sentença que condena o Estado e o Município do Rio de Janeiro ao 
fornecimento de medicamentos essenciais para manutenção da saúde de paciente 
hipossuficiente deve ser mantida neste aspecto. Há solidariedade entre os entes 
políticos administrativos que compõem o estado, devendo todos arcar com as 
obrigações lançadas pela constituição programática de 1988 e suas inúmeras 
alterações no que tange à saúde dos cidadãos. Rejeição do apelo do Estado do 
RJ. Recurso visando exclusão ou redução da condenação em honorários do 
Município do RJ. Embora haja evidente possibilidade legal nesta condenação, o 
recurso merece acolhida para exclusão desta condenação, diante da ausência de 
resistência à demanda. Reexame necessário. Modificação da sentença 
monocrática para adequá-la ao acolhimento do segundo apelo voluntário, 
mantendo-se-a em seus demais termos. (Apelação Civil no 2005.001.37651 – 
Décima Sexta Câmara Cível) 

 A Constituição de 1988 estabeleceu competência privativa da União para legislar sobre a 

seguridade social (art. 22, XXIII). Contudo, cuidar da saúde e da assistência pública, nos termos 

do art. 23, II, da mesma CF88, é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. Assim, não obstante a previsão do art. 30, VII, da Carta Magna, segundo o qual 

compete aos Municípios, diretamente ou através dos entes da administração indireta, prestar, com 

a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, serviço de atendimento à saúde da 

população, tal responsabilidade é linear, alcançando também a União e os Estados. 



 161

 Em segundo lugar, e principalmente, porque no caso dos remédios, muito além de 

qualquer decisão política, é obrigatório ao administrador proporcionar o acesso irrestrito aos 

medicamentos de caráter essencial, ligados à idéia do “mínimo existencial”, indispensáveis às 

condições de vida digna dos indivíduos. Em seara de mínimo existencial na área de saúde, a 

disponibilização ou não do remédio deixa de ser matéria discricionária, tornando-se plenamente 

sindicável pelo Judiciário. 

 Assim, no âmbito das decisões judiciais, percebeu-se, recentemente, uma mudança no 

posicionamento das Cortes Superiores, no sentido de consagrar o entendimento aqui defendido. 

Nesse sentido, é a decisão unânime nos autos do Recurso Extraordinário 195192 do Rio Grande 

do Sul:  

MANDADO DE SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO - INCISO LXIX, DO 
ARTIGO 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Uma vez assentado no acórdão 
proferido o concurso da primeira condição da ação mandamental - direito 
líquido e certo - descabe concluir pela transgressão ao inciso LXIX do artigo 5º 
da Constituição Federal. 
SAÚDE - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - 
DOENÇA RARA. Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a 
alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O 
Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  

 Na mesma linha, decisão paradigmática do Supremo Tribunal Federal relatada pelo 

ministro Celso de Mello (Agravo Regimental no RE nº 271.286-8/RS, publicada no DJU, em 

24.11.2000), em que restou consignado – igualmente em caso que versava sobre o fornecimento 

de medicamentos pelo estado (para pacientes com HIV), que a saúde é direito público subjetivo 

não podendo ser reduzida à “promessa constitucional inconseqüente”. Veja-se a ementa do 

referido acórdão: 
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E M E N T A: PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE 
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – 
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER 
CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - 
PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O 
DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL 
INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. 
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 
Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 
responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 
políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, 
inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à 
assistência farmacêutica e médico-hospitalar. 
- O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a 
todas as pessoas - representa conseqüência constitucional  indissociável do 
direito à vida. O Poder Público,qualquer que seja a esfera institucional de sua 
atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se 
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que 
por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. 
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 
TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 
INCONSEQÜENTE. 
- O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem 
por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 
organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 
promessa constitucional inconseqüente, sob pena  de o Poder Público, fraudando 
justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 
irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 
Fundamental do Estado. 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS 
CARENTES. 
- O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de 
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas 
portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da 
Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção 
do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das 
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a 
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. 
Precedentes do STF. (original sem grifos) 

 Para finalizar, também o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo o direito 

subjetivo ao fornecimento gratuito de remédios para garantia do bem da vida, conforme 

assentado no acórdão relatado pelo Ministro José Delgado (ROMS nº 11.183/PR, publicado no 

DJU em 04.09.2000), reconhecendo um direito líquido e certo à saúde e chancelando a decisão 
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das instâncias ordinárias, que impuseram o fornecimento pelo poder público de medicamento 

para a esclerose lateral amiotrófica:  

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE 
SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 
(RILUZOL/RILUTEK) POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE 
DOENÇA GRAVE: ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA - ELA. 
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA (ART. 5º, 
CAPUT, CF/88) E DIREITO À SAÚDE (ARTS. 6º E 196, CF/88). 
ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE 
CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA. 
1 - A existência, a validade, a eficácia e a efetividade da Democracia está na 
prática dos atos administrativos do Estado voltados para o homem. A eventual 
ausência de cumprimento de uma formalidade burocrática exigida não pode ser 
óbice suficiente para impedir a concessão da medida porque não retira, de forma 
alguma, a gravidade e a urgência da situação da recorrente: a busca para garantia 
do maior de todos os bens, que é a própria vida. 
2 - É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à 
saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da República nos 
artigos 6º e 196.  
3 - Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população 
carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua 
sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir 
preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado 
(STF, AG nº 238.328/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 11/05/99; STJ, REsp nº 
249.026/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 26/06/2000). 
(...) 
7 - Recurso ordinário provido para o fim de compelir o ente público (Estado 
do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol (Rilutek) indicado para o 
tratamento da enfermidade da recorrente. (original sem grifos) 

 Por todo o exposto, conclui-se que, independentemente de qualquer decisão política, é 

obrigatório ao administrador proporcionar o acesso irrestrito aos medicamentos de caráter 

essencial, ligados à idéia do “mínimo existencial”, indispensáveis às condições de vida digna dos 

indivíduos. O paciente é titular de direito subjetivo ao recebimento de remédios essenciais à sua 

saúde por parte da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo acionar, em face da 

responsabilidade solidária, qualquer dos entes federativos. 
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3.8 CONCLUSÃO: EFICÁCIA JURÍDICA DOS DIREITOS A 
PRESTAÇÕES SOCIAIS: POSITIVA OU SIMÉTRICA. EFICÁCIA 
SIMÉTRICA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E SATISFAÇÃO 
PROGRESSIVA ACIMA DESSE MÍNIMO 

No presente capítulo, conclui-se que o preceito do artigo 5º, parágrafo 1º, da CF88, deixa 

claro que os direitos fundamentais sociais prestacionais podem ser imediatamente invocados, 

independentemente de lei integradora, pois, ao menos alguma parte de seu conteúdo, já “pode ser 

definido na própria tradição da civilização ocidental, da qual o Brasil faz parte”198. 

Foi possível perceber que os direitos sociais prestacionais apresentam grau de 

determinação bastante variável, mudando de acordo com a norma concreta que se analisa. Não é 

apropriado, portanto, conceder tratamento linear para todas as disposições, como normalmente se 

faz, comparando os princípios mais gerais com as regras muitas vezes específicas e bastante 

claras, como se compartilhassem o mesmo grau de determinação. 

Independentemente da estrutura principiológica ou não dos direitos fundamentais sociais 

prestacionais, estes apresentam um significado central, racionalmente determinado, cujos efeitos 

se identificam com o mesmo teor das regras e que estão atrelados ao conceito de “mínimo 

existencial” e à dignidade da pessoa humana. De fato, muitas vezes, não é possível definir toda a 

extensão dos efeitos reclamados pelos direitos sociais prestacionais, mas, apenas, um conteúdo 

mínimo ligado ao “mínimo vital” e ao princípio da dignidade do humano. 

                                                 
198 KRELL, Andreas. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um 
direito constitucional "comparado". Porto Alegre: Fabris, 2002, p. 38. 
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Esse conteúdo mínimo se define com base no consenso social formado por meio do 

debate público sobre determinada matéria199. É importante ressaltar que a referência ao consenso 

social não estabelece um elemento subjetivo que já não seja comum às decisões judiciais e 

interpretações jurídicas, que se valem, em maior ou menor grau, do significado razoável acerca 

das idéias e expressões em um meio social. O juízo que se faz é o mesmo aplicado quando da 

atribuição da eficácia negativa às normas de direitos sociais prestacionais com estrutura de 

princípios. Há um consenso lógico e metajurídico200 sobre o assunto, quando se admite que 

qualquer pessoa tem sua dignidade desrespeitada se não tiver garantido um conteúdo material 

mínimo de cunho social como, v.g., ter o que comer, o que vestir, se não lhe é dada chance de 

estudar, ou se não têm onde morar. Assim, Luís Roberto Barroso reconhece que “passar fome, 

dormir ao relento, não conseguir emprego são, por certo, situações ofensivas à dignidade 

humana”201. Na mesma linha de raciocínio, J.J. Gomes Canotilho consignou: 

“Das várias normas sociais, económicas e culturais é possível deduzir-se um 
princípio jurídico estruturante de toda a ordem econômico-social portuguesa: 
todos (princípio da universalidade) têm um direito fundamental a um núcleo 
básico de direitos sociais (minimum core of economic and social rights), na 
ausência do qual o Estado português deve se considerar infractor das obrigações 
jurídico-sociais constitucional e internacionalmente impostas. Nesta perspectiva, 
o ‘rendimento mínimo garantido’, as ‘prestações de assistência social básica’, o 
‘subsídio de desemprego’ são verdadeiros direitos sociais originariamente 
derivados da Constituição sempre que eles constituam o ‘standard’ mínimo de 
existência indispensável à fruição de qualquer direito”202. 

 Além disso, para o sossego da tradição positivista brasileira, a própria Constituição 

Federal cuidou de insculpir, no artigo 1º de seu próprio texto, o princípio da dignidade da pessoa 

                                                 
199 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.193. 
200 Idem, Ibidem, p. 254. 
201 BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Rio de Janeiro: 
Renovar,7ª ed., 2003, p. 255. 
202 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina 
Editora, 1999, p.470. 
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humana, do qual decorrem diretamente os diretos sociais a prestações materiais básicas, como a 

educação fundamental, a saúde básica e a assistência aos desamparados. Outrossim, também é 

possível, diante de uma análise sistemática, ponderar os efeitos que as normas de direitos sociais 

citadas pretendem produzir com os elementos capazes de restringi-la e daí extrair o conteúdo 

mínimo e exigível destes direitos. 

Assim, verificam-se algumas conclusões: a) o núcleo básico dos direitos fundamentais 

sociais prestacionais (o seu conteúdo mínimo) se identifica com a noção de mínimo existencial; 

b) esse núcleo básico (ligado ao mínimo existencial) é diretamente associado ao princípio da 

dignidade da pessoa humana; c) e, por fim, conclui-se que esse conjunto de condições materiais 

mínimas é prontamente exigível perante todos os órgãos do poder público, impondo-se como 

uma regra, podendo ser invocados perante o Judiciário em caso de omissão inconstitucional. Ao 

“mínimo social” reconhece-se a eficácia simétrica, ou seja, reconhece-se que há direito subjetivo 

de exigir, judicialmente se necessário, os efeitos que a norma, na extensão referida, pretende 

realizar. Admite-se também, logicamente, a associação das outras modalidades de eficácia 

jurídica às normas que definem o mínimo social. 

Para além do “mínimo social”, a Constituição aponta para a “maximização da eficácia” ou 

satisfação progressiva dos direitos a prestações sociais materiais. A satisfação progressiva desses 

direitos deve ser realizada, preferencialmente, por uma decisão política do Legislativo e do 

Executivo que devem agir em conformidade com os cânones constitucionais. Observe-se que essa 

decisão política sobre os aludidos direitos não são totalmente livres ou arbitrárias, sujeitando-se 

às ponderações decorrentes do sopesamento de outros direitos fundamentais e da reserva do 

possível. 
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A garantia a um mínimo de direitos aos indivíduos foi determinada pelo poder 

constituinte originário e colocada fora do alcance da deliberação política e das maiorias 

eventuais. Qualquer decisão terá de respeitar aquele consenso mínimo assegurado pela 

Constituição. 

Dentre os principais óbices para a exigibilidade dos direitos fundamentais sociais 

prestacionais, encontram-se o princípio da separação dos poderes e a teoria da “reserva do 

possível”. Por isso, defende-se aqui que a separação de poderes, em si mesma, não é absoluta, 

sendo possível excepcioná-la em determinadas hipóteses, especialmente quando se trata da 

garantia dos direitos fundamentais, atribuindo-se eficácia positiva ou simétrica às normas de 

dignidade humana em seu aspecto material, que a própria “separação” também busca promover. 

A “reserva do possível” não pode ser simplesmente transportada para países subdesenvolvidos, 

como o Brasil. Aqui, o problema é ainda o de conceder as tais prestações básicas para a grande 

maioria da população, que não as conhece, e não o de exigir prestações acima desse limite básico 

social (“mínimo social”). 

A título exemplificativo, analisou-se o direito à saúde, apresentado como sendo o de mais 

complexa sindicabilidade, pelos valores da vida e integridade que envolve, assim como pela 

amplitude do termo “saúde” consignado no Texto Maior. Coerentemente com o que se defendeu, 

ao falar-se de eficácia simétrica do direito originário à saúde, consignou-se a eficácia positiva do 

mínimo existencial na área de saúde. 

O mínimo existencial na área de saúde, sob esse ponto de vista, seriam todas as prestações 

de saúde indispensáveis, todos os serviços sociais básicos na área de saúde, sem os quais ocorrerá 

dano irreparável ou a morte do indivíduo. O mínimo em saúde é o necessário para garantir o bem 
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maior da vida ileso. Por isso, reconheceu-se a eficácia positiva ou simétrica às prestações de 

saúde imprescindíveis à vida com dignidade. Nesse sentido, nos últimos anos, observa-se que os 

Tribunais têm acolhido, com certa pacificidade ações em que são pedidos medicamentos 

essenciais, indispensáveis às condições de vida digna dos indivíduos. 
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CAPÍTULO IV: O NOVO PAPEL DO JUDICIÁRIO E OS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS SOCIAIS PRESTACIONAIS 

4.1 O NOVO PAPEL DO JUDICIÁRIO FRENTE À CONCRETIZAÇÃO 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS PRESTACIONAIS 

 Percebe-se que a Constituição de 1988 trouxe nova roupagem ao papel a ser 

desempenhado pelo Poder Judiciário dentro do quadro do Estado Social, no qual os governos e o 

Legislativo não realizam as necessidades materiais mais básicas referentes à garantia e 

concretização dos direitos sociais e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

 Sobre esse respeito, Francisco de Queiroz B. Cavalcanti afirma que: 

“Com a vigente Constituição de 1988, tem-se no Brasil a ampliação do campo 
jurídico de tutela, não só pela adoção de novos direitos e interesses 
juridicamente protegidos, mas também pela ampliação dos mecanismos e 
instrumentos de controles dos atos e omissões juridicamente relevantes do 
Estado”203. 

 Destaca-se a responsabilidade finalística do juiz com respeito aos objetivos sociais 

esboçados pela Carta Maior. Assim, para Tércio Sampaio Ferraz Jr. “o sentido promocional 

prospectivo” dos direitos sociais altera a função do Poder Judiciário que não deve julgar apenas 

no sentido de estabelecer o certo e o errado com base na lei (que indica a responsabilidade 

condicional do juiz neutro politicamente), mas sobretudo analisar se o exercício discricionário do 

poder de legislar conduz à concretização dos resultados objetivados (que corresponde à 

responsabilidade finalística do juiz politizado). O juiz passa a ser co-responsável pelos resultados 

                                                 
203 CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. Breves considerações sobre o controle da função administrativa e 
a plenitudeda tutela jurisdicional. Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito da UFPE, separata, no. 8, 
1997, Recife, Pernambuco, p. 82. 
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a serem obtidos por uma política legislativa. Essa responsabilidade, que cabia unicamente ao 

Executivo e Legislativo, pela clássica separação dos poderes, passa a ser atribuída também ao 

Judiciário204. 

 Nesse diapasão, faz-se uma distinção meramente metodológica sobre a atuação do Poder 

Judiciário na atribuição da eficácia positiva ou simétrica aos direitos fundamentais sociais 

prestacionais, separando a concretização do que se chamou nesse trabalho de prestações ligadas 

ao “mínimo existencial”, das demais prestações que ultrapassam as condições materiais mínimas. 

Quanto às prestações sociais relacionadas ao mínimo social, não deve pairar qualquer 

dúvida no sentido da possibilidade de interferência do Poder Judiciário para assegurá-las, mesmo 

porque, estas apresentam densidade normativa e eficácia jurídica típicas das regras jurídicas. As 

prestações mínimas atinentes ao princípio da dignidade da pessoa humana se impõem como 

regras e, como tais, devem ser de pronto determinadas pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, o 

STF proferiu decisão monocrática, da lavra do Ministro Celso de Mello, na ADPF nº 45, na qual, 

enfrentando o problema do controle de políticas públicas, o Ministro assim se posicionou: 

EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL 
DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM 
TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO 
CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. 
DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 
ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE 
DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, 
ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE 
DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO 
DA CLÁUSULA DA "RESERVA DO POSSÍVEL". NECESSIDADE DE 
PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E 
DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO 

                                                 
204 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. O Judiciário frente à Divisão de Poderes. In: Anuário dos Cursos de Pós-
Graduação em Direito da UFPE, no. 11, 2000, p. 354 e ss. 
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"MÍNIMO EXISTENCIAL". VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA 
ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE 
CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS 
CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO).  

(...) 

“Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de 
opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam 
investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela 
absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a 
de atuação do Poder Executivo. É que, se tais Poderes do Estado agirem de 
modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, 
comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, 
afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um 
abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível 
consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas 
necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do 
indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e 
até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a 
possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a 
todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo 
Estado”205. (original sem grifos) 

 Viu-se, ainda, que para além do “mínimo existencial” as prestações sociais possuem 

satisfação progressiva, cuja realização cabe, preferencialmente, aos poderes Legislativo e 

Executivo, dentro da legitimidade política que lhes é inerente. Há, todavia, um direito subjetivo 

prima facie, que não cria um direito subjetivo específico do titular, mas apenas um dever objetivo 

do Estado, que deve interpretá-las baseado no ditame da máxima efetividade das normas 

constitucionais. 

 Assim, não se afirma que o Judiciário tem o poder de criar políticas públicas, mas apenas 

de impor a execução daquelas já estabelecidas com todos os seus elementos determinados 

(hipótese de incidência, conteúdo e destinatário) na Constituição ou nas leis ordinárias. Nessa 

linha de pensamento, decisão em sede de agravo regimental no Recurso Extraordinário de nº 

                                                 
205 ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 45-9. RELATOR : MIN. CELSO 
DE MELLO. Julgamento: 29/04/2004. Publicação DJ 04/05/2004, P – 00012. 
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410715 / SP, quando a 2ª Turma do STF, seguindo a unanimidade do voto do relator Ministro 

Celso de Mello, assim decidiu: 

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ 
SEIS ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-
ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO 
PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - 
COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À 
EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO 
PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 
211, § 2º) - RECURSO IMPROVIDO. - A educação infantil representa 
prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas 
assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira 
etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o 
acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). - Essa prerrogativa jurídica, em 
conseqüência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de 
que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar 
condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das 
"crianças de zero a seis anos de idade" (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso 
e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de 
configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, 
injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, 
de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição 
Federal. - A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental 
de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a 
avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se 
subordina a razões de puro pragmatismo governamental. - Os Municípios 
- que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação 
infantil (CF, art. 211, § 2º) - não poderão demitir-se do mandato 
constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 
208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de 
limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes 
municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em 
creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a 
comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera 
oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social. - Embora 
resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a 
prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se 
possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em 
bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas 
definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos 
órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em 
descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem 
em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a 
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integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura 
constitucional. A questão pertinente à "reserva do possível". Doutrina.”206 
(original sem grifos) 

Referindo-se à vinculação do Judiciário às prestações sociais positivas, Jorge Miranda 

afirma 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 jurídico207.  

 Para Capelletti208, os juízes de muitos países têm negado obrigatoriedade às leis ou 

direitos programáticos de cunho social que normalmente definem finalidades ou princípios 

gerais. Contudo, terão que “aceitar a realidade da transformada concepção do Direito e da nova 

função do estado (sic)”. Para tal mister, os juízes devem controlar e exigir o cumprimento do 

dever do Estado de intervir ativamente na esfera social. Segundo o autor, na Europa continental 

dos últimos dois séculos a rígida separação dos poderes não produziu o recíproco controle e 

contrapeso dos poderes, mas, ao revés, teve como conseqüência um Judiciário “perigosamente 

débil e confinado aos conflitos privados, o que levou à existência de Poderes Legislativo e 

Executivo praticamente não controlados, até a criação de sistemas de justiça administrativa”. 

 Exige-se, dessa maneira, um Judiciário que assuma sua co-responsabilidade na atuação 

prestacional do Estado, por meio de sua intervenção para controlar o desrespeito às condições 

materiais sociais mínimas e exigir a implementação de políticas sociais já previstas na 

Constituição, mesmo porque se sabe que as decisões da administração pública e do legislativo 

não podem se distanciar dos programas e princípios estabelecidos na Constituição. Para tanto, 
                                                 
206 RE-AgR 410715 / SP - SÃO PAULO AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Relator: Min. CELSO DE 
MELLO. Julgamento: 22/11/2005. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação:  DJ 03-02-2006 PP-00076 EMENT 
VOL-02219-08 PP-01529. 
207 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Vol. IV, 2ª ed., Coimbra: Coimbra, 1988, p. 283/4. 
208 CAPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1993, p. 53. 
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torna-se necessária uma mudança de paradigmas na percepção da posição e função do Judiciário 

no moderno Estado Social de Direito, por meio da superação do apego à interpretação formal 

positivista e do velho dogma da separação do poderes. 

4.2 A INTERPRETAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A NOVA 
HERMENÊUTICA - O APEGO À TRADIÇÃO FORMALISTA DO 
JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

 Depois de uma incursão aprofundada sobre a eficácia jurídica positiva e da exigibilidade 

dos direitos sociais prestacionais, volta-se para o tema da interpretação dos direitos fundamentais, 

que aparece muito pouco explorado no início desse século XXI, pelo menos nos compêndios de 

Direito Constitucional. Ressalte-se que ele será abordado sob o contexto da efetiva proteção dos 

direitos fundamentais sociais prestacionais, i.e., sob a óptica da atuação dos juízes para a 

promoção da eficácia positiva de tais direitos. Sem desconhecer a sua enorme relevância, não 

temos o objetivo de abordar o tema sob a óptica filosófica, simplesmente porque essa seara não 

integra o objeto de nosso estudo. 

Antes de entrar especificamente na questão, cumpre ressaltar que às noções de resistência 

e defesa que configuram o antigo conceito de liberdade típicas do constitucionalismo liberal, “os 

direitos fundamentais incorporaram em seu âmbito as prestações do Estado, as garantias 

institucionais, o sentido objetivo da norma e a qualificação valorativa”209, como assevera Paulo 

Bonavides. 

                                                 
209 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 534. 
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 Já na esfera da hermenêutica dos direitos fundamentais, percebe-se que o dedutivismo 

formalista excluía do Direito e da tarefa hermenêutica a consideração de princípios e valores, sem 

atentar que estes integram a base material e o substrato estrutural tanto da Constituição, quanto 

dos direitos fundamentais. Sem os princípios e valores não existe, a rigor, concretização porque 

não há pré-compreensão, e se aparta dos conteúdos reais. Os valores determinados pelos direitos 

fundamentais são capazes de impregnar toda a ordem jurídica, incluindo o exercício da 

discricionariedade administrativa. 

 A incorporação dos valores jusfundamentais à ordem jurídica como um todo não 

representa um retorno aos postulados amplos e genéricos do jusnaturalismo, ou à afirmação de 

valores acima de toda a ordem jurídica, conduzindo a um subjetivismo inaceitável. A 

interpretação valorativo-material dos direitos fundamentais funciona por meio da flexibilização 

da literalidade do texto da norma que leve à busca da justiça em concreto, formulada 

objetivamente na preponderância dos valores jusfundamentais que o próprio sistema jurídico 

integra, afastada a valoração da subjetividade do operador210. 

 Esses valores e princípios representam, ainda de acordo com Paulo Bonavides, a “matéria-

prima da Nova Hermenêutica, que outra coisa não é senão a própria teoria material da 

Constituição” 211. 

 Mesmo que não se admita a distinção entre os métodos interpretativos aplicados ao 

Direito Constitucional (e, por decorrência aos direitos fundamentais) e aqueles utilizados nas 

demais disciplinas jurídicas, há que se reconhecer, entretanto, que aqueles se revestem de 

                                                 
210 KRELL, Andreas. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um 
direito constitucional "comparado". Porto Alegre: Fabris, 2002, pp. 82 e 83. 
211 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 535. 
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características especiais, originárias da especificidade de seus problemas, da posição que ocupam 

na ordem jurídica e das imprecisões conceituais encontradas no texto desses dispositivos 

constitucionais e fundamentais. 

 Assim, resta claro que a superação constitucional do normativismo positivista somente 

acontecerá por meio da assimilação pela ordem jurídica de uma ordem axiológica, e da 

compreensão da Constituição como uma ordem de valores com força normativa e plena 

vinculatividade. 

 É cediço que as normas constitucionais sobre direitos fundamentais sociais prestacionais 

contenham, por sua natureza mesmo, conceitos amplos, vagos e abstratos, que consistem em 

fórmulas valorativas, as quais não podem ser razoavelmente interpretadas com a utilização dos 

tradicionais métodos hermenêuticos. 

 De acordo com Andreas Krell, “talvez o maior impedimento para uma proteção mais 

efetiva dos Direitos Fundamentais no Brasil seja a atitude ultrapassada de grande parte dos 

juristas para com a interpretação constitucional, cuja base até hoje consiste no formalismo 

jurídico.”212

 Os juízes, de uma maneira geral, ainda não estão habituados a observar e decidir sobre o 

conteúdo material das leis e atos administrativos, mesmo com relação àqueles que possuem 

natureza de direitos fundamentais. Para José Eduardo Faria, “é cada vez maior o número de juízes 

conscientes de que não estão preparados técnica e intelectualmente para lidar com o que é inédito 

                                                 
212 KRELL, Andreas. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um 
direito constitucional "comparado". Porto Alegre: Fabris, 2002, p.71. 
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(...) e de que não foram preparados para interpretar normas programáticas e normas com 

conceitos indeterminados (...).”213

 Apesar do reconhecimento da doutrina constitucional mais avançada de que a Carta 

Magna trouxe a necessidade de uma interpretação constitucional orientada para valores, a maioria 

dos operadores jurídicos (juízes, promotores, procuradores, administradores e advogados) ainda 

não passou a interpretar as normas constitucionais no espírito dos direitos fundamentais e seus 

valores respectivos. 

 A concretização desses direitos sociais requer, portanto, uma mudança no padrão de 

atuação dos magistrados. Eles devem perceber a ordem social e conjugá-la com os valores que a 

ordem normativa consagra, chegando-se, assim, a uma interpretação materialmente consistente da 

Constituição (valores da ordem social + valores da ordem normativa constitucional = 

interpretação material da constituição). Em outras palavras, o juiz deve aplicar a teoria material 

da Constituição. 

 Contudo, o Poder Judiciário resiste em assumir o papel de “arquiteto social” e ser 

responsabilizado por todos os males sócio-econômicos que porventura advenham dessa atuação. 

Por outro lado, já é possível observar um progressivo desmoronamento da rigidez lógico-formal 

em função das exigências de justiça distributiva e, por conseqüência, dos imperativos da 

racionalidade material, como foi visto acima (no ponto 1, deste capítulo) quanto a algumas 

decisões do Pretório Excelso. 

                                                 
213 FARIA, José Eduardo. O Judiciário e o desenvolvimento sócio-econômico, In o mesmo (org.). Direitos 
Humanos, Direitos Sociais e Justiça. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 12, 24. 



 178

4.3 O VELHO CONSTITUCIONALISMO LIBERAL DA SEPARAÇÃO DOS 
PODERES E O NOVO CONSTITUCIONALISMO DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS: O MODELO ULTRAPASSADO DO POSITIVISMO 
FORMAL E A VIRADA PÓS-POSITIVISTA MATERIAL 

 Com o gradual enfraquecimento do positivismo e o surgimento da teoria material da 

constituição, o centro das atenções da teoria constitucional deixa de ser a parte organizacional da 

Carta Maior, que trata da separação dos poderes e da distribuição de competências – formas de 

expressão da neutralidade aparente do constitucionalismo liberal - e passa a ser a parte 

substantiva, de fundo e conteúdo, que entende com os direitos e garantias fundamentais, sob o 

abrigo do Estado Social. 

 Os direitos fundamentais passam a ser a bússola que orienta os sistemas constitucionais. 

Por conseqüência, a pior das inconstitucionalidades não é a formal, mas a inconstitucionalidade 

material que atinge esses princípios em sua essência, prática, aliás, deveras freqüente nos países 

subdesenvolvidos, onde as Constituições sofrem facilmente as influências econômicas e 

financeiras, tanto interna quanto externa. 

 A preocupação maior deixa de ser as relações delicadas e instáveis entre os poderes, onde 

existia enorme desconfiança remanescente das épocas do Absolutismo, e transporta-se para a 

esfera crítica dos direitos fundamentais, em sua dimensão objetiva, independentemente de 

quaisquer predicados subjetivos dos cidadãos destinatários de tais direitos, estabelecendo-se, 

assim, o primado do homem no seio da ordem jurídica, enquanto titular e destinatário de todas as 

regras de poder. 
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 Como se disse, a herança francesa do dogma da separação de poderes, perpetuada na 

tradição do Estado de Direito, continua a influenciar fortemente os juízes e tribunais, não só no 

Brasil, como também em todo o mundo ocidental. 

 Quando do surgimento do aludido princípio idealizado por Montesquieu, no século XVIII, 

tornava-se imprescindível a separação como uma forma de superação do antigo regime. Com a 

passagem do Estado Liberal para o Estão Social, os objetivos do Estado, a ideologia e os 

paradigmas foram modificados por força do surgimento de novos direitos sociais, individuais e 

coletivos, o que, de per se, já atenua o dogma separatista. 

 Hoje, porém, o princípio da separação dos poderes acaba introduzindo um efeito 

paralisante às reivindicações sociais e precisa sofrer uma reformulação para continuar sendo 

utilizado com a finalidade inicial de garantir direitos fundamentais contra o arbítrio e a omissão 

estatal.214

 Nesse sentido, Tércio Sampaio explica que, o princípio da Divisão dos Poderes não 

significa “que os três Poderes devam ser reciprocamente independentes, mas que se deve excluir 

que quem possua todos os poderes de um determinado setor possua também todos os poderes de 

um outro, de modo a subverter o princípio sob o qual se baseia uma Constituição democrática, e 

que, portanto é necessária uma certa independência entre os três Poderes para que a cada um seja 

garantido o controle constitucional dos demais.”215

                                                 
214 KRELL, Andreas. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um 
direito constitucional "comparado". Porto Alegre: Fabris, 2002., p. 88. 
215 FERRAZ, Tércio Sampaio. O Judiciário frente à Divisão dos Poderes. In Anuário dos Cursos de Pós-
Graduação em Direito da UFPE, nº 11, 2000, p. 347. 
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 A necessidade dessa inversão de valores marca a passagem do Estado de Direito da 

separação dos poderes para o Estado Constitucional do novo dogma dos direitos fundamentais. 

Afirma Peter Häberle que “a eficácia dos direitos fundamentais para todos os cidadãos substituiu 

a eficácia formal clássica dos direitos civis.”216

 De acordo com essa nova concepção, os atos dos três poderes devem possuir a nota de 

validade e legitimidade, consubstanciados por um contexto jurídico e social, considerados os 

valores maiores da moralidade, eficiência, economicidade, razoabilidade e proporcionalidade. 

4.4 CONCLUSÃO: NOVO PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO 
– OS JUÍZES “SOCIAIS”. LEGITIMIDADE PARA CONCRETIZAÇÃO 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS PRESTACIONAIS  

 Na esteira do que foi colocado, propõe-se uma reformulação do papel do Poder Judiciário, 

especialmente pela nova configuração atribuída pela Constituição Federal de 1988 com base no 

Estado Social nela consagrado. Considere-se, ainda, que as Casas Legislativas e os governos não 

têm produzido condições materiais necessárias à efetiva garantia dos direitos sociais 

prestacionais. A conseqüência da desobediência aos preceitos constitucionais, por omissão 

legislativa ou administrativa, pode levar a uma situação de inconstitucionalidade permanente, 

conduzindo à desestabilização política. 

 A função da atuação do Judiciário se altera quando se omitem as prestações necessárias 

aos direitos fundamentais sociais prestacionais, ou quando há a sua violação. Por isso, cabe aos 

                                                 
216 HÄBERLE, Peter. Efectividad de los Derechos Fundamentales el Estado Constitucional de los Derechos 
Fundamentales: Alemania, Espana, Francia e Italia, Madrid, 1991, pp. 265-266. 
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juízes julgar não somente com base no que consta no texto da lei, mas também, e sobretudo, com 

vistas à verificação de que a “liberdade de conformação” do legislador conduziu à concretização 

dos resultados objetivados pela principiologia constitucional dos direitos fundamentais. A essa 

atuação corresponde a responsabilidade finalística do juiz. 

 Para que essa modificação de paradigmas e o novo papel do Judiciário se concretizem, é 

preciso conscientizar e fornecer os meios necessários aos operadores jurídicos para uma prática 

comprometida com a eficácia dos Direitos Humanos. Para isso, faz-se necessária a superação do 

tabu da “neutralidade do juiz”, visto que todo ser humano, ao longo de sua formação cultural (em 

sentido amplo), adquire ideologias e valores que passam a nortear, mesmo que minimamente, as 

suas ações concretas. O juiz deve pautar-se na Constituição e nos valores que a mesma consigna, 

e não simplesmente em raciocínios silogísticos, distantes da realidade. 

 Assim, fala-se no conceito de juiz social “enquanto consectário derradeiro de uma teoria 

material da Constituição, e sobretudo da legitimidade do Estado Social e seus postulados de 

justiça, inspirados na universalidade, eficácia e aplicação imediata dos direitos fundamentais.”217 

Sob essa concepção, os juízes ditos “sociais” ou “políticos” estariam prontamente legitimados 

para concretizar diretamente o núcleo intangível (conteúdo mínimo) dos direitos fundamentais 

sociais prestacionais.  

Ressalte-se que, a garantia do mínimo existencial é importante apenas quando não é 

possível definir com segurança, desde a norma constitucional, o conteúdo do direito social em 

tela, porque, obviamente, quando temos uma norma de direito fundamental social prestacional 

com conteúdo perfeitamente delineado é obrigatória a concretização do teor integral do preceito e 
                                                 
217 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 540. 
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não apenas de sua parte mínima. Por exemplo, o atendimento em creche e pré-escola para as 

crianças de zero a seis anos de idade é um dever do Estado em matéria de educação, com objeto 

definido, conteúdo e alcance plenamente determinados e, portanto, prontos para serem 

concretizados já a partir da norma constitucional (artigo 208, IV, CF88). 

 Para além dos limites do conteúdo mínimo existencial, os juízes “sociais” devem apenas 

impor a execução das políticas públicas já estabelecidas com todos os seus elementos 

determinados na Constituição ou nas leis ordinárias, com vistas a preservação destas diante de 

omissão do Executivo e/ou do Legislativo. 

 Conforme afirma Paulo Bonavides, “quem governa com grandes omissões constitucionais 

de natureza material menospreza os direitos fundamentais e os interpreta a favor dos fortes contra 

os fracos. Governa, desse modo, fora da legítima ordem econômica, social e cultural e se arreda 

da tridimensionalidade emancipativa contida nos direitos fundamentais de segundo terceira e 

quarta gerações.” 
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CONCLUSÕES 

 A partir da exposição da teoria geral dos direitos fundamentais, demonstrou-se a validade 

das idéias básicas para a realização dos direitos fundamentais e, especificamente, dos direitos 

fundamentais sociais prestacionais, entendendo-se como tais aqueles direitos sociais cujo objeto 

é, preponderantemente (mas também não exclusivamente), uma prestação material a ser realizada 

pelo Estado, como, e.g., o direito à saúde básica, à educação fundamental e obrigatória, à 

assistência aos desamparados, dentre tantos outros.  

 Quanto ao estudo sobre a positividade e os custos dos direitos chegou-se à conclusão de 

que se é possível reconhecer que todos os direitos na esfera pública são positivos, é forçoso 

admitir que os direitos individuais integram também o rol dado às escolhas trágicas públicas, e se 

submetem ao argumento da “reserva do possível”. Os custos, igualmente, compõem a dinâmica 

dos direitos, integrando-se em seu conceito essencial e, não são uma realidade apartada e exterior 

à natureza desses mesmos direitos fundamentais. 

No que diz respeito à eficácia jurídica e aplicabilidade dos direitos sociais a prestações 

materiais, o preceito do artigo 5º, parágrafo 1º, da CF88, deixa claro que os direitos fundamentais 

sociais prestacionais podem ser imediatamente invocados, independentemente de lei integradora, 

pois ao menos alguma parte de seu conteúdo, já “pode ser definido na própria tradição da 

civilização ocidental, da qual o Brasil faz parte”218. 

Os direitos sociais prestacionais apresentam grau de determinação bastante variável, 

mudando de acordo com a norma concreta que se analisa. Não é apropriado, portanto, conceder 

                                                 
218 KRELL, Andreas. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um 
direito constitucional "comparado". Porto Alegre: Fabris, 2002, p. 38. 
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tratamento linear para todas as disposições, como normalmente se faz, comparando os princípios 

mais gerais com as regras muitas vezes específicas e bastante claras, como se compartilhassem o 

mesmo grau de determinação. 

Independentemente da estrutura principiológica ou não dos direitos fundamentais sociais 

prestacionais, estes apresentam um significado central, racionalmente determinado, cujos efeitos 

se identificam com o mesmo teor das regras e que estão atrelados ao conceito de “mínimo 

existencial” e à dignidade da pessoa humana.  

De fato, muitas vezes, não é possível definir toda a extensão dos efeitos reclamados pelos 

direitos sociais prestacionais, mas apenas um conteúdo mínimo ligado ao “mínimo vital” e ao 

princípio da dignidade do humano. 

Esse conteúdo mínimo se define com base no consenso social formado por meio do 

debate público sobre determinada matéria219. A referência ao consenso social não estabelece um 

elemento subjetivo que já não seja comum às decisões judiciais e interpretações jurídicas, que se 

valem, em maior ou menor grau, do significado razoável acerca das idéias e expressões em um 

meio social. O juízo que se faz é o mesmo aplicado quando da atribuição da eficácia negativa às 

normas de direitos sociais prestacionais com estrutura de princípios.  

Há um consenso lógico e metajurídico220 sobre o assunto quando se admite que qualquer 

pessoa tem sua dignidade desrespeitada se não tiver garantido um conteúdo material mínimo de 

cunho social como, v.g., ter o que comer, o que vestir, se não lhe é dada chance de estudar, ou se 

                                                 
219 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.193. 
220 Idem, Ibidem, p. 254. 
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não têm onde morar. Concretamente, Andreas Krell sugere, por exemplo, que o “padrão mínimo 

existencial” para sobrevivência incluirá sempre um atendimento básico e eficiente de saúde, o 

acesso a uma alimentação básica e vestimentas, à educação de primeiro grau e a garantia de uma 

moradia, e diz que o conteúdo concreto desse mínimo vai variar de país para país221. 

 Para o sossego da tradição positivista brasileira, a própria Constituição Federal cuidou de 

insculpir, no artigo 1º de seu próprio texto, o princípio da dignidade da pessoa humana, do qual 

decorrem diretamente os diretos sociais a prestações materiais básicas, como a educação 

fundamental, a saúde básica e a assistência aos desamparados. Outrossim, também é possível, 

diante de uma análise sistemática, ponderar os efeitos que as normas de direitos sociais citadas 

pretendem produzir com os elementos capazes de restringi-la e daí extrair o conteúdo mínimo e 

exigível destes direitos. 

O núcleo básico dos direitos fundamentais sociais prestacionais se identifica com a noção 

de mínimo existencial. Esse núcleo básico (ligado ao mínimo existencial) é diretamente associado 

ao princípio da dignidade da pessoa humana. O conjunto de condições materiais mínimas é 

prontamente exigível, perante todos os órgãos do poder público, impondo-se como uma regra, 

podendo ser invocados perante o Judiciário em caso de omissão inconstitucional.  

Ao “mínimo social” reconhece-se a eficácia simétrica, ou seja, reconhece-se que há 

direito subjetivo de exigir, judicialmente, se necessário, os efeitos que a norma, na extensão 

referida, pretende realizar. Admite-se, também, logicamente, a associação das outras modalidades 

de eficácia jurídica às normas que definem o mínimo social. 

                                                 
221 KRELL, Andreas. Direitos Sociais e Controle JUdicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um 
direito constitucional "comparado". Porto Alegre: Fabris, 2002, p. 63. 
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A garantia a um mínimo de direitos aos indivíduos foi determinada pelo poder 

constituinte originário e colocada fora do alcance da deliberação política e das maiorias 

eventuais. Qualquer decisão terá de respeitar aquele consenso mínimo assegurado pela 

Constituição. 

Para além do “mínimo social” a Constituição aponta para a “maximização da eficácia” ou 

satisfação progressiva dos direitos a prestações sociais materiais. A satisfação progressiva desses 

direitos deve ser realizada, preferencialmente, por uma decisão política do Legislativo e do 

Executivo que devem agir em conformidade com os cânones constitucionais. 

Dentre os principais óbices para a exigibilidade dos direitos fundamentais sociais 

prestacionais, encontram-se o princípio da separação dos poderes e a teoria da “reserva do 

possível”.  

A separação de poderes, em si mesma, não é absoluta, sendo possível excepcioná-la em 

determinadas hipóteses, especialmente, quando se trata da garantia dos direitos fundamentais, 

atribuindo-se eficácia positiva ou simétrica às normas de dignidade humana em seu aspecto 

material, que a própria “separação” também busca promover.  

A “reserva do possível” não pode ser simplesmente transportada para países 

subdesenvolvidos como o Brasil. Aqui, o problema é ainda o de conceder as tais prestações 

básicas para a grande maioria da população que não as conhece, e não o de exigir prestações 

acima desse limite básico social (“mínimo social”). 
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O conceito de juiz social é conseqüência de uma teoria material da Constituição e, 

sobretudo da legitimidade do Estado Social e seus princípios de justiça, inspirados na eficácia e 

aplicação imediata dos direitos fundamentais. 

Assim, os juízes ditos “sociais” ou “políticos” estariam prontamente legitimados para 

concretizar diretamente o núcleo intangível (conteúdo mínimo) dos direitos fundamentais sociais 

prestacionais. 

Apesar de todas as considerações tecidas e a devida relevância do aspecto jurídico que o 

tema traz, não se pode deixar de afirmar a importância da questão política que a matéria revela. 

Há, portanto, uma inter-relação entre questões políticas, econômicas, sociais e culturais com a 

ordem jurídica. Também não há como esconder que o jurídico encontra seus limites exatamente 

na realidade sócio-econômica e cultural de determinada sociedade. Como afirma Sarlet222, a 

efetividade dos direitos fundamentais em geral não se alcança com a mera vigência da norma e, 

portanto, não se resolve no plano do exclusivamente jurídico, transformando-se em um problema 

de uma verdadeira política dos direitos fundamentais. 

 É preciso ter plena convicção que, apenas com a união de esforços e de vontade política 

de todos os setores que integram o Estado e a sociedade, é que se chegará a um resultado 

satisfatório com o intuito de resgatar a dignidade da pessoa humana e conceder condições 

mínimas para uma existência digna. É imprescindível que haja vontade política dos governos em 

todas as esferas. É preciso vontade política do Legislativo como um todo, e é fundamental 

vontade política do Judiciário, em todas as instâncias. Some-se a isso a conscientização, a 

                                                 
222 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
p.265. 
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vontade e o esforço de todos os setores da sociedade civil – cidadãos individualmente 

considerados e da sociedade organizada. 
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