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A essência dos Direitos 
Humanos é o direito a ter 
direitos. 
 
 (Hannah Arendt) 



 
 

RESUMO 

 

Resguardar o núcleo essencial dos direitos fundamentais, definido como uma garantia 
inatingível de cada direito fundamental, cuja possibilidade de restrição está fora do 
alcance do legislador ou do próprio intérprete em eventual juízo de ponderação, é uma 
das vertentes do novo constitucionalismo. Assim, a concretização dos direitos 
fundamentais sociais está adstrita à efetiva fruição de um mínimo necessário à uma 
existência digna, revelando, com isso, a importância do desenvolvimento da ideia de 
preservação de um núcleo essencial dos direitos fundamentais, fundado na noção de 
dignidade da pessoa humana. Entretanto, a delimitação do núcleo essencial dos direitos 
fundamentais, envolve razoável dificuldade, tendo em vista a impossibilidade de ser 
simplesmente definido por meio de um parâmetro fixo, aplicável a todos os casos. Requer, 
antes de mais nada, a consideração das peculiaridades inerentes a cada caso concreto para 
o seu estabelecimento. Dessa forma, acredita-se não ser coerente estabelecer um conteúdo 
fechado para cada direito fundamental, no que tange ao seu núcleo essencial, senão 
estabelecer um processo no qual os valores mais relevantes, contidos na área de proteção 
de cada direito fundamental, sejam respeitados, minimizando-se, assim, as possibilidades 
de restrições ou limitações que possam, eventualmente, ferir o princípio da dignidade da 
pessoa humana.  Nesse sentido, verifica-se a possibilidade de serem estabelecidos alguns 
parâmetros para a identificação e consequente delimitação do núcleo essencial dos 
direitos sociais fundamentais, contribuindo, assim, para a máxima realização desses 
direitos, bem como para que seja evitada uma intervenção injustificável na área de 
regulação desses direitos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Direitos fundamentais sociais. Núcleo essencial. Dignidade da pessoa 

humana. 



 
 

ABSTRACT 

 

Preserve the essential core of fundamental rights, defined as a guarantee unattainable to 
each fundamental right, whose possibility of restriction is out of reach of the legislator or 
own interpreter in any judgment of weighting, is one of the facets of the new 
constitutionalism. The achievement of social fundamental rights are assigned to the 
effective enjoyment of a minimum necessary to a dignified existence, revealing, with this, 
the importance of developing the idea of preserving an essential core of fundamental 
rights, founded on the notion of the dignity of the human person. However, the 
delimitation of the essential core of fundamental rights, involves reasonable difficulty, in 
view of the impossibility of being simply defined by means of a fixed setting, applicable 
to all cases. Requires, first of all, the consideration of the peculiarities inherent in each 
concrete case for your establishment. In this way, it is believed not to be consistent to 
establish a closed content for each fundamental right, with regard to its essential nucleus, 
but establish a process in which the values are most relevant, contained in the area of 
protection of each fundamental right, are respected, minimizing the possibility of 
restrictions or limitations that might damage the principle of the dignity of the human 
person. In this sense, it is possible to establish some parameters for the identification and 
consequent delimitation of the essential core of fundamental social rights, contributing to 
the maximum realization of these rights, as well as to avoid unjustifiable intervention in 
the regulation area of these rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dignidade da pessoa humana tem ocupado lugar de destaque na 

maioria das constituições atuais e não é diferente no caso da constituição brasileira, já que 

tal princípio fora estabelecido como um de seus fundamentos, dentro da concepção de 

que a República é uma organização política que deve servir ao homem.  

A Constituição Brasileira de 1988 incluiu os direitos sociais na 

categoria dos direitos fundamentais, os quais são dotados de eficácia imediata, nos termos 

do artigo 5º, § 1º1, da CF. E, nesse sentido, as disposições que definem direitos e garantias 

individuais são direta e imediatamente vinculantes. Por outro lado, o efeito imediato dos 

direitos e garantias fundamentais não se manifesta plenamente no caso dos direitos 

sociais, já que consistem em pretensões dos indivíduos perante o Estado que pressupõem 

uma atuação positiva, um agir. 

Portanto, os direitos sociais, que interessam ao presente estudo, 

constituem as liberdades positivas, ou seja, são prestações que necessitam de uma atuação 

por parte do Estado para a sua concretização, não exigem apenas uma omissão, um dever 

de abstenção estatal, requerem uma atuação positiva do Estado, objetivando a melhoria 

das condições de vida dos hipossuficientes, tendo em vista a busca pela igualdade 

material, refletindo com isso, a perseguição à realização da justiça social. 

Enquadram-se, pois, nessa categoria os direitos dos trabalhadores (art. 

6°, da Constituição de 1988) e outros dispositivos constitucionais como o direito à saúde, 

à educação e previdência social. 

O problema da concretização dos direitos sociais fundamentais reside, 

em parte, na necessária prestação material para a sua realização e a limitação de recursos 

financeiros do Estado, característica mais evidente nos países em desenvolvimento, 
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podendo-se afirmar que a efetivação do princípio da dignidade humana aponta para a 

questão da concretização de direitos sociais que, indiscutivelmente, exige a utilização de 

recursos financeiros do Estado. 

Nesse contexto, há a possibilidade de restrições, limitações ou mesmo 

de supressões que causem a completa desfiguração do direito fundamental em questão, 

operadas pelo legislador, pelo Poder Executivo ou mesmo pelo intérprete em eventual 

juízo de ponderação, ao determinarem uma desnecessária invasão na área de proteção dos 

direitos fundamentais. 

Não se pode, portanto, permitir que sejam deturpadas as principais 

proposições dos princípios constitucionais, seja na atuação do Legislativo, ao regular os 

direitos fundamentais por meio de leis infraconstitucionais, considerando a dupla função 

que possui o legislador, quais sejam a de limitação dos direitos fundamentais e a de 

conformação destes; ou mesmo pelas políticas públicas implementadas pelo Executivo 

que, eventualmente, possam violar esses direitos ao pretender regredir nos avanços 

sociais já conquistados, invadindo, indevidamente, a área de proteção dos direitos 

fundamentais ou simplesmente pela omissão estatal em garantir-lhes a eficácia. 

Assim, ante a possibilidade de limitação dos direitos fundamentais, se 

evidencia a importância da noção de seu núcleo essencial, enquanto garantia para 

eventuais limites, amparada no pressuposto de que toda a interpretação deve estar a 

serviço do aperfeiçoamento de sua eficácia garantidora.  

O princípio da proteção ao núcleo essencial impõe aos operadores do 

direito a observância de certos limites no momento de eventuais intervenções no conteúdo 

dos direitos fundamentais, preservando com isso, a sua parcela mais significativa, 

impondo-se a necessidade de justificação para a imposição de quaisquer limitações, pois 

a intervenção no âmbito de proteção daqueles direitos não pode ser irrestrita, e ainda, a 
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atividade restritiva não pode ser absoluta, pois encontra limitações no próprio 

ordenamento jurídico.  

Por conseguinte, o princípio da proteção ao núcleo essencial estabelece, 

especialmente ao legislador, a observância de um limite para eventuais restrições ao 

conteúdo dos direitos fundamentais, preservando-se a essência do direito e fixando, dessa 

forma, as premissas que devem orientar a atuação legislativa. 

Nessa esteira, no presente estudo, verifica-se a possibilidade do 

estabelecimento de parâmetros mínimos para a aproximação ao conteúdo do núcleo 

essencial dos direitos fundamentais sociais, com o escopo de contribuir para a máxima 

eficácia destes e, consequentemente, para a realização dos objetivos constitucionais. 

Para tal desiderato, analisa-se também a noção de mínimo existencial, 

enquanto pressuposto para a liberdade e a felicidade do ser humano, compreendido como 

o conjunto de prestações materiais necessárias para assegurar a cada indivíduo uma vida 

com dignidade, correspondente a uma parte nuclear da dignidade da pessoa humana, à 

qual se deve reconhecer eficácia jurídica positiva. 

Estando a concretização dos direitos fundamentais sociais adstrita à 

efetiva fruição de um mínimo necessário à uma existência digna, revela-se a importância 

do desenvolvimento da ideia de preservação de um núcleo essencial dos direitos 

fundamentais, fundado na noção de dignidade da pessoa humana. 

E, para tanto, a delimitação do núcleo essencial dos direitos 

fundamentais, por envolver diversas variáveis na sua determinação, consistindo em tarefa 

de razoável complexidade, não pode ser realizada por meio de um parâmetro fixo, 

aplicável a todos os casos, exigindo, antes de mais nada, a elucidação das peculiaridades 

inerentes a cada caso concreto para o seu estabelecimento. 

Almeja-se, nessa perspectiva, lançar luzes sobre a problemática 
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apontada, adotando-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, com a consequente 

exploração da doutrina nacional e estrangeira. 

A dissertação, portanto, encontra-se arquitetada em cinco capítulos, 

sendo este, o primeiro, dedicado a introduzir a problemática, buscando-se evidenciar a 

relevância do tema e estabelecer o objeto de estudo e os objetivos pretendidos, além da 

metodologia de pesquisa utilizada.  

No segundo capítulo, aborda-se, na primeira parte, a conceituação e a 

evolução dos direitos fundamentais, passando-se à discussão do enquadramento dos 

direitos sociais, previstos no artigo 6º da Constituição Brasileira de 1988, como 

fundamentais para, finalmente, discutir a questão da eficácia das normas que definem os 

direitos fundamentais e o problema da concretização dos direitos sociais.    

Em seguida, no terceiro capítulo, analisa-se a relação entre os direitos 

fundamentais, considerando o seu conteúdo essencial, e a dignidade da pessoa humana, 

tratando-se também dos eventuais limites àqueles direitos, discorrendo-se sobre as 

hipóteses de limitação com ênfase na utilização do critério da proporcionalidade como 

parâmetro constitucional apto a fundamentar tais restrições. Aprofunda-se, também, na 

temática das teorias existentes acerca do núcleo essencial dos direitos fundamentais 

enquanto parcela que deve ser preservada na área de regulação proposta por esses direitos. 

Já no quarto capítulo, adentra-se à temática do mínimo existencial, 

enquanto conjunto de condições mínimas de existência humana digna, fazendo-se a 

necessária distinção entre esta teoria e o núcleo essencial dos direitos fundamentais. 

Refere-se, ainda, a importância do princípio da vedação ao retrocesso social, enquanto 

princípio constitucional, que deve permear a efetivação dos direitos sociais, já que estes 

buscam a realização da justiça social, promovendo, consequentemente, a igualdade 

material, compreendida como as condições materiais necessárias para um 



16 
 

desenvolvimento pleno da personalidade e uma existência condizente com a dignidade 

humana. Ademais, analisa-se tanto a noção de mínimo existencial quanto a de núcleo 

essencial, enquanto limites à restrição dos direitos fundamentais sociais, tendo em vista 

que o mínimo existencial se relaciona diretamente com o princípio da dignidade da pessoa 

humana, na medida em que tem por escopo estabelecer condições básicas para um 

desenvolvimento social razoável. 

No quinto e último capítulo discorre-se sobre o problema da 

concretização dos direitos fundamentais, sob a ótica da garantia do núcleo essencial, 

tendo em vista a fruição de um mínimo necessário à uma existência digna. 

Tem-se por objetivo primordial, portanto, a partir da análise da 

problemática que envolve a concretização dos direitos fundamentais sociais, a 

possibilidade de identificação de parâmetros mínimos que auxiliem na aproximação ao 

conteúdo do núcleo essencial destes direitos, enquanto reduto inatingível, na intenção de 

evitar eventuais restrições ou limitações que desrespeitem os próprios valores 

constitucionais, sob pena de se considerar o Estado como infrator das obrigações sociais 

impostas pela Constituição. 
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2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

2.1 CONCEITUAÇÃO E EVOLUÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

A consagração dos direitos fundamentais nas Constituições dos Estados é um 

dos elementos mais expressivos do constitucionalismo. Não obstante existirem várias 

denominações para designar tais direitos (direitos do homem, liberdades individuais, 

liberdades públicas, liberdades fundamentais, direitos humanos, direitos constitucionais, 

direitos da pessoa humana, direitos naturais, direitos subjetivos, direitos públicos 

subjetivos), optou-se por adotar a denominação constante na Constituição Brasileira de 

1988 qual seja, direitos fundamentais. Estes, segundo a definição de Dimoulis e Martins1, 

compreendem direitos públicos-subjetivos de pessoas, contidos em dispositivos 

constitucionais e que encerram caráter normativo supremo em um Estado, tendo por 

finalidade limitar o poder estatal para preservar a liberdade individual. 

Comparato2 afirma que, no tempo axial, abrangido pelos séculos VIII a II 

a.C., com o aparecimento do monoteísmo, surgiram os primeiros vestígios que deram 

procedência aos direitos fundamentais. Na mesma ocasião surge a filosofia, substituindo 

o saber mitológico da tradição pelo saber lógico da razão. Por meio da tragédia grega, o 

homem passa a ser elemento de reflexão, e estabelecem-se os primeiros princípios e 

diretrizes fundamentais de vida.  

Desse modo, entende-se que as afirmações de direitos geraram o 

reconhecimento dos direitos fundamentais do homem. Esse conceito está de acordo com 

                                                           
1 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
2 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2001. 



18 
 

a história recente e conforma um reaver de valores perdidos quando a sociedade se 

repartiu em proprietários e não proprietários.  

José Afonso da Silva3 esclarece que “o homem, então, além dos obstáculos 

da natureza, viu-se diante de tiranias sociais e políticas, e sua história não é senão a 

história das lutas para delas se emancipar”. 

Nesse sentido, destaca Ingo Sarlet4, que apesar de a consagrada concepção de 

que não foi na idade antiga que surgiram os primeiros direitos fundamentais, não se pode 

deixar de reconhecer que o mundo antigo, por meio da religião e da filosofia, trouxe 

algumas das ideias-chave que, posteriormente, influenciariam diretamente o pensamento 

jus naturalista e a sua concepção acerca do ser humano, que pelo simples fato de existir, 

é titular de direitos naturais e inalienáveis. 

A evolução dos direitos fundamentais está centrada na ideia de limitação do 

poder político, apontando, parte da doutrina, que esses direitos tiveram um longo período 

de conformação, havendo manifestações desde as construções filosóficas dos gregos, bem 

como a autonomia individual dos cidadãos atenienses na Grécia antiga e algumas 

limitações ao poder político da república romana5. 

Ressalte-se que a notícia da existência de direitos fundamentais na idade 

antiga não se identifica com a concepção de direitos fundamentais da modernidade, uma 

vez que haviam restrições no que toca à participação dos integrantes da sociedade no 

poder político do Estado. 

É preciso considerar que os direitos fundamentais foram divulgados e 

colocados de maneira explícita nas constituições, há bem pouco tempo, exatamente após 

                                                           
3 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2007, p.150 
4 SARLET, Ingo. Eficácia dos Direitos Fundamentais. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2001. p. 
38. 
5 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 2° ed. São Paulo: Saraiva. 
2001. p. 42 
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a 2ª Grande Guerra Mundial, quando todos os povos perceberam que a inquietação 

internacional precisaria estar voltada para uma assistência aos direitos da pessoa humana, 

após as agressões perpetradas pelos regimes fascista, stalinista e nazista, como também 

pela ameaça à tranquilidade universal decorrente da volubilidade das relações entre os 

vários países.6 

Confirmando tal perspectiva, Bobbio7 afirma que os direitos do homem 

(fundamentais) ganharam importância quando houve uma radical inversão de perspectiva 

na relação entre Estado e cidadão, caracterizada pela primazia dos indivíduos em relação 

ao Estado. 

Canotilho8 leciona que a positivação dos direitos fundamentais se deu a partir 

da Revolução Francesa, notadamente com a Declaração dos Direitos do Homem 

(Déclaration dês Droits de l´Homme et du Citoyen, em 1789) e das declarações de direitos 

oriundas dos Estados Americanos, consubstanciada na Virginia Bill of Rights, no ano de 

1776. 

Nesse sentido, destacamos o ensinamento dos autores Dimoulis e Martins9  

que consideram o aparecimento dos direitos fundamentais um fenômeno mais recente, 

uma vez que para serem compreendidos como tal, há a necessidade de se constatar a 

presença de três fatores, a saber: Estado, indivíduo e texto normativo regulador da relação 

entre Estado e indivíduos. Para eles, sem o Estado a proclamação de direitos fundamentais 

careceria de relevância prática, uma vez que estes não poderiam ser garantidos e 

perderiam a função de limitar a ingerência do poder estatal na esfera individual. Outro 

                                                           
6 PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria geral da constituição e direitos fundamentais. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2000 
7 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos; tradução de Carlos Nelson Coutinho; Rio de Janeiro: Campus, 
1992. p. 4. 
8 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2008. p. 393. 
9 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
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fator seria o indivíduo compreendido como sujeito de direitos, não apenas como membro 

de uma coletividade (família, clã, aldeia, feudo, reino). Ou seja, o indivíduo como 

detentor de capacidade para fazer valer os direitos individuais perante o Estado e 

sociedade. Da mesma forma, outro fator indispensável seria a existência de um texto 

normativo regulador entre Estado e indivíduos, desempenhado pela Constituição em 

sentido formal. 

Com isso, entendem os autores que essas três condições somente se 

apresentaram reunidas na segunda metade do século XVIII, quando apareceram as 

primeiras declarações de direitos que enunciavam e garantiam direitos fundamentais, a 

exemplo da Bill of Rights no ano de 1776 e a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, em 1789, na França.   

Mendes, Coelho e Gonet Branco10 acrescentam que estas declarações 

sofreram importante influência do cristianismo, que disseminava a ideia de o homem 

como portador de uma dignidade única, ensejando assim, uma proteção especial; além da 

noção de que alguns direitos preexistem ao próprio Estado, uma vez que resultam da 

própria natureza humana. 

Em decorrência desse processo histórico, cultural, político e filosófico, os 

primeiros direitos fundamentais têm o seu surgimento relacionado à necessidade de se 

impor limites à atuação estatal e, consequentemente, à suas autoridades constituídas. 

Registre-se, ainda, que a sedimentação dos direitos fundamentais como normas 

obrigatórias também é resultado desse mesmo processo histórico.  

Conforme afirma Bobbio11, os direitos humanos não nascem todos de uma 

vez e nem de uma vez por todas. Dessa forma, a dimensão histórica da dignidade da 

                                                           
10 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; GONET BRANCO, Paulo Gustavo; Curso 
de Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 266. 
11 BOBBIO, Noberto. Era dos Direitos. Carlos Nelson Coutinho (Trad.). Rio de Janeiro: Campus, 1988. 
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pessoa humana demonstra que em cada momento e em cada sociedade novos desafios são 

colocados e são exigidas novas respostas do Direito, ensejando transformações e 

provocando uma ampliação dos direitos fundamentais.  

A doutrina tem proposto uma divisão para classificar os direitos 

fundamentais, agrupando-os em diferentes gerações ou dimensões. Nessa esteira, a 

primeira geração seriam os direitos civis e políticos decorrentes das Revoluções Francesa 

e Industrial. São denominados direitos de cunho negativo ou liberdades negativas. E 

englobariam os direitos que exigem uma abstenção estatal, que criam obrigações de não 

fazer ou intervir na liberdade individual dos indivíduos. Têm por escopo a limitação da 

ingerência estatal no âmbito individual. 

Com o processo de industrialização e as consequentes mudanças no setor 

produtivo, os graves problemas de ordem social e econômica advindos desse período 

surgiram amplos movimentos reivindicatórios que contribuíram para o reconhecimento 

de uma esfera de direitos que requeriam prestações positivas do Estado. Surge a partir daí 

a segunda geração dos direitos fundamentais, que se distingue da primeira, justamente 

por representar uma nova concepção de Estado Social, mais voltado para a realização da 

justiça social, preocupando-se em amenizar as desigualdades sociais, por meio de 

prestações positivas, buscando-se a igualdade no sentido material. 

Por sua vez, a partir da década de 60 começou a surgir uma nova categoria de 

direitos: os de terceira geração. Também denominados de direitos de solidariedade ou 

fraternidade, que possuem como principal característica a titularização coletiva e difusa. 

No entanto, tal classificação tem enfrentado algumas críticas, não comportando maiores 

discussões no presente estudo. 
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Ainda acerca da classificação dos direitos fundamentais, ressalta-se o 

posicionamento de Canotilho12 que entende que a adoção da classificação em gerações 

pode sugerir uma perda de relevância e até substituição dos direitos das primeiras 

"gerações". Nesse sentido também é o ensinamento de Dimoulis e Martins13, que 

defendem que esta opção terminológica (gerações ou dimensões) sugere uma substituição 

de cada geração pela posterior, quando na verdade não houve uma substituição dos 

direitos das "gerações" anteriores. Outro aspecto considerado pelos autores relaciona-se 

ao papel do Estado, a quem sempre coube as prestações garantidoras da segurança aos 

cidadãos. Sustentam, ainda, que havia direitos sociais garantidos desde as primeiras 

Constituições e Declarações do século XVIII e início do XIX, ou seja, antes da 

denominada crise do Estado Liberal, que é tido pelos adeptos da terminologia das 

gerações como marco do surgimento dos direitos sociais. Por isso, aconselham a 

utilização do termo categorias ou espécies de direitos fundamentais, por entenderem que 

reflete uma melhor exatidão terminológica. 

Dito isto, opta-se por adotar a terminologia de categorias ou espécies, ao invés 

de gerações ou dimensões, por todas as razões expostas. 

No entendimento de Luigi Ferrajoli14 quando se pretende apresentar uma 

conceituação dos direitos fundamentais esta deve ser feita a partir de uma perspectiva 

formal, tomando como base, tão somente, o critério da titularidade universal. Pois, do seu 

ponto de vista, não seria levada em consideração para essa definição a natureza dos 

                                                           
12 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2008. p. 386. 
13 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. p. 20-24. 
14 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias: La Ley Del Más Débil. Madrid: Trotta, 7 ed. 2010. 
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interesses e necessidades tutelados, de forma que seriam direitos fundamentais aqueles 

direitos subjetivos titularizados universalmente por todos os seres humanos15.  

Mas, por outro lado, pode-se dizer que essa visão não se mostra compatível 

com a Constituição Brasileira de 1988, pois sua adoção acabaria por excluir do conceito 

de direitos fundamentais uma série de proposições jurídicas que foram expressamente 

reconhecidas pelo constituinte como direitos e garantias fundamentais, integrantes do 

Título II da referida Constituição. Exemplo disso seria o direito à propriedade privada, 

que muito embora esteja previsto entre os direitos fundamentais no texto constitucional 

brasileiro, para Ferrajoli16 não se constituiria um direito fundamental, vez que o autor 

diferencia direitos fundamentais dos direitos patrimoniais. 

Bobbio17 também explana acerca da mudança e alargamento dos direitos, uma 

vez que, diz ele, satisfaz observar os escritos dos primeiros jus naturalistas para ver quanto 

se desenvolveu a lista dos direitos; para ele, Hobbes apreciava somente um deles, o direito 

à vida, e conclui: "como todos sabem, o desenvolvimento dos direitos do homem passou 

por três etapas: num primeiro tempo, afirmaram-se os direitos de liberdade, isto é, todos 

aqueles direitos que pretendem limitar-se ao poder do Estado e a reservar para o 

indivíduo, ou para os grupos particulares, uma esfera de liberdade em relação ao Estado; 

num segundo tempo, foram propugnados os direitos políticos, os quais – concebendo a 

liberdade não somente negativamente, como não-impedimento, mas positivamente, como 

autonomia – apresentaram como efeito a participação cada vez mais espaçosa, 

generalizada e comum dos membros de uma comunidade no poder político (ou liberdade 

no Estado); por fim, foram divulgados os direitos sociais, que propugnam a maturidade 

                                                           
15 SARLET, Ingo W. Eficácia dos direitos fundamentais. Livraria do Advogado: Porto Alegre, 11 ed., 2012, 
p. 75 
16 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias: La Ley Del Más Débil. Madrid: Trotta, 7 ed. 2010. 
17 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992 
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de novas cobranças – pode-se dizer na verdade, de novos valores –, como os de bem-estar 

e da liberdade por meio do Estado." 

Os direitos fundamentais, portanto, tendem a garantir uma vida digna e livre, 

buscando realizar a plena concretização dos potenciais do ser humano e limitar a atuação 

estatal na esfera individual. No dizer de Dimoulis e Martins18: 

A principal finalidade dos direitos fundamentais é conferir aos indivíduos uma 
posição jurídica de direito subjetivo, em sua maioria de natureza material, mas 
às vezes de natureza processual e, consequentemente, limitar a liberdade de 
atuação dos órgãos do Estado. Por esse motivo, cada direito fundamental 
constitui, na definição do constitucionalista alemão Georg Jellinek (1851-1911), 
um “direito público subjetivo”, isto é, um direito individual que vincula o Estado. 

 

Já Bonavides19, apoiado em Konrad Hesse, em uma acepção mais ampla, 

define os direitos fundamentais como aqueles direitos que buscam criar e manter os 

pressupostos elementares de uma vida pautada na liberdade e na dignidade humana, 

informando que, ao lado da mencionada definição, há uma outra, mais restrita, que 

estabelece que os direitos fundamentais são aqueles que o direito vigente qualifica como 

tais. 

De fato, observa-se que o estudo dos direitos humanos conduz, 

necessariamente, à análise de sua relação com o próprio homem, que é seu destinatário. 

 

2.1.1 Neoconstitucionalismo 

 

O neoconstitucionalismo é considerado como um novo paradigma, que por 

sua vez envolve a compreensão, interpretação e aplicação do direito constitucional 

                                                           
18 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 49. 
19 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 574. 
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ocidental, ocorrido após a segunda guerra mundial, tendo como exemplos as constituições 

italiana de 1947 e a alemã de 1949. Porém, é preciso destacar que este movimento não se 

iniciou simultaneamente em todo mundo. Pois decorreu de um longo processo histórico 

de conquista e consolidação dos direitos fundamentais e também da institucionalização 

do Estado Democrático de Direito em cada um dos países. Dessa forma, torna-se 

importante ressaltar que, apenas em 1976 pode florescer em Portugal, em 1978, na 

Espanha e somente em 1988, no Brasil, que trouxe como reconhecimento a Constituição 

atual.20 

Assim, o neoconstitucionalismo é um tema que ainda acarreta grande 

divergência doutrinária, pois possui diversas concepções segundo os autores que 

pretendem explorá-lo.  

Luís Roberto Barroso21, em artigo sobre o neoconstitucionalismo e a 

constitucionalização do direito, defende a supremacia da Constituição e a eficácia 

irradiante dos valores abrigados nos princípios e regras desta por todo o ordenamento 

jurídico, de acordo com os seguintes marcos: 

“O neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na acepção aqui 
desenvolvida, identifica um conjunto amplo de transformações ocorridas no 
Estado e no direito constitucional, em meio às quais podem ser assinalados, (i) 
como marco histórico, a formação do Estado constitucional de direito, cuja 
consolidação se deu ao longo das décadas finais do século XX; (ii) como marco 
filosófico, o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos fundamentais e a 
reaproximação entre Direito e ética; e (iii) como marco teórico, o conjunto de 
mudanças que incluem a força normativa da Constituição, a expansão da 
jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da 
interpretação constitucional. Desse conjunto de fenômenos resultou um processo 
extenso e profundo de constitucionalização do Direito.”  

 

Destaca o autor que as alterações mais relevantes para a compreensão 

                                                           
20 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito. O triunfo tardio do 
Direito Constitucional no Brasil. Teresina: Jus Navigandi, ano 9, n. 851, out. 2005 p.02. 
21 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio do 
Direito Constitucional no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 851, 1 nov. 2005. 
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constitucional, a que se denomina neoconstitucionalismo, podem ser sistematizadas sob 

três aspectos distintos, quais sejam o histórico, o filosófico e o teórico. 

Quanto ao aspecto histórico, tem-se que as principais transformações do 

direito constitucional se deram a partir da 2ª Guerra Mundial, destacando-se a lei 

fundamental de Bonn do ano de 1949 e as constituições italiana de 1947, portuguesa de 

1976 e a espanhola de 1978.  

Com o final da 2ª Guerra Mundial e a derrota dos regimes totalitários, 

verificou-se a necessidade de elaboração de catálogos de direitos e garantias 

fundamentais que promovessem a defesa do particular frente às possíveis ingerências e 

abusos estatais, bem como de mecanismos efetivos de controle da Constituição 

(jurisdição constitucional), evidenciando, com isso, a necessidade de uma nova 

compreensão sobre o constitucionalismo. 

Nesse contexto, identifica-se a superação do paradigma de validade formal 

do direito, no qual bastava a observância do adequado processo legislativo para que a lei 

fosse compreendida como expressão do direito, passando a ser inadmissível que a simples 

vontade do legislador, contida na norma legal, fosse tida como legítima. Com efeito, a 

dignidade da pessoa humana passa a ser, em termos de valores, o centro convergente do 

sistema jurídico. 

Já no que diz respeito ao aspecto filosófico tem-se que a hermenêutica pós-

positivista superou a legalidade estrita, que vinculava o direito à lei, promovendo a 

necessária distinção entre as regras e os princípios e, conferindo força normativa a estes, 

com o intuito de ampliar a efetividade da Constituição. 

Com relação ao aspecto teórico o autor refere a que há o reconhecimento da 

força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o 

desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. 
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No que se refere ao aspecto do controle da Constituição no Brasil, foram 

posteriormente às sucessivas emendas constitucionais que se criou um sistema misto, 

contendo tanto o controle concentrado abstrato, quanto o controle difuso incidental, 

ampliando-se os métodos de controle. Apesar disso, existiam muitos questionamentos 

acerca da legitimidade dos juízes, uma vez que não são eleitos pelo voto, para tomar 

decisões políticas em nome da população, cobertos pela alegação de estar realizando um 

controle de constitucionalidade22. 

Acrescenta-se às já mencionadas transformações trazidas pelo 

neoconstitucionalismo, principalmente quanto à atividade hermenêutica ou interpretativa, 

a questão do modelo argumentativo/discursivo, com vistas à obtenção da persuasão 

democrática de um dado auditório. Tem-se que a atividade argumentativa/discursiva se 

trata de um diferencial substancial no modelo de aplicação da normatividade jurídica 

promovido pelo neoconstitucionalismo, secundado pelas visões que aportam no chamado 

pós-positivismo. 

Conforme assevera Streck23: 

Com efeito, o neoconstitucionalismo – por tudo o que ele representa – 
efetivamente transformou-se em um campo extremamente fértil para o 
surgimento das mais diversas teorias (que se pretendem) capazes de responder 
às demandas desse novo paradigma juspolítico-filosófico. Das teorias do 
discurso à fenomenologia hermenêutica, passando pelas teorias realistas, os 
últimos cinqüenta anos viram florescer teses com objetivos comuns no campo 
jurídico: superar a concepção do direito entendido como um modelo de regras, 
resolver o problema da incompletude das regras, solucionar os casos difíceis 
(não “abarcados” pelas regras) e a (in)efetividade dos textos constitucionais, 
nitidamente compromissórios e principiológicos, comprometidos com as 
transformações sociais. 

  

                                                           
22 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Vitória: Panóptica, ano 1, n.6, 2007 
p.11. 
23 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica, neoconstitucionalismo e “o problema da discricionariedade dos 
Juízes”. Anima - Revista Eletrônica do Curso de Direito da OPET, Curitiba, nº 1, 2009. 
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O doutrinador italiano Riccardo Guastini24, usa o termo “constitucionalização 

do ordenamento jurídico” para se referir ao fenômeno do neoconstitucionalismo, 

entendendo que é possível observar graus de constitucionalização que projetam o quanto 

a ordem jurídica se encontra impregnada pela diretriz constitucional, afirmando, ainda, 

que existem condições de constitucionalização que uma vez realizadas nos apontam o 

grau (maior ou menor) de constitucionalização de determinado ordenamento jurídico.  

Por outro lado, Zagrebelsky25, ao comentar sobre o Estado Constitucional de 

Direito atual acaba, de certo modo, reconhecendo a impossibilidade de identificação de 

suas características com o modelo de constitucionalismo do século XIX, podendo-se dizer 

que as transformações ocorridas são tão importantes que deve nos levar a pensar em uma 

verdadeira transformação estrutural. 

Sarlet26 destaca que a doutrina tradicional acabou por sua vez firmando 

posição no reconhecimento de que apenas os direitos fundamentais de liberdade, por 

possuírem aplicação direta e imediata, acabariam gerando verdadeiros direitos subjetivos 

capazes de colocar o indivíduo na posição de vindicar perante o Poder Judiciário a 

reparação de eventual violação. 

Miguel Carbonell27, enfatiza, por sua vez, que o neoconstitucionalismo tem 

como intenção demonstrar um conjunto de constituições, que não se limitam em 

estabelecer somente competências e separar os poderes públicos, mas que contém altos 

níveis de normas materiais que condicionam a atuação do Estado, determinando certos 

fins e objetivos e, igualmente, que essas constituições possuem um amplo catálogo de 

                                                           
24. GUASTINI, Riccardo. La “constitucionalización” Del ordenamiento jurídico: el caso Italiano. In 
Neoconstitucionalismo(s), Miguel Carbonell, Editorial Trotta 2003 p.58. 
25 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil:Lei, derechos, justicia. Editorial Trotta 5ª ed., 2003, p.33 
26 SARLET, Ingo Wolfgang Sarlet. A eficácia dos direitos fundamentais. 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2004, p. 112. 
27 CARBONELL, Miguel. Neoconstitucionalismo: elementos para una definição. In: MOREIRA, E. R.; 
PUGLIESI, M. 20 anos da Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 198. 
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direitos fundamentais, que poderão determinar a relação entre o Estado e os cidadãos. 

Nesse sentido, uma visão mais avançada do neoconstitucionalismo envolve a 

compreensão de que não há mais que se falar na categoria de normas meramente 

programáticas em relação aos direitos prestacionais. Ao contrário, estes também 

instituídos por meio de norma princípio, exigem desenvolvimento e atuação do legislador 

e do administrador, este é o modelo prescritivo de Constituição. Assim, todo e qualquer 

direito fundamental estabelece uma posição jurídica fundamental, constituindo-se ao 

mesmo tempo de dimensões positivas e de defesa. Ainda, esclarece-se que a tradicional 

argumentação de que os direitos fundamentais sociais, por implicarem geralmente um 

custo (uma dotação orçamentária) para a sua concretização, estariam sempre na 

dependência de uma análise da conjuntura econômico-financeira do Estado e que, 

consequentemente, não haveria legitimidade do Judiciário no sentido de determinar a sua 

execução compulsória pelos Poderes Públicos, não deve prevalecer28. 

Por conseguinte, a dignidade da pessoa humana passa a ser o núcleo 

axiológico da tutela jurídica, permeando as relações entre o Estado e o povo, assim com 

as interações entre os particulares. 

No entendimento de Agra29, os direitos fundamentais ensejam um dos traços 

marcantes do constitucionalismo moderno, no qual são concebidos como direitos 

invioláveis dos homens, que de forma alguma podem ser suplantados, destacando, de 

certa forma, a responsabilidade imposta aos operadores do direito na busca contínua da 

eficácia das normas definidoras de direitos fundamentais. 

Com isso, pode-se dizer que o neoconstitucionalismo acaba superando a ótica 

do constitucionalismo moderno, que estabelecia entre a norma constitucional e a 

                                                           
28 SARLET, Ingo Wolfgang Sarlet. A eficácia dos direitos fundamentais. 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2004. 
29 AGRA, Walber de Moura. Manual de Direito Constitucional. São Paulo: RT, 2002, p. 135. 
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infraconstitucional uma diferença de grau hierárquico. Pois é preciso considerar que o 

constitucionalismo pós-moderno traz consigo uma reflexão para além disso. Recomenda-

se, portanto, que entre as normas constitucionais e infraconstitucionais, além de uma 

diferença hierárquica, existe também uma diferença de caráter axiológico. Esta nova face 

direito versus moral apresenta ao mundo jurídico a necessidade de se pensar uma nova 

hermenêutica que seja capaz de ultrapassar o silogismo imposto ao Direito pelo 

positivismo. Assim, entende-se que este novo modelo de pensamento constitucional se 

presta a reconhecer a supremacia axiológica e material da Constituição, passando a 

conferir aos princípios constitucionais valor orientador sobre as regras30. 

A importância dos princípios é mencionada da seguinte forma por Jorge 

Miranda31: 

O Direito não é mero somatório de regras avulsas, produto de atos de vontade, 
ou mera concatenação de fórmulas verbais articuladas entre si, o Direito é 
ordenamento ou conjunto significativo e não conjunção resultante de vigência 
simultânea; é coerência ou, talvez mais rigorosamente, consistência; é unidade 
de sentido, é valor incorporado em regra. E esse ordenamento, esse conjunto, 
essa unidade, esse valor, projeta-se ou traduz-se em princípios, logicamente 
anteriores aos preceitos. Os princípios não se colocam, pois, além ou acima do 
Direito (ou do próprio Direito positivo); também eles – numa visão ampla, 
superadora de concepções positivistas, literalistas e absolutizantes das fontes 
legais – fazem parte do complexo ordenamental. Não se contrapõem às normas, 
contrapõem-se tão somente aos preceitos; as normas jurídicas é que se dividem 
em normas-princípios e normas-disposições. 

 

Os princípios são fundamentais, portanto, para a coerência interna de um 

sistema jurídico, determinando a lógica de suas interações e, além disso, conferindo 

coerência teleológica, que impõe, na interpretação do sistema, a busca dos valores 

máximos idealizados pela sociedade.   

 

                                                           
30 ROSSI, Amélia Sampaio. Neoconstitucionalismo e Direitos Fundamentais. In: Anais do XVII Congresso 
Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. 
31 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 4. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1990. Tomo 1, p. 
197-198.  
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2.1.2 A Construção Jurídica dos Direitos Fundamentais 

 

No que diz respeito à natureza jurídica dos direitos e garantias fundamentais 

estes são caracterizados como direitos fundamentais do indivíduo, garantidos no plano 

internacional, pelo art. 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, a 

seguir transcrito: 

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 
família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 
meios de subsistência fora de seu controle32.  

 

Torna-se importante ressaltar que no caso brasileiro, os direitos fundamentais 

foram organizados em um documento jurídico dotado de força normativa e 

hierarquicamente superior às demais normas do ordenamento jurídico, qual seja a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Nesse sentido, Gilmar Mendes 

33 leciona que: 

a inconteste evolução que o Direito Constitucional alcançou é fruto, em grande 
medida, da aceitação dos direitos fundamentais como cerne da proteção da 
dignidade da pessoa e da certeza de que inexiste outro documento mais adequado 
para consagrar os dispositivos assecuratórios dessas pretensões do que a 
Constituição.  

 

Desse modo, no plano jurídico-positivo e no plano legislativo, Pereira34, por 

sua vez, relata que: 

No plano jurídico-positivo, é intuitivo que a ampla gama de direitos consagrada 
nos textos constitucionais induz à necessidade de harmonizá-los entre si e com 
outros valores ou bens protegidos pela ordem jurídica. A limitação dos direitos 

                                                           
32 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, ONU, 1948. 
33 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional, 2009, p. 265. 
34 PEREIRA. Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma contribuição 
ao estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos princípios. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p.87-88.  
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do homem se impõe em nome de um certo pragmatismo associado a uma 
preocupação com a efetividade: o absolutismo dos direitos do homem conduziria 
certamente a uma ampla ineficácia. Os direitos fundamentais têm um duplo 
aspecto: condição ou requisito mínimo da atuação pública constitucionalmente 
legítima, e ideal ou aspiração máxima da atuação constitucionalmente preferida. 
São tanto regras sobre direitos como princípios sobre deveres. Entre ambas 
indicações resta um espaço bastante amplo para a intervenção discricionária e 
legítima dos poderes públicos. No plano legislativo, os limites dos direitos 
manifestam-se de dois modos: mediante constrições, exceções ou privações ao 
exercício do direito tal como definido constitucionalmente; e, por meio de um 
detalhamento da definição do direito fundamental e de suas formas de exercício. 
Quando se trata de nomear essas duas modalidades de limites, não há 
uniformidade na doutrina. Fala-se em limite e delimitação, em restrição e 
configuração e intervenção. 

 

Compete assim, deixar claro que a projeção dessa premissa no rumo da 

interpretação jurídica acabou, em certa medida, trazendo o reconhecimento da particular 

influência que os fatores sociais e políticos exercem sobre a interpretação constitucional, 

assim como o programa de fins e valores que devem orientá-las, sendo a Constituição o 

fundamento de validade de todo o sistema jurídico e de sua interpretação/aplicação.  

Dito isso, é possível afirmar que a Constituição passa a ser, não apenas um 

sistema em si, com sua ordem, unidade e harmonia, mas o paradigma de interpretação e 

compreensão de todo o ordenamento jurídico.  

Nessa linha, Dimoulis e Martins35, afirmam que este fenômeno, identificado 

como uma filtragem constitucional, consiste na premissa de que toda a ordem jurídica 

deve ser lida e interpretada sob a lente da Constituição, de modo a realizar os valores nela 

consagrados. 

 

2.1.3 A Constitucionalização Pós-positivista dos Direitos Fundamentais no Brasil 

 

A ascensão do jusnaturalismo está associada à necessidade de ruptura com o 

                                                           
35 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 28. 
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Estado absolutista, enquanto que a sua decadência está vinculada ao movimento de 

codificação do direito, ocorrida em meados do século XVIII. Em contrapartida, a 

ascensão do jus positivismo está relacionada à crença exacerbada no poder do 

conhecimento científico, ao passo que sua decadência está ligada à derrota do nazi-

fascismo, no século XX. É exatamente nesse colapso de pensamentos, nessa crise de 

paradigmas, que o pós-positivismo, em um valioso ímpeto de superação científica, 

exsurgiu. Acerca do tema, acentua Barroso36: 

 
O pós-positivismo é a designação provisória e genérica de um ideário difuso, no 
qual se incluem a definição das relações entre valores, princípios e regras, 
aspectos da chamada nova hermenêutica e a teoria dos direitos fundamentais. 
(...) O Direito, a partir da segunda metade do século XX, já não cabia mais no 
positivismo jurídico. A aproximação quase absoluta entre Direito e norma e sua 
rígida separação da ética não correspondiam ao estágio do processo civilizatório 
e às ambições dos que patrocinavam a causa da humanidade. Por outro lado, o 
discurso científico impregnara o Direito. Seus operadores não desejavam o 
retorno puro e simples ao jusnaturalismo, aos fundamentos vagos, abstratos ou 
metafísicos de uma razão subjetiva. Nesse contexto, o pós-positivismo não surge 
com o ímpeto da desconstrução, mas como uma superação do conhecimento 
convencional. Ele inicia sua trajetória guardando deferência relativa ao 
ordenamento positivo, mas nele reintroduzindo as idéias de justiça e 
legitimidade. O constitucionalismo moderno promove, assim, uma volta aos 
valores, uma reaproximação entre ética e Direito. 

 

Com isso, pode-se destacar que a teoria normativa dos princípios é 

considerada estreitamente ligada ao pós-positivismo que, ao seu turno, já tem produzido 

sólidos efeitos na realidade jurídica brasileira. Efetivamente, o atual panorama jurídico 

brasileiro sinaliza para uma alteração da tradicional hierarquia das fontes do direito, tal 

qual formulada pela Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (anteriormente 

denominada Lei de Introdução ao Código Civil ou LICC). De fato, ao invés de fontes 

subsidiárias do direito, cuja aplicação só se justificava na ausência de lei ou de costume 

                                                           
36 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito. Revista da Escola 
Nacional da Magistratura. Ano I, n. 02, outubro de 2006, Brasília: Escola Nacional da Magistratura – ENM, 
p. 26. 
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relacionados ao caso, bem como na impossibilidade da analogia (CC, artigo 4º), os 

princípios recentemente assumiram o posto de fontes de alta dignidade normativa37. 

Sendo assim, torna-se relevante enfatizar que as teorias pós-positivistas 

perquirem que a regra não pode ser considerada inquestionável e superior aos valores que 

a inspiraram, evidenciando ao aplicador do direito os seus fundamentos, ou seja, que as 

regras devem ser interpretadas à luz do alicerce de todo e qualquer ordenamento, os 

princípios, uma vez que estes expressam os valores máximos de uma sociedade, em 

determinada época.  

Daniel Sarmento38 afirma que uma das principais características do Direito 

Constitucional contemporâneo, que atravessa fase denominada de pós-positivismo, é a 

importância central atribuída aos princípios, com o reconhecimento de sua força 

normativa. Sendo assim, também na hermenêutica constitucional reconhece-se a 

hegemonia dos princípios, convertidos em alicerce normativo sobre o qual se assenta todo 

o edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais. 

Destaca Barroso39 que o mais relevante não é o reconhecimento dos 

princípios pela ordem jurídica, uma vez que estes já faziam parte do Direito, direta ou 

indiretamente, mas sim, o reconhecimento de sua normatividade. Nesse sentido leciona o 

autor: 

 
Os princípios constitucionais, portanto, explícitos ou não, passam a ser a 
síntese dos valores abrigados no ordenamento jurídico. Eles espelham a 
ideologia da sociedade, seus postulados básicos, seus fins. Os princípios dão 
unidade e harmonia ao sistema, integrando suas diferentes partes e atenuando 
tensões normativas. De parte isto, servem de guia para o intérprete, cuja 
atuação deve pautar-se pela identificação do princípio maior que rege o tema 
apreciado, descendo do mais genérico ao mais específico, até chegar a regra 
concreta que vai reger a espécie. Estes os papéis desempenhados pelos 

                                                           
37 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Fundamentação e Normatividade dos Direitos Fundamentais: Uma 
Reconstrução Teórica à Luz do Princípio Democrático. In A Nova Interpretação Constitucional: 
Ponderação, Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Organizador: BARROSO, Luís Roberto. 2ª 
Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 305 
38 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004 
39 BARROSO, Luiz Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional Brasileiro. 
Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro. V. 225. P. 5-37, Jul. –Set. , 2001. P. 30. 
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princípios: a) condensar valores; b) dar unidade ao sistema; c) condicionar a 
atividade do intérprete. 
 

 
Com efeito, na aplicação do direito aos casos concretos, há cada vez mais a 

necessidade de o magistrado ponderar os valores consagrados nos princípios, evitando 

aplicar a lei de maneira estrita, ou seja, buscando apenas a subsunção do texto legal à 

situação particularmente enfrentada. E, ainda, as demais ciências sociais, como a 

filosofia, sociologia, psicologia, história e outras mais devem sempre orientar e guiar o 

juiz a aplicar um direito mais justo, em sintonia com a realidade e demandas sociais40. 

 

2.2 A FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

No que tange ao reconhecimento dos direitos sociais como direitos 

fundamentais, não há consenso doutrinário. 

Partindo-se do pressuposto de que os direitos humanos são indivisíveis, 

considera-se afastada a noção de que os direitos de primeira dimensão (direitos civis e 

políticos) merecem uma maior proteção e reconhecimento do que os de segunda dimensão 

(econômicos, sociais e culturais).  

Por outro lado, ao se considerar tais direitos como divisíveis, afastando a 

exigibilidade dos direitos sociais, pode ser considerado como mero conceito ideológico 

e, portanto, não científico.  

Desse modo, os direitos sociais devem ser avaliados como autênticos e 

verdadeiros direitos fundamentais, acionáveis, exigíveis e demandando séria e 

responsável observância pelos poderes constituídos.  

                                                           
40 SABADELL, Ana Lúcia. Manual de sociologia jurídica: introdução a uma leitura externa do direito. 3 
ed. Ver., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
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Não é outro o entendimento de Meireles41 ao reconhecer que por esta razão 

devem sempre ser reivindicados como direitos e não entendidos como caridade ou 

generosidade. 

Outro aspecto a ser considerado em relação à fundamentalidade material dos 

direitos sociais que, por sua vez, é reforçada pela previsão do art. 5º, § 2º (abertura 

material dos direitos fundamentais) na Constituição brasileira, está no fato de que os 

direitos sociais são normas que têm como núcleo a dignidade da pessoa humana. Ultima-

se que, tanto do ponto de vista formal, quanto do material, os direitos sociais merecem a 

qualificação de fundamentais. Nesse sentido afirma Marmelstein42: 

[....] os direitos sociais são, à luz do direito positivo-constitucional brasileiro, 
verdadeiros direitos fundamentais, tanto em sentido formal (pois estão na 
Constituição e têm status de norma constitucional) quanto em sentido material 
(pois são valores intimamente ligados ao princípio da dignidade da pessoa 
humana).  

 

A dignidade da pessoa humana que é expressamente positivada na 

Constituição brasileira é apresentada como fundamento dos direitos sociais, pois não se 

pode esquecer que a mesma representa o valor maior vinculante de toda ordem jurídica. 

Sendo assim, Mateus43, em seu artigo analisando a dignidade da pessoa humana enquanto 

fundamento da República Federativa do Brasil, afirma que, “não é crível admitir-se, com 

algum grau de fidelidade aos ditames constitucionais brasileiros, que os direitos sociais 

não sejam também materialmente fundamentais”. 

Para tanto, é preciso deixar claro que um direito para ser considerado 

                                                           
41 MEIRELES, Ana Cristina Costa Meireles. A eficácia dos direitos sociais. Salvador: JusPodivm, 2008. 
42 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008, p. 174. 
43 MATEUS, Cibele Gralha. Direitos fundamentais sociais e relações privadas: o caso do direito à saúde na 
Constituição brasileira de 1988. Porto Alegre: Livraria do advogado editora, 2008, p. 58. 
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materialmente fundamental faz-se necessário observar o seu conteúdo44, pois deve-se ter 

ciência que o constituinte incluiu no art. 5º da Constituição Federal, uma cláusula de 

abertura, expressa no § 2º, o que acabou permitindo deduzir a sua intenção em admitir 

como fundamentais, outros direitos além daqueles já previstos no referido dispositivo 

constitucional, desde que decorram dos princípios e do regime constitucional, ou estejam 

previstos em tratados de direitos internacionais45.  

Alguns doutrinadores entendem que essa visão não deve prosperar, uma vez 

que a fundamentalidade material dos direitos fundamentais não pode ficar subordinada 

ou limitada à noção de mínimo existencial, segundo é destacado por Clève46: 

 

Os direitos sociais não têm a finalidade de dar ao brasileiro, apenas o mínimo. 
Ao contrário, eles reclamam um horizonte eficacial progressivamente mais 
vasto – dependendo isso apenas do comprometimento da sociedade e do 
governo e da riqueza do país. Aponta a Constituição, portanto, para a ideia de 
máximo, mas de máximo possível. 

 

Ainda com relação à realidade brasileira, até mesmo a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), ação constitucional, que tem por 

objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder 

Público, carece de uma definição mais clara sobre quais são os direitos fundamentais, 

conforme se depreende do teor da lei nº 9882 de 1999.  

Nesse sentido, Barroso47 salienta que isso não significa efetivo prejuízo, uma 

vez que um rol taxativo recomenda uma interpretação restritiva e, decerto, tal limitação 

de direitos não seria benéfica ao cidadão. 

                                                           
44 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10 ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2009. 
45 OLSEN, Ana Carolina Lopes. Direitos fundamentais sociais: efetividade frente à reserva do possível. 
Curitiba: Juruá, 2011. 
46 CLÈVE, Clemerson Mèrlin. Desafio da efetividade dos Direitos Fundamentais Sociais. Disponível na 
Internet: <http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em: 14/09/2015. 
47 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001 
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Deve-se considerar que toda a polêmica que existe acerca do que são direitos 

fundamentais ocorre em virtude da consequência jurídica que advém deste 

reconhecimento pelo Estado, significando conferir a estes direitos a blindagem 

constitucional de cláusula pétrea, garantindo sua imutabilidade. Convém destacar o 

ensinamento de Sarlet48: 

 
A garantia de intangibilidade desse núcleo ou conteúdo essencial de matérias 
(nominadas de cláusulas pétreas), além de assegurar a identidade do Estado 
brasileiro e a prevalência dos princípios que fundamentam o regime 
democrático, especialmente o referido princípio da dignidade da pessoa 
humana, resguarda também a Carta Constitucional dos ‘casuísmos da política 
e do absolutismo das maiorias parlamentares’. 
 

 

Desse modo, Alexy49 destaca que a indagação sobre o que seriam as normas 

de direitos fundamentais poderia ser feita de forma abstrata e de forma concreta. Ou seja, 

segundo o autor, ao se analisar tais direitos sob uma ótica abstrata, a caracterização das 

normas de direito fundamental deve ser compreendida em uma noção global, sem adentrar 

na realidade de determinado ordenamento jurídico, buscando-se critérios gerais que 

venham a identificar uma norma jurídica como norma de direito fundamental. Sob a 

forma concreta, deve-se verificar com base em determinada Constituição quais normas 

jurídicas são reconhecidas como normas de direito fundamental, com todo o rol de 

privilégios que lhe são inerentes. 

Em uma perspectiva formal da noção de fundamentalidade, nota-se uma 

íntima relação com as disposições decorrentes do direito positivo, que por sua vez são 

marcadas por algumas características em comum, dentre as quais: a) posição hierárquica 

mais elevada no ordenamento jurídico, localizando-se no topo do ordenamento, em 

posição de supra legalidade e servindo de fundamento de validade das normas inferiores; 

                                                           
48 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001, p. 354. 
49 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 65. 
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b) aplicabilidade direta e imediata, independe de integração normativa; e c) submetem-se 

a um processo mais dificultoso de alteração, estando sujeitas a limites materiais e formais 

de revisão50. 

Em posicionamento contrário, Fernando Atria51, por sua vez, questiona a 

existência de direitos sociais, argumentando que a estreita vinculação entre os direitos 

subjetivos e os direitos de titularidade individual, e dotados de exigibilidade em face dos 

órgãos estatais, faz que com apenas os direitos civis e políticos possam ser enquadrados 

na categoria de direitos subjetivos. Com isso, para o autor, os direitos sociais poderiam 

ser constitucionalizados como normas programáticas, voltadas a estabelecer objetivos a 

serem perseguidos pelo Estado, e não como prestações passíveis de serem exigidas por 

via judicial. 

Sarlet52 enfatiza que qualquer conceituação que busque abranger de forma 

definitiva o conteúdo material de um direito fundamental necessita sempre ser feita em 

relação a determinada ordem jurídica individualmente considerada, uma vez que uma 

posição jurídica que é considerada direito fundamental para um determinado Estado, nem 

sempre poderá ser considerada para outro, ou, até mesmo, pode não ser enquadrada da 

mesma forma. 

José Afonso da Silva53, por sua vez, destaca que os direitos sociais 

“disciplinam situações subjetivas pessoais ou grupais de caráter concreto”, ao passo que 

os direitos econômicos constituirão pressupostos da existência dos direitos sociais, pois 

sem uma política econômica orientada para a intervenção e participação estatal na 

economia não se comporão as premissas necessárias ao surgimento de um regime 

                                                           
50 SARLET, Eficácia dos direitos fundamentais. Livraria do Advogado: Porto Alegre, 11 ed., 2012, p. 74 
51 ATRIA, Fernando. ¿Existen derechos sociales?. Discusiones, Bahía Blanca, n. 4, 2004, p. 15-59. 
52 SARLET, Ingo W. Eficácia dos direitos fundamentais. Livraria do Advogado: Porto Alegre, 11 ed., 2012, 
p. 76. 
53 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.183. 
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democrático de conteúdo tutelar dos hipossuficientes.  

A propósito, cumpre assinalar que os direitos sociais, classificados como 

direitos de segunda dimensão, ligados ao valor igualdade, traduzem normas tendentes a 

efetivar a isonomia substancial e social. Dessa forma, procura-se sempre, alcançar, uma 

melhor condição de vida, ou promoção a promoção desta, visando a dignidade da pessoa 

humana e o seu livre desenvolvimento. 

Partindo-se desse ponto de vista, espera-se que o Estado sempre atue 

implementando políticas públicas e/ou se abstendo de prejudicar a concretização dos 

direitos fundamentais sociais. 

Com essa compreensão, pode-se afirmar que os direitos sociais, enquanto 

dimensão dos direitos fundamentais do homem, buscam promover a igualdade material, 

tendo em vista a realização da justiça social, ocupando, assim, o centro do conceito de 

direitos fundamentais, pois a partir deles começou-se a conceber o Estado como 

organização que tem por escopo promover e garantir o bem de todos, porquanto tais 

proposições jurídicas estão impregnadas pelos valores máximos idealizados pela 

sociedade e que compõem a ordem constitucional. 

 

2.3 A EFICÁCIA DAS NORMAS DEFINIDORAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Ao se referir à eficácia de determinada norma busca-se, com efeito, 

estabelecer qual o seu nível de produção de efeitos na ordem jurídica. Relacionando-se 

também com o grau de realização de uma Constituição em determinado ordenamento 

jurídico, tendo em vista que garantir a aplicação dos direitos e garantias fundamentais 

equivale a cumprir as diretrizes constitucionais elencadas. 

Nesse aspecto, cumpre esclarecer que a definição jurídica de eficácia difere 
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da encontrada na dimensão sociológica. Esclarece-se: apesar de ambas serem essenciais 

para aplicação concreta das normas jurídicas, verifica-se que na definição sociológica, a 

eficácia está relacionada ao grau de cumprimento pelos destinatários de determinada 

norma jurídica. Tal cumprimento, no entender de Sabadel54,  pode ser espontâneo, 

chamado de eficácia primária, ou pode ser proveniente da ação repressiva do Estado, 

também chamado de eficácia secundária ou da sanção. Por outro lado, a definição ligada 

ao Direito está relacionada à aptidão que determinada norma possui para produzir efeitos 

jurídicos. 

Nessa esteira, a eficácia de uma norma, conforme entendimento de José 

Afonso da Silva55, deve ser sempre analisada e considerada sob o aspecto eminentemente 

jurídico, esclarecendo, ainda, que é a capacidade que a norma jurídica possui de 

concretizar as finalidades nela contidas, relacionando-se com o seu grau de aplicabilidade 

e possibilidade de gerar efeitos jurídicos. 

A doutrina brasileira, portanto, tem se apoiado na proposta de José Afonso da 

Silva56, que propõe a classificação das normas constitucionais com relação à sua 

aplicabilidade em normas de eficácia plena, contida e limitada.   

Ou seja, partindo-se do pressuposto que efetividade significa, 

consequentemente, realização do direito, que por sua vez expressa o desempenho 

concreto de sua função social, deve-se considerar que a eficácia traduz a materialização, 

no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto 

possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social. Desse modo, é preciso 

destacar que a eficácia das normas depende, basicamente, da sua eficácia jurídica, como 

                                                           
54 SABADELL, Ana Lúcia. Manual de Sociologia Jurídica. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p. 64-65. 
55 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, 
p.13. 
56 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, 
p. 253-254. 
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também da aptidão formal para incidir e reger as situações da vida, operando os efeitos 

que lhe são inerentes. Pois não se trata apenas da vigência da regra, mas também e, 

sobretudo, da capacidade de o relato de uma norma dar-lhe condições de atuação, 

isoladamente ou conjugada com outras normas. 

Sendo assim, Ferraz Júnior57 assevera que quando o efeito jurídico pretendido 

pela norma for por algum motivo irrealizável, isso significa que não há efetividade 

possível. 

Com isso, ao se tratar da eficácia das normas constitucionais, conforme 

mencionado alhures, torna-se importante relatar a doutrina que propõe a classificação das 

normas constitucionais em relação à sua aplicabilidade, agrupando-as em normas de 

eficácia plena, contida e limitada.  

As normas de eficácia plena são aquelas capazes de produzir todos os efeitos 

desejados pelo constituinte desde a entrada em vigor da Constituição. Por outro lado, as 

normas constitucionais de eficácia contida, são aquelas que o legislador constituinte 

deixou margem para uma posterior atuação restritiva por parte do poder público. Já as 

normas de eficácia limitada, dependem de uma normatividade posterior que lhe confiram 

aplicabilidade. 

Vale ressaltar que as normas de eficácia plena estão aptas a produzir 

imediatamente todos os efeitos desejados pelo constituinte, notabilizando-se pelas 

seguintes características: têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Outro aspecto é 

que não necessitam de nenhuma complementação por meio de legislação 

                                                           
57 FERRAZ Jr., Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica: um modelo pragmático. In A Norma Jurídica 
(coletânea), 1980. p. 29. 



43 
 

infraconstitucional para que possam ter seu cumprimento exigido, pois, por si só, criam 

circunstâncias subjetivas de vantagem ou de vínculo, sendo, desde logo, exigíveis 58.  

Já as normas constitucionais de eficácia contida caracterizam-se pelo fato de 

o constituinte ter regulado suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, 

mas por outro lado possibilitou a sua restrição por meio de legislação ulterior.  

Nesse sentido, de acordo com o entendimento de Chimenti59, a norma 

constitucional de eficácia contida, redutível, ou de integração restringível é entendida 

como aquela que prevê que legislação inferior poderá compor o seu significado, sendo 

possível afirmar que a norma infraconstitucional poderá restringir o alcance da norma 

constitucional por meio de autorização da própria Constituição. Prova disso é a 

possibilidade prevista no §1º do artigo 9º da Constituição, que autoriza a lei 

infraconstitucional a definir os limites do exercício do direito de greve, cuja previsão 

impõe que lei posterior estabelecerá quais os serviços ou atividades essenciais, 

constituindo assim, verdadeira limitação ao exercício do direito constitucionalmente 

previsto. 

No que tange às normas constitucionais de eficácia limitada, convém ressaltar 

que possuem como principal característica a incapacidade de produzir, de maneira 

imediata, os seus efeitos essenciais. Ou seja, são de aplicabilidade reduzida e mediata, 

uma vez que demandam uma regulação ulterior que lhes confira eficácia. 

 Chimenti60 também destaca que, não raras vezes, a própria Constituição 

utiliza as expressões "nos termos da lei", "na forma da lei", "a lei disporá", "a lei regulará", 

                                                           
58 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, 
p. 255. 
59 CHIMENTI, Ricardo Cunha. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 28. 
 
60 CHIMENTI, Ricardo Cunha. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 31. 
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etc. e, isso acontece para demonstrar que algumas de suas normas não possuem 

aplicabilidade imediata, característica determinante das normas constitucionais de 

eficácia limitada, incompletas, não bastantes em si, de eficácia relativa, ou de integração 

complementável. Assim, tais normas dependem da interposição de lei para gerar todos os 

seus efeitos principais. Ou seja, enquanto não houver a atuação legislativa para regular os 

seus efeitos, não haverá a possibilidade de efetivo exercício do direito. 

No entanto, não se pode afirmar que tais normas não possuem qualquer 

eficácia jurídica até que seja editada lei que lhe confira tal qualidade, porquanto, não 

obstante suas limitações quanto à aplicabilidade, as normas de eficácia limitada vinculam 

o legislador infraconstitucional aos seus comandos e paralisam as normas precedentes 

com elas incompatíveis. Diz-se, com isso, que apesar de não produzirem todos os efeitos 

desejados pelo constituinte, de imediato, tais normas são dotadas de uma eficácia 

negativa, podendo revogar disposições incompatíveis com o seu texto, no caso de 

confronto com a legislação infraconstitucional anterior à norma e, até mesmo, impedir a 

edição de normas posteriores incongruentes com o seu conteúdo.  

 

2.4 O PROBLEMA DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

Não obstante a Constituição Brasileira afirmar que as normas definidoras dos 

direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, conforme previsão do § 1° do 

art. 5°, observa-se que diante da natureza dos direitos sociais, que consistem normalmente 

em pretensões dos indivíduos perante o Estado, os efeitos dos direitos e garantias 

fundamentais não se manifestam plenamente tal como estabelecido na norma 

constitucional, reclamando não raras vezes, a atuação legislativa. 

Analisando-se os direitos fundamentais sob o prisma da classificação em 
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categorias, os direitos sociais ou direitos de status positivus, englobam direitos que 

possibilitam aos indivíduos exigir do Estado uma atuação positiva. O que envolve, 

normalmente, a necessidade de uma prestação positiva estatal, ou seja, um fazer do poder 

público. E, consequentemente, o emprego de recursos financeiros com o intuito de 

promover a igualdade material entre os indivíduos. 

Não obstante essa afirmação, sabe-se que existem direitos sociais que 

evidenciam um caráter negativo, ou seja, de imposição ao Estado no sentido de respeitar 

a liberdade dos indivíduos, como por exemplo o de liberdade sindical. 

A efetividade dos direitos sociais está relacionada ao nível de concretização 

de efeitos jurídicos, ou seja, ao grau de materialização do Direito. De acordo com 

Barroso61, a efetividade “simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o 

dever ser normativo e o ser da realidade social.” 

Porém, o aspecto econômico-financeiro não constitui o único óbice à 

aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais sociais. Nesse sentido, aduzem os 

autores Dimoulis e Martins62, que todas as disposições que definem direitos e garantias 

fundamentais são direta e imediatamente vinculantes, o que definem como efeito imediato 

dos direitos fundamentais. Esclarecendo que o dispositivo previsto no § 1° do art. 5° da 

Constituição brasileira enseja duas considerações, quais sejam: a primeira, a norma 

prescreve que os direitos fundamentais vinculam todas as autoridades estatais e, a segunda 

é que a norma determina que os titulares dos direitos podem exercê-los 

independentemente de autorização, concretização ou outra determinação do Estado. Já no 

que diz respeito aos direitos sociais que exigem pretensões dos indivíduos perante o 

Estado, os mencionados autores afirmam que, nesse caso, os efeitos imediatos não se 

                                                           
61 BARROSO, Luiz Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e 
possibilidades da Constituição Brasileira. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 83. 
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2014, p. 95. 
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manifestam plenamente, como previsto na norma ora analisada. 

Pondera-se, com isso, que as normas que não definem suficientemente os 

direitos fundamentais, não poderão ser aplicadas imediatamente, tendo em vista a escolha 

do constituinte originário de não concretizar tal norma a ponto de possibilitar sua plena 

produção de efeitos. 

Canotilho63 refere que os direitos econômicos, sociais e culturais, bem como 

a sua respectiva proteção, estão associados à existência de um conjunto de condições, às 

quais a doutrina tem denominado de pressupostos de direitos fundamentais. 

Tais pressupostos seriam um conjunto de fatores, quais sejam: capacidade 

econômica, clima espiritual da sociedade, estilo de vida, distribuição de bens, nível de 

ensino, desenvolvimento econômico, criatividade cultural, convenções sociais, ética 

filosófica ou religiosa. Ou seja, esses fatores condicionariam de forma positiva ou 

negativa a existência e a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais. 

Deve ser ressaltada a importância, dentre os pressupostos de direitos 

fundamentais, o da distribuição dos bens e da riqueza, o do nível de desenvolvimento 

econômico e o nível de ensino dos indivíduos de determinado Estado. 

O aludido autor, ainda acrescenta outros elementos estruturais e 

configuradores dos direitos sociais, econômicos e culturais, aduzindo que: 

Temos aqui em vista um conjunto de elementos – desde elementos individuais 
até aos dados normativo-constitucionais – que numa sociedade concreta estão na 
base da protecção dos direitos sociais. Assim, a concepção da dignidade da 
pessoa humana e do livre desenvolvimento da personalidade pode estar na 
origem de uma política de realização de direitos sociais activa e comprometida 
ou de uma política quietista e resignada consoante se considere que, abaixo de 
um certo nível de bem-estar material, social, de aprendizagem e de educação, as 
pessoas não podem tomar parte na sociedade como cidadãos e, muito menos, 
como cidadão iguais, ou se entenda que a “cidadania social” é basicamente uma 
“conquista individual“. 
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Almedina, 2008. p. 473. 
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Refere, ainda, baseando-se na indiscutível dimensão subjetiva dos direitos 

sociais, que existem direitos originários a prestações em três situações. A primeira seria 

identificável a partir da garantia constitucional de determinado direito, a segunda quando 

é possível reconhecer o dever do Estado na criação de pressupostos materiais, que são 

indispensáveis ao exercício desses direitos e, por fim, a terceira possibilidade seria 

quando fosse facultado ao cidadão exigir de forma imediata as prestações inerentes a esse 

direito. 

A grade dificuldade reside justamente no fato de que a garantia da proteção 

jurídica dos direitos sociais exige uma atuação positiva do poder público, requerendo um 

fazer do Estado. Não há, portanto, uma uniformização capaz de conferir homogeneidade 

na concretização dos direitos sociais, uma vez que existem direitos sociais dotados de 

eficácia plena e outros que exigem a regulamentação ulterior para produzir os efeitos 

desejados pelo legislador constituinte.  

Quando se trata da realização dos direitos sociais, a questão econômica é 

apontada como um dos principais empecilhos à efetividade dos direitos sociais, uma vez 

que a realização de programas que são destinados à tutela dos direitos sociais, demandam, 

não raras vezes, muitos recursos financeiros. Como reflexo disso, grande parte da 

população permanece alheia a tais programas, o que contribui negativamente no processo 

de efetivação destes direitos e, consequentemente, na realização da justiça social. Parte 

da doutrina têm afirmado que a efetividade de alguns direitos sociais está condicionada à 

disponibilidade de recursos públicos destinados à realização de ações sociais positivas 

por parte do Estado, em consonância com a denominada teoria da reserva do possível64. 

                                                           
64 LIMA, Flávia Danielle Santiago. Em busca da efetividade dos direitos sociais prestacionais. 
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De acordo com o entendimento de Mendonça65, baseando-se em Canotilho, é 

preciso considerar que os direitos de liberdade não custam, em geral, muito dinheiro, 

podendo ser garantidos a todos os cidadãos sem comprometimento dos cofres públicos. 

Ao contrário, os direitos sociais, pressupõem disponibilidades financeiras por parte do 

Estado e, por esta razão, a construção dogmática da reserva do possível ganhou força, 

imprimindo a ideia de que os direitos sociais, de certa forma, só existem quando e 

enquanto existir dinheiro nos cofres públicos.  

Algumas considerações acerca deste tema serão mencionadas mais adiante. 

No que tange à característica de sua produção de efeitos, identifica-se uma 

peculiar aos direitos sociais, qual seja possuir íntima relação com os direitos econômicos, 

uma relação de interdependência direta, o que sugere que os direitos sociais e os direitos 

econômicos devem ser perseguidos de forma concomitante, pois os direitos sociais não 

seriam concretizados sem o devido respeito às imposições constitucionais estabelecidas 

à ordem econômica, bem como à financeira, uma vez que a efetivação dos direitos 

fundamentais deve ser uma prioridade, devendo ser observada pelos poderes constituídos, 

a prioridade na concretização desses direitos. Ou seja, no caso dos direitos fundamentais 

sociais, estes devem ser priorizados, através de uma aplicação em bloco, envolvendo, 

necessariamente, os direitos econômicos.  

Tal assertiva é referendada, inclusive, por Canotilho66, que se posiciona pela 

existência de pressupostos para os direitos fundamentais, veja-se: 

Os direitos económicos, sociais e culturais e respectiva protecção andam 
estreitamente associados a um conjunto de condições – económicas, sociais e 
culturais – que a moderna doutrina dos direitos fundamentais designa por 
pressupostos de direitos fundamentais. Consideram-se pressupostos de direitos 
fundamentais a multiplicidade de factores – capacidade económica do Estado, 
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clima espiritual da sociedade, estilo de vida, distribuição de bens, nível de 
ensino, desenvolvimento económico, criatividade cultural, convenções sociais, 
ética filosófica ou religiosa – que condicionam de forma positiva e negativa, a 
existência e protecção dos direitos económicos, sociais e culturais. (...) 

 

Não obstante as reconhecidas dificuldades para a concretização dos direitos 

sociais, não se pode afastar da assertiva que a maioria das constituições atuais, impõem a 

priorização dos direitos fundamentais, exigindo certo patamar de realização. 

Ademais, no caso do Brasil, o próprio constituinte conferiu prioridade aos 

direitos fundamentais. É que, ainda informado pelos pressupostos teóricos do positivismo 

clássico, conferiu ao texto da Constituição de 1988 a prerrogativa de estabelecer o grau 

de prioridade material em relação às normas que podem ou não ser postas ao crivo do 

legislador infraconstitucional e, como a eficácia das normas é uma resultante natural de 

sua validade, certo é que a imunidade conferida aos direitos fundamentais, enquanto 

cláusulas pétreas, terminou por assegurar eficácia absoluta a tais direitos, já que 

insuscetíveis de supressão ou modificação, ante à sua inviolabilidade assegurada pelo 

texto constitucional.   

Para os direitos sociais a relevância da atuação estatal reside justamente na 

necessidade de uma atuação positiva de todo o aparelho estatal, para que haja 

efetivamente a concretização dos direitos fundamentais. Nesse sentido, cumpre relembrar 

o ensinamento de Boaventura de Souza Santos67 que afirma que em um contexto hostil 

de globalização neoliberal, é necessário um Estado cada vez mais forte para a garantia de 

direitos. 

Dessa forma, o Estado que não garanta os direitos sociais, ao menos em certo 

nível, deve ser considerado infrator das obrigações sociais impostas pela constituição. 
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2.5 A FEIÇÃO PRINCIPIOLÓGICA DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

 

Como já afirmado anteriormente, no direito, os princípios são fundamentais, 

para estabelecer a coerência interna de um sistema jurídico, uma vez que determinam a 

lógica de suas interações e, além disso, conferem a necessária coerência teleológica, 

impondo, a busca dos valores máximos idealizados pela sociedade, no momento da 

interpretação/aplicação das normas que compõem o sistema.   

Tal concepção é atribuída ao neoconstitucionalismo, compreendido como 

doutrina que fixa um novo paradigma estatal, no qual se encontram valores aptos à 

efetivação dos direitos fundamentais, a Constituição como centro do ordenamento 

jurídico, bem como a sua superioridade jurídico-axiológica e, além disso, a projeção dos 

princípios para o campo da normatividade. Com efeito, a concepção neoconstitucionalista 

estabelece que o direito tem a finalidade de solucionar problemas sociais de ordem 

prática, sem se apegar a metodologias, baseando-se em princípios que devem ser 

submetidos à ponderação. 

O neoconstitucionalismo, assim, reconhece a submissão do Estado à 

interpretação valorativa da Constituição, que deve buscar a garantia dos direitos 

fundamentais, tendo em vista a promoção da dignidade humana, voltando-se para o 

reconhecimento da densidade normativa do texto constitucional, para a força dos 

princípios e da necessidade do esforço hermenêutico para a sua compreensão. 

Com isso, os princípios deixam de ser meros instrumentos que auxiliam no 

preenchimento de lacunas legais, para assumir uma relevância de repositório dos valores 

de um povo, regulando situações fáticas diretamente, informando o legislador e 

auxiliando o intérprete. 
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Barroso68 leciona que, enquanto o marco histórico do constitucionalismo 

social está no advento das Constituições mexicana (1917), soviética (1918) e alemã 

(1919); as referências do desenvolvimento do novo direito constitucional são: a Lei 

Fundamentail de Bonn (1949) e a criação do Tribunal Constitucional Federal, em 1951. 

O autor identifica como características a: “fecunda produção teórica e jurisprudencial, 

responsável pela ascensão científica do direito constitucional no âmbito dos países de 

tradição romano-germânica“. Acrescenta, ainda, que na Itália, a Constituição de 1947 e a 

criação da Corte Constitucional, em 1956, também contribuíram, referindo, também, a 

importância da redemocratização e reconstitucionalização ocorridas em Portugal, em 

1976 e, na Espanha, em 1978, que acrescentaram muito ao debate acerca do novo direito 

constitucional. 

Com relação ao Brasil, assevera o autor que o renascimento do direito 

constitucional se deu, da mesma forma, no ambiente de reconstitucionalização do país, 

por ocasião da discussão prévia, convocação, elaboração e promulgação da Constituição 

de 1988. Afirma, ainda, que esta representou a mudança do paradigma civilista da 

propriedade para o da dignidade da pessoa humana, afeto ao neoconstitucionalismo. 

Dessa forma, a Constituição brasileira surgiu inspirada nos valores pós-

positivistas, apresentando-se eminentemente principiológica, uma vez que consagra 

princípios identificados como normas constitucionais, caracterizadas por possuírem alto 

grau de abstração e que consagram valores primordiais da sociedade. 

A Constituição e a ordem jurídica decorrente não possuem apenas o escopo 

de regular a sociedade, mas propõem as bases de orientação para que esta se autorregule. 

E, em parte, isso se justifica, devido à impossibilidade de previsão de todas as situações 
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e relações sociais que podem ocorrer na interação dos indivíduos em determinado Estado.  

É possível afirmar que ante a constatação de que o homem não poderia 

antever e regular as inúmeras situações de interação de possível ocorrência no meio 

social, concebendo e reduzindo o direito a um conjunto de regras, fora uma das razões 

que levou à superação do positivismo jurídico, dada a notória necessidade de se encontrar 

soluções para os problemas decorrentes da interação humana, cada vez mais complexos. 

Nesse sentido é a lição de Jorge Miranda69, que não se limita a definir o direito 

como simples junção de normas avulsas: 

“O Direito não é mero somatório de regras avulsas, produto de atos de vontade, 
ou mera concatenação de fórmulas verbais articuladas entre si, o Direito é 
ordenamento ou conjunto significativo e não conjunção resultante de vigência 
simultânea; é coerência ou, talvez mais rigorosamente, consistência; é unidade 
de sentido, é valor incorporado em regra. E esse ordenamento, esse conjunto, 
essa unidade, esse valor, projeta-se ou traduz-se em princípios, logicamente 
anteriores aos preceitos. Os princípios não se colocam, pois, além ou acima do 
Direito (ou do próprio Direito positivo); também eles – numa visão ampla, 
superadora de concepções positivistas, literalistas e absolutizantes das fontes 
legais – fazem parte do complexo ordenamental. Não se contrapõem às normas, 
contrapõem-se tão somente aos preceitos; as normas jurídicas é que se dividem 
em normas-princípios e normas-disposições.  “ 

 

A partir daí, constata-se a necessidade da força normativa superior dos 

princípios, concebidos como abstrações do conteúdo das normas, ou seja, a norma 

enquanto gênero que comporta as espécies princípios e regras. 

Ainda acerca dos princípios tem-se que estes conferem coerência interna a 

um sistema jurídico e nesse sentido, Canaris70 define “o sistema jurídico como ordem 

axiológica ou teleológica de princípios jurídicos gerais”.  

                                                           
69 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 4. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1990. Tomo 1, 
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Karl Larenz71, a propósito da importância dos princípios na formação do 

sistema jurídico, propõe a seguinte definição: “pautas diretivas de normação jurídica 

que, em virtude da sua própria força de convicção, podem justificar resoluções 

jurídicas”. 

Assim, os princípios podem ser definidos como proposições abstratas e 

carregadas de valores que constituem a base de determinado sistema jurídico, conferindo 

unidade e validade às demais espécies normativas que o compõem. 

A compreensão da importância atual dos princípios passa pela noção de seu 

papel nos ordenamentos jurídicos, para tanto, os ensinamentos de Ronald Dworkin e 

Robert Alexy são imprescindíveis para o entendimento desse papel, principalmente na 

hermenêutica das democracias ocidentais. 

De acordo com Alexy, a definição dos princípios como mandamentos de 

otimização provém da constatação que eles são normas que ordenam que algo seja 

realizado na maior medida possível, considerando as possibilidades jurídicas e fáticas 

existentes, sendo tais possibilidades determinadas pelos princípios e regras em oposição. 

Já as regras, por sua vez, seriam mandamentos definitivos, que podem ou não 

ser cumpridas, de forma que, se forem consideradas válidas, devem ser cumpridas 

exatamente conforme exigido em seu preceito. 

Com efeito, Alexy72 aduz, em apertada síntese, que as normas constitucionais 

correspondem ao gênero, que tem como espécies os princípios e as regras, esclarecendo 

que ao contrário das regras em si consideradas, um princípio não pode revogar outro 

                                                           
71 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3. Ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1997, 
p. 674. 
72 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. 2. ed. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2007, p.62. 
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princípio, devendo haver, na aplicação do direito ao caso concreto, uma harmonização, 

mediante a utilização do princípio da proporcionalidade. Assim, não haverá o afastamento 

total de um princípio jurídico, sucedendo apenas a sua maior ou menor incidência no caso 

concreto, mediante uma redução proporcional de sua aplicação à situação conflituosa. 

Dworkin73, por sua vez, a distinção entre as regras e os princípios tem 

natureza lógica e pode ser definida pela natureza da orientação que oferecem para o caso. 

Seriam, portanto, aplicadas ou não ao caso, veja-se: “dados os fatos que uma regra 

estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, 

ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”. Consequentemente, 

quando uma regra é considerada válida e seus pressupostos verificados em concreto, a 

sua aplicação deve ser imediata. Por outro lado, defende o autor que a aplicação dos 

princípios se dá de uma forma mais complexa, porquanto possam orientar a direção a ser 

seguida pelo intérprete, não basta que as condições sejam determinadas para que os 

resultados jurídicos sejam determinados de forma binária. 

Acrescenta, ainda, Dworkin, que os princípios possuem uma dimensão que as 

regras não têm – a dimensão de peso ou importância, ou seja, enquanto o conflito de 

regras se resolve por meio da utilização de alguns critérios clássicos, tais como hierarquia 

das leis ou a sua especialidade, declarando-se a invalidade de uma das normas incidentes, 

o conflito no plano dos princípios é solucionado sem que um deles seja retirado 

inteiramente do ordenamento jurídico, observando-se a importância de cada um deles, no 

caso concreto. 

                                                           
73 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 
2002, p.75.  
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Não se pretende aprofundar a discussão teórica a respeito dos princípios e 

regras, cabendo apenas referir o pensamento dominante que reconhece uma superioridade 

axiológica das normas-princípio. 

É preciso considerar que as normas consubstanciam valores e fins que são 

bem distintos entre si, que por sua vez ensejam soluções diversas e, muitas vezes, 

contraditórias para um mesmo problema. 

A interpretação jurídica contemporânea, na esteira do pós-positivismo, 

deparou-se, então, com a necessidade de desenvolver técnicas capazes de lidar com a 

natureza essencialmente dialética do direito, ao tutelar interesses potencialmente 

conflitantes, estabelecendo, dessa forma, o uso do instrumental metodológico da 

ponderação74.  

A respeito da importância da principiologia jurídica, ensina Alexy75 que a 

formulação de princípios acaba desenvolvendo uma classe final de normas jurídicas. Para 

ele, princípios são proposições normativas de tão alto nível de generalidade que podem, 

via de regra, por algum motivo não serem aplicados sem o acréscimo de outras premissas 

normativas e, habitualmente, estão sujeitos a limitações por meio de outros princípios. 

Nessa esteira, ensina que a distinção entre regras e princípios se torna mais clara quando 

se identifica uma colisão de princípios e quando há um conflito de regras. Assim, no caso 

de colisão de princípios, um princípio cede ao outro, no entanto, o que cedeu não pode 

ser considerado nulo, uma vez que em outra situação poderá prevalecer. No caso do 

conflito entre normas, este deverá ser resolvido pela prevalência de uma das normas em 

detrimento da outra. 

                                                           
74 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação / aplicação do direito. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 78.  
75 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. São Paulo: Landy editora, 2001, p. 29. 



56 
 

Em virtude da constante utilização dos princípios na atualidade, conforme 

destaca Ávila76, pode-se afirmar que a comunidade jurídica presencia um verdadeiro 

Estado Principiológico. Desse modo, considera-se que esta é uma das razões pelo qual a 

doutrina e a jurisprudência têm utilizado, de forma mais frequente os princípios jurídicos 

na solução de problemas concretos, tornando absolutamente necessário ao intérprete do 

direito compreender estas proposições.  

Santin77 refere que quando se deseja efetivar os preceitos de uma Constituição 

faz-se necessário buscar a justiça distributiva, no intuito de realizar os fins estabelecidos 

em tal documento. Para tanto, o Estado assume vital importância, uma vez que é sua 

função efetivar as prerrogativas estabelecidas na lei, ou seja, atuar de forma acessível, 

oportunizando o viver de modo digno em sociedade, com iguais condições de 

sobrevivência, manutenção de saúde pública, de educação, de oportunidades de trabalho 

etc. E quando se consegue ter findados esses princípios será possível falar em efetivação 

dos direitos fundamentais. 

Como já referido, a partir do pós-positivismo, com a sedimentação do 

entendimento de que o modelo positivista não mais justificava um Direito divorciado dos 

valores éticos e morais, as Constituições vêm assumindo papel de centro orbital do 

sistema jurídico, consagrando normas e princípios que constituem os mais importantes 

valores que permeiam determinada sociedade. Com efeito, as reflexões acerca dos 

direitos fundamentais e a construção da sociedade pautada na busca da realização da 

dignidade da pessoa humana, impulsionam a constitucionalização dos princípios, 

elevando-os a um grau de relevância indiscutível.  

                                                           
76 ÁVILA. Humberto. Teoria dos princípios. São Paulo: Editora Malheiros, 2005, p.75. 
77 SANTIN, J. R. A dignidade da pessoa humana e os direitos sociais do idoso no Brasil. In: SANTIN, 
Janaína Rigo; VIEIRA, Péricles Saremba; TOURINHO FILHO, Hugo (Coord.). Envelhecimento humano: 
saúde e dignidade. Passo Fundo: Edupf, 2005. p. 75-103. 
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Aborda-se na sequência a relação entre os direitos sociais e o princípio da 

dignidade da pessoa humana, que assume notória importância na solução de conflitos, 

levando Sarlet78 a afirmar que, nesse contexto pós-positivista, todo o ordenamento 

jurídico passa a girar sob o eixo gravitacional desse princípio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 77. 
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3 OS DIREITOS SOCIAIS E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA 

 

Os direitos sociais visam proporcionar aos indivíduos uma vida digna e, além 

disso, promover a igualdade material e a justiça social, impondo ao Estado a obrigação 

de promover aos cidadãos, através de sua atuação, educação, saúde, alimentação, 

trabalho, lazer, segurança, moradia, que garantam a dignidade humana como centro do 

ordenamento jurídico e o homem como fim e destinatário da organização constitucional. 

Ou seja, os direitos sociais buscam a promoção a dignidade da pessoa humana, 

reconhecendo a condição peculiar, especial e insubstituível da pessoa humana. Assim, 

conforme assevera Comparato79, “o homem não encontra no mundo nenhum ser que lhe 

seja equivalente, isto é, nenhum ser de valor igual. Todos os demais seres valem como 

meios para a plena realização humana”. 

A dignidade de acordo com Sarlet80, se estabelece como a qualidade 

integrante e irrenunciável da condição humana, e com isso deve ser reconhecida, 

respeitada, promovida e protegida. Desse modo, pode-se dizer que a aceitação da 

normatividade do princípio da dignidade da pessoa humana impõe, necessariamente, a 

aceitação da sua capacidade de produzir efeitos jurídicos, através das modalidades de 

eficácia positiva, negativa, vedativa do retrocesso e hermenêutica. 

                                                           
79 COMPARATO, Fábio Konder. Fundamentos dos direitos humanos. In: MARCÍLIO, Maria Luiza; 
PUSSOLI, Lafaieti (Coords.). Cultura dos direitos humanos. Coleção Instituto Jacques Maritain. São Paulo: 
LTr, 1998, p. 73. 
80 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 41. 
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De acordo com Alves81, o princípio da dignidade da pessoa humana adquiriu 

contornos universalistas, desde que a Declaração Universal de Direitos do Homem o 

ideou em seu preâmbulo. Em seu artigo 1º proclamou que todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos. E dotados de razão e consciência, precisam atuar 

uns para com os outros em espírito e fraternidade. 

Imanuel Kant82 entende que são fundamentos da dignidade a igualdade e a 

racionalidade. A lei confere igualdade a todos os cidadãos, o que é conhecido como 

princípio da isonomia, e a racionalidade integra o patrimônio ético dos indivíduos. Ainda, 

segundo o autor, a dignidade não está ligada ao aspecto financeiro, é imaterial. Desse 

modo, entende-se que o que tem preço está fora do campo da dignidade. Esta não é objeto 

de comparação ou substituição, mas um fator que tenta impedir a coisificação. O princípio 

da dignidade procura assegurar a todos um valor idêntico, independentemente de sua 

classe social, raça, cultura, etc. 

Depreende-se que o princípio da dignidade da pessoa humana é um dos 

esteios que sustenta os ordenamentos jurídicos contemporâneos, sendo impossível 

conceber direitos desatrelados dessa ideia ou do próprio conceito de dignidade. 

Nessa linha, Pereira83 afirma que a dignidade é um macro princípio sob o qual 

irradiam e estão contidos outros princípios e valores essenciais como a liberdade, 

autonomia privada, cidadania, igualdade, alteridade e solidariedade.  

                                                           
81 ALVES, José Augusto Lundgren. Os direitos humanos na pós-modernidade. São Paulo: Perspectiva, 
2005. 
82 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Paulo Quintela - Lisboa: 
Edições 70, 2007. 
83 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a organização jurídica da 
família. Curitiba, UFPR, 2004, 157p. Tese (Doutorado em ciências jurídicas) Universidade Federal do 
Paraná, 2004, p. 68.   
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Com efeito, qualquer ato que não tenha como fundamento a dignidade da 

pessoa humana, a soberania, a cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa e o pluralismo político, é contrário ao ordenamento jurídico. 

Abreu e Basile84  asseveram: 

O princípio da dignidade da pessoa humana, o livre-arbítrio e a igualdade sem 
distinção de qualquer classe, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, 
presentes no documento constitucional, são os apegos fundantes do Estado 
Democrático de Direito. O princípio da dignidade da pessoa humana é o exato 
alicerce da República Brasileira, atraindo, com isso, o teor de todos os direitos 
essenciais. A dignidade humana não aceita discriminações de quaisquer 
naturezas, sendo é, pois um conceito extenso, possibilitando deste modo o 
desenvolvimento do cidadão em liberdade. É, pois, este princípio, que ao mesmo 
tempo em que dá limite, apresenta tarefa para os poderes estatais e da 
comunidade em geral, ou seja, é respectivamente expressão de autonomia da 
pessoa humana, vinculando-a à idéia de autodeterminação, no que diz respeito 
às determinações essenciais à própria existência, bem como demonstração de 
proteção por parte da comunidade e do Estado, principalmente quando não puder 
praticar sua autodeterminação. 

 

Vale ressaltar que a dignidade inerente ao ser humano não fora criada pelo 

homem ou pelo Estado, ou seja, sempre foi um valor existente em cada ser, cabendo ao 

homem e ao Estado, apenas evidenciar, respeitar e normatizar o referido valor. Nessa 

linha, José Afonso da Silva85 comenta que: “a dignidade humana não é uma criação 

constitucional, pois ela é um desses conceitos a priori, um dado preexistente a toda 

experiência especulativa, tal como a própria pessoa humana”.  

Canotilho86 leciona que devido a experiências de aniquilação do ser 

humano, tais como o nazismo, escravatura, genocídios étnicos, dentre outros, ter a 

dignidade da pessoa humana como base da República significa reconhecer o indivíduo 

como limite e fundamento do domínio político daquela. Ou seja, a República é uma 

                                                           
84 ABREU, Carla Castro de; BASILE, Marina. A união homoafetiva e o direito de família 2004 , p. 5.  
85 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. rev. E atual. São Paulo: 
Malheiros, 2005 p. 146. 
86 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2008. p. 225. 
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organização política que serve ao homem e não este que serve aos aparelhos políticos-

organizatórios. 

Com relação à ordem jurídica brasileira, frisa-se que a dignidade da pessoa 

humana se encontra no seu epicentro, tendo em vista que a ideia da valorização da pessoa 

humana é razão essencial para a estrutura de organização do Estado e para o Direito. O 

que é reforçado pela intenção do legislador constituinte que elevou à categoria de 

princípio fundamental da República, a dignidade da pessoa humana (um dos pilares 

estruturais fundamentais da organização do Estado brasileiro), previsto no art. 1º, inciso 

III da Constituição de 198887. 

Barcellos88 aduz, nessa esteira, que na realidade brasileira a partir da 

Constituição de 1988, a dignidade da pessoa humana tornou-se “o princípio fundante da 

ordem jurídica e a finalidade principal do Estado, com todas as consequências 

hermenêuticas que esse status jurídico confere aos princípios”.  

Sarlet89 refere que o princípio da dignidade da pessoa humana, ilumina o 

centro fundamental dos direitos essenciais e do qual se irradiam, também, na esfera 

privada, os direitos da personalidade, tanto na sua versão de integridade física como 

moral.  

Em relação ao princípio da dignidade humana é importante relembrar que 

os avanços logrados têm base na dor física e no sofrimento moral, que são resultados de 

                                                           
87 AFONSO DA SILVA, José. Poder constituinte e poder popular. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 146. 
88 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade 
da pessoa humana. Rio de Janeiro: 2002. p. 248-249. 
89 Ingo Wolfgang Sarlet, Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição brasileira 
de 1988, 2001; Ana Paula de Barcellos, A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. O princípio da 
dignidade da pessoa humana, 2001; Maria Celina Bodin de Moraes, O conceito de dignidade humana: 
substrato axiológico e conteúdo normativo. In: Ingo Wolfgang Sarlet, Constituição, direitos fundamentais 
e direito privado, 2003; Gustavo Tepedino, Tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional 
brasileiro. In: Temas de direito civil, 1998; Cristiano Chaves de Farias, Direito civil: teoria geral, 2005. 
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violências, torturas, mutilações, massacres, enfim, de situações desprezíveis que fizeram 

surgir a consciência de que novas regras de respeito a uma vida digna eram necessárias90. 

A partir da compreensão da dignidade humana como princípio, esta é 

concebida como um valor supremo, servindo de fundamento e substrato de validade para 

o próprio sistema jurídico. 

À luz dos ensinamentos de Ingo Sarlet91 considera-se dignidade: 

A qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para 
uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos.  

 

Peces-Barba92 aduz que a importância do princípio da dignidade da pessoa 

humana é fundamental para o direito, pois, em todos os ramos jurídicos, encontram-se 

razões justificadoras de sua importância. 

Com isso, o reconhecimento da normatividade do princípio da dignidade da 

pessoa humana, na maioria das Constituições contemporâneas, leva ao reconhecimento 

dos princípios como normas fundamentais de todo o sistema jurídico, afastando-se, com 

isso, a ideia de programaticidade, ou seja, que tal princípio apenas aponta uma direção 

para a atuação do legislador, justificando a ausência de aplicabilidade imediata de 

algumas normas constitucionais.  

                                                           
90 COMPARATO. Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4. ed. Saraiva: São Paulo 
2005. 
91 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e direitos fundamentais na constituição federal 
de 1988.2 ed, revista e ampliada. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2002, P 62. 
92 PECES – BARBA, Gregório. La dignidad de la persona desde la Filosofia del Derecho. Madrid: 
Dykinson, 2003, p. 11. 
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Nessa esteira, o reconhecido caráter normativo do princípio da dignidade 

humana orienta o intérprete do direito na aplicação, interpretação e integração das 

normas, garantindo a já mencionada coerência sistêmica do ordenamento jurídico. E, ao 

mesmo tempo, estabelece que o Estado não apenas se abstenha de praticar atos de 

ingerência na esfera individual dos indivíduos, mas crie as condições materiais 

necessárias à fruição dos direitos sociais fundamentais, que buscam notadamente a 

dignidade inerente ao ser humano através da promoção da igualdade material.    

Para referir a importância do princípio da dignidade da pessoa humana, 

Rizzatto Nunes93 acentua que a dignidade é o primeiro fundamento de todo o sistema 

constitucional e o último arcabouço da guarida dos direitos individuais, asseverando que 

a dignidade dá a direção, o comando a ser considerado primeiramente pelo intérprete do 

direito. 

Desse modo, tem-se a Constituição Federal de 1988 que aplica o princípio da 

igualdade e desaprova de forma expressa todas as formas de preconceito e discriminação, 

faz referência a tais valores desde o seu preâmbulo, que proclama a intenção de se 

estabelecer uma “sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”. O art. 3º revigora a 

intenção e lhe atribui inquestionável normatividade, enunciando serem fins essenciais da 

República “estabelecer uma sociedade livre, justa e solidária” e “gerar o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”. O caput do art. 5º reafirma que “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza”. O constituinte adicionou, ainda, referências expressas 

de rejeição ao racismo e à discriminação contra as mulheres94.  

                                                           
93 NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p.45. 
94 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas, 2004, p. 241 
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Leal 95 ensina que ao garantir direitos fundamentais para indivíduos, o Estado 

Democrático de Direito deve assegurar um piso de igualdade para todos os cidadãos como 

ponto de partida para averiguar eventuais diferenças. Tem-se que apenas será possível 

identificá-las após o atendimento dos direitos fundamentais à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança, ao patrimônio, à moradia, aos direitos imperativos à dignidade 

humana. Refere, ainda, que a igualdade jurídica na democracia equipara todos os cidadãos 

no plano da titularidade dos conteúdos normativos dos direitos fundamentais, portanto, 

não há que se falar em desigualdade jurídica de direitos fundamentais, visto que, em uma 

situação em que os direitos fundamentais são exercidos plenamente, existem apenas 

desníveis patrimoniais e de personalidade (identidades), sem que tal diferencial pudesse 

anular a igualdade em meio às partes a ponto de restaurar a velha máxima de justiça do 

Estado Liberal tratamento igual para os iguais e desiguais para os desiguais. 

Nesse sentido, oportuna é a lição de Flávia Piovesan96, quando salienta que 

a dignidade da pessoa humana foi erigida a princípio matriz da Constituição, imprimindo-

lhe unidade de sentido, condicionando a interpretação das suas normas e, ao lado dos 

direitos e garantias fundamentais, funcionar como cânone constitucional, incorporando 

as exigências de justiça e valores éticos, além de conferir fundamentos axiológicos a todo 

o sistema jurídico. Aduzindo, ainda, que: 

É no valor da dignidade da pessoa humana que a ordem jurídica encontra seu 
próprio sentido, sendo seu ponto de partida e seu ponto de chegada, na tarefa de 
interpretação normativa. Consagra-se, assim, dignidade da pessoa humana como 
verdadeiro super princípio a orientar o Direito Internacional e o Interno97. 

 

                                                           
95 LEAL, Rosemiro Pereira. O Direito à vida e o meio ambiente. In: Relativização inconstitucional da coisa 
julgada: temática processual e reflexões jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 79-80. 
96 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 12. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 54-55. 
97 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 12. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 94. 
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Cumpre ressaltar que a Constituição brasileira de 1988 instituiu 

expressamente, como princípio fundamental, a dignidade da pessoa humana, em seu 

artigo 1°, inciso III. De tal modo, Barcellos98 menciona que o constituinte originário foi 

influenciado por outras Constituições que inseriam em seu texto a proteção à dignidade 

da pessoa, como fez e.g., a Constituição Italiana de 1947 (artigo 3°: Todos os cidadãos 

têm a mesma dignidade e são iguais perante a lei, sem discriminação de sexo, de raça, de 

língua, de religião, de opiniões políticas, de condições pessoais e sociais) e a  Constituição 

portuguesa de 1976 (artigo 1°: Portugal é uma República soberana, baseada, em meio a 

outros valores,  na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e tomada na 

construção de uma sociedade  livre, justa e solidária).  

Os países europeus, atônicos pela barbaridade e pela degradação humana das 

duas grandes guerras mundiais, buscaram na noção cristã de dignidade humana um 

instrumento de proteção contra os abusos do Estado. Em um primeiro momento histórico, 

somente o Estado se subordinava aos comandos constitucionais, e não o indivíduo. Hoje, 

no novo contexto econômico mundial da globalização e no resgate dos motes liberais, 

vislumbra-se a precisão da incidência imediata do princípio da dignidade pessoa a toda a 

sociedade, e não somente ao Estado99. 

Contudo, não é simples delimitar o alcance do princípio da dignidade da 

pessoa humana, sob pena de esvaziá-lo no campo da abstração absoluta. Por isso, Maria 

Celina Bodin de Moraes100 afirma que o substrato material da dignidade pode ser 

desdobrado em quatro postulados:  

                                                           
98 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade 
da pessoa humana. Rio de Janeiro: 2002. p. 110-111. 
99 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 
181. 
100 MORAES, Maria Celina Bodin. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo 
normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (organizador). Constituição, direitos fundamentais e direito 
privado. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 119. 
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i) o sujeito moral (ético) reconhece a existência dos outros como sujeitos iguais 
a ele, ii) merecedores do mesmo respeito à integridade psicofísica de que é 
titular; iii) é dotado de vontade livre, de autodeterminação; iv) é parte do grupo 
social, em relação ao qual tem a garantia de não vir a ser marginalizado. 

 

Denota-se que na ressalva de Gustavo Tepedino101, para o qual a dignidade 

da pessoa humana consiste em fundamental instrumento de tutela da pessoa nas relações 

particulares, a dignidade da pessoa humana representa um valor máximo do ordenamento 

jurídico e ponto de referência para a defesa da pessoa: 

A dignidade da pessoa humana constitui cláusula geral, remodeladora das 
estruturas e da dogmática do Direito Civil Brasileiro. Opera a funcionalização 
das situações jurídicas patrimoniais às existenciais, realizando assim processo 
de verdadeira inclusão social com a ascensão à realidade normativa dos 
interesses coletivos, direitos de personalidade e renovadas situações jurídicas 
existenciais, desprovidas de titularidades patrimoniais, independentemente 
destas ou mesmo em detrimento destas. “Se o direito é uma realidade cultural, o 
que parece hoje fora de dúvida, é a pessoa humana, na experiência brasileira, 
quem se encontra no ápice do ordenamento, devendo a ela se submeter o 
legislador ordinário, o intérprete e o magistrado”. 

 

Pode-se afirmar, com isso, que a dignidade da pessoa humana está no núcleo 

essencial dos direitos fundamentais. E, conforme assegura Barroso102 , dela se tira a tutela 

do mínimo existencial e da personalidade humana, tanto na sua dimensão física como 

moral.  

Nesse mesmo significado, assevera Soares103 que por meio da garantia dos 

direitos fundamentais, seus titulares são colocados efetiva e socialmente na condição de 

                                                           
101 TEPEDINO, Gustavo. Do sujeito de direto à pessoa humana. In: ______. Temas de direito civil – tomo 
II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 342. 
102 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e 
a construção do novo modelo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 276 
103 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Processo constitucional: democracia e direitos fundamentais. In: 
SAMPAIO, José Adércio Leite. (Coord.). Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. Belo 
Horizonte: Editora Del Rey, 2003. p. 405-422 
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cidadãos ativos do Estado, visto que direitos fundamentais e direitos do cidadão se 

condicionam mutuamente. Logo acrescenta: 

(...) os direitos fundamentais, influenciando em todo o seu alcance o 
ordenamento jurídico, atuam legitimando, criando e mantendo consenso, 
garantindo a liberdade individual e limitando o poder estatal, sendo de essencial 
importância para os processos democráticos e de concretização do Estado 
democrático de direito.  

 

Logo, na esteira desses entendimentos, asseveram Guerra e Emerique104 que 

o princípio da dignidade da pessoa humana estabelece um dever de abstenção e de 

condutas positivas, tendentes a efetivar e proteger a pessoa humana. Acrescentam, ainda, 

que não obstante o reconhecimento da importância dos direitos fundamentais e da 

valorização do ser humano, ainda se observa com frequência a violação ininterrupta dos 

referidos direitos e o aviltamento da dignidade humana. 

O que impõe uma necessária disciplina na observância da dignidade da pessoa 

humana, dada a sua relevância nos ordenamentos jurídicos contemporâneos, na atuação 

dos poderes constituídos, que devem buscar, necessariamente a promoção da dignidade 

humana e, consequentemente, a igualdade material perseguida com a concretização dos 

direitos sociais fundamentais.   

 

3.1 LIMITES À CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

                                                           
104 GUERRA, Sidney; EMERIQUE, Lilian Márcia Balmant. O princípio da dignidade da pessoa humana e 
o mínimo existencial. Revista da Faculdade de Direito de Campos, ano 7, n. 9, dez. 2006 
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Alguns direitos fundamentais têm por característica enunciados com 

previsões extremamente genéricas, normalmente estabelecendo que o seu exercício deve 

ser precedido por uma lei infraconstitucional. Já em outras disposições há a garantia do 

direito fundamental, mas esta é realizada com uma ressalva, permitindo a imposição de 

limites e restrições posteriormente pelo legislador.   

A doutrina, atualmente, tem reconhecido que o direito constitucional 

estabelece algumas possibilidades de limitação dos direitos fundamentais. 

Os autores Dimoulis e Martins105, discorrendo acerca dos limites 

constitucionais aos direitos fundamentais, afirmam que não há propriamente um limite 

constitucional a direito fundamental, mas sim uma potencial intervenção estatal em sua 

área de proteção.  

A doutrina acerca dos direitos fundamentais, explicitando suas 

características, tais como a extensão, limites, destinatários e possibilidades de restrição, 

objetiva facilitar a tarefa de identificar, do ponto de vista jurídico-dogmático, os aspectos 

necessários à concretização de tais direitos. Porém, advertem os supramencionados 

autores, que a possibilidade de limitação de um direito fundamental abstratamente 

garantido, através da intervenção em sua área de proteção não é ilimitada, sob pena 

esvaziamento de seu significado. 

Entende-se, com isso, que a intervenção no âmbito dos direitos fundamentais 

apenas deve ocorrer após a identificação de uma justificativa constitucional para a 

imposição do limite.  

                                                           
105 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014. p. 20-24. 
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Convém, assim, ante as possibilidades de restrição aos direitos fundamentais, 

apresentar as teorias desenvolvidas pela doutrina acerca da legitimidade de tais restrições, 

quais sejam, a teoria interna e a teoria externa. 

A teoria interna preconiza que não existem restrições legítimas aos direitos 

fundamentais, considerando como “limites conceituais” ou “limites imanentes” as 

eventuais delimitações traçadas pela própria norma jurídica a esses direitos. Dessa forma, 

se determinada ação fere valores não protegidos pela norma, tal ação não poderá ser 

entendida como restrição, já que respeitou os limites imanentes do direito fundamental. 

Ou seja, se ultrapassar os limites, não ocorrerá uma restrição a direito fundamental, mas 

uma violação. 

Olsen106 formula algumas críticas à mencionada teoria, principalmente sob o 

argumento de que a teoria interna, tal como proposta, tende a possibilitar abusos dos 

poderes constituídos em detrimento dos direitos fundamentais, uma vez que sob o 

pretexto de traçar os limites conceituais da norma jus fundamental, podem adequá-la aos 

seus interesses. 

Por outro lado, a teoria externa pressupõe a existência de restrições legítimas 

a direitos fundamentais, derivadas tão somente da necessidade de compatibilização dos 

direitos de todos os indivíduos. Tais restrições podem ser por meio de normas ou atos 

jurídicos, ficando, em qualquer caso, sujeitas ao controle dos poderes estatais 

constituídos. Devendo haver, para que tal restrição seja legítima, a necessária averiguação 

dos limites impostos, buscando-se encontrar entre a restrição propugnada e a norma 

restringida, o necessário lastro no texto constitucional. 

                                                           
106 OLSEN; Ana Carolina Lopes. Direitos Fundamentais Sociais. Efetividade frente à reserva do possível. 
Curitiba: Juruá, 2008. p. 175-183 
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Constata-se que as teorias mencionadas divergem, principalmente, quanto ao 

fato de considerar os limites aos direitos fundamentais como inerentes à sua própria 

concepção, conforme apregoa a teoria interna ou como acontecimentos externos e 

posteriores à sua consagração, como propõe a teoria externa. 

Não obstante a discussão doutrinária acerca do tema, buscando-se uma 

concepção que auxilie na compreensão da temática da possibilidade de limitação das 

normas fundamentais, dentre os quais estão compreendidos os direitos sociais, tem-se que 

o mais relevante, pelo menos para a proposta do presente trabalho, consiste no ponto de 

convergência das teorias supracitadas, qual seja o da possibilidade de limitação aos 

direitos fundamentais. Não importando se estes são posteriores ou já são inerentes à 

própria norma fundamental, afigurando-se mais importante, nesse caso, a ampla 

possibilidade de controle dos poderes constituídos, principalmente o Judiciário, em sua 

atividade típica do controle de constitucionalidade. 

Com isso, depreende-se que os limites eventualmente impostos às normas 

fundamentais não necessitam ter expressa previsão no texto constitucional. Ao contrário, 

podem existir limites não previstos de forma literal na Constituição, os quais, ainda assim, 

deverão observar pressupostos provenientes de todo o sistema constitucional, 

notadamente o princípio da proporcionalidade e a garantia do núcleo essencial. 

Portanto, deve ser ressaltado que tais restrições ou limitações não podem 

esvaziar completamente o conteúdo dos direitos fundamentais. Esta garantia de proteção 

à essência do direito fundamental decorre do princípio da proteção ao núcleo essencial do 

direito fundamental, expresso em muitas constituições atuais, dentre elas a Constituição 

Portuguesa , de 1976, prescrevendo-o em seu art. 18.3, que “as leis restritivas de direitos, 

liberdades e garantias têm de se revestir de caráter geral e abstrato e não podem ter efeito 
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retroactivo nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos 

constitucionais”; e a Constituição da Espanha , de 1978, que estabelece em seu artigo 53.1 

que “os direitos e liberdades reconhecidos no Capítulo Segundo do presente Título 

vinculam todos os poderes públicos. Somente por lei, que em todo caso deverá respeitar 

seu conteúdo essencial, poderá se regular o exercício de tais direitos e liberdades, que se 

tutelarão de acordo com o previsto no artigo 161, 1, a) ”. Destaca-se, ainda, a previsão 

mais antiga, consagrada na Lei Fundamental da República Federal Alemã (Lei 

Fundamental de Bonn, de 23 de maio de 1949), que estabeleceu em seu artigo 19.2 que 

“em nenhum caso um direito fundamental poderá ser afetado em sua essência”. 

Ressalte-se que a Constituição brasileira não prevê expressamente o princípio 

em comento, no entanto, deduz-se do próprio sistema dos direitos fundamentais, uma vez 

que garantir tais direitos e conferir a possibilidade de restrição total ao seu exercício, seria 

incongruente com o regime, além disso, acredita-se que ao menos indiretamente há a 

imposição constitucional de respeito aos direitos fundamentais, expresso no inciso IV, 

§4º do artigo 60 da CF, segundo o qual não será objeto de deliberação a proposta de 

emenda tendente a abolir os direitos e garantias fundamentais. 

Com efeito, o princípio da proteção ao núcleo essencial impõe, especialmente 

ao legislador, a observância de um limite para eventuais limitações ao conteúdo dos 

direitos fundamentais, preservando o núcleo do direito e fixando, dessa forma, os limites 

que devem orientar a atuação legislativa. 
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Dimoulis e Martins107 afirmam que “as limitações devem ser expressas, ou 

pelo menos sistemicamente autorizadas, pela Constituição. Esclarecem, ainda, que:  

A análise da constitucionalidade formal e material da concretização dos limites 
dos direitos fundamentais é conhecida como justificação constitucional de uma 
intervenção estatal na área de proteção do direito fundamental, que tem por 
consequência avaliar o cumprimento pelo Estado de seu ônus argumentativo. 

 

Como já mencionado, não obstante os autores reconhecerem a possibilidade 

de limitações aos direitos fundamentais, referem a necessidade de uma justificação para 

tal, afirmando que a intervenção na área de proteção daqueles direitos não pode ser 

ilimitada:  

“Já afirmamos que a possibilidade de limitar um direito fundamental mediante 
intervenções em sua área de proteção não é ilimitada. Se fosse reservado ao 
legislador o poder de concretizar as reservas legais conforme seu entendimento, 
os direitos fundamentais abstratamente garantidos poderiam perder seu 
significado prático. A garantia constitucional restaria, em última instância, 
inócua, abandonando-se, na prática, o princípio da supremacia constitucional”. 

 

Depreende-se, com isso, que é correto afirmar que se os direitos fundamentais 

não são absolutos ou ilimitáveis, requerendo a intervenção restritiva densificadora de 

ponderações de direitos e bens constitucionais; entretanto, é igualmente correto aduzir 

que a atividade restritiva também não é absoluta, devendo, portanto, encontrar limitações 

no âmbito do Estado Constitucional. 

                                                           
107 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014. p. 149. 
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Observa-se que dotar de efetividade os direitos sociais depende de um 

complexo de fatores, intrinsecamente pautados. A respeito do assunto, assevera 

Barretto108: 

Os direitos sociais, portanto, não são categorias jurídicas de segunda ordem, pois 
a própria natureza dos direitos civis pressupõe a sua corporificação através 
desses direitos sociais. Essa relação torna-se ainda mais evidente quando 
constatamos que a plena realização dos objetivos da sociedade democrática de 
direito, como estabelecidos no texto constitucional, tem como seu fundamento 
dois instrumentos político-institucionais, os direitos civis e políticos, por um 
lado, e os direitos sociais, por outro. Para tanto, os direitos sociais – entendidos 
como igualdade material e liberdade real – constituem uma fonte substantiva, 
não formal ou adjetiva, dos direitos fundamentais. E essa característica faz com 
que os direitos fundamentais no quadro do Estado Democrático de Direito sejam 
tais na medida em que assegurem e estabeleçam direitos sociais. [...]  

Transitamos então para um novo patamar conceitual, onde direitos sociais irão 
representar a integração dos princípios da igualdade material e da liberdade real, 
que não é aquela meramente proclamada nos textos legais. Os direitos sociais 
adquirem um novo papel no sistema jurídico, deixando de ser simples 
expedientes funcionais, destinados a compensar situações de desigualdade, e 
passando a atuar como núcleos integradores e legitimadores do bem comum, 
pois será através deles que poderá garantir a segurança, a liberdade, a sustentação 
e a continuidade da sociedade humana. [...]  

[...] os direitos sociais encontram fundamento ético na exigência de justiça, na 
medida em que são essenciais para a promoção da dignidade da pessoa humana 
e indispensáveis para a consolidação do Estado Democrático de Direito. Esse 
regime, fundado sobre o princípio democrático, pretende assegurar a inclusão 
social, o que pressupõe participação popular e exercício dos direitos de 
cidadania.  

 

Silva109, ao abordar a temática, assegura que: 

Certa corrente concebe os direitos sociais não como verdadeiros direitos, mas 
como garantias institucionais, negando-lhes a característica de direitos 
fundamentais. A doutrina mais conseqüente, contudo, vem refutando essa tese, 
e reconhece neles a natureza de direitos fundamentais, ao lado dos direitos 
individuais, políticos e do direito à nacionalidade. São direitos fundamentais do 
homem-social (...). Caracterizam-se como prestações positivas impostas às 
autoridades públicas pela Constituição. 

                                                           
108 BARRETO, Vicente de Paulo. Reflexões sobre os direitos sociais. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). 
Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional e internacional comparado. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 133-134. 
109 SILVA, J. A. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, 
p. 151. 
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No que diz respeito especificamente aos direitos fundamentais sociais, 

Canotilho 110 concebe a dimensão objetiva das normas de direitos sociais, econômicos e 

culturais sob dois aspectos complementares e que não se confundem: a obrigatoriedade 

de uma atuação positiva por parte do legislador, “criando as condições materiais e 

institucionais para o exercício desses direitos”, chamada “imposições legiferantes” e o 

fornecimento de prestações “densificadoras da dimensão subjetiva fundamental destes 

direitos e executores do cumprimento das imposições institucionais”. De tal modo que os 

direitos sociais não se perdem em um preceito constitucional ou em uma norma 

programática. Logo, utilizando o exemplo dado pelo autor, pode-se dizer que o direito à 

saúde é um direito social, independentemente das imposições legiferantes designadas a 

garantir a sua eficácia e das prestações fornecidas pelo poder público para assegurá-lo. 

É comum identificar posicionamentos que contestam a semelhança dos 

direitos de liberdade e dos direitos sociais, como se ambos não se tratassem de duas 

espécies ou categorias de direitos fundamentais. Logo, em relação aos direitos e garantias, 

Canotilho111 pondera sobre os direitos sociais: 

São apenas direitos diferentes destes, sujeitos ao regime geral dos direitos 
fundamentais, mas não beneficiando do regime especial dos direito, liberdades 
e garantias (a não ser que constituam direitos de natureza análoga aos direitos, 
liberdades e garantias). 

 

Ainda persiste grande discussão acerca da efetivação dos direitos 

fundamentais, sobretudo dos direitos sociais, pois a ideia de plena normatividade destes 

e a possibilidade de exigência imediata por parte dos cidadãos tem provocado um embate 

                                                           
110 CANOTILHO, J. J. G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Lisboa: Almedina, 2003. 
p. 434.  
111 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed, Coimbra: Almedina, 
2003, p. 403. 
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entre a ideia de liberdade de conformação da Administração Pública, ao estabelecer 

políticas públicas conexas aos direitos sociais, e a possibilidade de exigir diretamente 

prestações consagradas no texto constitucional ou em normas ordinárias. Confronto que 

leva à discussão dos limites da atuação do Estado e relaciona-se também à compreensão 

da ideia da separação de poderes112. 

De tal forma, José Afonso da Silva113 defende que os direitos sociais 

correspondem a prestações que precisam ser disponibilizadas pelo Estado para 

possibilitar melhores condições de vida, promovendo a igualdade entre os cidadãos.  

Percebe-se, assim, que os direitos sociais não alcançaram a mesma densidade 

teórica que os demais direitos fundamentais, seja pelas próprias dificuldades de realização 

daqueles, ou mesmo pela influência que a política e a economia realizam.  

Evidencia-se, entretanto, que para encontrar uma solução à problemática da 

concretização dos direitos sociais, necessariamente há de se percorrer o caminho da 

compreensão da separação dos poderes constituídos, da hermenêutica constitucional, bem 

como da diretriz de harmonização imposta pelo constituinte originário. 

Devido às peculiaridades do direito constitucional, a concretização das 

normas de direitos fundamentais exige um procedimento metódico especial. Tem-se 

defendido que o método jurídico convencional não é o suficiente para uma interpretação 

que promova a concretização dos direitos sociais, cabendo aos intérpretes a construção 

de sentidos que evidencia a busca pela igualdade material. 

                                                           
112 NOVAIS, Jorge Reis. Direitos Sociais: Teoria Jurídica dos Direitos Sociais Enquanto Direitos 
Fundamentais. Coimbra: Wolters Kluwer Portugal-Coimbra Editora, 2010. 
113 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª edição. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 146. 
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Deve-se mencionar o posicionamento de Luís Virgílio Afonso da Silva114, 

que reconhecendo as dificuldades existentes para a concretização dos direitos sociais, 

levando-se em conta, principalmente, alguns pressupostos específicos destes direitos ou 

mesmo oposições políticas como a reserva do possível, considera que estas oposições 

limitadoras da efetividade das normas constitucionais, dado o custo que tais direitos 

implicam, passam a exigir a necessidade de um ativismo judicial como única forma de 

tornar tais mandamentos constitucionais verdadeiramente efetivos. 

Nessa linha, não obstante as reconhecidas dificuldades para a concretização 

dos direitos sociais, o Estado tem o dever de promover a dignidade por meio de atuações 

positivas, pois da mesma forma que a privação de alguma das liberdades, associadas aos 

direitos de primeira categoria (ou geração), faz com que o homem tenha a sua dignidade 

afetada, o mesmo ocorre quando não se tem acesso às prestações indispensáveis à 

existência humana digna, tais como o acesso à alimentação, educação básica, saúde e 

moradia.  

Por conseguinte, é certo que a concretização dos direitos sociais implica custo 

financeiro para o Estado e, em via de consequência, implica ao mesmo tempo na escolha 

a respeito da adoção e promoção de políticas públicas a serem implementadas. Logo, o 

poder público, quase reiteradamente e com o objetivo de justificar a não concretização de 

direitos sociais, tem invocado a teoria da reserva do possível, alegando a inexistência de 

recursos financeiros suficientes, face ao custo elevado dos direitos sociais.115 

Entende-se que a intervenção estatal que objetiva limitar os direitos 

fundamentais, requer, necessariamente, de acordo como os argumentos até aqui 

                                                           
114 AFONSO DA SILVA, Luís Virgílio. Direitos Fundamentais: Conteúdo Essencial, Eficácia e Restrições. 
2ª ed, São Paulo, Malheiros, 2009. 
115 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 10. ed., rev., atual. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2009 
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esposados, de uma justificativa lastreada na Constituição, como forma de validar o 

argumento utilizado para tal. 

A expressão reserva do possível, tema que se discutirá um pouco mais 

adiante, amplamente utilizada pela Administração Pública na atualidade, repousa na ideia 

de a efetivação dos direitos sociais depender da existência de recursos de ordem 

econômico-financeira para tal finalidade. Constituindo-se, dessa forma, em uma espécie 

de limitação imposta ao exercício dos direitos fundamentais, especialmente os sociais. 

Assim, para Siqueira 116, essa teoria foi concebida com o objetivo de legitimar 

a falta do Estado na consolidação de direitos assegurados constitucionalmente. 

 
 
3.2 O NÚCLEO ESSENCIAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA 

 

Partindo-se do pressuposto, já anteriormente mencionado, de que a dignidade 

da pessoa humana é o fundamento dos direitos fundamentais, tem-se que estes são, na 

verdade, decorrentes das exigências da dignidade inerente ao ser humano, daí resulta a 

compreensão da dignidade humana como parâmetro interpretativo dos direitos 

fundamentais sociais. Porquanto estes possuem a notória característica de perseguir a 

igualdade material, importando, na maioria das vezes, a necessidade de prestações 

materiais do Estado, no intuito de promover a dignidade humana.  

A vida humana, incontestavelmente, é a destinatária das regulações 

provenientes das normas definidoras de direitos fundamentais, buscando-se com isso a 

                                                           
116 SIQUEIRA, Júlio Pinheiro Faro Homem de. Da reserva do possível e da proibição de retrocesso social. 
Revista do tribunal de contas do Estado de Minas Gerais, julho/agosto/setembro 2010. V. 76, n. 3, ano 
XXVIII, pp. 45-56 
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promoção humana e consequente estabilização social, sempre no intuito de promover a 

dignidade humana. Torna-se imprescindível, com efeito, que o Estado atue de forma a 

propiciar meios para a concretização dos direitos fundamentais sociais, garantindo desde 

a orientação legislativa, na produção de leis que estejam inspiradas de acordo com os 

valores constitucionais, até mesmo a interpretação jurídica que se coadune com estes, 

garantindo os objetivos constitucionais e promova, assim, a dignidade dos seus cidadãos.  

Acerca do tema, Sarlet117 refere que a positivação da dignidade humana traz 

como consequência o respeito à integridade física e psíquica da pessoa humana, o respeito 

às condições mínimas de vida. Acrescentando que:  

A dignidade da pessoa humana, na condição de valor fundamental atrai o 
conteúdo de todos os direitos fundamentais, exige e pressupõe o reconhecimento 
e proteção dos direitos fundamentais de todas as dimensões. Assim, sem que se 
reconheçam à pessoa humana os direitos fundamentais que lhes são inerentes, 
em verdade estar-se-á negando-lhe a própria dignidade. 

 

O mesmo autor propõe uma distinção entre os direitos sociais e os direitos 

fundamentais; para quem a distinção possui relevância de ordem prática, por existirem 

diversos planos de positivação. Sendo assim, afirma que os direitos fundamentais seriam 

aqueles reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional de um determinado 

Estado, e os direitos sociais, seriam os incluídos em documentos de direito 

internacional118. 

Assim, se o constitucionalismo proposto pelo modelo liberal o Estado possuía 

uma posição de abstenção frente ao exercício dos direitos fundamentais pelos indivíduos, 

                                                           
117 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 6.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, pág. 88-89. 
118 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 7.ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, pág. 56. 
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no constitucionalismo do modelo social, exige-se do Estado uma postura oposta, devendo 

assumir um papel proativo, na promoção da igualdade de fato. 

Utilizando-se das palavras de Sarlet119, os direitos fundamentais sociais: 

“caracterizam-se por outorgarem aos indivíduos direitos a prestações sociais estatais, 

como assistência social, saúde, educação, trabalho, etc., revelando uma transição das 

liberdades formais abstratas para as liberdades materiais concretas”.  

Compete destacar que o conteúdo dos direitos fundamentais foi, ao longo do 

tempo, sendo paulatinamente modificado. Por consequência, consoante assinala 

Canotilho 120, os direitos fundamentais “implicam em visões de Estado e de Constituição 

categoricamente operantes na atividade interpretativo concretizadora das normas 

constitucionais”. 

Tal constatação impõe que a concretização dos direitos fundamentais passará, 

necessariamente, pelo esforço da hermenêutica, para que se atinjam os objetivos 

perseguidos pelo legislador constituinte, ao mesmo tempo em que sugerem a 

imprescindível atualização de seu conteúdo e dimensões, devido ao dinamismo inerente 

às relações sociais. 

Dessa forma, dentro de uma compreensão da realidade enfrentada pelos 

homens, os direitos fundamentais tendem a garantir aos indivíduos uma vida digna, livre 

e igual, criando categorias que objetivam a plena realização dos potenciais do ser humano, 

insertando a noção básica de respeito à dignidade humana, através da proteção contra o 

arbítrio do poder estatal e de seus semelhantes, assim como o estabelecimento de 

                                                           
119 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 7.ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, pág. 57. 
120 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2003. p.1395.  
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condições mínimas para uma vida digna e do livre desenvolvimento da personalidade 

humana. 

Torna-se relevante discutir qual deve ser o nível de efetivação de cada direito 

fundamental deve ser imposto ao Estado. Assim, ante a já debatida possibilidade de 

limitação dos direitos fundamentais, releva trazer alguns apontamentos iniciais acerca da 

noção de núcleo essencial. 

O princípio da proteção ao núcleo essencial impõe aos operadores do direito 

a observância de certos limites para eventuais intervenções no conteúdo dos direitos 

fundamentais, preservando com isso, o seu núcleo. Já se mencionou neste trabalho, 

inclusive, a necessidade de uma justificação para a imposição de quaisquer limitações, 

tendo em vista a intervenção no âmbito de proteção daqueles direitos não pode ser 

ilimitada, e ainda, que a atividade restritiva não pode ser absoluta, pois encontra 

limitações no próprio ordenamento jurídico. 

Novais121 leciona que resguardar o núcleo essencial dos direitos fundamentais 

decorre de uma das vertentes do novo constitucionalismo e fora difundida na Alemanha: 

Pretendendo assumir as lições do período anterior, a consagração da garantia do 
conteúdo essencial surge, diferentemente, na Lei Fundamental de Bonn, ligada 
a esse esforço de atribuição de um sentido constitucional efetivo aos direitos 
fundamentais, que se refletiria, igualmente, como temos visto, num conjunto de 
outros institutos e doutrinas, desde os limites aos limites propriamente ditos e o 
acesso direto ao Tribunal Constitucional para defesa dos direitos fundamentais 
até aos princípios e regras da vinculação de todas as entidades públicas, da sua 
aplicabilidade imediata, do seu efeito de irradiação, da teoria do efeito recíproco, 
da Drittwirkung ou da associação dos direitos fundamentais ao princípio da 
dignidade da pessoa humana e ao direito natural enquanto impedimentos à sua 
eventual afetação em processo de revisão constitucional. 

 

                                                           
121 NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela 
Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 779. 
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A princípio, apresentam-se duas abordagens que buscam explicar tal 

fenômeno, quais sejam as teorias generalistas e individualizadoras. Discute-se se o 

conteúdo essencial dos direitos fundamentais os protege de forma genérica ou cada um 

dos direitos isoladamente considerados. Para os generalistas, não há qualquer relevância 

no fato de uma lei vir a atingir a essência de um direito fundamental considerado 

individualmente, contanto que o próprio sistema dos direitos fundamentais subsista. Por 

outro lado, para os individualistas, o conteúdo essencial de um direito fundamental é a 

expressão de um direito fundamental concreto. 

Com o objetivo de delimitar o núcleo essencial dos direitos fundamentais, 

existem ainda as teorias objetiva e subjetiva. Tentam esclarecer se o conteúdo essencial 

dos direitos fundamentais se destina a proteger o direito como uma posição pessoal de 

cada indivíduo ou se busca proteger a norma que consagra esse direito. 

Para tanto, os que defendem da concepção objetiva, o conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais tutelaria o direito enquanto instituto jurídico, ou seja, apenas em 

caso de não observância deste é que haveria desrespeito ao núcleo essencial do direito 

fundamental. Por outro lado, os que se filiam à corrente subjetiva entendem que o núcleo 

essencial dos direitos fundamentais deve resguardar, sobretudo, os direitos fundamentais 

enquanto posições jurídicas dos indivíduos. 

Acerca do tema, a teoria absoluta, propõe que o conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais consistiria em um núcleo fundamental, determinável em abstrato, 

próprio de cada direito e que seria, por essa razão, intocável. Seria um espaço carregado 

de valores (por isso se falar em núcleo do direito) que não poderia ser atingido, sob pena 

de afetar o direito em sua essência, ocasionando o seu desaparecimento. Já para a teoria 

relativa, o núcleo essencial somente poderia ser determinado após a análise do caso 
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concreto, porquanto, dependendo das circunstâncias envolvidas, é a única forma de 

verificar se eventual restrição ensejaria a violação da essência do direito fundamental. 

Após essas considerações, cumpre registrar que a dignidade da pessoa 

humana está posicionada no centro da ordem jurídica brasileira, tendo em vista que impõe 

a valorização da pessoa humana como razão essencial para determinar a organização do 

Estado e para a construção do direito. Com a adoção dessa posição, o legislador 

constituinte elevou a dignidade da pessoa humana à categoria de princípio fundamental 

da República, previsto no art. 1º, inciso III da Constituição de 1988122. 

Conforme afirmado anteriormente, a dignidade da pessoa humana vem 

assumindo novos contornos e sendo gradativamente reconhecida na história, na medida 

da evolução social do homem, tendo seu saliente reconhecimento na Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que culminou na Revolução Francesa e, após, 

a Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948, influenciando posteriormente 

vários ordenamentos jurídicos, plasmando o homem como centro e fundamento das 

sociedades contemporâneas123. 

Com efeito, as prestações dirigidas ao Estado, impostas pelos direitos sociais, 

visam à melhoria das condições de vida, dado o nítido aspecto de transformação da 

realidade evidenciada na estreita relação dos direitos sociais com o regime jurídico dos 

direitos fundamentais, reforçando, inclusive, o caráter fundamental daqueles direitos.  

A compreensão dos direitos sociais como fundamentais é imprescindível, 

justamente porque que buscam a promoção da dignidade humana que só é alcançada, na 

                                                           
122 SILVA, José Afonso da. Poder constituinte e poder popular. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 146. 
123 CAPEZ, Fernando. Direito Penal: Parte Especial / Fernando Capez., 14 ed. São Paulo: Damásio, 2007. 
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plenitude de seus aspectos, por meio de ações que priorizem a concretização dos direitos 

sociais.   

Sabendo-se que o núcleo essencial dos direitos fundamentais funciona como 

um óbice a determinadas restrições, tal conceito assume relevância ao tratar-se de direitos 

sociais fundamentais. Nesse sentido, adverte Eros Grau que “a dignidade da pessoa 

humana apenas restará plenamente assegurada se e enquanto viabilizado o acesso de todos 

não apenas às chamadas liberdades formais, mas, sobretudo, às liberdades reais”124. 

Assim, respeitar o princípio da dignidade humana significa não apenas 

conferir a efetiva aplicação aos direitos civis e políticos, mas também aos direitos sociais. 

E, partindo-se da premissa de que o núcleo essencial do princípio da dignidade humana 

corresponde ao denominado pela doutrina de mínimo existencial, revela-se importante 

abordar a temática para cumprir o objetivo proposto no presente trabalho.   

Embora reconheça-se a complexidade da tarefa de delimitar o conteúdo do 

mínimo existencial, não obstante alguns autores terem apontado, em linhas gerais, o que 

vem a ser o mínimo existencial, identificando-o como direito à saúde básica, à educação 

fundamental, assistência aos desamparados e o acesso à justiça125; garantia do rendimento 

mínimo, prestações de assistência social básica e subsídio de desemprego126; ou, ainda, o 

atendimento básico de saúde, à educação de primeiro grau e garantia de moradia127,  

apesar da relevância da abordagem mencionada, que persegue a identificação da eficácia 

jurídica dos direitos fundamentais, ou seja, daquilo que se pode pretender, exigir perante 

                                                           
124 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 
p. 239. 
125 BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade 
da pessoa humana. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 288. 
126 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2008, p. 518.  
127 KRELL, Andréas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de 
um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, Editor, 2002. p. 63.  
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o Poder Judiciário, no que diz respeito à dignidade humana em seu aspecto material. No 

entanto, tal pretensão foge aos limites deste estudo.  

A proposta consiste em ir um pouco mais além das delimitações conceituais 

expressas nas pretensões tuteláveis por meio do acesso à justiça, essenciais à uma vida 

digna, conforme exposto anteriormente.  

Propõe-se, por outro lado, o estabelecimento de parâmetros para a 

identificação do núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, enquanto instrumento 

inderrogável necessário à promoção da vida humana digna, contribuindo para uma 

concretização com maior densidade e, com isso, atingindo um conceito de dignidade 

humana mais amplo e afeto ao sentimento constitucional, na efetivação dos direitos 

sociais fundamentais.  
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4 O MÍNIMO EXISTENCIAL E A OPOSIÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL 

 

4.1 MÍNIMO EXISTENCIAL: CONTEXTO DO SURGIMENTO, CONCEITO E 

DESENVOLVIMENTO  

 

O modelo liberal de Estado apresentava como uma de suas características o 

não intervencionismo estatal, limitando sua atuação apenas à proteção das liberdades 

individuais. Uma vez que buscava tão somente a proteção contra as ingerências estatais 

na esfera privada e consagrava a autonomia como valor supremo.  

No entanto, com o passar do tempo, devido à ausência de controle sobre os 

efeitos socialmente indesejáveis dessa livre atuação, acabou por provocar imensas 

desigualdades sociais e, consequentemente, injustiças. Resultando que a grande maioria 

da população acabou vivendo em condições de absoluta miserabilidade e degradação, 

sem a efetiva possibilidade de exercício de grande parte dos direitos, os quais, nestas 

condições, eram reduzidos a direitos meramente formais128. 

A respeito do tema, Dimoulis e Martins129 referem:  

No século XIX foi dada ênfase aos aspectos liberais do Estado de direito com a 
fixação do princípio da legalidade e a consequente necessidade de a 
Administração Pública agir de forma previsível e vinculada a critérios que 
garantam a liberdade dos indivíduos, e com a garantia da igualdade em seu 
sentido formal (igualdade de todos perante a lei, isto é, igualdade de direitos 
quando positivados na lei; igualdade na aplicação da lei – e não de resultados). 

 

Os princípios liberais inspiravam as relações jurídicas, sobre os quais 

                                                           
128 JOSKOWICZ, Graziela Mayra. A eficácia dos direitos sociais e o controle judicial das políticas públicas. 
Revista Virtual da AGU, Ano X, n. 100, maio/ 2010. 
129 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. p. 115-116. 



86 
 

fundava-se a estrutura social baseada no individualismo, disseminado pelo liberalismo 

econômico, que buscava uma intervenção mínima do Estado na esfera das relações 

individuais. Explica Canotilho130, que o termo liberalismo engloba o liberalismo político, 

que está associado à doutrina dos direitos humanos e da divisão dos poderes, e o 

liberalismo econômico que se baseia em uma economia de mercado. 

 Diante do cenário que se apresentava, com profundas mudanças que 

exacerbavam as desigualdades sociais, surgia a necessidade de uma intervenção maior do 

Estado, através da criação de um sistema mais protecionista, que evitasse abusos e 

promovesse o equilíbrio necessário às relações sociais. Com o Estado Liberal em crise, 

surge paulatinamente o Estado Social, com a crescente necessidade de adoção de políticas 

públicas destinadas à melhoria das condições sociais e consequente promoção da 

igualdade em sentido material. 

Com relação ao surgimento do Estado Social ou Estado do Bem-Estar Social, 

Streck131 aduz que a questão social impulsionou a passagem do chamado Estado Mínimo, 

que apenas assegurava as abstenções ao livre desenvolvimento das relações sociais para 

o Estado Intervencionista, que passava a assumir atribuições até então afetas apenas à 

iniciativa privada. Nesse sentido, Amauri Mascaro Nascimento132 explica que a expressão 

questão social não havia sido utilizada antes do século XIX, quando os efeitos do 

capitalismo e as condições da infraestrutura social foram experimentados de forma mais 

acentuada, provocando o empobrecimento da classe trabalhadora, definindo-a como a 

busca das causas que dificultam a realização da justiça social e o esforço para encontrar 

formas de superá-las. Ou seja, trata-se da necessidade de lidar com as realidades 

                                                           
130 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2008. p. 109. 
131 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. 2 ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2004. p.55. 
132 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 24ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 
09-10. 
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excludentes e díspares na sociedade, potencializada pelo sistema capitalista. 

O que acabou ocasionando a introdução da mediação estatal nas relações 

sociais, não as deixando dependentes apenas da esfera privada. Barbagelata133, 

discorrendo acerca da questão social, ensina que ela está na origem não apenas do direito 

do trabalho, mas também dos direitos sociais em geral.  

No entanto, com a maior intervenção estatal e consequente aumento das 

prestações sociais, o modelo de Estado Social entrou em crise, motivado, principalmente, 

pela expansão desordenada de sua atuação, pela explosão demográfica e pelo 

envelhecimento da população, trazendo muitos questionamentos acerca da viabilidade 

desse modelo. 

Tais acontecimentos levaram ao desenvolvimento da ideia que o Estado 

deveria intervir menos na esfera individual, reduzindo a sua atuação, retomando-se assim, 

o pensamento (neo) liberal. 

Não obstante o Estado Social haver entrado em crise, cedendo lugar ao Estado 

Democrático de Direito ou Estado Constitucional, há a permanência da questão social, 

porém sob outro prisma, qual seja da igualdade. Nota-se nesse processo, a importância a 

que foram erigidos os direitos sociais, principalmente como promotores da dignidade da 

pessoa humana.  

No que tange à crise do Estado Social, ressalta-se o entendimento de Lênio 

Streck134, que afirma nunca ter havido um Estado Providência no Brasil e que o processo 

de minimização do Estado nos países que passaram pela etapa do Welfare State tem 

consequências distintas da ocorrida no Brasil, asseverando, ainda, que as promessas de 

                                                           
133 BARBAGELATA, Hector-Hugo. Curso sobre La Evolucion del Pensamiento Juslaboralista. 
Montevideo: fundacion de cultura universitária, 2011, p. 76. 
134 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2004. p.61. 
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modernidade de tal modelo não se concretizaram em nosso país. Portanto, a solução 

apresentada de retorno ao modelo de Estado liberal, com a minimização da esfera de 

atuação estatal em favor da promoção da dignidade humana, é paradoxal. 

Com isso, tendo em vista a relação íntima entre os direitos sociais e a 

promoção da dignidade humana, cumpre abordar, nesse momento, alguns aspectos 

relativos ao conceito e ao conteúdo do mínimo existencial, enquanto núcleo essencial do 

princípio da dignidade da pessoa humana, inspirador da maioria das constituições atuais. 

A noção de mínimo existencial, bem como de dignidade da pessoa humana, 

conforme abordado anteriormente, relacionam-se à efetividade dos direitos sociais, uma 

vez que permitem uma averiguação/identificação do padrão mínimo dos direitos que 

devem ser reconhecidos aos indivíduos pelo Estado. 

Assim, para compreender o tema e, além disso, verificar o grau de 

concretização dos impositivos constitucionais, necessário enfrentar a controversa questão 

acerca do conceito e conteúdo do mínimo existencial, sua relação com os direitos sociais 

fundamentais e da amplitude de sua proteção no caso de colisão entre princípios e direitos. 

Partindo da compreensão de que o mínimo existencial envolve prestações 

fáticas para compor o seu conteúdo, necessário trazer a compreensão de alguns autores 

acerca do tema. 

O mínimo existencial, no entender de Gotti135,“corresponde ao núcleo 

material do princípio da dignidade da pessoa humana e corporifica o conjunto de 

prestações fáticas básicas para uma vida digna“. 

Barcellos136 define o mínimo existencial como “um elemento constitucional 

essencial, pelo qual se deve garantir um conjunto de necessidades básicas do indivíduo“. 

                                                           
135 GOTTI, Alessandra. Direitos sociais: fundamentos, regime jurídico, implementação e aferição de 
resultados. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 74. 
136 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. O princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 126 e p. 258. 
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Concebendo-o como um núcleo irredutível do princípio da dignidade da pessoa humana, 

que envolveria a educação fundamental, a saúde básica, a assistência aos desamparados 

e o acesso à justiça.   

Ricardo Lobo Torres137, propõe a seguinte definição ao mínimo existencial: 

“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“. 

Rawls138 concebe um modelo de justiça no qual os homens estabelecem um 

contrato social e desconhecem qual será sua posição na sociedade, o chamado “véu da 

ignorância”, determinando princípios básicos para o funcionamento da sociedade e da 

distribuição de bens. Para ele, os princípios básicos de justiça são: que todas as pessoas 

possuem o mesmo sistema de direitos e liberdade e o princípio da diferença, que prevê 

que apenas é possível alterar o esquema de liberdades para beneficiar os menos 

favorecidos, dependendo da atuação legislativa para ser efetivado. 

Para o autor, o mínimo existencial não guarda semelhança com o princípio da 

diferença, constitui, antes, um elemento essencial, que não depende da lei, ao contrário 

do princípio da diferença. Define, pois, o mínimo existencial, como um princípio 

constitucional que não está contido nos descritos princípios básicos de justiça.  

Paulo Gilberto Cogo Leivas139, entende que a definição mais completa do 

mínimo existencial fora formulada por Corinna Treisch, qual seja: 

 

“O mínimo existencial é a parte do consumo corrente de cada ser humano, seja 
criança ou adulto, que é necessário para a conservação de uma vida humana 
digna, o que compreende a existência de vida física, como a alimentação, 

                                                           
137 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. Vol. III. Os Direitos 
Humanos e a Tributação – Imunidades e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 114.  
138 RAWLS, John. Liberalismo Político. México: Fundo de Cultura Econômica. 1995. p. 47/48. 
139 LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo. Teoria dos direitos fundamentais sociais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006. p. 205.  
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vestuário, moradia, assistência de saúde, etc. (mínimo existencial físico) e a 
necessidade espiritual-cultural, como educação, sociabilidade, etc.”  

 

Reforçando a ideia da existência de um núcleo mínimo de prestações que 

devem ser priorizadas pelo Estado, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

da ONU expõe no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 

sem artigo 2º, parágrafo 1º140, o dever de respeito ao núcleo essencial dos direitos, o 

minimum core obligation.  

Nesse sentido, Canotilho141, ao tratar dos problemas específicos na proteção 

dos direitos econômicos, sociais e culturais, afirma que todos têm um direito fundamental 

a um núcleo básico de direitos sociais (minimum core of economic and social rights) e, 

caso o Estado não os garanta, deve ser considerado como infrator das obrigações sociais 

impostas pela constituição e documentos internacionais: 

Relativamente aos direitos, liberdades e garantias, a Constituição portuguesa 
garante e protege um núcleo essencial destes direitos contra leis restritivas 
(núcleo essencial como reduto último de defesa). Coloca-se também o problema 
de saber se os direitos económicos, sociais e culturais exigem a garantia de um 
núcleo essencial como condição do mínimo de existência (núcleo essencial com 
standard mínimo). Das várias normas sociais, económicas e culturais é possível 
deduzir-se um princípio jurídico estruturante de toda a ordem económico-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 se deve considerar infrator 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.    

 

                                                           
140 Artigo 2.º - 1. Cada um dos Estados Partes no presente Pacto compromete-se a agir, quer com o seu 
próprio esforço, quer com a assistência e cooperação internacionais, especialmente nos planos econômico 
e técnico, no máximo dos seus recursos disponíveis, de modo a assegurar progressivamente o pleno 
exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto por todos os meios apropriados, incluindo em 
particular por meio de medidas legislativas. 
141 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2008. p. 518. 
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Silva142, descreve existir um duplo aspecto do mínimo existencial, que 

seriam: 

 “1) proteção negativa contra a incidência tributária sobre os direitos sociais 
mínimos de todas as pessoas; e 2) proteção positiva representada pela entrega de 
prestações estatais materiais aos menos favorecidos. Já os direitos sociais 
máximos devem ser exercidos a partir do processo democrático, por meio da 
cidadania reivindicatória e da prática orçamentária”. 

 

A discussão doutrinária acerca do conteúdo do mínimo existencial ainda é 

incipiente. Nessa esteira, a dificuldade de delimitação de conceitos acaba por ensejar a 

utilização das expressões mínimo existencial e mínimo vital como sinônimas.  

Nessa linha, Schlucking143 se posiciona pela identidade desses conceitos e 

situa o mínimo existencial como uma subclasse dos direitos sociais propriamente ditos. 

Da mesma forma, Nunes Junior concebe o mínimo existencial e o mínimo vital como 

equivalentes. 

No entanto, entende-se que assiste razão ao que entendem Streck e 

Figueiredo144, segundo os quais o mínimo vital está relacionado à garantia da vida 

humana, sem envolver necessariamente a questão da sobrevivência em condições dignas, 

aspecto que se refere ao mínimo existencial. 

Depreende-se assim, que o mínimo existencial não se resume apenas ao 

mínimo ou o essencial para se viver. Ou seja, a compreensão de seu conteúdo vai mais 

além da questão da preservação da vida, envolvendo outros aspectos que determinam a 

necessidade de reconhecimento da dignidade inerente à condição humana.  

                                                           
142 SILVA, S. A. Direitos sociais: leis orçamentárias como instrumento de implementação. Curitiba: Juruá, 
2007, pág. 184. 
143 SCHLUCKING, Marinalva de Castro Calabrich. A proteção constitucional do mínimo imune. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2009, p. 203. 
144 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial 
e direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang. TIMM, Luciano Benetti (org.). 
Direitos Fundamentais: orçamento e reserva do possível. 2. ed.  Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2010, p. 63. 
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Expostos esses argumentos, pode-se inferir que o mínimo existencial é 

constituído pelas condições materiais básicas para a existência digna, correspondendo a 

uma fração nuclear da dignidade da pessoa humana, à qual deve ser reconhecida eficácia 

jurídica. 

O mínimo existencial, pela sua própria natureza e pelos seus objetivos, não 

pode ser considerado uma categoria fechada e aplicável a todas as sociedades, pois as 

necessidades variam de lugar para lugar. O que leva, Silva145,  a afirmar que o “mínimo 

existencial não é uma categoria universal, variando de lugar para lugar e até dentro do 

mesmo país”.  

Feitas essas considerações, impende destacar a importância da teoria dos 

princípios para a exata compreensão do mínimo existencial. Já que o sistema jurídico, que 

tem por escopo regular a vida em sociedade, é definido como uma ordem teleológica de 

princípios em que os valores maiores de um povo serão determinantes para a solução de 

conflitos. No dizer de Canaris146: 

 

Na descoberta do sistema teleológico, não se pode ficar pelas “decisões de 
conflitos“ e dos valores singulares, antes se devendo avançar até os valores 
fundamentais mais profundos, portanto até aos princípios gerais duma ordem 
jurídica; trata-se, assim, de apurar, por detrás da lei e da ratio legis, a ratio iuris 
determinante. Pois só assim podem os valores singulares libertar-se do seu 
isolamento aparente e reconduzir-se à procurada conexão “orgânica“ e só assim 
se obtém aquele grau de generalização sobre o qual a unidade da ordem jurídica 
se torna perceptível.  O sistema deixa-se, assim, definir como uma ordem 
axiológica ou teleológica de princípios gerais de Direito, na qual o elemento de 
adequação valorativa se dirige mais à característica de ordem teleológica e o da 
unidade interna à característica dos princípios gerais. 

 

Com efeito, o mínimo existencial encontra-se implícito no caráter orientador 

                                                           
145 SILVA, S. A. Direitos sociais: leis orçamentárias como instrumento de implementação. Curitiba: Juruá, 
2007. p. 184.  
146 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Trad. 
A. Menezes Cordeiro. 2. ed. Lisboa: Calouste Gulbekian, 1996, p.76-78. 
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do princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que exige a garantia dos 

meios que satisfaçam as condições mínimas de vivência digna para os indivíduos. Busca 

assim, estabelecer uma categoria de direitos imprescindíveis à uma existência humana 

digna. 

 

4.2 A TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL 

 

Com relação à aplicabilidade das normas definidoras de direitos fundamentais 

e, consequentemente, do respeito ao mínimo existencial, parte da doutrina tem defendido, 

como meio de limitação aos deveres estatais de promover prestações (notadamente os 

direitos sociais), a construção dogmática da reserva do possível. 

Pode-se afirmar que a reserva do possível, gradativamente, foi sendo 

considerada cada vez mais relevante no campo da concretização dos direitos sociais, 

principalmente por conta do nítido aspecto prestacional e do consequente impacto 

econômico dessa categoria de direitos nas contas públicas. 

Nessa esteira é o entendimento de Olsen147: 

 

Estes direitos aliás, como todo direito fundamental que tem uma dimensão 
prestacional a ser observada pelos poderes públicos, ainda que exclusivamente 
de proteção prevêem a realização de condutas materiais pelo Estado, como 
educação, saúde, previdência. Significa dizer que a obrigação prevista na norma 
depende de uma atividade a ser prestada pelo Estado que, intervindo no mundo 
dos fatos, altere-o, fornecendo bens jurídicos antes inexistentes para o titular 
daquele direito. Nestas condições, a dimensão fática de viabilidade de realização 
do direito assume uma importância especial. 

 

                                                           
147 OLSEN, Ana Carolina Lopes. Direitos fundamentais sociais: efetividade frente à reserva do possível. 
Curitiba: Juruá, 2008, p. 201. 
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Atualmente, no que diz respeito à reserva do possível, tem-se discutido, 

dentre outros aspectos, aquele que se refere à capacidade limitada do Poder Público de 

prover todas as necessidades da coletividade, seja no campo da saúde, da segurança 

pública, na área educacional ou em qualquer outra esfera no qual o Estado seja obrigado 

por imposição constitucional de desempenhar atividades ou serviços para a promoção do 

bem comum. 

Sabe-se que a construção teórica da reserva do possível é procedente da 

Alemanha, no começo dos anos de 1970. Com base nessa teoria, a efetividade dos direitos 

sociais a prestações materiais ficaria dependente da capacidade financeira do Estado. 

Nessa esteira, afirmam os autores Dimoulis e Martins148, que:  

“A figura da reserva do possível (Vorbehalt des Möglichen) nasceu na decisão 
Numerus clausus do TCF alemão, que avaliava uma intervenção estatal na 
liberdade profissional de candidatos ao curso de medicina de uma universidade 
pública alemã. Tratava-se de uma redução de posição jurídica individual 
provocada por mudança legislativa, e não de problema de direitos sociais”.  

 

A partir desta informação, o Tribunal Constitucional da Alemanha 

desenvolveu diferentes jurisprudências com o entendimento de que a prestação reclamada 

precisa obedecer àquilo que o sujeito pode, razoavelmente, determinar da sociedade.149  

No entendimento de Dimoulis e Martins150, a reserva do possível não pode 

ser utilizada no ordenamento jurídico brasileiro como critério limitador da aplicabilidade 

dos direitos sociais. Para tanto, elencam algumas razões, a saber: 1) não há como se 

determinar objetivamente o termo “possível” no que tange à atuação estatal, tendo em 

                                                           
148 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. p. 98. 
149 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial 
e direito à saúde: algumas aproximações. Direitos Fundamentais e Justiça, Porto Alegre, ano 1, n. 1, p. 171-
193, out /dez. 2007. 
150 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. p. 99 e 100. 
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vista que existem várias medidas que podem ser adotadas (reorganização de prioridades 

orçamentárias, racionalização de despesas etc.) para tornar possível uma prestação 

hipotética. Justificam, ainda, que a possibilidade de o Estado recorrer a tais medidas 

demonstra que a suposta impossibilidade de cumprir um dever prestacional indica apenas 

ausência de vontade política; 2) a declaração de inconstitucionalidade das escolhas 

orçamentárias e das políticas públicas apenas deve ocorrer se houver critério para tanto, 

baseando-se na identificação de prioridades constitucionalmente estabelecidas. E como 

tais prioridades são raríssimas nas Constituições e não há hierarquia de valor dos direitos 

fundamentais, falta, em regra, base normativa ao Judiciário para estabelecer a prioridade 

de certo direito; 3) a impossibilidade do Estado em atender demandas que envolvam 

despesas aos cofres públicos não pode servir como limite constitucional ao dever de 

concretizar um direito social. 

Seguindo o mesmo entendimento, Krell151, ao realizar estudo a respeito da 

justiciabilidade dos direitos sociais, acabou fazendo uma crítica no que se refere à 

transposição do conceito de reserva do possível da jurisprudência e doutrina alemãs para 

a realidade constitucional brasileira, que por sua vez têm características tanto normativas 

quanto socioeconômicas bastante distintas, tecendo as seguintes considerações a respeito: 

Parece difícil que um ente público não possa conseguir ‘justificar’ sua omissão 
social perante critérios de política monetária, estabilidade, contenção de gastos, 
as exigências financeiras dos diferentes órgãos (Assembléias Legislativas, 
Tribunais de Justiça, Tribunais de Contas, etc.). Resta observar que não se trata 
definitivamente de ‘conferir certo caráter messiânico ao texto constitucional’, 
mas simplesmente de levá-lo a sério. 

 (...) Pensando bem, o condicionamento da realização de direitos econômicos, 
sociais e culturais à existência de ‘caixas cheios’ do Estado significa reduzir a 
sua eficácia a zero; a subordinação aos ‘condicionantes econômicos’ relativiza 
sua universalidade, condenando-os a serem considerados ‘direitos de segunda 
categoria’. Num país com um dos piores quadros de redistribuição de renda do 
mundo, o conceito da ‘redistribuição’ (Umverteilung) de recursos ganha uma 
dimensão completamente diferente. 

                                                           
151 KRELL, A. J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um 
direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002. p. 53 e 54 
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Toda essa celeuma acerca da limitação dos direitos sociais resulta em uma 

importância cada vez maior da atuação do Poder Judiciário na efetivação dos direitos 

sociais, considerando as possibilidades de pretensões resistidas pelo Poder Executivo, no 

que diz respeito ao exercício de direitos sociais garantidos constitucionalmente. Aliado 

ao fato de que ao se tratar da utilização da reserva do possível no intuito de limitar o 

exercício de determinado direito social, há de se considerar a possibilidade de 

relativização daquela, tendo em vista que alguns direitos sociais, ponderando-se os bens 

envolvidos no caso concreto, garantem a vida e integridade física dos indivíduos. 

No que se refere ao papel do Judiciário, é preciso, ainda, destacar, conforme 

ensina Sarlet152, a necessidade de cautela e responsabilidade, em cada decisão, seja ao 

conceder ou negar certa prestação de direito. 

Considerando que, no caso brasileiro, assim como de várias constituições 

estrangeiras atuais, a dignidade da pessoa humana tornou-se o princípio fundante da 

ordem jurídica e a finalidade primordial dos Estados, pode-se dizer, de forma geral, que 

a reserva do possível e o respeito ao mínimo existencial podem coexistir, no entanto, no 

sentido de modular a intensidade dos direitos envolvidos, jamais de limitá-los aquém do 

núcleo essencial, sob pena de ocorrer um esvaziamento gradual do conteúdo promotor da 

dignidade humana, explícitos nas categorias de direitos fundamentais que impõem uma 

ação prestacional do Estado. Pois, o status jurídico conferido ao princípio da dignidade 

da pessoa humana também impõe a observância deste pelo intérprete. 

                                                           
152 SARLET, Ingo Wolfgang, FIGUEIREDO. Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial 
e direito à saúde: algumas aproximações. Revista da Defensoria Pública. São Paulo. V. 1. P. 179-234. Jul. 
2008. 
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Não é outro o entendimento de Barcellos153, ao aduzir que: 

“No plano jurídico, e considerando especificamente a realidade brasileira a partir 
da Constituição de 1988, a dignidade da pessoa humana tornou-se o princípio 
fundante da ordem jurídica e a finalidade principal do Estado (Capítulo VI), com 
todas as consequências hermenêuticas que esse status jurídico confere ao 
princípio”. 

 

Com efeito, a principal preocupação do aplicador do direito deve ser a 

identificação da área de proteção de cada direito e, consequentemente a do seu núcleo 

essencial, ao invés de empreender esforços para a aplicação da teoria da reserva do 

possível. 

Cambi154destaca que a teoria do mínimo existencial surgiu com a finalidade 

de proporcionar a proteção dos indivíduos por meio da efetivação de uma parcela das 

garantias constitucionais, que buscam conferir ao ser humano uma vida com dignidade, 

frente ao descaso do Poder Público para com as necessidades mais urgentes dos cidadãos. 

Torres155 destaca que o fundamento do mínimo existencial tem caráter pré-

constitucional, fundamentando-se nas ideias de liberdade, de igualdade, da justiça e na 

dignidade humana, ligando-se, ainda, à ideia de condições materiais mínimas para uma 

vida digna. Desse ponto de vista, refere ainda, que a teoria do mínimo existencial é um 

subsistema da teoria dos direitos fundamentais, caracterizando-se por ser normativa, 

interpretativa e dogmática. Explica-se: normativa, devido ao fato que não se importa com 

a explicação de fenômenos, mas com a concretização, a eficácia e a validade do mínimo 

existencial. Já no que se refere ao aspecto interpretativo, projeta consequências sobre a 

                                                           
153 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 248 e 249. 
154 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: Direitos fundamentais, políticas 
públicas e protagonismo judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 
155 TORRES, Ricardo Lobo, Direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 09 e 28. 
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interpretação dos direitos fundamentais. Por fim, no que diz respeito à dogmática explica-

se porque busca concretizar os direitos fundamentais a partir de suas fontes legislativas e 

jurisprudenciais. 

Freire Júnior156considera a reserva do possível sob dois aspectos, quais sejam: 

o fático e o jurídico. Desse modo, no que diz respeito ao aspecto fático, a reserva do 

possível coliga que existe um limite de possibilidades materiais para determinados 

direitos. Já no que se refere ao aspecto jurídico, existe a necessidade de prévia dotação 

orçamentária como empecilho ao cumprimento de uma decisão judicial a respeito de 

políticas públicas. 

Do exposto, depreende-se que a teoria da reserva do possível busca evidenciar 

que em determinadas situações existe um limite de possibilidades materiais para a 

concretização de direitos, independentemente da previsão legal. No entanto, a busca pela 

aplicação desta, conforme já mencionado, não pode ser o objetivo principal do aplicador 

do direito. 

Olsen,157 destaca que a reserva do possível é uma condição de realidade, que 

por sua vez determina a submissão dos direitos fundamentais prestacionais à existência 

de recursos financeiros, servindo para impedir que os interessados exigissem do Estado 

prestações impossíveis como no caso de fornecimento de medicamento para a cura de 

doença incurável. Já no que se refere à existência de recursos materiais, pode-se dizer que 

a reserva do possível impediria a exigência de prestações quando não existisse 

disponibilidade fática (do bem, ou dos meios necessários à sua realização) ou jurídica 

                                                           
156 FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. O controle judicial de políticas públicas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. 
157 OLSEN, Ana Carolina Lopes. Direitos fundamentais sociais: efetividade frente à reserva do possível. 
Curitiba: Juruá, 2008, p. 212, p. 204 e 205. 
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(possibilidade jurídica, incluída a capacidade de dispor) dos recursos para sua efetivação. 

Acrescentando, ainda, que:  

Logo, há que se diferenciar entre o que não é possível porque não há, 
comprovadamente, meios suficientes, mesmo depois de atendidas as normas 
constitucionais que determinam alocação de recursos, e o que não é possível 
porque os meios suficientes foram alocados para outras prioridades. [...] Para 
tanto, a própria Constituição fornece parâmetros, a serem respeitados, como já 
analisado. Uma escolha alocativa de recursos, dentro da chamada 
discricionariedade administrativa, deverá sempre respeitar os mínimos já fixados 
na Constituição, bem como as prioridades por ela enumeradas. Não se trata de 
aprisionar as decisões políticas, mas condicioná-las em conformidade com os 
valores presentes como um todo na sociedade – e neste diapasão, todos os 
direitos fundamentais merecem satisfação. 158 

 

No entanto, há de se levar em conta o ensinamento de Barcellos159, segundo 

a qual é preciso considerar que de nada adianta haver previsão constitucional para garantia 

dos direitos se por algum motivo não houver recursos para custear as despesas que a 

prestação exige. 

Sob o prisma dos limites à intervenção judicial, já foram mencionados os 

conceitos de reserva do possível fática, definida como a ausência de recursos financeiros 

e o de reserva do possível jurídica, que seria a suposta impossibilidade de alteração da 

legislação orçamentária. Entretanto, tais conceitos carecem de uma objetividade maior, o 

que impõe um necessário aprofundamento em seus conteúdos, uma vez que a ausência de 

recursos financeiros não pode ser extraída pura e simplesmente da inexistência de 

previsão de recursos orçamentários. Além do que, refletem uma intervenção no âmbito 

de proteção dos direitos fundamentais e que, não raras vezes, são injustificáveis, pois vão 

muito além do núcleo essencial do direito, desfigurando-o por completo ou reduzindo-lhe 

a mera disposição constitucional inócua.   

                                                           
158 OLSEN, Ana Carolina Lopes. Direitos fundamentais sociais: efetividade frente à reserva do possível. 
Curitiba: Juruá, 2008, p. 210. 
159 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana.Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p.236. 
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Não há como negar que a concretização de direitos fundamentais sociais, 

garantidos implícita ou explicitamente pelo texto constitucional, mas atualmente 

inexistentes ou capengas, constitui pressuposto fundamental para a existência da 

democracia e da liberdade, de modo que o tema em questão é um dos mais relevantes 

para a construção de uma sociedade em que todos tenham oportunidades iguais para o 

livre desenvolvimento da personalidade160, uma vez que este guarda íntima relação com 

a proteção da dignidade humana. 

Explica-se, ainda, que a reserva do possível fática é um conceito bastante 

complexo e tem sido alegada indiscriminadamente pelo Poder Público para se furtar à 

implementação de direitos fundamentais, principalmente pelo fato de não existirem, 

ainda, critérios objetivos para delimitá-la.  

Com isso, torna-se imprescindível a tentativa de trazer mais objetividade aos 

conceitos envolvidos na concretização de direitos fundamentais sociais, buscando-se 

identificar ao menos alguns parâmetros que guiem o Poder Executivo na implantação de 

políticas públicas, assim como o legislador e o intérprete/aplicador dos direitos em 

questão, no sentido de conferir cada vez mais a concretização dos direitos fundamentais 

consagrados pelo legislador constituinte, respeitando-se, inclusive, os princípios da 

implementação progressiva e o da vedação ao retrocesso social. Não sendo cabível a 

invocação pelo Estado, salvo a ocorrência de justo motivo objetivamente demonstrado, 

da reserva do possível, com o escopo de exonerar-se do cumprimento das determinações 

constitucionais no que tange aos direitos fundamentais sociais.  

 

                                                           
160 De acordo com a doutrina alemã, não se pode garantir uma vida com dignidade à pessoa humana se não 
lhe é facultado o desenvolvimento de sua personalidade de forma livre e autônoma. 
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4.3 FUNDAMENTOS DO DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL 

 

4.3.1 A Questão dos Direitos Sociais à Luz do Mínimo Existencial: Possibilidades e 

Limites, núcleo essencial dos direitos fundamentais. 

Tendo em vista a inserção da dignidade da pessoa humana no 

constitucionalismo contemporâneo como princípio norteador e estruturante da 

organização do Estado e, ainda, considerando que os direitos sociais buscam promover a 

igualdade material, com a consequente promoção da dignidade humana, faz-se necessário 

o estudo da dignidade da pessoa humana à luz da discussão sobre os direitos fundamentais 

sociais, em especial no que diz respeito ao mínimo existencial, enquanto conjunto de 

prestações que garantem uma vida digna. 

Conforme já discutido, os direitos sociais fundamentais dependem, em regra, 

de prestações positivas proporcionadas pelo Estado, o que normalmente, exigirá o 

emprego de recursos públicos e a possibilidade de que o ente público alegue, ante a não 

concretização do direito em questão, a insuficiência de recursos financeiros. No entanto, 

deve-se ter em conta que ao não implementar, ao menos uma parcela de cada direito 

fundamental social, imprescindíveis para garantir uma vida digna aos indivíduos, corre-

se o risco de anular completamente os direitos e garantias constitucionalmente 

consagrados. Criando-se um distanciamento entre a Constituição, compreendida como lei 

máxima de determinado povo, e a realidade experimentada por este, evidenciando a 

existência de uma crise de valores ou, no mínimo uma incongruência entre a constituição, 

enquanto documento formal e a vontade de seus cidadãos.  
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Sobre essa dissonância entre a constituição formal e a material, Pablo Lucas 

Verdú161, analisando a relação entre o sentimento constitucional e os valores 

constitucionais afirma que se a constituição formal não se coaduna com a constituição 

material, está-se na iminência de uma revolução para substituir a ordem atual “...pois, 

quando se diz que uma Constituição não suscita adesão, sente-se falta do sentimento 

constitucional, sendo substituído por outro...”, destacando, ainda, que “todo governo e 

toda Constituição resultam de forças e tendências que impulsionam os homens a reunir-

se em comunidades organizadas e a dirigir seus esforços a um fim comum”162. 

Nesse sentido, também afirma que o sentimento constitucional, além de servir 

como base para a verificação da aprovação em relação ao ordenamento jurídico, possui 

uma função preventiva na medida que impõe obstáculos ou impede a violação ao Direito, 

bem como suscita adesão à ordem jurídica instituída e serve como fonte do próprio 

Direito163. 

Coadunando-se, inclusive, com o entendimento de Bénoit,164 de que: “as 

liberdades não nascem senão de uma vontade, elas não duram senão enquanto subsiste a 

vontade de as manter”. Assim, os direitos fundamentais não podem ser compreendidos 

como frutos derivados da estrutura Estatal, mas sim da vontade de todos. Ou seja, se os 

próprios indivíduos aceitam relevar a dignidade humana na atuação estatal, com o 

consequente desrespeito aos direitos fundamentais, tal fato sugere a existência uma crise 

                                                           
161 VERDÚ, Pablo Lucas. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir constitucional 
como modo de integração política; tradução e prefácio Agassiz Almeida Filho. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2006, p. 141.  
162  VERDÚ, Pablo Lucas. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir constitucional 
como modo de integração política; tradução e prefácio Agassiz Almeida Filho. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2006. p. 77. 
163 VERDÚ, Pablo Lucas. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir constitucional 
como modo de integração política; tradução e prefácio Agassiz Almeida Filho. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2006. p. 69. 
164 BÉNOIT, Francis Paul. Les conditions d‘ existence des libertes. Paris: La documentation française, 
1985, p. 21 (tradução livre do autor). 
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que levará a um retrocesso no que diz respeito à promoção e preservação da dignidade 

humana. Com isso, é impossível conceber um sistema jurídico centrado na dignidade da 

pessoa humana e que admita a possibilidade de não concretização dos direitos 

fundamentais, ao menos de seu núcleo essencial. O contrário seria reconhecer que o atual 

modelo está por acabar, sendo imposto à dignidade humana um condicionamento a outros 

fatores, um nível inferior ou menos importante nas ordens constitucionais.    

Com efeito, a possibilidade de admitir um sistema jurídico no qual a 

dignidade da pessoa humana não seja o centro, é admitir e consagrar o retrocesso que 

levará à exclusão e exacerbação das diferenças sociais. 

Retomando o pensamento de Pablo Lucas Verdú165, o autor afirma ainda, que: 

 “...a fissura entre o Direito Constitucional e a realidade constitucional não só 
implica um abismo entre a normatividade e a normalidade. Supõe, além disso, 
uma defeituosa interiorização do desenvolvimento constitucional pelo cidadão, 
de sorte que pode ameaçar o Estado enquanto processo vital básico”. 

 

Assim, afastar-se da perseguição pela concretização dos direitos 

fundamentais sociais é admitir, ao contrário do que impõe o desenvolvimento da teoria 

dos direitos fundamentais, que o ser humano não detém uma dignidade única, cujo 

conteúdo impõe uma atuação estatal (positiva ou de uma omissão), no intuito de promover 

o livre desenvolvimento da personalidade. Além do que, admite-se a falência da ordem 

constitucional vigente, uma vez que a maioria das ordens constitucionais atuais estão 

                                                           
165 VERDÚ, Pablo Lucas. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir constitucional 
como modo de integração política; tradução e prefácio Agassiz Almeida Filho. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2006. p.137. 
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impregnadas pelo princípio da dignidade, reconhecendo ao homem uma condição 

especial. 

Com efeito, considerando que a dignidade da pessoa humana se encontra no 

centro da ordem jurídica brasileira, como valor supremo, uma vez que concebe a 

valorização da pessoa humana como sendo razão fundamental para a estrutura de 

organização do Estado e para o Direito, distanciar-se da dignidade humana enquanto 

fundamento sistêmico seria estabelecer um abismo insuperável entre a constituição 

formal e a material.  

Por outro lado, há de se fazer referência à possibilidade/necessidade de 

ocorrência de limitação dos direitos fundamentais, bem como de colisão entre eles. Com 

isso, afirma Dimoulis166 que:  

“A referência genérica a conflitos envolvendo direitos fundamentais impõe dois 
esclarecimentos. Primeiro devemos fazer uma distinção segundo o tipo do 
conflito. Muitas vezes há um conflito direto entre titulares de direitos, como no 
caso da colisão entre a liberdade de imprensa e o direito à intimidade. Por outro 
lado, a doutrina afirma que o conflito pode também ocorrer entre um direito 
fundamental e um interesse geral constitucionalmente tutelado, como são a 
segurança pública, a proteção ambiental etc. Pode haver também um conflito 
entre um direito fundamental e um interesse (pelo menos em primeira linha) 
“estatal em sentido estrito”, como a proteção da imagem e a capacidade 
funcional dos órgãos estatais, a tributação etc.” 

 

Leciona, ainda, o aludido autor, que utilizando o critério do tipo de limitação, 

chega-se à diferenciação entre limitações genéricas e casuísticas. No caso da primeira, a 

limitação é imposta através de uma norma geral, independente da ocorrência de conflito 

concreto. Enquanto a segunda apenas é permitida quando há a ocorrência de um conflito 

                                                           
166 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2014, p. 131. 
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concreto envolvendo dois bens jurídicos, necessitando de uma decisão da Administração 

Pública ou do Poder Judiciário acerca da prevalência de um ou de outro direito em 

questão. 

Tais pressupostos visam a fornecer elementos que auxiliem, sob o ponto de 

vista jurídico-dogmático, a verificação se houve ou não violação a determinada norma 

definidora de direito fundamental, considerando uma ação ou omissão estatal. 

Tendo em vista que os direitos fundamentais buscam regular situações 

ocorridas no seio da sociedade, dada sua reconhecida complexidade, considerando as 

diversas variáveis atuantes, torna-se imprescindível identificar a denominada área de 

regulamentação, ou seja, o tema tratado pelo legislador constituinte, bem como da sua 

área de proteção. Este último aspecto mais relevante para o presente estudo, 

compreendida como a área de efetiva proteção dentro da situação regulada pelo 

constituinte.  

Com efeito, se o comportamento ou a situação social específica não fizerem 

parte da área de proteção do direito fundamental a atuação do Estado não é passível de se 

submeter ao processo de justificação constitucional que deve ser aplicado em caso de 

restrição ou limitação, sendo importantíssimo que, em caso de conflito, a identificação 

dos limites da área de proteção efetiva do direito seja realizada, como forma de saber se 

o titular de um direito constitucionalmente regulamentado está protegido ou não na 

situação enfrentada na realidade social. Cabendo, pois, a análise das formas de exercício 

do direito em questão. 

No caso dos direitos sociais, é sabido que a possibilidade de abstenção estatal, 

levando-se em conta a própria natureza jurídica daqueles, é mais restrita, pois se tratam 
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de direitos que impõem, em regra, uma obrigação ao Estado, limitando-se, assim, tal 

possibilidade de abstenção ou limitação. 

Os questionamentos jurídicos acerca da validade ou não de determinada 

intervenção estatal no âmbito dos direitos fundamentais ganham intensidade e relevância 

a partir do momento em que se verifica a ocorrência da intervenção na área de proteção 

do direito. Já que existem formas reconhecidamente legais de limitação/intervenção 

estatal na área de proteção dos direitos fundamentais. No entanto, procura-se evidenciar 

justamente a intervenção proibida no âmbito dos direitos fundamentais sociais e, 

principalmente, a omissão estatal, ou seja, a intervenção definida como aquela que 

inviabilize o exercício de um comportamento relacionado a um direito fundamental, 

bastando que a ação ou omissão estatal impeça parcialmente a prática de um 

comportamento abrangido pela área de proteção de um direito fundamental social para se 

confirmar a intervenção.  

A intervenção na área de proteção do direito fundamental, segundo a doutrina 

alemã, amplamente utilizada no Brasil, será permitida quando o comportamento atingido 

não se situar na área de proteção do respectivo direito, bem como quando a própria 

Constituição estabelecer a possibilidade de intervenção através de norma 

infraconstitucional. Assim, se não ocorrer ao menos uma das situações descritas 

anteriormente, se estará diante de uma intervenção proibida. 

Dito isso, uma vez considerado o conteúdo essencial como o núcleo de um 

direito fundamental e, portanto, figurando este como limite dos limites, verifica-se que o 

conteúdo essencial veda qualquer tentativa de intervenção que vise suprimir, reduzir ou 

inviabilizar o exercício de um direito fundamental, exigindo-se para tanto a justificação 

constitucional da intervenção pretendida. 



107 
 

Com isso, vale destacar a importância da garantia dos direitos fundamentais, 

ao menos em uma parcela mínima, definida como núcleo essencial, bem como do mínimo 

existencial, através da garantia de um conjunto de direitos que promovam ao menos um 

patamar mínimo da dignidade humana. O conceito de mínimo existencial, na visão de 

Rocha167 fora desenvolvido “[...] para dar efetividade ao princípio da possibilidade digna, 

ou da dignidade da pessoa humana possível, a ser garantido pela sociedade e pelo Estado”. 

Feitas essas considerações, relevante citar o pensamento de Barcellos168, a 

seguir transcrito: 

Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), 
estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. 
Apenas depois de atingi-os é que se poderá discutir, relativamente aos recursos 
remanescentes, em que outros projetos se deverão investir. O mínimo 
existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades 
orçamentárias é capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível. 

 

Ainda, nessa esteira, Silva169 descreve um duplo aspecto do mínimo 

existencial, quais sejam: a proteção negativa contra a incidência tributária sobre os 

direitos sociais mínimos de todas as pessoas e a proteção positiva representada pela 

entrega de prestações estatais materiais aos menos favorecidos. Já os direitos sociais 

máximos devem ser exercidos a partir do processo democrático, por meio da cidadania 

reivindicatória e da prática orçamentária. Observa, ainda, que o mínimo existencial não é 

uma categoria universal, pois pode variar de lugar para lugar e até mesmo dentro do 

mesmo país, devido às possíveis realidades distintas encontradas.  

                                                           
167 ROCHA, C. L. A. O mínimo existencial e o princípio da reserva do possível In Revista Latino-americana 
de estudos constitucionais. N. 5. Jan/jun 2005. Del Rey: Belo Horizonte. p. 445. 
168 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008. p.246 
169 SILVA, S. A. Direitos sociais: leis orçamentárias como instrumento de implementação. Curitiba: Juruá, 
2007, p. 184. 
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Destaca-se o entendimento de Ávila170, que relaciona o mínimo existencial à 

capacidade contributiva de cada cidadão. Sugerindo que esta apenas se inicia “acima do 

limite das necessidades para a manutenção da vida“. Acrescentando, ainda, que os direitos 

fundamentais que são direta ou indiretamente influenciados pela tributação possuem uma 

função específica e, por isso, não podem ser violados no seu núcleo essencial. 

Outro aspecto que enseja preocupação diz respeito aos limites do 

reconhecimento de direitos implicitamente positivados, porquanto não encontram 

previsão direta no texto constitucional.  

Convém, nesse momento, tecer algumas considerações acerca do núcleo 

essencial, haja a vista a importância de se preservar a efetividade dos direitos sociais, uma 

vez que a concretização destes está intimamente relacionada com a produção real de 

efeitos da Constituição no ordenamento jurídico, da mesma forma no que diz respeito à 

percepção da sociedade com relação à validade das normas constitucionais.  

Canotilho171, acerca dos direitos constitucionais, concebe o núcleo essencial 

como “reduto último de defesa“, lecionando que a Constituição portuguesa garante e, 

portanto, protege um núcleo essencial relacionado àqueles direitos, contra leis que 

possam restringir-lhes o conteúdo. Referindo-se, ainda, ao princípio da salvaguarda do 

núcleo essencial existente na Constituição da República Portuguesa, relata que a ideia 

central deste é que existe um núcleo essencial dos direitos, liberdades e garantias que não 

pode ser violado. E, ainda, reforça que mesmo nos casos em que há autorização 

constitucional para que o legislador edite normas restritivas, deverá permanecer 

vinculado à proteção do núcleo essencial dos direitos restringidos. 

Nessa esteira, analisando o núcleo essencial como um limite à restrição dos 

                                                           
170 ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2004. 
171 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2008. p. 458 e 518. 
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direitos fundamentais, como proposto por Canotilho e outros autores, impende a 

apreciação, mesmo que sucinta, do que a doutrina alemã denominou de “limite dos 

limites“, consistente em previsões que visam a resguardar os direitos fundamentais contra 

a possibilidade de esvaziamento ou supressão de seu conteúdo. Pode-se afirmar, com isso, 

que o núcleo essencial se encontra inserido nesse rol de limites. 

A doutrina tem discutido, ainda, acerca do objeto da proteção do núcleo 

essencial, principalmente no que tange à hipótese de o direito subjetivo ser protegido pelo 

núcleo ou pela garantia objetiva. Assim, conforme relatado anteriormente, duas teorias 

buscam responder a essa indagação, quais sejam a teoria objetiva e a teoria subjetiva. A 

primeira defende que a proteção do núcleo essencial diz respeito à disposição normativa 

do direito fundamental, ou seja, deve ser protegida a garantia geral e abstrata prevista no 

texto normativo. Enquanto a segunda, entende que a proteção do núcleo essencial engloba 

o direito subjetivo do particular. Robert Alexy entende que, em que pese os problemas 

relacionados à proteção do núcleo essencial serem resolvidos de maneira mais fácil com 

o uso da teoria objetiva, a teoria subjetiva também deve ser adotada, tendo em vista o 

caráter de direitos individuais dos direitos fundamentais172. Tal escolha também é 

defendida por José Joaquim Gomes Canotilho173que, não obstante reconhecer a 

importância da teoria subjetiva para evitar o esgotamento de determinado direito 

subjetivo individual, reconhece que não há obstáculo à utilização da teoria objetiva. 

Posicionando-se contra a adoção unilateral de uma das teorias, já que conduzir o núcleo 

essencial de um direito à ponderação é demasiadamente perigoso. Além do que, optar 

pela teoria absoluta determinaria a desconsideração de defesa de outros direitos, 

liberdades e garantias, os quais são aptos para justificar a relativização de um direito 

                                                           
172 ALEXY, Robert. Direitos Fundamentais, Ponderação e Racionalidade. Tradução: Luís Afonso Heck. 
Revista de Direito Privado. São Paulo, n. 24, 2005, pag. 287 e 288. 
173 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2008. p. 459. 
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fundamental. 

Há, ainda, outra discussão doutrinária que busca responder se a proteção ao 

núcleo é absoluta ou relativa. Assim, para a teoria absoluta, o núcleo essencial, em 

nenhuma hipótese, poderia ser restringido. E sua fixação ou determinação seria feita de 

forma abstrata. É conhecida também como teoria do núcleo duro. Tal concepção 

determinaria qual conteúdo do direito já estaria protegido, ou seja, antes mesmo de se 

realizar qualquer ponderação relativa ao caso concreto. No entanto, essa ideia tem sofrido 

críticas justamente porque o núcleo abstrato não existe pronto, tampouco é uma fórmula 

acabada, além do que seria ilusório acreditar que o intérprete poderia conhecer tal 

conteúdo de forma prévia, nessa linha é o ensinamento de Barcellos174. Como 

consequência, é difícil sustentar que uma interpretação pode ser feita com uma norma 

cujo conteúdo já foi fornecido e tornado imutável, sem nem mesmo tomar conhecimento 

do caso concreto. 

De outro lado, a teoria relativa refere que o núcleo essencial será conhecido 

apenas após o processo de ponderação. Logo, o núcleo será conhecido mediante a análise 

do caso concreto, sem definição prévia e abstrata. A crítica que se faz contra a teoria 

relativa sugere que no processo de entrega do núcleo à ponderação poderá levá-lo ao 

esvaziamento de seu conteúdo, justamente aquilo que visa impedir. 

Canotilho175 posiciona-se contra a adoção exclusiva de uma das teorias, uma 

vez que conduzir o núcleo de determinado direito à ponderação é considerado perigoso.  

Em que pese o posicionamento de Canotilho, Sarmento176 entende que a 

escolha mais acertada é a da teoria relativa do núcleo essencial, tendo em vista que esta 

                                                           
174 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. Rio de Janeiro: 
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2002. 



111 
 

se adapta melhor às decisões constitucionais mais complexas. Já Ana Paula de 

Barcellos177 defende a possibilidade de construção dos sentidos de cada direito a partir da 

reflexão abstrata e com base em precedentes judiciais. Na concepção da mencionada 

autora, a consequência de tal adoção seria o surgimento de parâmetros, capazes de 

identificar os aspectos essenciais de cada direito, bem como as suas possibilidades de 

restrição. Relata, ainda, que tal esforço não criaria um núcleo duro e permanente, mas 

consistente e histórico, com certa proteção aos direitos fundamentais. 

Alexy178, defende a ideia de que existem direitos que nunca são afastados por 

razões superiores, pautando esse pensamento absoluto na teoria relativa, pois, em sua 

concepção, quanto mais se deixa de realizar um princípio, mais forte ele se torna. Ou seja, 

a força dos argumentos que justificam a sua não realização tem de aumentar à medida que 

aumenta a intervenção. Com isso, quanto maior uma intervenção em determinado direito, 

mais difícil será sua justificação. Percebe-se assim, que podem existir determinadas 

situações sob as quais nenhum princípio, em caso de conflito, terá preferência, ou seja, 

nenhum princípio oposto poderá intervir. Ressalta, ainda, citando Häberle, que essas 

condições definem o “núcleo da configuração privada da vida”. Entretanto, o caráter 

absoluto de sua proteção está intimamente ligado à relação entre os princípios, 

justificando então a proteção absoluta se basear na teoria relativa. Dessa forma, conclui o 

autor que o núcleo essencial dos direitos fundamentais não impõe limitação adicional 

alguma à ponderação, ao contrário, aquelas decorrem naturalmente de sua utilização. 

Alguns autores têm defendido a proteção do núcleo essencial, 

compreendendo este como parte do princípio da dignidade humana. Como Willis 
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Santiago Guerra Filho179, que sustenta que no núcleo essencial dos direitos fundamentais 

se encontra insculpida a própria dignidade humana, sugerindo que deve ser utilizado o 

princípio da proporcionalidade como critério balizador da aplicação das regras que 

versam sobre direitos fundamentais. Conforme se depreende do trecho a seguir 

reproduzido:  

“para resolver o grande dilema da interpretação constitucional, representado pelo 
conflito entre princípios constitucionais, aos quais se deve igual obediência, por 
ser mesma a posição que ocupam na hierarquia normativa, preconiza-se o 
recurso a um ‘princípio dos princípios’, o princípio da proporcionalidade, que 
determina a busca de uma ‘solução de compromisso’, na qual se respeita mais, 
em determinada situação, um dos princípios em conflito, procurando 
desrespeitar o mínimo o(s) outro(s), e jamais lhe(s) faltando totalmente com 
respeito, isto é, ferindo-lhe(s) seu ‘núcleo essencial’, onde se acha insculpida a 
dignidade da pessoa humana”. 

 

Assim também é o entendimento de D’Arbo180, expresso no trecho a seguir 

reproduzido: 

Assim o conceito de dignidade da pessoa humana e sua previsão como princípio 
fundamental fez surgir na doutrina pátria o direito fundamental a um mínimo 
existencial que, na verdade, vão além de pura e simplesmente assegurar a 
existência humana, mas, mais do que isso, visa assegurar uma existência digna, 
uma vida com dignidade, que é a aspiração de um estado democrático de direito. 

  

Nessa linha, conferir a natureza de princípio aos direitos fundamentais 

significa reconhecer a possibilidade de restrição (seja ela legislativa ou do conflito com 

outros princípios da mesma hierarquia). Assim, dependendo do juízo de ponderação 
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180 D’ARBO, Carla Pittelli Paschoeal. O princípio da legalidade e o direito à saúde. In: Revista da Escola 
Superior da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, v. 2, n. 1, jan/dez 2011. São Paulo: Procuradoria 
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realizado no caso concreto e em situações extremas pode, inclusive, ter seu conteúdo 

praticamente exaurido. Porém, não se admite esvaziá-lo de tal forma que a dignidade 

humana, contida nele, seja atingida. 

Tem-se, com isso, que a concreta mensuração das prestações vinculadas ao 

mínimo existencial deve se submeter a condicionantes socioeconômicos, haja vista a 

dependência que os direitos sociais possuem em relação à situação econômica, 

sujeitando-se inclusive, a variações ao longo do tempo. 

O esforço hermenêutico necessitaria voltar-se para o bom aproveitamento dos 

princípios e normas constitucionais fundamentais, não podendo se afastar dos direitos 

fundamentais ao ser humano. Deste modo, a reserva do possível não pode ser declarada 

para eximir o Estado de alcançar as necessidades fundamentais do homem (vida, saúde), 

ainda que precise instituir créditos suplementares ou refazer outras verbas orçamentárias, 

incumbindo-se ao Poder Judiciário determinar o cumprimento da ordem valorativa 

formada no texto constitucional. Pode-se, então, anular rubricas orçamentárias reservadas 

à publicidade estatal, para atender o direito à saúde, imprescindível à supervivência da 

espécie humana. Nesse contexto, o Poder Judiciário poderá determinar ao Executivo, no 

exercício da jurisdição, que cumpra as prestações públicas fundamentais estabelecidas na 

Constituição, para, a um só tempo, salvaguardar lesão ou ameaça de direito e impedir que 

o cidadão agonize à espera de um medicamento que lhe adapte existência digna181. 

Segundo Canotilho182, a limitação de recursos públicos constitui-se em um 

verdadeiro limite fático que impede a efetivação dos direitos sociais prestacionais. Deduz-

se, com isso, que o autor compreende a concretização desses direitos dentro de uma 
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“reserva do possível”, onde haveria o condicionamento de sua efetividade/concretização 

à existência de recursos econômicos.  

O que se apoiam na doutrina da reserva do possível consideram que é 

imprescindível que além de uma previsão legal para a prestação de determinados direitos, 

exista, ao mesmo tempo, recursos materiais disponíveis para sua satisfação, motivo pelo 

qual, em fase judicial, defendem que os juízes não teriam a atribuição funcional necessária 

para garantir a efetivação das prestações dos direitos sociais. 

Em entendimento próximo, Gustavo Amaral183 diz que na aplicação ao caso 

concreto, os juízes e tribunais, quando tiverem que decidir acerca da efetividade e eficácia 

das normas, devem fundamentar suas decisões admitindo o modo como os custos afetam 

a intensidade e consistência dos direitos, devendo examinar a competição de recursos, 

pois não se pode somente levar em consideração a escassez de recursos como único 

elemento de base na concretização dos direitos sociais, sendo necessário levar em 

consideração elementos éticos e políticos, para que então o Judiciário possa permitir a 

evolução das condições econômicas e sociais para beneficiar um maior número de 

pessoas. 

Em sentido contrário, Ana Paula de Barcellos184, por sua vez, destaca que o 

Judiciário deve determinar o fornecimento do mínimo existencial independentemente de 

qualquer coisa, por força das normas constitucionais sobre a dignidade da pessoa humana, 

eficácia simétrica ou positiva. Acrescenta ainda, que cabe também ao Poder Judiciário 

implementar as opções políticas juridicizadas que vierem a ser tomadas na matéria além 

                                                           
183 AMARAL, Gustavo. Escassez & Escolha: em busca de critérios Jurídicos para lidar coma escassez de 
recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
184 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana.Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p.274. 
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do mínimo existencial, na forma das leis editadas, além de zelar pela aplicação das outras 

modalidades de eficácia: negativa, interpretativa e proibitiva de retrocesso social. 

Por fim, a restrição de direitos fundamentais sociais somente se justifica 

quando não viola o núcleo essencial destes direitos. Pois é preciso considerar que mesmo 

existindo a limitação orçamentária do Estado, não cabe à Administração, por meio do 

poder discricionário, fazer escolhas no tocante à concretização ou não do mínimo 

existencial ou do núcleo essencial relacionado a determinado direito fundamental, uma 

vez que estes são considerados pilares da existência humana digna, razão pela qual não 

podem ser olvidados.  

Por outro lado, admitindo-se a possibilidade de real existência de limitações 

financeiras, é coerente, em certa medida, a aplicação da reserva do possível, no entanto, 

o respeitando-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais. No caso, deve-se priorizar 

as destinações orçamentárias para a promoção da dignidade humana, tendo em vista a 

imprescindibilidade da efetiva concretização dos direitos fundamentais sociais para a 

garantia de uma vida humana digna. 

 

4.3.2 O Princípio da Vedação ao Retrocesso em Matéria de Direitos Sociais 

 

De acordo com os ensinamentos de Mello185, princípio tem um sentido de 

comando nuclear de um sistema, exato fundamento dele, disposição fundamental que se 

irradia sobre diferentes normas para lhes compor o espírito, servindo, ainda, de parâmetro 

para sua perfeita compreensão e inteligência, justamente por determinar a lógica e a 

                                                           
185 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2004, p. 841 e 842. 
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racionalidade do sistema normativo, no que lhe atribui a tônica e lhe produz sentido 

harmônico. É o conhecimento dos princípios que possibilita a intelecção coerente das 

diferentes partes que compõem o sistema jurídico.  

Com a substituição do Estado Liberal pelo modelo de Estado Social, 

fortaleceu-se o entendimento de que as conquistas no âmbito dos direitos sociais não 

poderiam retroagir. Pois não teria sentido avançar na garantia de direitos fundamentais, 

compreendidos como essenciais à promoção da dignidade da pessoa humana, para após, 

reduzir-lhes o conteúdo ou até mesmo suprimi-los. 

 Significa dizer que houve um significativo desenvolvimento da ideia de 

que os direitos fundamentais sociais, assim como as liberdades públicas, não poderiam 

retroceder, pois estas sempre tendem a avançar. 

Segundo a doutrina de Ingo Sarlet186, os estudos acerca do princípio da 

proibição do retrocesso foram inicialmente desenvolvidos em Portugal e na Alemanha. 

 Na Alemanha o tema desenvolveu-se em torno da discussão a respeito da 

eficácia dos direitos fundamentais sociais, notadamente os de cunho prestacionais. 

Havendo manifestações que visavam proibir a supressão de leis que regulamentassem o 

exercício de direitos fundamentais sociais, em uma clara associação com a discussão 

sobre a crise do Estado Social. Por outro lado, em Portugal, desenvolveu-se o 

entendimento que, uma vez alcançado determinado grau de concretização com relação 

aos direitos aos direitos sociais e econômicos, este patamar passaria a constituir uma 

garantia institucional e um direito subjetivo do cidadão. Sendo considerados, portanto, 

inconstitucionais quaisquer tentativas no sentido de retroceder no conteúdo desses 

direitos. 

                                                           
186 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2007, p. 445. 
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Quando se trata da abordagem sobre o princípio da proibição do retrocesso, 

consagrado na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da 

Costa Rica)187, é preciso considerar que ele abrange dois aspectos: a) o comando para 

melhora da estrutura protetiva da pessoa humana (progressividade); e b) a vedação a 

medidas ilegítimas de natureza supressiva, redutora ou restritiva que alcancem posições 

jurídicas diretamente vinculadas aos direitos fundamentais no plano constitucional ou, 

ainda, no plano infraconstitucional após concretizadas, ou seja, depois de atingir 

determinado grau de realização. 

Na visão de Barroso188 é preciso considerar que a vedação do retrocesso, 

ainda que não seja uma ideia recente: 

Começa a ganhar curso na doutrina constitucional brasileira, que quer dizer, são 
ganhos sociais e econômicos, (que) após serem realizados, jamais poderão ser 
ceifados ou anulados, são garantia constitucional. Embora, ainda não esteja 
suficientemente difundido entre nós, tem encontrado crescente acolhida no 
âmbito da doutrina mais afinada com a concepção do Estado democrático de 
Direito, consagrada na Constituição Federal. 

 

O princípio da proibição do retrocesso social vem ao longo dos tempos sendo 

relacionado ao pensamento do constitucionalismo dirigente, que por sua vez estabelece 

ações futuras ao Estado e à sociedade, com a finalidade de promover o bem-estar social 

através dos direitos sociais e, com isso, reduzir as desigualdades. Por esse motivo é 

preciso que tanto a legislação como as decisões judiciais não abandonem os avanços que 

se deram ao longo desses anos de aplicação do direito constitucional com a finalidade de 

                                                           
187 Artigo 26. Desenvolvimento Progressivo. “Os Estados-Partes comprometem-se a adotar providência, 
tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a 
fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, 
sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, 
reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por 
outros meios apropriados”. O Pacto de São José da Costa Rica foi integrado ao sistema de direito positivo 
interno do Brasil pelo Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992. 
188 BARROSO, Luís Roberto. Direito Constitucional e a efetividade das normas. 5. ed. Rio de Janeiro, 
Renovar, 2001. p. 158-159. 
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concretizar os direitos fundamentais. 

Canotilho189 explica que o princípio da proibição do retrocesso social decorre 

do princípio da democracia econômica e social, impondo ao legislativo e ao executivo 

certas limitações no exercício da discricionariedade legislativa. Principalmente no sentido 

dos poderes constituídos, necessariamente, promoverem uma atividade econômica e 

social que tenha por objetivo a evolução para uma sociedade democrática, no intuito de 

se alcançar a justiça social. Ou seja, o reconhecimento dessa proteção aos direitos 

subjetivamente adquiridos constitui uma limitação jurídica ao legislador, ao mesmo 

tempo em que obriga o desenvolvimento e a busca de uma política alinhada com os 

direitos concretos. 

Nesse sentido, leciona Streck190 que a Constituição não tem apenas a 

incumbência de indicar o futuro, mas de proteger os direitos já incorporados ao 

patrimônio jurídico do cidadão. Afirmando ser possível, ainda, através da principiologia 

constitucional explícita ou implícita, combater as alterações legislativas propostas por 

maiorias políticas eventuais que busquem promover alterações que vão na contramão da 

orientação programática constitucional. 

O princípio da vedação do retrocesso encontra-se sujeito à relativização tendo 

em vista a necessidade de equilíbrio entre a segurança jurídica e a necessidade de 

realização de ajustes, pois não se pode esquecer que as modificações constitucionalmente 

legítimas vinculadas aos anseios da sociedade também visam à segurança, garantindo as 

condições necessárias a uma vida com dignidade.  

Desse modo pode-se dizer que, qualquer medida restritiva, para ser 

considerada legítima, vai sempre exigir proporcionalidade e razoabilidade entre a 

                                                           
189 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2008. p. 338 e 339. 
190 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do Direito. 4. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 53. 
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restrição legal à proteção da confiança individual e o objetivo normativo consistente na 

tutela da coletividade, nesse sentido afirma Sarlet191. 

Contudo torna-se importante destacar a visão de Barroso192 sobre o princípio 

da vedação ao retrocesso social: 

Por este princípio, que não é expresso, mas decorre do sistema jurídico-
constitucional, entende-se que se uma lei, ao regulamentar um mandamento 
constitucional, instituir determinado direito, ele se incorpora ao patrimônio 
jurídico da cidadania e não pode ser arbitrariamente suprimido. Nessa ordem de 
ideias, uma lei posterior não pode extinguir um direito ou garantia, 
especialmente os de cunho social, sob pena de promover um retrocesso, abolindo 
um direito fundado na Constituição. O que se veda é o ataque à efetividade da 
norma, que foi alcançado a partir de sua regulamentação. Assim, por exemplo, 
se o legislador infraconstitucional deu concretude a uma norma programática ou 
tornou viável o exercício de um direito que dependia de sua intermediação, não 
poderá simplesmente revogar o ato legislativo, fazendo a situação voltar ao 
estado de omissão legislativa anterior. 

 

Portanto, vale frisar que a realização progressiva dos direitos sociais, acaba 

de certa forma decorrendo do princípio da proibição do retrocesso social. Baseando-se na 

característica da progressividade, exsurge uma eficácia impeditiva do retrocesso, que tem 

por escopo impedir a redução do patamar já realizado de determinado direito. Desse modo 

destaca Flávia Piovesan193: 

Se os direitos civis e políticos devem ser assegurados de plano pelo Estado, sem 
escusa ou demora, têm a chamada auto-aplicabilidade, os direitos sociais, 
econômicos e culturais, por sua vez, nos termos em que estão concebidos pelo 
Pacto, apresentam realização progressiva. No entanto, cabe realçar que tanto os 
direitos sociais, como os direitos civis e políticos demandam do Estado 
prestações positivas e negativas, sendo equivocada e simplista a visão de que os 
direitos sociais só demandariam prestações positivas. 

 

É preciso considerar que a proibição de retrocesso não guarda relação apenas 

                                                           
191 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 7ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007. p. 466. 
192 BARROSO, Luís Roberto Direito Constitucional e a efetividade das normas. 5. ed. Rio de Janeiro, 
Renovar, 2001. p. 158-159. 
193 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 5ª ed. São Paulo: Max 
Limonad, 2002, p. 180. 
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com a proteção e promoção dos direitos sociais em âmbito interno, relacionando-se 

também com o dever de progressiva realização em âmbito internacional, contido em 

cláusulas vinculativas de Direito Internacional (a exemplo do Pacto Internacional de 

direitos sociais, econômicos e culturais, de 1966) de “ampliação de uma cidadania 

inclusiva”194. 

Nessa esteira pode-se dizer que a proibição de retrocesso social consiste em 

importante conquista civilizatória, conforme destacado por Almeida195 no trecho a seguir 

transcrito: 

O conteúdo impeditivo deste princípio torna possível brecar planos políticos que 
enfraqueçam os direitos fundamentais. Funciona até mesmo como forma de 
mensuração para o controle de inconstitucionalidade em abstrato, favorecendo e 
fortalecendo o arcabouço de assistência social do Estado e as organizações 
envolvidas no processo. [...] em um país tão marcado pela desigualdade social 
como o Brasil, os impactos do processo de globalização econômica e as matizes 
neoliberais políticas fazem brotar no constitucionalismo contemporâneo a 
necessidade de elaborar formas de proteger os direitos sociais, em especial os 
trabalhistas, (aqui em especial acrescentaria também o direito a saúde) 
garantindo o mínimo necessário à dignidade da vida. 

 

Sarlet196 ressalta, ainda, que é preciso estar atento porque a proibição de 

retrocesso em matéria de direitos sociais, mesmo não tendo sido expressamente acolhida 

por nenhuma das constituições latino-americanas, vem sendo representada 

contemporaneamente como uma categoria em processo de crescente difusão e elaboração 

doutrinária e jurisprudencial em várias ordens jurídicas, e isso vem acontecendo em 

função da sua consagração no âmbito do Direito Internacional dos direitos humanos. 

Referindo, ainda, o aludido autor, que a proibição do retrocesso não se 

restringe apenas aos direitos fundamentais sociais, mas se estende a todos os direitos 

                                                           
194 SARLET, Ingo Wolfgang. Notas sobre a assim designada proibição de retrocesso social no 
constitucionalismo Latino-americano. Rev. TST, Brasília, v. 75, n. 3, jul.-set. 2009. p. 117. 
195 ALMEIDA, Dayse Coelho de. A fundamentalidade dos direitos sociais e o princípio da proibição de 
retrocesso. Inclusão Social, Brasília, v. 2, n. 1, p. 118-124, out. 2006/ mar. 2007. p. 122 
196 SARLET. Ingo Wolfgang. Notas sobre a assim designada proibição de retrocesso social no 
constitucionalismo Latino-americano. Rev. TST, Brasília, v. 75, n. 3, jul.-set. 2009, p. 117 
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fundamentais197. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a proibição do retrocesso social encontra 

seus fundamentos no princípio do Estado Democrático e Social de Direito, no princípio 

da dignidade da pessoa humana, no princípio da máxima eficácia e efetividade das normas 

definidoras de direitos fundamentais e no princípio da segurança jurídica e seus 

desdobramentos, dentre outros. 

Impende destacar que a Constituição brasileira estabelece, no caput do art. 7º, 

que podem ser garantidos outros direitos aos trabalhadores que visem à melhoria de sua 

condição social. Inferindo-se que o desejo do legislador constituinte, tendo em vista que 

tais direitos se enquadram dentre os fundamentais, era estabelecer um mínimo de direitos 

aos trabalhadores que devem ser garantidos, sem os quais não há respeito à dignidade 

humana. A partir deste entendimento, percebe-se que o princípio da proibição do 

retrocesso social está implícito na Constituição brasileira. 

 Há quem entenda de forma distinta, defendendo que se o princípio da 

proibição do retrocesso fosse aceito, a autonomia da função legislativa seria destruída, 

sendo relegada a uma mera função executiva da Constituição. Sustentando que dentre as 

características da função legislativa estão a liberdade constitutiva e a auto-

revisibilidade198. E estas seriam praticamente eliminadas se, em matérias tão vastas como 

as abrangidas pelos direitos sociais, o legislador fosse obrigado a manter integralmente o 

nível de realização, respeitando os direitos por ele criados. 

Pode-se inferir, após a análise destes fundamentos, que havendo a 

concretização de determinado direito no plano infraconstitucional, qualquer ação no 

sentido de reduzir ou suprimir esse direito, encontraria no princípio da proibição do 

                                                           
197 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2007, p. 445. 
198 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 2ª 
Ed. Coimbra: Almedina, 2001. p. 302. 
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retrocesso uma barreira de proteção do núcleo do direito fundamental que promove a 

dignidade da pessoa humana. Tem-se ainda, que negar a existência do princípio da 

proibição do retrocesso significaria admitir a possibilidade de a atividade legislativa 

poder promover quaisquer alterações no ordenamento, sem vinculação alguma com o 

poder constituinte originário e a defesa dos direitos fundamentais. Em consonância, 

inclusive, com a lição de Canotilho199, expressa no trecho a seguir: 

O reconhecimento desta protecção de direitos prestacionais de propriedade, 
subjectivamante adquiridos, constitui um limite jurídico do legislador e, ao 
mesmo tempo, uma obrigação de prossecução de uma política congruente com 
os direitos concretos e as expectativas subjectivamente alicerçadas. A violação 
do núcleo essencial efectivado justificará a sanção de inconstitucionalidade 
relativamente a normas manifestamente aniquiladoras da chamada justiça social. 

 

Com efeito, entende-se que é preciso considerar que o princípio da proibição 

do retrocesso social, para além da sua base normativa teórica, acaba de certa forma 

possuindo aplicabilidade prática, fundamentando a proteção e a defesa dos direitos 

fundamentais incorporados ao patrimônio jurídico dos indivíduos. Uma vez que protege 

os direitos fundamentais contra a atividade legislativa e a hermenêutica corrosiva do 

catálogo de direitos fundamentais200. 

Ainda, outro aspecto relevante é o que concebe o direito como instrumento 

de conformação social, que através do princípio da democracia econômica e social, impõe 

aos poderes constituídos e aos órgãos encarregados da concretização dos preceitos 

constitucionais, que adotem medidas necessárias para a evolução constitucional, 

objetivando a realização da justiça social.  

 

                                                           
199 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2008. p. 339. 
200 GOLDSCHMIDT, Rodrigo. O princípio da proibição do retrocesso social e sua função protetora dos 
direitos fundamentais 2005. Disponível em editora.unoesc.edu.br/index.php/seminarionacional 
dedimensoes/article/view/906/521>. Acesso em: 16/10/2015. 
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4.4 CONCEPÇÕES ACERCA DO MÍNIMO EXISTENCIAL 

 

A doutrina do mínimo existencial, de acordo com Andreas J. Krell201, fora 

desenvolvida na Alemanha, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana e do 

direito à vida e à integridade física, havendo consenso entre os doutrinadores no sentido 

de que o Estado deveria garantir ao cidadão uma existência digna. 

Barcellos202 expõe seu entendimento destacando que o mínimo existencial é 

composto por quatro elementos, três materiais e um instrumental, a saber: a educação 

fundamental, a saúde básica, a assistência aos desamparados e o acesso à Justiça. 

Conforme o entendimento de Silveira203, a definição de mínimo existencial 

deve estar sempre relacionada à ideia de um núcleo essencial de um direito fundamental, 

que por sua vez é um conjunto mínimo de significações semânticas e normativas para a 

afirmação de determinado direito, sendo o núcleo mínimo de proteção o patamar 

inderrogável de tal proteção. Pode-se dizer, com isso, que o mínimo existencial, em regra, 

funciona como uma cláusula impeditiva contra qualquer ação ou omissão estatal que 

impeça a adequada concretização ou efetivação do conteúdo mínimo dos direitos 

fundamentais.  

Por outro lado, Amaral204 não concorda com a ideia de alguns autores em se 

diferenciar um núcleo essencial de direitos, pois segundo ele, a terminologia estabelecida 

como “mínimo existencial” acabaria induzindo a uma aplicação binária: 

exigível versus não exigível, além de ser difícil a definição de seus contornos e limites, 

                                                           
201 KRELL, Andreas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha. Os (des)caminhos de 
um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 60-61. 
202 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. O princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 252-253. 
203 SILVEIRA, Paulo Antônio Caliendo Velloso da. Direito tributário e análise econômica do direito. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 201. 
204 AMARAL, Gustavo. Escassez & Escolha: em busca de critérios Jurídicos para lidar coma escassez de 
recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
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já que em cada local as condições econômicas e sociais são diferenciadas. Outra questão 

que é criticada é a unidimensionalidade do enfoque, pois de certa forma a exigibilidade 

decorreria, além das características ônticas da necessidade, da excepcionalidade da 

situação concreta. 

No entanto, deve-se destacar que a grande preocupação no que tange à 

delimitação da noção de mínimo existencial não é, por óbvio, no intuito de conseguir 

reduzir a abrangência ou o conteúdo dos direitos fundamentais sociais. Pois entende-se 

que a intenção subjacente a essa preocupação está relacionada à tentativa de 

fortalecimento dos direitos sociais, mediante o estabelecimento de certas prerrogativas ao 

núcleo básico dos direitos sociais.  

De acordo com Sarlet205, é preciso considerar que quando está em jogo o 

direito relacionado à própria existência ou à existência digna da pessoa humana, estar-se-

á sempre de alguma forma diante de um mínimo exigível do Estado e do qual ele não 

pode se escusar sob o manto puro e simples da reserva do possível, como alocação 

artificial de recursos.  

Olsen206 destaca que:  

A questão principal e nisso jaz a validade do mínimo existencial é que sempre 
que a sobrevivência digna do titular do direito estiver em risco, extremamente 
grave deverá ser a justificativa para a intervenção negativa dos poderes públicos 
no núcleo normativo. Os bens jurídicos resguardados em contrário a este direito 
deverão ser tão pungentes, individualizados e racionalmente defensáveis que se 
possa compreender a legitimidade da restrição. 

 

Deve-se ter ciência, então, que o mínimo existencial atua como elemento 

essencial na ponderação com a reserva do possível, desequilibrando, em certa medida, a 

                                                           
205 SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. In: Revista Diálogo 
Jurídico. Vol. 1, n. 1, abr./2001. 
206 OLSEN, Ana Carolina Lopes. Direitos fundamentais sociais: efetividade frente à reserva do possível. 
Curitiba: Juruá, 2008, p. 328. 
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balança da proporcionalidade em favor do indivíduo que necessita da prestação estatal. 

Conforme mencionado alhures, Barcellos207 reconhece uma eficácia jurídica 

positiva ao mínimo existencial, ou seja, é estabelecido como sendo um direito exigível 

perante o Poder Judiciário. E, tendo em vista os quatro elementos formadores do mínimo 

existencial informados pela autora, quais sejam: educação fundamental, saúde básica, 

assistência aos desamparados e acesso à justiça, pode-se dizer que a escolha destes 

elementos como integrantes do mínimo existencial não foi orientada por critérios 

aleatórios nem meramente normativistas, além do que os dois primeiros formam um 

primeiro momento da dignidade humana, garantindo as condições iniciais para esta. Já a 

assistência aos desamparados, por sua vez, representa um conjunto de pretensões que tem 

por escopo evitar a indignidade em termos absolutos. E, no que diz respeito ao acesso à 

justiça, pode-se referi-lo como elemento indispensável para a eficácia positiva 

reconhecida aos elementos constituintes do mínimo existencial. 

Garcia208 assevera que o mínimo existencial, em regra, se impõe diante da 

reserva do possível, de maneira que esta somente pode prevalecer em relação aos direitos 

fundamentais sociais essenciais se demonstrada efetiva inexistência de recursos, mas não 

em caso de reserva jurídica ou alocação artificial de recursos em desconformidade com 

as prioridades constitucionais. 

Assim, tratando-se de impossibilidade jurídica, não se pode olvidar que a 

Constituição, ao consagrar os direitos fundamentais, impôs, de forma implícita, o dever 

ao Estado de garantir os recursos necessários à efetivação daqueles. Reforça, inclusive, a 

já mencionada relação de interdependência dos direitos sociais e econômicos, que impõe 

a necessidade de concretização simultânea destes.  

                                                           
207 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
208 GARCIA, Emerson. O direito à educação e suas perspectivas de efetividade. Jus Navigandi, Teresina, 
a. 8, n. 480, out./2004. 
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5 A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS E A 

FRUIÇÃO DE UM MÍNIMO NECESSÁRIO À EXISTÊNCIA DIGNA NA 

PERSPECTIVA DA GARANTIA DO NÚCLEO ESSENCIAL. 

 

5.1 A JUDICIALIZAÇÃO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS SOCIAIS E A LEGITIMAÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA A 

DETERMINAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL 

 

Em um Estado Democrático de Direito é preciso considerar que não basta a 

consagração ou mera declaração de um direito no mundo jurídico. Hodiernamente as 

desigualdades que marcam a convivência em sociedade oferecem sérias dificuldades à 

compreensão racional, que talvez seja o único caminho capaz de sugerir alternativas que 

as minimizem e, por consequência, promovam o bem maior. No entanto, observa-se que 

esse cenário de profundos problemas sociais, tem conduzido à exagerada provocação do 

Judiciário. 

O número cada vez maior de violações aos direitos sociais e ao mínimo 

existencial tem produzido campo fértil para a sua judicialização. Nesse sentido ensina 

Bonavides209:  

Cumpre, pois, na busca de uma solução, observar toda essa sequência: 
reconhecer a vinculação constitucional do legislador a tais direitos, admitir que 
se trata de direitos de eficácia imediata, instituir o controle judicial de 
constitucionalidade e, por fim, estabelecer mecanismos suficientes que 
funcionem como garantias efetivas de sua aplicabilidade. Nesses dois últimos 
aspectos assinalados, são também de extrema relevância o controle abstrato de 
normas, a criação de tribunais constitucionais e o uso de instrumentos 
comparáveis à queixa constitucional dos alemães (Verfassungsbeschwerde), que 
reforçam consideravelmente a proteção dos sobreditos direitos, tornando-os de 

                                                           
209 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 186. 
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todo “justiciáveis“, contrariando, assim, a crença de quantos os supunham mero 
programa social enxertado no corpo das Constituições. 

 

Uma vez que nessa situação o juiz é projetado à uma posição de destaque, 

cumprindo a ele a identificação ou estabelecimento, nos casos concretos, da verdadeira 

intenção constitucional expressa em seus valores, passa a ser de extrema relevância a 

discussão da legitimidade do Estado-Juiz na determinação do mínimo existencial, na 

tentativa de promover a justiça social, cumprindo os ditames estabelecidos pelos textos 

constitucionais. 

Souza Neto210, destaca que na perspectiva democrático-deliberativa, os 

direitos sociais seriam requisitos e condições da democracia, que só existiria em um 

contexto de igualdade material razoável. Com isso é necessário considerar que o 

Judiciário teria legitimidade para concretizar os direitos sociais básicos, estabelecendo o 

supracitado autor, que se o Judiciário detém legitimidade para invalidar leis que repute 

inconstitucionais, frutos da atividade legislativa, para os quais contribui o Executivo 

através da sanção, pode-se afirmar que não haveria qualquer impropriedade em 

reconhecer legitimidade àquele Poder para intervir no ordenamento jurídico, através da 

concretização judicial dos direitos sociais fundamentais, diante da inércia dos demais 

poderes constituídos. Transcreve-se a seguir: 

[...] se o Poder Judiciário tem legitimidade para invalidar normas produzidas 
pelo Poder Legislativo, mais facilmente pode se afirmar que é igualmente 
legítimo para agir diante da inércia dos demais poderes, quando essa inércia 
implicar um óbice ao funcionamento regular da vida democrática. Vale dizer: a 
concretização judicial de direitos sociais fundamentais, independentemente de 
mediação legislativa, é um minus em relação ao controle de constitucionalidade. 

 

                                                           
210 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Teoria da Constituição, Democracia e Igualdade. In: SOUZA 
NETO, Cláudio Pereira de; BERCOVICI, Gilberto; MORAES FILHO, José Filomeno de; LIMA, Martônio 
Mont’Alverne Barreto. Teoria da Constituição: estudos sobre o lugar da política no direito constitucional. 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003. Pág. 58. 
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Entende-se que havendo omissão estatal no que se refere à imposição 

constitucional de concretização dos direitos sociais, que provoque a impossibilidade de 

fruição de um mínimo necessário à existência digna, desrespeitando o núcleo essencial 

dos direitos fundamentais, a atuação do Poder Judiciário é necessária no sentido de 

garantir a aplicabilidade do direito que se pleiteia, tendo em vista justamente o 

cumprimento do seu papel constitucional. Com efeito, o Judiciário pode interferir no 

processo de implementação de políticas públicas, e com isso estará, de certa forma, 

obrigando o Estado a realizar prestações aos administrados, como exemplo pode-se 

mencionar, as matrículas em escolas de ensino particular, em caso de inexistência de 

vagas em escolas públicas de ensino fundamental; internação em hospitais particulares, 

quando não houver vagas em hospitais públicos, fazendo isso pode-se dizer que estará 

preservando a dignidade da pessoa humana211. 

Corroborando esta linha de pensamento, assevera Ingo Wolfgang Sarlet212: 

Correta a afirmação de que se ao Estado cabe a obrigação de criar os 
pressupostos fáticos indispensáveis ao exercício dos direitos fundamentais em 
geral, assim como a obrigação de dar concretização aos direitos sociais em 
particular, necessária a viabilização da intervenção jurisdicional no sentido de 
evitar que a omissão ou ação precária do poder público venha a caracterizar uma 
hipótese de proteção insuficiente, que, portanto, resulte em violação de direitos 
fundamentais, precisamente pelo fato de não atingidos os limites mínimos 
exigíveis de satisfação de determinadas prestações. 

 

A possibilidade de intervenção judicial, objetivando ver concretizado 

determinado direito social, não pode ser ilimitada, sendo assim, o juiz necessita de alguma 

forma equilibrá-la com outros ditames do direito, como por exemplo, os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, para, assim, determinar as prestações do mínimo 

                                                           
211 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008, p. 247. 
212 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p.358 
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existencial, bem como os exatos contornos do núcleo essencial dos direitos fundamentais. 

Assim, destaca-se o entendimento de Barroso213: 

Sempre que a Constituição define um direito fundamental ele se torna exigível, 
inclusive mediante ação judicial.  Pode ocorrer de um direito fundamental 
precisar ser ponderado com outros direitos fundamentais ou princípios 
constitucionais, situação em que deverá ser aplicado na maior extensão possível, 
levando-se em conta os limites fáticos e jurídicos, preservado o seu núcleo 
essencial. O Judiciário deverá intervir sempre que um direito fundamental – ou 
infraconstitucional – estiver sendo descumprido, especialmente se vulnerado o 
mínimo existencial de qualquer pessoa. Se o legislador tiver feito ponderações e 
escolhas válidas, à luz das colisões de direitos e de princípios, o Judiciário deverá 
ser deferente para com elas, em respeito ao princípio democrático. 

 

Há de se considerar, ainda, que se o cidadão pleiteia perante o Judiciário a 

fruição de determinado direito fundamental social, que é pressuposto de sua dignidade 

enquanto ser humano e que, teoricamente, deveria ser oferecido pelo Estado sem a 

necessidade de provocação judicial, justamente por serem direitos de eficácia garantida 

pela Constituição ou por fazerem parte do conteúdo programático desta, presume-se que, 

em algum momento, a Constituição fora desrespeitada, tendo seus objetivos fundamentais 

e o conteúdo programático, orientativos da linha de atuação do Legislativo e Executivo, 

sido desvirtuados.  

Nesse sentido é a lição de Barcellos214, conforme se depreende do trecho a 

seguir:  

Que se entenda, em determinado momento histórico de uma sociedade, o 
mínimo existencial. Assim, se algum indivíduo demonstra encontrar-se 
desprovido dos bens ou serviços inerentes a esse mínimo, é porque o Estado, em 
um momento anterior, terá agido de forma inconstitucional, destinando recursos 
a outros fins sem haver atendido, antes, a prioridade constitucional. Nesse 
contexto, ao empregar o conceito do mínimo existencial o juiz está dispensado 
de examinar o argumento da reserva do possível, uma vez que essa questão já 
terá sido avaliada quando da construção do próprio conceito. 

                                                           
213 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, 
fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial, 2007. pág.11. 
214 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade 
da pessoa humana. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. pág. 341. 
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Deve ser considerado, por outro lado, o aspecto financeiro que envolve a 

concretização dos direitos sociais, trazendo, consequentemente, os impactos na gestão 

pública, principalmente na questão orçamentária. 

Além dos fatores orçamentários, Barroso215 elenca, ainda, alguns problemas 

que demonstram o quanto a judicialização das prestações que envolvem os direitos sociais 

pode ser maléfica, não obstante os benefícios que traz para uma parcela da população. O 

primeiro é de ordem democrática, quando um órgão não eletivo como o STF pode 

invalidar comandos e sobrepor-se a uma decisão do Presidente da República sufragado 

pela maioria de votos dos cidadãos ou do Congresso cujos membros foram escolhidos 

pela vontade popular. O que tem se definido como dificuldade contra majoritária. Ensina 

ainda, o aludido autor, que o Poder Judiciário é autorizado por normas jurídicas a atuar 

na proteção do cidadão, no entanto, sua intervenção em políticas públicas deve ser sempre 

exceção, pois não se pode suprimir, por evidente, a política, o governo da maioria, nem o 

papel do Legislativo. 

Quanto à atuação do Judiciário, muito tem se discutido acerca do ativismo 

judicial e o papel do juiz na efetivação dos direitos sociais, notadamente quando a via 

judicial se mostra a única saída para vê-los concretizados, impondo que o juiz não pode 

ser um mero espectador do processo de transformação social, mas sim corresponsável na 

                                                           
215 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática 2011. 
Disponível em http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ ArtigoBarroso_para 
_Selecao.pdf. Acesso em: 17/10/2015. 
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realização de políticas públicas quando haja omissão estatal. Conforme entendimento de 

Cunha Júnior216: 

[...] O Juiz, no Estado Social da sociedade de massas, deve assumir novas 
responsabilidades e aceitar a nova missão de interventor e criador das soluções 
reclamadas pelas novas demandas sociais, tornando-se có-responsável pela 
promoção de interesses finalizados por objetivos socioeconômicos. Do 
contrário, mostrando-se incapaz de garantir a efetividade dos direitos 
fundamentais, máxime dos direitos sociais, na prática caba sendo conivente com 
sua sistemática violação. 

[...] Noutras palavras, quando os órgãos de direção política (Legislativo e 
Executivo) falham ou se omitem na implementação de políticas públicas 
destinadas à efetivação dos direitos sociais, cumpre ao Poder Judiciário – co-
responsável no processo de construção da sociedade do bem-estar – adotar uma 
posição ativa e dinâmica na realização das finalidades do Estado Social, 
desenvolvendo e efetivando diretamente os preceitos constitucionais definidores 
desses direitos sociais. 

 

Há de se reconhecer, que ao longo do tempo, o papel que vem sendo 

desempenhado pelo Judiciário no controle das omissões dos demais poderes, conforme 

afirmado anteriormente, tem se intensificado. 

No entanto, acerca dessa função controladora do Judiciário é necessário expor 

o que Loewenstein 217 já defendia: que era preciso existir uma nova visão tripartida da 

separação de poderes: “a definição da política (policy determination), a execução da 

política (policy execution) e o controle da política (policy control)”. Assim, a decisão 

política fundamental, a execução da decisão e o controle político, anunciam que o que 

realmente ocorre é a distribuição de determinadas funções estatais para diferentes órgãos 

do Estado, e que a expressão poder é meramente figurativa, pois o que ocorre na realidade 

é uma separação de funções, admitindo a consecução de funções diversas por diferentes 

                                                           
216 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Controle judicial das omissões do poder público. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 352. 
217 LOEWENSTEIN, Karl apud CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Controle judicial das omissões do poder 
público. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 354. 
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órgãos. Tal proposta se justifica com base em dois fatores, quais sejam: o controle do 

poder e a eficiência do Estado na prestação das políticas públicas, com o escopo de 

colocar em prática os fundamentos da nação, assim como a plena eficácia dos direitos e 

garantias individuais. 

Dessa forma, para o autor mencionado, no conceito da separação dos poderes, 

não há divisão entre os poderes constituídos, porém há um sistema de 

interpenetrabilidade, que impõe o funcionamento de forma harmônica, não havendo 

lugar, no Estado Moderno, para poderes estanques e impenetráveis. 

Nesse sentido, afirma Celso Ribeiro Bastos218 que a intervenção entre as 

funções estatais é indispensável, tendo por finalidade que os poderes não se transformem 

em soberanos e assim independentes, deixando para trás a vontade política central, 

havendo a necessidade real de certa coordenação entre os mesmos e, além disso, a 

execução de atividades que caberiam originariamente a outro Poder, visando a harmonia 

e a consecução dos fins almejados por um Estado de Direito. 

Cumpre, ainda, relembrar a vinculação do Poder Judiciário aos direitos 

fundamentais, expresso pela imposição constitucional de aplicação imediata destes, 

cabendo àquele o controle da observância dos preceitos constitucionais pelos demais 

poderes constituídos, assim como a atividade de interpretação e aplicação do direito. No 

dizer de Martins 219, considerando o papel dos direitos fundamentais enquanto regras 

jurídicas, que obriga o Estado, a fazer, deixar de fazer ou permitir algo. 

                                                           
218 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 22 ed. São Paulo: Saraiva. 2001, p. 355. 
219 MARTINS, Leonardo. Liberdade e Estado Constitucional: leitura jurídico-dogmática de uma complexa 
relação a partir da teoria liberal dos direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2012. P.  
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Por outro lado, deve-se ter em mente que a atuação do Judiciário envolverá, 

necessariamente, o direcionamento dos orçamentos e controle das políticas públicas, 

considerando que a reserva do possível tem sido invocada como argumento impeditivo 

da intervenção judicial e desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação 

de direitos fundamentais, especialmente os de cunho social220.  

Com efeito, entende-se que, reconhecido o dever do Estado de aplicar o 

orçamento de acordo com os ditames constitucionais, deverá, portanto, priorizar a 

concretização dos direitos fundamentais sociais. Consequentemente, o Poder Público 

acaba, de certo modo, sendo forçado a tomar decisões orçamentárias coerentes com esse 

dever, não podendo deixar de investir esses recursos ou destiná-los a outras áreas.  

Partindo desses pressupostos, Barcellos221, informa que o Poder Judiciário, 

como já mencionado, possui legitimidade para intervir na atuação do Poder Público para 

que a Constituição da República seja observada com rigor, veja-se: 

Nesse cenário, se há carência de escolas ou de vagas, Executivo e Legislativo 
estão obrigados, no âmbito do orçamento, a destinar os recursos necessários à 
prestação de tais serviços. A não alocação de verbas nesses termos descreverá 
uma deliberação incompatível com a Constituição e, por isso mesmo, inválida. 
E se se trata de um dever jurídico isto é: o dever de alocar os recursos necessários 
para a prestação de serviços exigidos constitucionalmente, sua inobservância 
deve poder ser objeto de controle jurisdicional. O mesmo encadeamento lógico 
que se acaba de descrever pode ser observado em relação a outras prestações de 
bens e serviços associados ao mínimo existencial. 

 

Tal sujeição da Administração Pública reforça o princípio da legalidade, ao 

qual está necessariamente vinculada, caso contrário de nada adiantaria a subordinação do 

Executivo à lei se os atos emanados desse poder não pudessem ser controlados por outro, 

                                                           
220 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. P.359 
221 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade 
da pessoa humana. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. P. 337. 
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reforçando, inclusive, o sistema de freios e contrapesos. Ainda, entende-se que a 

finalidade desse controle é justamente garantir que o Executivo atue em sintonia com os 

princípios consagrados pelo ordenamento jurídico, envolvendo, inclusive, o controle que 

diz respeito aos aspectos discricionários da sua atuação administrativa.  

Deve-se ressaltar, ainda, em relação à alegada quebra da separação dos 

poderes que, em se tratando de ato necessário a preservação da dignidade da pessoa 

humana, é possível a intervenção do Poder Judiciário na esfera de atuação do Poder 

Executivo, para que os princípios constitucionais mais básicos sejam garantidos. Segundo 

a lição de Sarlet222, que “a atividade jurisdicional, que é a única que se legitima com o 

exercício da sua atividade propriamente dita, deve tomar a postura de realizar a justiça 

social e não permitir ser controlada politicamente pelos outros poderes”. 

Assim, diante da reconhecida complexidade das sociedades atuais, não se 

mostra razoável a ideia positivista de mera subsunção da situação real à norma para que 

o direito solucione os conflitos daí decorrentes, o direito é chamado a dar soluções que 

ponderem os bens envolvidos tanto nos conflitos particulares quanto nos casos em que o 

Poder Público é o vilipendiador.  

Com isso, o papel de relevância do juiz na concretização dos direitos 

fundamentais, nos dias atuais, pode-se afirmar que, em parte, surge do reconhecimento 

da impossibilidade de as leis contemplarem todas situações possíveis de ocorrência no 

seio da sociedade, conforme afirmou Larenz223:  “mesmo uma lei muito cuidadosamente 

pensada não pode conter uma solução para cada caso”.  

Dessa forma, a jurisdição não pode ser concebida apenas como uma mera 

reprodução dos conteúdos das leis, sem se analisar as situações individualmente, devendo, 

                                                           
222 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4 ed., rev., at. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado.p.453. 
223 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 5ª ed, Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2009, p. 519. 
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portanto, se constituir em uma verdadeira atividade criadora do direito, alçando o papel 

do magistrado nesse processo a um patamar fundamental. 

Entende-se, portanto, que a atuação do Poder Judiciário é imprescindível, 

bem como o reconhecimento de sua legitimação no controle dos atos do Poder Público, 

para a concretização dos direitos fundamentais sociais, tendo em vista que, em algumas 

oportunidades, os demais poderes poderão se afastar das imposições constitucionais, 

devendo a atuação judicial buscar combater a má gestão dos recursos públicos e a 

corrupção, bem como promover a racionalidade do sistema tributário e a destinação dos 

recursos orçamentários. 

 

5.2 DIREITOS SOCIAIS, NEOCONSTITUCIONALISMO E A NOVA 

HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL. 

  

Atualmente, as relações sociais têm exigido dos poderes constituídos uma 

nova abordagem na compreensão e estabelecimento de seus rumos, requerendo soluções 

diferenciadas para as complexas questões que são impostas à vida em sociedade. 

As exigências que a realidade experimentada no âmbito das relações sociais 

impõem ao direito, em resposta à dinâmica natural das sociedades atuais, em que a 

velocidade e a intensidade das mudanças é cada vez maior e mais frequentes, se traduzem 

em um problema permanente do conhecer, o que evidencia a separação existente entre o 

sujeito e o objeto do conhecimento, demonstrando quão significativa é a complexidade 

da realidade social em relação aos conceitos formulados, que têm por objetivo oferecer 

uma resposta ou apresentar soluções aos problemas originados na interação social, seja 

com os indivíduos ou mesmo com o Estado. 

Nessa esteira, o Judiciário tem se apresentado como último reduto de defesa 

do cidadão, na busca pela concretização dos direitos sociais, trazendo à lume o termo 
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expresso por Boaventura de Sousa Santos224, qual seja o protagonismo judicial. O que 

evidencia a precarização dos direitos fundamentais sociais, a violação dos direitos 

individuais, além da exclusão social, tornando indispensável a garantia efetiva desses 

direitos, através da provocação do Poder Judiciário para torná-los efetivos, uma vez que 

deveriam integrar políticas públicas ou que, embora as integrem, não encontram 

concretização real. 

O estudo do mínimo existencial e do núcleo essencial de direitos 

fundamentais não poderia ser levado a efeito sem, necessariamente, trilhar os caminhos 

da doutrina neoconstitucionalista, para que se compreendam as significativas mudanças 

ocorridas na abordagem interpretativa do direito, que busca tão somente a apresentação 

de soluções mais próximas à dignidade que o ser humano é destinatário. Principalmente 

no que diz respeito ao reconhecimento da normatividade dos princípios, uma vez que a 

sua compreensão como valores máximos de um Estado permite a análise e compreensão 

dos problemas sociais sob um prisma mais aberto e atualizado com a dinâmica social 

atual, culminando com a necessária atualização do conteúdo e alcance das normas, como 

resposta às próprias demandas da sociedade.  

Há uma reconhecida dificuldade doutrinária na atribuição de um significado 

unívoco ao termo neoconstitucionalismo. Como refere Cabornell225, não se pode falar em 

apenas um, senão em vários neoconstitucionalismos; evidenciando que não há um 

conceito homogêneo acerca do tema.  

Comanducci226, de forma análoga à classificação de Bobbio, referente ao 

positivismo jurídico, distingue o neoconstitucionalismo enquanto teoria do direito, 

                                                           
224 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. São Paulo: Cortez, 2007, 
pág. 52. 
225 CARBONELL, Miguel. Nuevos tiempos para el neoconstitucionalismo. In: CARBONELL, Miguel. 
Neoconstitucionalismo (s). Madrid: Editorial Trotta, 2003, pág. 9. 
226 COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo) constitucionalismo: un análisis metateórico. In: 
CARBONELL, Miguel (Org.). Neoconstitucionalismo (s). Madri: Trota, 2003. 
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ideologia do direito e método de análise do direito.   

Os aspectos ideológicos e metodológicos não se mostram tão relevantes para 

os limites do presente estudo quanto ao âmbito da teoria do direito, pois nele se inserem 

as principais modificações havidas com relação à metódica jurídica, mais especificamente 

no que tange à sua proposta hermenêutica. 

O pensamento neoconstitucionalista emergiu a partir de um cenário de 

mudanças e incertezas, projetando com maior força o arcabouço normativo constitucional 

na direção de respostas aos problemas sociais, reconhecendo a existência de valores aptos 

à concretização dos direitos fundamentais, a noção de Constituição como centro, bem 

como sua supremacia axiológica, além da projeção dos princípios para o plano da 

normatividade e a promoção de uma releitura da teoria das fontes. 

A concepção do direito composto por regras e princípios determina a 

necessidade da ponderação destes na solução dos conflitos, ao mesmo tempo que revela 

uma diferença metodológica em relação ao positivismo jurídico. No dizer de Barroso227, 

“busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto; procura empreender 

uma leitura moral do Direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas“.  

Cabe analisar o aspecto de desenvolvimento de uma nova dogmática da 

interpretação constitucional em decorrência do neoconstitucionalismo.  

O neoconstitucionalismo propõe uma nova técnica de solução de conflitos, 

uma nova dogmática de interpretação constitucional pautada principalmente na 

ponderação de princípios, lançando novas bases para a hermenêutica. 

O ato de interpretar é tido como inerente à natureza humana, constituindo-se 

em manifestação mais expressiva da capacidade racional do ser humano. 

                                                           
227 BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio do 
direito constitucional no Brasil. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado, Salvador, Instituto 
Brasileiro de Direito Público, n. 9, mar/abr/maio de 2007. Disponível em: 
<www.direitodoestado.com.br/rere.asp>. Acesso em: 15 mar. 2016. 
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Eco228 refere que “interpretar um texto significa explicar por que essas 

palavras podem fazer várias coisas (e não outras) através do modo pela qual são 

interpretadas“; acrescentando que: “entre a intenção do autor e a intenção do intérprete 

que simplesmente desbasta o texto até chegar a uma forma que sirva a seu propósito existe 

uma terceira possibilidade. Existe a intenção do texto”. 

Pode-se afirmar, após essas referências, que o ato de interpretar é estabelecer 

o exato conteúdo ou sentido de um texto para que dele se extraia sua exata significação. 

Com isso, pode-se aduzir que a essência do ato interpretativo é um esforço de 

captação do sentido que só pode ser efetivado a partir da intenção contida no texto. 

No caso da interpretação jurídica, convém ressaltar que a norma jurídica é 

permeada por valores sociais considerados essenciais à convivência social, impondo ao 

intérprete a busca do real significado normativo em função dos valores que orientam 

aquela. 

Com efeito, no Direito, desenvolveu-se um conjunto de regras e métodos que 

buscam reger e orientar o ato de interpretar, qual seja a hermenêutica. 

Tercio Sampaio Ferraz Junior229, por sua vez, refere que “a hermenêutica 

jurídica é uma forma de pensar dogmaticamente o direito que permite um controle das 

consequências possíveis de sua incidência sobre a realidade antes que elas ocorram”. 

Nesse sentido, Vicente Ráo230 estabelece: 

 (...) a hermenêutica tem por objeto investigar e coordenar por modo sistemático 
os princípios científicos e leis decorrentes, que disciplinam a apuração do 
conteúdo, do sentido e dos fins das normas jurídicas e a restauração do conceito 
orgânico do direito, para efeito de sua aplicação e interpretação; por meio de 
regras e processos especiais procura realizar, praticamente, estes princípios e 
estas leis científicas; a aplicação das normas jurídicas consiste na técnica de 

                                                           
228 ECO, Humberto. Interpretação e Superinterpretação. (Trad., MF) – São Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 
28 e 29. 
229 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. – 6. 
ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 284. 
230 RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. São Paulo: Max Limonad, 1952. p.542. v. 2. 
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adaptação dos preceitos nelas contidos assim interpretados, às situações de fato 
que se lhes subordinam. 

 

Pode-se deduzir, com isso, que a hermenêutica, tem por objetivo primordial 

determinar quais os processos e conceitos necessários à atividade de sistematização da 

interpretação. 

A hermenêutica tradicional sempre associou a interpretação à ideia de 

revelação do conteúdo existente no texto normativo. Entretanto, o sentido e o alcance da 

norma eram algo dado, contido e implícito ao texto normativo. As correntes 

hermenêuticas mais modernas, representada no trecho da obra de Carvalho231, contudo, 

defendem que a significação contida nos textos não reside nos signos: 

(...) interpretar não é extrair da frase ou sentença tudo o que ela contêm, mesmo 
porque ela nada contêm. A significação não está atrelada ao signo (suporte 
físico) como algo inerente a sua natureza, ela é atribuída pelo intérprete e 
condicionada às suas tradições culturais. Uma prova disso está na divergência 
de sentidos interpretados no mesmo texto. 

 

Gadamer, em sua obra “Verdade e Método”, desenvolve uma hermenêutica 

jurídica, encontrando nela o modelo de relação entre o modelo de relação entre o passado 

e o presente que buscava para as ciências do espírito232, lecionando que: “Compreender e 

interpretar textos é não só uma análise científica, mas evidentemente pertence à 

experiência humana do mundo233”. 

Com as proposições de Gadamer, a hermenêutica se converte de uma simples 

técnica de compreensão da consciência, como projeção da racionalidade teórica, em uma 

                                                           
231 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o constructivismo lógico-
semântico. São Paulo: Noeses, 2010, p. 221. 
232 GADAMER, Hans-Georg. Verdad y Método: fundamentos de una hermenéutica filosófica. 
Tradujeron: Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito. 5. ed. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1993. p. 203. 

233 GADAMER, Hans-Georg. Verdad y Método: fundamentos de una hermenéutica filosófica. Tradujeron: 
Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito. 5. ed. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1993. p. 8. (Tradução livre 
do autor) 
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ontologia do intérprete e de seus condicionamentos existenciais. 

A compreensão do direito apenas seria possível por meio da aplicação 

concreta da norma jurídica, ou seja, em uma situação real.234   

Portanto, a compreensão, a interpretação e a aplicação, que se davam em 

momentos distintos, de acordo a velha hermenêutica, passariam, sob a ótica de sua teoria, 

a ser indivisível. 

Ainda nessa concepção da significação contida além do expresso no texto 

normativo, acerca da nova hermenêutica, pautada no modelo neoconstitucionalista, 

Bonavides235  discorre que:  

Daqui se infere o seguinte: aquele dedutivismo formalista excluía da Ciência do 
Direito e da tarefa hermenêutica a consideração de princípios e valores, sem 
cuidar que estes formam o tecido material e o substrato estrutural já da 
Constituição, já dos direitos fundamentais. Afastados da interpretação, sem eles 
não há, em rigor, concretização, por não haver “pré-compreensão“ 
(Vorverständnis), e, não havendo “pré-compreensão“, quase todo o Direito 
Público tende a ficar abalado em seus alicerces, fundamentos e legitimidade. 
Tudo isso à míngua de conteúdos reais, por obra de um formalismo que, apartado 
do universo real, tolhe, na operação cognitiva, executada por um intérprete 
prisioneiro da racionalidade lógica, o alcance da presença e ação do elemento 
indutivo, este fator tão importante na captação dos sentidos normativos. 

Aqueles valores e princípios representam, por conseguinte, a matéria-prima da 
Nova Hermenêutica; esta, outra coisa não é senão a própria teoria material da 
Constituição. 

 

Continua a esclarecedora explicação, conforme transcrito no trecho a 

seguir236: 

O erro do jurista puro ao interpretar a norma constitucional é querer exatamente 
desmembrá-la de seu manancial político e ideológico, das nascentes da vontade 
política fundamental, do sentido quase sempre dinâmico e renovador que de 
necessidade há de acompanhá-la. 

Atado unicamente ao momento lógico da operação silogística, o intérprete da 
regra constitucional vê escapar-lhe não raro o que é mais precioso e essencial: a 
captação daquilo que confere vida à norma, que dá alma ao Direito, que o faz 

                                                           
234 GADAMER, Hans-Georg. Verdad y Método: fundamentos de una hermenéutica filosófica. Tradujeron: 
Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito. 5. ed. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1993. p. 204. 
235 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 613. 
236 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 472. 
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dinâmico, e não simplesmente estático. Cada ordenamento constitucional imerso 
em valores culturais é estrutura peculiar, rebelde a toda uniformidade 
interpretativa absoluta, quanto aos meios ou quanto às técnicas aplicáveis.  

Em matéria constitucional é muito difícil, senão impossível, estabelecer critérios 
absolutos de interpretação. Aliás, a invalidade dos almejados cânones universais 
de interpretação é extensiva a toda espécie de leis, uma vez que de país a país, 
de ambiente a ambiente, de sociedade a sociedade, cada ordenamento jurídico se 
sujeita a variações cujo peso deve ser devidamente levado em consideração. 

 

Sendo assim, interpretar uma norma não é simplesmente esclarecer seus 

termos de forma abstrata, mas, sobretudo, revelar o sentido apropriado para vida real e 

capaz de conduzir a uma aplicação justa. Entende-se com isso, que as leis são formuladas 

em termos gerais, abstratos, para que possam abranger o maior número possível de 

situações. Passar do texto abstrato ao concreto, da norma jurídica ao fato real, é tarefa do 

aplicador do direito. Nessa empreitada, é preciso considerar que o primeiro esforço 

consiste em fixar o verdadeiro sentido da norma jurídica e, em seguida, determinar o seu 

alcance ou extensão237. Pois, interpretar no ordenamento jurídico, significa fixar o 

verdadeiro sentido e alcance de uma norma jurídica.  

Ainda, sobre a nova hermenêutica, hodiernamente é notória a prevalência do 

viés constitucional, podendo-se afirmar que a hermenêutica constitucional enquanto 

roupagem da nova hermenêutica jurídica, acabou preservando a relação de 

interdependência entre a nova hermenêutica jurídica, que é gênero, e a hermenêutica 

constitucional, espécie, dada a importância atual da interpretação de todo ordenamento 

jurídico sob a ótica constitucional. E, ainda, da delimitação de uma metodologia 

diferenciada para a aplicação das normas constitucionais.  

De acordo com o entendimento de Magalhães Filho238 utiliza-se: 

                                                           
237 MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. 28. Ed. São Paulo: Editora Revistas dos 
Tribunais, 2009, p. 419. 
238 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e Unidade Axiológica da Constituição. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 123. 
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[...] a expressão hermenêutica clássica para distingui-la da nova hermenêutica 
constitucional, que é mais aberta e menos técnica, tendo recebido contribuições 
da hermenêutica existencial ou ontológica (Gadamer) e da Tópica (Viehweg). A 
nova hermenêutica constitucional volta-se para as normas com estrutura de 
princípios (Constituição material). Ela aproxima dialeticamente a interpretação 
da aplicação. Objetiva, acima de tudo, a concretização de valores, e não a 
imediata submissão de fatos a disposições normativas. A nova hermenêutica 
constitucional, entretanto, não implica a rejeição das técnicas da hermenêutica 
clássica, que também é necessária à interpretação da Constituição, muito embora 
seja insuficiente. 

 

Relevante enfatizar que com o denominado Estado Constitucional, surgido a 

partir do século XX, marcando a passagem de um Estado Liberal, que por sua vez era 

pautado em um Estado absenteísta, assegurador apenas das liberdades individuais, adveio 

um Estado marcadamente promotor de direitos e garantias fundamentais. Com isso, a 

partir da constitucionalização dos princípios, surgiu então a necessidade da elaboração de 

uma nova hermenêutica, no dizer de Magalhães Filho239: 

Com o reconhecimento da supremacia e da normatividade plena da Constituição 
no Estado Moderno, os direitos fundamentais são considerados como limite não 
apenas da atividade administrativa, mas também da legiferante. Não há, 
portanto, nenhuma dúvida mais sobre a juridicidade e aptidão de eficácia dos 
princípios estabelecidos no Estatuto Básico da Sociedade, e esse 
reposicionamento dos direitos fundamentais tornou necessário o surgimento de 
uma nova hermenêutica, porquanto as normas que os definem possuem estrutura 
diferente daquelas que têm as normas infraconstitucionais. 

 

Do ponto de vista de uma teoria da norma, o neoconstitucionalismo 

caracteriza-se pela consideração da espécie normativa princípio, não apenas da regra em 

si mesmo. Ou seja, para a solução do conflito pelo direito não é necessária apenas a 

simples subsunção da hipótese fática à norma, outrossim, passa-se à ponderação dos 

valores expressos pelos princípios aplicáveis ao caso concreto.     

Sarmento240 destaca que: 

                                                           
239 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade axiológica da constituição. 3. ed. 
Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 16. 
240 SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Revista Brasileira de 
Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, v. 3, n. 9, jan. 2009. Disponível em: 
http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/29044>. Acesso em: 18 jan. 2016. 
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Como boa parcela das normas mais relevantes destas constituições caracteriza-
se pela abertura e indeterminação semântica – são em grande parte, princípios e 
não regras – a sua aplicação direta pelo Poder Judiciário importou na adoção de 
novas técnicas e estilos hermenêuticos ao lado da tradicional subsunção. A 
necessidade de resolver tensões entre princípios constitucionais colidentes – 
frequente em constituições compromissórias, marcadas pela riqueza e pelo 
pluralismo axiológico – deu espaço ao desenvolvimento da técnica da 
ponderação (...). 

 

A hermenêutica jurídica se utiliza de métodos, regras e princípios que buscam 

garantir certo controle, objetivando o equilíbrio da atividade interpretativa de acordo com 

os dispositivos constitucionais de modo a explicitar suas versões de significado de acordo 

com os fins e valores expostos no texto constitucional. Sendo assim, há, para a atividade 

judiciária de construção de significados, limites a serem observados, cujo desrespeito 

engendraria uma situação de assimetria entre a previsão constitucional e sua 

concretização241. 

Pode-se dizer que a nova hermenêutica constitucional traz como afirmação 

que a interpretação constitucional não pode de forma alguma ficar adstrita a um conceito 

fechado, que priorize apenas os procedimentos tradicionais, mas deve considerar todos 

os potenciais atores sociais, participantes do fenômeno social, como os cidadãos e grupos 

de interesse, órgãos estatais, o sistema público, dentre outros. Pois não se pode esquecer 

que esses constituem forças produtivas de interpretação, atuando como pré-intérpretes do 

complexo normativo constitucional, ou intérpretes constitucionais em sentido lato242. 

Salgado243, por sua vez, ainda que não trate em seus estudos, especificamente 

da existência da nova hermenêutica acaba, de certa forma, reconhecendo a validade de 

uma hermenêutica apropriada a uma constituição democrática, cuja função precípua é 

                                                           
241 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 145. 
242 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional – A Sociedade aberta dos interpretes da constituição: 
Contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira 
Mendes. 2.ed. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 2002, p. 9. 
243 SALGADO, Ricardo Henrique Carvalho. Hermenêutica Filosófica e Aplicação do Direito. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2006, p. 67. 
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realizar a liberdade, através da efetivação dos direitos fundamentais. Desse modo, 

destaca: 

[...] se o projeto das sociedades civilizadas contemporâneas é a construção de 
uma sociedade de consenso e livre, através de uma constituição democrática, é 
válida uma hermenêutica adequada à constituição que tem como finalidade 
primeira (sem exclusão de outras) a realização da liberdade. Ora, a declaração 
dos direitos fundamentais é exatamente a parte central de uma constituição 
democrática, porque é através da outorga e efetivação dos direitos subjetivos 
fundamentais que o direito realiza a liberdade e outros valores nele reconhecidos. 

 

Com efeito, a nova hermenêutica constitucional tem por base a denominada 

jurisprudência das valorações, em que o valor é o elemento de maior relevância para o 

direito, sendo fruto de um desenvolvimento da jurisprudência dos interesses, que por sua 

vez consiste em asseverar que o juiz deveria ater-se não à literalidade da lei, mas ao juízo 

de ponderação de interesses nela pressuposto, de modo que a sentença seria vista como 

um instrumento de harmonização de interesses, sendo avaliada como uma diagonal em 

um paralelogramo de forças244.  

A importância da hermenêutica constitucional se evidencia porquanto os 

conflitos atuais envolvem inúmeras variáveis, como a aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais, a escassez de recursos, a separação de poderes, além do próprio papel do 

Estado Democrático de Direito. Eros Grau245 propugna o dinamismo do direito, 

afirmando, em decorrência disso, a insuficiência da ideologia estática da interpretação 

jurídica e do pensamento voltado à vontade do legislador. Assim, por tal característica, o 

direito deve se adequar às transformações sociais, em um contínuo processo de adaptação 

de seu conteúdo normativo à realidade social. 

                                                           
244 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade axiológica da constituição. 3. ed. 
Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. 
245 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 5.ª ed., rev. e ampl. 
São Paulo: Malheiros, 2009, p. 129. 



145 
 

Segundo Muller246, não se resume a aplicar, interpretar, subsumir, no moldes 

positivistas, nem se limita a individualizar a norma genérica para o caso concreto, 

significa “produzir, diante da provocação pelo caso de conflito social, que exige uma 

solução jurídica, a norma jurídica defensável para esse quadro de uma democracia e de 

um Estado de direito“. 

Diante das mudanças radicais que ocorrem nas sociedades atuais, seguir 

concebendo os direitos fundamentais sob os mesmos esquemas é inócuo; deixar crescer 

a beligerância jurídico-constitucional no intuito de garantir direitos fundamentais é 

valorizar cada vez mais um sistema belicoso, reativo; sendo necessário um controle amplo 

da sociedade em relação à destinação de verbas públicas e cumprimento dos orçamentos, 

para que o Judiciário, não obstante sua reconhecida legitimidade para efetivar direitos 

fundamentais, seja provocado a atuar pela eventual inoperância ou descompromisso do 

Poder Executivo com o conteúdo constitucional.  

Nessa esteira, pode-se afirmar que os direitos sociais devem ser 

compreendidos como verdadeiros valores diretivos, tanto para a atividade legislativa 

quanto para a administração, permanecendo vinculados à concretização daqueles valores 

apontados pelo constituinte originário.  

 

5.3 PARÂMETROS PARA A APROXIMAÇÃO AO CONTEÚDO DO NÚCLEO 

ESSENCIAL DOS DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS NA PERSPECTIVA DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Quando se trata de estabelecer critérios para a determinação do mínimo 

                                                           
246 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. 3. ed. Tradução Peter Naumann. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 132. 
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existencial é preciso considerar que há uma grande dificuldade em fixar, mesmo que 

abstratamente, o seu conteúdo, porquanto suas exigências acabam variando de acordo 

com as condições econômicas, culturais e sociais de um povo.  

A lição de Scaff247 é nesse sentido, afirmando que o mínimo existencial não 

é um conceito universal, pois varia de acordo com cada nação. 

Entretanto, entende-se que alguns parâmetros para a delimitação do núcleo 

essencial dos direitos sociais fundamentais, objetivando auxiliar na solução do caso 

concreto, na perspectiva do mínimo existencial, podem ser estabelecidos, contribuindo, 

assim, para a máxima realização dos direitos fundamentais sociais, bem como para que 

seja evitada uma intervenção injustificável na área de regulação desses direitos. 

O núcleo essencial dos direitos fundamentais, envolve razoável dificuldade 

em sua delimitação, tendo em vista a impossibilidade de ser definido com um parâmetro 

fixo, aplicável a todos os casos. Requer, antes, a consideração das peculiaridades 

envolvidas caso a caso para o seu estabelecimento. Dessa forma, acredita-se não ser 

coerente estabelecer um conteúdo fechado para cada direito fundamental, senão 

estabelecer um processo no qual os valores mais relevantes, contidos na área de proteção 

de cada direito, seja respeitado, minimizando-se, assim, as possibilidades de restrições ou 

limitações que possam, eventualmente, ferir os princípios constitucionais.   

Buscando estabelecer o conteúdo essencial dos direitos fundamentais, 

Alexy248 propõe uma distinção a partir do grau de ponderação, considerando os direitos 

mínimos jus fundamentais sociais, ou mínimo existencial no entender do autor, em 

contraponto com os direitos fundamentais sociais. Estabelece, pois, uma escala de 1 a 8, 

                                                           
247 SCAFF, F. F. Reserva do possível, mínimo existencial e direitos humanos. Revista de Interesse Público, 
Porto Alegre, v. 6, n. 32, 2005, p.59. 
248 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. 2. ed. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2007, p. 63-149. 
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na qual o grau 1 corresponderia o direito subjetivo ao mínimo existencial, em que caberia 

o controle jurisdicional, e o grau 8, por conseguinte, o grau máximo, em que não caberia 

o controle judicial (os direitos fundamentais sociais). Cumpre recordar que, para o autor, 

a ponderação definirá o que será o mínimo existencial, consistindo em uma delimitação 

do conteúdo do direito e da eliminação de excessos. Com isso, pode-se afirmar que o 

mínimo existencial é imponderável, porquanto já é fruto de ponderação, visto que todos 

os excessos foram suprimidos.  

Considerando, ainda, que todos os direitos fundamentais têm um conteúdo 

essencial e, por outro lado, não são todos os direitos fundamentais que pertencem ao 

mínimo existencial, infere-se desta afirmação que o conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais é um conceito mais amplo que o mínimo existencial. Dito isso, pode-se 

deduzir que há determinados conteúdos pertencentes ao núcleo essencial dos direitos 

fundamentais que não necessariamente integrarão o mínimo existencial.  

Nesse sentido, dispõe Ingo Sarlet249 que “todos os direitos fundamentais 

possuem, como elemento comum, pelo menos um conteúdo mínimo em dignidade que, 

para além disso, poderá, ou não, coincidir com o núcleo essencial do direito fundamental“, 

esclarecendo, ainda, que o mínimo existencial compreende um conjunto de prestações 

estatais que assegura a cada indivíduo uma vida condigna.  

Torres250, por sua vez, aduz que o mínimo existencial é um dado pré-

constitucional e, portanto, não outorgado pela ordem jurídica, mas condicionante desta, 

enquanto direito público subjetivo inerente à pessoa humana, com validade erga omnes.  

Depreende-se, pois, que o mínimo existencial deriva da noção de dignidade 

da pessoa humana, pautando-se na proteção do necessário à manutenção das condições 
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mínimas para uma vida digna, enquanto condições incipientes da liberdade, como 

pressuposto do princípio do livre desenvolvimento da personalidade, conforme 

propugnado na doutrina alemã, já mencionada no princípio deste trabalho. 

Watanabe251 acrescenta que a denominação mínimo existencial existe para 

permitir a tutela jurisdicional imediata, sem a necessidade de atos do Poder Legislativo ou da 

atuação do Executivo, por meio de política pública específica, e sem sujeição à cláusula da 

reserva do possível.   

Alexy252 já associa a ideia do mínimo existencial ao princípio da igualdade 

de fato, cuja aplicação torna viável uma ponderação mais controlável dos valores 

envolvidos, de acordo com as diversas circunstâncias do caso concreto, sejam espaciais, 

temporais e até mesmo econômicas. Por conseguinte, introduz a noção de um mínimo 

existencial relativo, passível de adequação à realidade social vigente em determinado 

momento. Segundo refere, a definição do que integra o mínimo existencial é obtida, por 

meio da ponderação do direito fundamental com o princípio da igualdade de fato, que 

exige do intérprete ou aplicador que se oriente de acordo com o nível de vida efetivamente 

existente. Por outro lado, isso não aconteceria se o parâmetro tomado fosse o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Estabelecidas algumas premissas no que tange à noção do mínimo existencial, 

pode-se adentrar ao exame da relação existente entre este e os direitos fundamentais 

sociais, bem como de núcleo essencial destes. 

Tendo em vista a estreita relação entre mínimo existencial e a noção de 

dignidade da pessoa humana, impõe-se uma interpretação sistemática dos direitos 
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fundamentais, de acordo com os valores expostos na Constituição, para delimitar o que 

deve ser assegurado, em termos de condições de alimentação, saúde, educação, moradia, 

segurança, lazer, de modo a permitir a fruição de um mínimo necessário à existência 

digna, com liberdade e autonomia individual, promovendo assim, o livre 

desenvolvimento da personalidade. 

Em uma abordagem diferente, concebendo o mínimo existencial como o 

próprio núcleo essencial dos direitos fundamentais, Vieira de Andrade253 expõe que na 

condição de direito fundamental implicitamente positivado, o mínimo existencial, da 

mesma forma que se mostra como um direito positivo, assegurando prestações devidas 

pelo Estado, apresenta também, uma face negativa, operando como um direito de defesa 

do cidadão, impedindo a subtração de determinada parcela de direitos essenciais à vida 

digna. Nota-se que o autor, ao contrário do entendimento seguido neste trabalho, não 

considera o mínimo existencial como um conjunto de prestações devidas pelo Estado aos 

indivíduos, como medida de garantia da dignidade humana, por outro lado, estabelece 

que o mínimo existencial e o núcleo essencial se confundem.  

No entanto, do entendimento exposto, deduz-se que o mínimo existencial 

realiza um duplo papel quanto aos direitos fundamentais sociais, quais sejam: de limite, 

no sentido de coibir violações pelo Estado ou por particulares; e de fruição, ao respaldar 

as pretensões às condições mínimas de vida digna, garantindo o direito à prestação 

material, mediante a provocação do Poder Judiciário. 

Nesse sentido, entende-se que no caso de omissão do Estado, no que diz 

respeito à garantia de condições materiais mínimas que garantam uma existência digna, 

é plenamente possível a intervenção Judicial, para restaurar o sentimento constitucional 

expresso nas normas definidoras de direitos fundamentais e assim, garantir o acesso às 
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prestações injustificadamente recusadas pelo Estado.  

Acerca da legitimidade do Judiciário para a determinação do conteúdo do 

mínimo existencial nos casos concretos, afirma Figueiredo254 que:   

Não deve o Judiciário ir além do que exige a estipulação de um conteúdo mínimo 
ou essencial, sob pena de injustificadamente invadir a seara de competência 
legislativa. Tais prestações mínimas devem ser estabelecidas em função de uma 
análise in concreto que, à semelhança da definição do conteúdo essencial dos 
direitos, leva em conta o tipo de sociedade e as exigências e expectativas 
referentes ao direito em jogo, uma vez que o conteúdo de um direito não é algo 
fixo nem alheio à comunidade em que se erradica. 

 

Fato é que há extrema dificuldade em fixar de forma abstrata o conteúdo ou 

as prestações que formam o mínimo existencial, porquanto suas exigências variam de 

acordo com as condições econômicas, culturais e sociais de cada sociedade, submetendo-

se, ainda, ao fator temporal. Da mesma forma o estabelecimento do núcleo essencial dos 

direitos fundamentais encontra as mesmas dificuldades.  

No entanto, entende-se pela possibilidade de ao menos o intérprete/aplicador 

aproximar-se ao seu conteúdo no caso concreto, delimitando o núcleo essencial dos 

direitos fundamentais sociais, sob a ótica da dignidade humana e, dessa forma, maximizar 

a realização do direito fundamental que esteja na iminência de limitação ou que esteja sub 

judice. 

Ressalte-se, ainda, que estabelecer o mínimo existencial não é garantir apenas 

a sobrevivência física, mas implica no desenvolvimento da personalidade como um todo, 

tendo em vista que a vida não pode ser apenas sobreviver255. 

Nesse ponto cumpre esclarecer, não obstante existirem entendimentos, no 

sentido de que o mínimo existencial não pode ser restringido apenas a alguns direitos 
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sociais, pois seria considerar que o mínimo existencial seria o próprio direito 

fundamental, de fato, deve ter o seu conteúdo aproximado na análise do caso concreto, 

delimitando-se o núcleo essencial do direito para a partir desse ponto estabelecer a parcela 

mínima que confere a dignidade necessária à vida humana.  

Ao tentar estabelecer critérios para determinação do mínimo existencial, 

Torres256 assinala que por direito ao mínimo existencial entende-se 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. Afirma, ainda, que a ideia de 

mínimo existencial, por conseguinte, coincide com a de direitos fundamentais sociais em 

seu núcleo essencial. 

No entanto, parecer ser mais acertado o posicionamento de Sarlet257 que 

afirma que o mínimo existencial poderá ou não coincidir com o núcleo essencial do direito 

fundamental, mencionando que o princípio da dignidade humana deve ser utilizado como 

parâmetro para a identificação do mínimo existencial: 

Neste contexto, cumpre registrar que o reconhecimento de direitos subjetivos a 
prestações não se deverá restringir às hipóteses nas quais a própria vida humana 
estiver correndo o risco de ser sacrificada, inobstante seja este o exemplo a ser 
referido. O princípio da dignidade da pessoa humana assume, no que diz com 
este aspecto, importante função demarcatória, podendo servir de parâmetro para 
avaliar qual o padrão mínimo em direitos sociais (mesmo como direitos 
subjetivos individuais) a ser reconhecido. Negar-se o acesso ao ensino 
fundamental obrigatório e gratuito (ainda mais em face da norma contida no 
artigo 208, § 1º, da CF, de acordo com o qual se cuida de direito público 
subjetivo) importa igualmente em grave violação ao princípio da dignidade da 
pessoa humana, na medida em que este implica para a pessoa humana a 
capacidade de compreensão do mundo e a liberdade (real) de autodeterminar-se 
e formatar a existência, o que certamente não será possível em se mantendo a 
pessoa sob o véu da ignorância.  

 

Dessa forma, o autor concebe o mínimo existencial como o direito a um 
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conjunto de prestações estatais que asseguram a cada indivíduo a dignidade humana. 

Importa registrar um ponto de congruência nos dois entendimentos, que 

apesar de opostos em grande parte de seus argumentos, consideram que tanto a noção de 

mínimo existencial quanto a de núcleo essencial, funcionam como limite à restrição dos 

direitos fundamentais sociais, tendo em vista que o mínimo existencial se relaciona 

diretamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que tem por 

escopo estabelecer condições básicas para um desenvolvimento social razoável.  

A relação entre o mínimo existencial e os direitos fundamentais é bastante 

estreita e, como mencionado, parte da doutrina tem sustentado a tese de que o mínimo 

existencial representa o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais. Todavia, este 

entendimento não colabora para a concretização dos direitos fundamentais sociais, nos 

termos desejados pelo texto constitucional, porque se o núcleo essencial dos direitos se 

confunde com o mínimo existencial, a defendida fundamentalidade dos direitos sociais 

estaria reduzida ao conteúdo do mínimo existencial. Ou seja, não se deveria buscar a 

maximização dos direitos sociais, respeitando-se o princípio da implementação 

progressiva, ao contrário, apenas se buscaria a concretização da parcela mínima dos 

direitos fundamentais sociais, correspondente àquela que, ausente, importaria na vida 

humana sem dignidade. 

Com isso, firma-se posicionamento na ideia de que os direitos fundamentais 

possuem um núcleo essencial, que no caso dos direitos sociais, não se confunde com o 

mínimo existencial, embora possa haver certa coincidência entre as prestações 

componentes do núcleo do direito e a promoção da dignidade. 

Dito isso, pode-se deduzir que o mínimo existencial cumpre um relevante 

papel para a interpretação dos direitos sociais, servindo de parâmetro para a determinação 

das prestações sociais inerentes a cada direito. 
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Barcellos258, partindo do pressuposto da dignidade da pessoa humana, fixou 

o mínimo existencial em quatro aspectos fundamentais, quais sejam: educação 

fundamental, saúde básica, assistência aos desamparados e acesso à Justiça. Sendo assim, 

ao tratar da saúde básica, por exemplo, um rol de prestações prioritárias deve ser fixado, 

segundo ela, de acordo com a própria Constituição: prestação do serviço de saneamento; 

atendimento materno-infantil; ações de medicina preventiva; ações de prevenção 

epidemiológica.  

Deve-se considerar, ainda, no caso específico do ordenamento jurídico 

nacional, em que na maioria das vezes a efetivação dos direitos sociais está 

indiscriminadamente condicionada e limitada pela reserva do possível, a garantia do 

mínimo existencial, como corolário do conceito de dignidade da pessoa humana, acaba 

por constituir um limite à própria efetivação de outros direitos fundamentais. Em outros 

termos, pode-se dizer que partindo dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, outros direitos fundamentais podem acabar sendo restringidos em prol 

da dignidade humana.  Por fim, como destaca Sarlet259, "a nossa Constituição é, acima 

de tudo, a Constituição da pessoa humana por excelência". 

Impõe-se, com isso, considerar o mínimo existencial de acordo com o 

posicionamento de Barcellos260, qual seja que deve ser perseguido como uma prioridade 

constitucional, deixando que as opções políticas se restrinjam à aplicação dos recursos 

públicos remanescentes, vejamos: 

Se é assim, e se os meios financeiros não são ilimitados, os recursos disponíveis 
deverão ser aplicados prioritariamente no atendimento dos fins considerados 
essenciais pela Constituição, até que eles sejam realizados. Os recursos 
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remanescentes haverão de ser destinados de acordo com as opções políticas que 
a deliberação democrática apurar em cada momento. 

 

É nessa linha que Camargo261 afirma, quanto à justiciabilidade dos direitos 

sociais, destacando que estes estão vinculados ao mínimo existencial, justamente pelo 

fato de serem reconhecidamente imprescindíveis para uma vida digna e por isso não se 

submetem à teoria da reserva do possível.  

Tendo em vista o necessário reconhecimento da prioridade constitucional 

inerente aos fundamentos essenciais da Constituição, não se pode afastar da concepção 

de que os direitos sociais, por promoverem a realização da dignidade da pessoa humana 

e da igualdade material, possuem aplicabilidade imediata. Há de ser mencionado, ainda, 

que a possibilidade de limitação decorrente da escassez material (reserva do possível), 

não se aplica no caso dos direitos sociais que não estão vinculados ao mínimo existencial. 

Aplicando-se, contudo, aos direitos sociais que não promovam diretamente a dignidade 

da pessoa humana. 

A garantia do mínimo existencial é uma exigência fundamental para o 

exercício da liberdade e da democracia, no entanto, muitas vezes é insuficiente para a 

concepção política de pessoa e de justiça. Desse modo, pode-se referir que estão explícitos 

dois níveis de necessidades a serem satisfeitas: as da pessoa como ser humano e as da 

pessoa como cidadã, em sua concepção política.  

Rawls262, quando trata das pessoas como cidadãs, de certa forma, amplia o 

conteúdo do mínimo existencial para além das condições materiais básicas, trazendo a 

ideia dos bens primários, fazendo recair a ênfase sobre as necessidades das pessoas na 
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condição de cidadãs. Note-se que pessoa e cidadão são dois níveis de realização 

complementares. No entendimento do autor, uma pessoa é alguém que pode ser um 

cidadão, isto é, um membro normal e plenamente cooperativo da sociedade por toda a 

vida. Com efeito, para poder ser um membro cooperativo pressupõe-se que o cidadão 

tenha um grau mínimo de capacidades morais, intelectuais e físicas. 

É preciso considerar que para se lograr êxito na plena satisfação dos direitos 

sociais, conforme refere Canotilho263, o Estado tem o dever de não somente reconhecer o 

gozo e o exercício destes, mas, também, vedar a edição de medidas legislativas que 

importem na redução, anulação ou revogação do núcleo essencial já reconhecido aos 

indivíduos. 

Estabelecidas as considerações até aqui desenvolvidas, passa-se à tentativa de 

estabelecer alguns parâmetros para a aproximação ao conteúdo do núcleo essencial dos 

direitos sociais, tendo em vista a sua importância para a promoção da dignidade humana, 

como um dos fundamentos constitucionais, conforme reiterado ao longo do presente 

estudo. 

Partindo-se desse pressuposto, entende-se que, primeiramente, é necessário 

definir a área de proteção do direito fundamental social, para se identificar quais valores 

devem ser objeto da proteção pelo Estado, tendo em vista que quanto maior a área de 

regulação do direito em questão, maiores serão as possibilidades de o Estado afetar os 

respectivos direitos mediante ação restritiva ou omissiva. 

Para maximizar os efeitos dos direitos fundamentais em questão, deve-se 

avaliar e compreender os seguintes aspectos: a destinação, a variabilidade, a 

particularidade, a igualdade material e o conteúdo social.      

Particularmente, o mínimo existencial é obtido através do processo de 
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ponderação, por isso falar-se em ser imponderável, devendo ser determinado no caso 

concreto, levando-se em consideração as peculiaridades inerentes a cada situação. Assim, 

o princípio da proporcionalidade exigirá que a justificativa, no caso de restrição estatal a 

direito social, seja legítima e constitucional, ou seja, o bem jurídico a que o Estado visou 

proteger quando recorreu à reserva do possível deverá ser mais relevante que a parcela 

do direito que sofrerá a restrição. Não se permitindo o desrespeito àquela porção de cada 

direito fundamental social imprescindível à dignidade da pessoa humana.  

Assim, a busca pela igualdade material se refere à tentativa de conceder um 

tratamento mais igualitário ao administrado, na medida de suas desigualdades, conforme 

referido amplamente pela doutrina constitucionalista.   

Por conteúdo social entende-se a busca pela medida de justiça social trazida 

pelo direito fundamental em questão, ou seja, em que medida é a sua repercussão na 

promoção da justiça social.  

Sabe-se que existem diversas críticas com relação à suposta falta de 

racionalidade para o método de ponderação dos princípios envolvidos nesses casos, que 

conduziria a um excessivo subjetivismo na interpretação jurídica, ensejando, por 

consequência, decisões judiciais maculadas pela arbitrariedade.  

Entretanto, entende-se, que não se deve ter receio de aplicar os princípios ou 

interpretar o conteúdo além das declarações expressas nos textos constitucionais, 

conferindo-lhes a sua reconhecida força normativa. Pois a ponderação de princípios, 

característica da nova hermenêutica, não pode ser considerada nefasta ao ordenamento 

jurídico, por gerar casuísmo e, consequentemente, insegurança jurídica, ou mesmo pelo 

subjetivismo, uma vez que envolverá, necessariamente, o conflito entre princípios que 

encerram valores máximos de uma sociedade, igualmente consagrados nos textos 

constitucionais, considerando que estes se submeteram a um processo no qual não foram 
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afastados totalmente, ante a imposta cedência recíproca nos conflitos no plano dos 

princípios. 

Assim, afirmar que, ao contrário, a mera aplicação da lei, como no 

positivismo jurídico, é a única forma possível de trazer justiça ao caso concreto é 

questionável, já que os princípios são os valores orientativos do próprio sistema jurídico 

e, assim, se ambas as posições (aplicação da lei em sentido estrito ou a ponderação de 

princípios) não chegarem à mesma solução para o caso concreto, significa dizer que a lei 

aplicada no caso não se coaduna com os valores que inspiraram o sistema jurídico e, são, 

portanto, marcadas com a pecha da inconstitucionalidade. 

Afinal, como pondera Verdú264: “a interpretação constitucional é a expressão 

concreta da funcionalidade viva da dogmática constitucional”. 

Conforme assevera Canotilho265:  

Qualquer que seja a indeterminabilidade dos princípios jurídicos, isso não 
significa que eles sejam impredictíveis. Os princípios não permitem opções 
livres aos órgãos ou agentes concretizadores da constituição (impredictibilidade 
dos princípios); permitem, sim, projecções ou irradiações normativas com um 
certo grau de discricionariedade (indeterminabilidade), mas sempre limitadas 
pela juridicidade objectiva dos princípios. 

 

Com efeito, entende-se que os princípios conferem inclusive, maior 

segurança jurídica ao ordenamento, porquanto a sociedade terá certeza que a interpretação 

dos direitos fundamentais estará vinculada e se pautará nos valores máximos de 

determinado povo, considerando que aqueles cumprem o papel orientador do legislador, 

unido, da mesma forma, ao sentimento constitucional. 

Passa-se, então, à tentativa de estabelecer algumas considerações finais 
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acerca do estabelecimento de parâmetros para a definição do conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais sociais, enquanto pressupostos basilares para a efetiva promoção 

da dignidade humana. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho pretendeu, sem a pretensão de exaurir o tema, 

demonstrar a possibilidade do estabelecimento de parâmetros mínimos para a 

aproximação ao conteúdo do núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, com o 

escopo de contribuir para a concretização destes e, consequentemente, para a realização 

dos objetivos constitucionais. 

Destacando-se as finalidades primordiais do Estado republicano, 

notadamente no que se refere à proteção das condições mínimas de subsistência dos 

indivíduos, tem-se como indispensável o papel do Judiciário para, eventualmente, 

proceder ao realinhamento da atuação dos poderes Executivo e Legislativo à 

programática constitucional. 

Nesse sentido, não se pode permitir que sejam deturpadas as principais 

proposições dos princípios constitucionais, seja na atuação do Legislativo, ao regular os 

direitos fundamentais por meio de leis infraconstitucionais, ou mesmo pelas políticas 

públicas implementadas pelo Executivo que, eventualmente, violem estes direitos ao 

pretender regredir nos avanços sociais já conquistados, invadindo indevidamente a área 

de proteção do direito em questão ou simplesmente pela omissão estatal em efetivá-los. 

Pois, nesses casos, se estaria a admitir que a dignidade da pessoa humana não constitui o 

centro convergente de direitos no Estado Democrático de Direito. 

Ademais, a relevância da atuação estatal reside justamente na 

necessidade de uma atuação positiva do Estado, para que haja efetivamente a 

concretização de direitos sociais fundamentais. 

Indispensável, portanto, a investigação do papel do núcleo essencial 

nesse processo, enquanto reduto inatingível de cada direito fundamental, cuja restrição 
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está fora de alcance do legislador ou do intérprete em eventual juízo de ponderação. 

Nessa esteira, firma-se posicionamento na concepção de que os direitos 

fundamentais possuem um núcleo essencial, que no caso dos direitos sociais, não se 

confunde com o mínimo existencial, muito embora possa haver certa coincidência entre 

as prestações componentes do núcleo do direito e a promoção da dignidade. E, ademais, 

tanto a noção de mínimo existencial quanto a de núcleo essencial, funcionam como 

limites à restrição dos direitos fundamentais sociais, considerando que o mínimo 

existencial se relaciona diretamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, na 

medida em que tem por escopo estabelecer condições básicas para um desenvolvimento 

social razoável. 

Relevante também mencionar o princípio da vedação ao retrocesso 

social, tendo em vista que a doutrina constitucionalista tem desenvolvido a teoria acerca 

da proibição do retrocesso social, baseada na proteção do núcleo essencial do direito já 

estabelecido, sob pena de se violar o respeito à dignidade da pessoa humana e o princípio 

da proteção da confiança e da segurança dos cidadãos no âmbito econômico, social e 

cultural. Por consequência, nenhuma atividade legislativa poderia suprimir ou reduzir 

significativamente um direito fundamental social já concretizado. 

Sob esse prisma, o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e 

efetivado através da atividade legislativa deve ser considerado constitucionalmente 

garantido, de forma que quaisquer medidas do Estado que, sem criar outros esquemas 

alternativos ou compensatórios, se traduzam em uma anulação, revogação ou aniquilação 

desse núcleo essencial, deverão ser tidas como inconstitucionais. 

Dessa forma, na análise da potencial violação à norma definidora de 

direitos fundamentais sociais, o princípio da proibição do retrocesso social não é um 

parâmetro único, pois traz consigo outros princípios constitucionais, quais sejam: o 
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princípio da dignidade da pessoa humana e o da segurança jurídica. 

Contudo, entende-se que não há como garantir os direitos fundamentais 

sociais, levando em conta apenas o seu núcleo essencial, de uma forma genérica, 

inespecífica, impondo-se a necessidade de uma objetividade maior na delimitação da área 

de proteção desses direitos. 

A importância do princípio da dignidade da pessoa humana, erigido à 

condição de centro da maioria das ordens constitucionais vigentes, impõe a busca 

incessante pelo respeito e concretização de todos os direitos fundamentais. Ademais, a 

garantia da efetivação e a proteção desses direitos deve ser pontual, ou seja, caso a caso, 

devendo ser construída em cada decisão, sendo imprescindível, contudo, o 

estabelecimento de parâmetros mínimos para a aproximação ao conteúdo do núcleo 

essencial que, conforme defendido, é insuscetível de redução ou limitação. 

O estabelecimento do núcleo essencial do direito fundamental, 

enquanto comportamento ou status jurídico tutelado, entendido como a parcela 

efetivamente protegida, assume notória relevância em situações em que se impõem óbices 

ao exercício destes direitos.   

No que diz respeito ao estabelecimento de parâmetros para a 

identificação do núcleo essencial tem-se como importante a observância das seguintes 

proposições, como forma de aproximação ao seu conteúdo: 

a) Estabelecer o que o direito em si visa proporcionar, a sua destinação 

e, além disso, se existem situações, casos ou comportamentos 

existentes na área de regulação do direito envolvido que não 

comportam a tutela constitucional; 

b) Averiguar se existe lei infraconstitucional regulando o exercício do 

direito fundamental e quais são as condições para a sua fruição; 
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c) Verificar se a intervenção que se propõe ou a omissão estatal 

determinam uma redução ou o completo esvaziamento do direito 

fundamental; 

d) Saber o objetivo da intervenção; 

e) Buscar a identificação dos aspectos geográficos, culturais e sociais, 

que justificam o cabimento da prestação material, contida no direito 

social;  

f) Proceder à ponderação com os elementos peculiares do caso 

concreto (limitação orçamentária, existência de outras 

compensações, limitação temporal etc.); 

g) Promover a devida harmonização da medida limitadora com o 

direito afetado por esta; 

h) Estabelecer o grau de igualdade material, tendo em vista o seu 

conteúdo social, proporcionado aos destinatários;  

i) Por fim, se há violação à dignidade da pessoa humana. 

 

Deve-se ter em mente que nessas situações não há desrespeito à 

separação dos poderes, uma vez que o Judiciário delimitará, nos casos de restrição ou 

limitação, as situações que caracterizam a tutela indispensável para que não ocorra a 

desfiguração do direito fundamental em questão, identificando, dentro da área de 

regulação do direito, por meio da ponderação, aquela parcela insuscetível de redução. 

A dignidade humana considerada no âmbito jurídico, na perspectiva de 

valor inspirador do ordenamento jurídico, deve ser tratada como um conceito axiológico, 

pois os valores atuarão como critério de interpretação.  

Desse modo, a constitucionalidade de uma lei reguladora de direitos 
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fundamentais dependerá da sua compatibilidade com o objeto de proteção do direito e da 

sua justificação constitucional. 

Certamente uma imutabilidade permanente não seria apropriada, pois 

acarretaria riscos à ordem constitucional, uma vez que a sociedade evolui economica, 

social e culturalmente, sendo necessário que a Constituição se adeque aos movimentos da 

sociedade e à sua dinâmica.  

Esclarece-se, ainda, que incumbe ao legislador, com relação aos direitos 

fundamentais, dispor sobre a forma da prestação, o seu montante, as condições para sua 

fruição, entre outros aspectos, podendo os tribunais decidir nos casos de omissão ou de 

evidente desvio de finalidade por parte do legislativo, mas sempre mediante a ressalva de 

que a liberdade de conformação do legislador encontra seu limite no momento em que o 

padrão mínimo para assegurar as condições materiais indispensáveis a uma existência 

digna não for observado. 

Portanto, a possibilidade dessas limitações significa que o conteúdo de 

uma Constituição não se encontra à disposição plena do legislador constitucional, sendo 

necessário, que se impeça, também, uma vinculação inexorável e definitiva das gerações 

vindouras às concepções do constituinte originário, ao mesmo tempo em que se garante 

às Constituições a realização de seus fins. 

Entretanto, para não se conferir uma flexibilidade demasiada, não se 

deve interpretar a proporcionalidade no sentido de adequação da medida limitadora ao 

fim perseguido, devendo-se buscar a devida harmonização desta finalidade com o direito 

afetado por tal medida. Pois assim, se há uma restrição com o objetivo de realizar e 

proteger bens jurídicos igualmente importantes, isto, necessariamente, não afetaria o 

conteúdo essencial do direito restringido, mesmo em caso de total cedência. 

Quanto à necessidade de se estabelecer o grau de igualdade material 



164 
 

que o direito social fundamental confere aos destinatários, deve-se considerar a igualdade 

como um dos valores mais caros de todo o sistema constitucional e, com isso, torna-se 

indispensável utilizá-lo como um dos critérios mais relevantes para a interpretação da 

Constituição, no que diz respeito aos direitos sociais.  

Finalmente, cumpre ressaltar que quaisquer interferências no âmbito 

dos direitos sociais fundamentais, necessariamente, têm que passar pela interpretação de 

que eles foram inseridos no texto constitucional visando a garantia de, ao menos, um 

patamar mínimo de dignidade. 
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