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RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo analisar os direitos sociais e sua devida
concretude sob o prisma de sua essencialidade/fundamentalidade com aceno para a
importância da democracia participativa nesse cenário. A materialização de tais
direitos está distante de atingir o devido estágio satisfatório. Omissões legislativas,
administrativas, julgados tardios e/ou obsoletos, seguidos por uma cidadania
“adormecida” podem traduzir o atual cenário de ineficácia dos direitos fundamentais
sociais. Percebe-se, ademais, uma afronta desarrazoada aos princípios
constitucionais atinentes aos direitos fundamentais, sobretudo os sociais. Sob essa
ótica, a perspectiva da concretização dos direitos fundamentais enseja reflexões
tendentes a (re)direcionar o verdadeiro sentido da dignidade da pessoa humana,
como fundamento basilar da ordem jurídica vigente, buscando-se melhorar a
realidade social vivenciada no Brasil. Sendo assim, sob os comandos traçados pela
Constituição da República, o presente escrito apresenta conceitos que possibilitam
reflexões (críticas) acerca de posturas que (in)viabilizam os direitos fundamentais
sociais no Estado Democrático de Direito.
Palavras – Chave: Direitos sociais; Dignidade Humana; Estado Democrático de
Direito.
ABSTRACT
This present research has as aim to analyze the social rights and their owing
concreteness through the prism of their essentiality / fundamentality with the wave for
the importance of participative democracy in this context. The materialization of such
rights is distant of achieving the owing satisfactory stage. Legislative and
administrative omissions, judged late and / or obsolete, followed by an “asleep”
citizenship can translate the current context of inefficacy social basic rights. Discern
furthermore an unreason affront to constitutional principles, relating to basic rights,
specially the social. Through this optics, the perspective concretion of basic rights
provides reflections to (re) direct the true sense of the dignity human person, as basic
fundamental of valid juridical order, searching to improve the social reality
experienced in Brazil. Thus, through the commands outlined by the Republic
Constitution, the present writing presents concepts that enable reflections (criticism)
about postures that (in) enable basic social rights in the Democratic State of Law.
Key words: Social Rights; Human Dignity; Democratic State of Law.
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INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova ordem jurídica
em nosso país. Os ideais de democracia, cidadania e liberdade declinados em seu
texto, trouxeram ao povo brasileiro a consciência de sua importância para a
construção do futuro. O poder emana diretamente do povo; por óbvio, sabe-se que o
exercício desse poder é exercido diretamente pelo povo ou através de seus
representantes eleitos, em regra, de forma direta.
Sob o sustentáculo dos fundamentos da República Federativa do
Brasil,

a

regulamentação

constitucional

dos

direitos

fundamentais

e

dos

instrumentos de cidadania (coletiva, plena) acenam para a possibilidade de alçar os
objetivos declinados na Carta de direitos brasileira. Por conseguinte, vislumbra-se
como atingível a vida no seu sentido pleno (possibilidade).
Logo, para ter acesso à vida em sua plenitude, faz-se necessário,
mesmo que em níveis mínimos, educação, alimentação, saúde, lazer, trabalho,
segurança,

previdência

social, assistência

aos desamparados,

proteção à

maternidade e à infância- rol (aberto) de direitos fundamentais sociais, indicados no
artigo 6º da Constituição Federal Brasileira, alargado pelas emendas constitucionais
nº 26/2000 e nº 64/2010.
Sabe-se, através de dizeres constitucionais, que os direitos e
deveres individuais e coletivos garantem a vida, a liberdade, a igualdade, a
propriedade e a segurança; daí serem invioláveis e reveladores da dignidade
humana.
Percebe-se, diante disso, a eficácia vertical e horizontal dos direitos
e garantias fundamentais, posto que tais direitos vinculem, não somente no Estado,
frente ao particular (eficácia vertical), mas também, devem ser observados nas
relações entre os particulares (situação de horizontalidade). Assim, além do seu
reconhecimento constitucional, apreende-se que, para promoção desses direitos,
deve haver cumprimento dos deveres (fundamentais) pelos seus destinatários,
Estado e Coletividade, como forma de evidenciar a fruição de bens tendentes às
condições mínimas de sobrevivência do homem.
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Nesse sentido, destacam-se os direitos fundamentais sociais,
representando uma conquista ante a complexa história de nosso Estado. Ocorre
que, mesmo diante da nota expressa de fundamentalidade dos direitos sociais
traçada pela Constituição da República vigente, verifica-se, ainda latente, uma
síndrome de inefetividade das normas constitucionais tradutoras desses direitos.
Diante desse quadro, o presente escrito objetiva perscrutar se, e até
que ponto, o grau de vinculação aos ditames constitucionais veda os Poderes da
União - Legislativo, Executivo e Judiciário - a possibilidade de, sem justificativa
razoável, eliminar ou reduzir o nível de concretização alcançado por um determinado
direito fundamental social positivado na ordem constitucional vigente.
No tocante à efetivação dos direitos sociais fundamentais, verifica-se
um Judiciário extremamente ativista na proteção de tais direitos. Confirma-se
(através de uma simples consulta às decisões judiciais) que, ao menos o Judiciário
reconhece a importância desses direitos. Tal atuação apresenta-se como legítima,
posto tratar-se de direitos fundamentais de caráter prestacional como alicerce de um
Estado Democrático de Direito.
Entretanto,

será

certeira

a

judicialização

desses

direitos,

precipuamente, sob o prisma individual, como forma de atingi-los e/ou garanti-los?
Garantidos, dessa forma, resta perseguida a finalidade desses direitos de
implementar a igualdade real entre os indivíduos? Até que ponto a inércia dos
poderes constituídos e da coletividade avilta a ordem democrática vigente? Qual o
verdadeiro sentido de cidadania, como fundamento da República Federativa do
Brasil? Há responsáveis diretos / indiretos pelo quadro agonizante de desigualdade
social e pobreza no Brasil? Tais questionamentos revelam uma reflexão necessária
à vista da primazia dos direitos fundamentais sociais e seus desdobramentos,
mesmo que descortinada por omissões políticas, jurídicas, cidadãs, sejam elas
teóricas ou práticas.
Reitera-se que a necessária efetivação dos direitos sociais no Brasil
incute um debate importante ante a dificuldade de se implementar políticas públicas
suficientemente abrangentes para todos os necessitados. Será crível que a
justificativa de insuficiência de recursos pode olvidar o mínimo a que todos, para
terem vida, fazem jus? Tal justificativa aponta vários vieses em torno de suas
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possíveis causas. Atrelado a tudo isso, percebe-se, de forma fácil, que o assunto
gravita à volta da dignidade da pessoa humana e da efetividade das normas
constitucionais, tendo à vista que desigualdade e injustiça social afirmam-se, cada
vez mais, como rotina na República Federativa do Brasil.
Para essa reflexão serão evidenciadas algumas notas do filósofo,
Vicente de Paulo Barretto, através de apontamentos externados em sua obra “O
Fetiche dos Direitos Humanos e outros temas”, como forma de alargamento da
compreensão devida à natureza jurídica desses direitos, que por sua vez, mostra-se
como importante para a concretização dos direitos fundamentais sociais.
Confirma-se que o assunto revela ser tão importante quanto
complexo. Desse modo, o presente ensaio visa abordar conceitos e alguns desafios
atinentes aos direitos fundamentais sociais, precipuamente, no que tange à eficácia
e efetividade desses importantes direitos, sem olvidar da necessária discussão
sobre a eficiência dos instrumentos jurídicos ofertados para lhes promover a
suficiente concretização com alcance de sua finalidade. Pretende-se, ademais,
estimular a atenção do leitor para essa discussão, afirmada como uma das
preocupações mais constantes nas demandas envolvendo direitos fundamentais.
A propósito, a presente exposição, organizada em três capítulos,
reflete e instiga, sob o prisma jurídico, social e filosófico, a discussão atual que
norteia o cruciante status de inefetividade dos direitos fundamentais sociais no
Brasil.
Trata-se, contudo, de uma pesquisa científica e bibliográfica. Nos
limites dos objetivos propostos, a pesquisa desenvolve-se através: da identificação
das normas constitucionais envolvidas na temática; da análise de perfis doutrinários;
da apresentação de conceitos de cada instituto relacionado ao assunto; e da
evidenciação do posicionamento do filósofo Vicente Barretto pertinente ao tema,
direitos sociais. No primeiro capítulo - Dos Direitos Fundamentais na Constituição
Brasileira – abordam-se aspectos gerais dos direitos fundamentais; conceitos,
finalidades,

requisitos,

princípios e

desdobramentos atinentes aos direitos

fundamentais sociais. Revelam-se no segundo capítulo - Ativismo Judicial e
Judicialização dos Direitos Sociais - aspectos adstritos à efetividade dos direitos
fundamentais sociais sob a perspectiva da democracia e da cidadania como
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fundamentos constitucionais, com apontamentos acerca da legitimidade da
crescente judicialização dos direitos sociais, sob o prisma individual. Já no terceiro
capítulo - Direitos Sociais e “O Fetiche dos Direitos Humanos” – examina-se a
natureza jurídica dos direitos sociais a partir dos argumentos expostos pelo filósofo
Vicente Barretto.
Dessa maneira, registra-se, por necessário, que o alicerce da
pesquisa encontra aconchego na finalidade precípua dos direitos fundamentais
sociais: edificar e sustentar na sociedade brasileira a igualdade material entre os
indivíduos.
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Capítulo I DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA:
aspectos gerais

Sabe-se que os direitos e garantias fundamentais quanto à natureza
jurídica são caracterizados como direitos fundamentais do indivíduo, garantidos, no
plano internacional, através da Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Vejamos:

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
controle.¹

Intitulados, pois, como direitos humanos2 alcançam destaque e
proteção internacional. No caso brasileiro, ditos direitos fundamentais foram
organizados em um documento jurídico dotado de força normativa hierarquicamente
superior às demais normas do ordenamento jurídico- Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.

___________
¹ Conforme art. 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948.
2

Assevera SARLET em suas várias obras evidenciadoras dos Direitos Fundamentais, que o

termo "direitos fundamentais" mesmo que frequentemente encarado como sinônimo de
"direitos humanos", constitui categoria de norma jurídica distinta, tendo à vista que a
pertinência da diferenciação conceitual entre direitos humanos e fundamentais se
fundamenta no sentido de que os direitos humanos, antes de serem reconhecidos e
positivados nas Constituições (quando então se converteram em direito positivado e
assumiram a condição de direitos fundamentais), integravam apenas uma espécie de moral
jurídica universal, de tal sorte que os direitos humanos referem-se ao ser humano como tal
(pelo simples fato de ser pessoa humana) ao passo que os direitos fundamentais
(positivados nas Constituições) concernem às pessoas como membros de um ente público
concreto.
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Para Bobbio, “o reconhecimento e a proteção dos direitos do homem
estão na base das Constituições democráticas modernas”.3
Acrescenta, com eloquência, Gilmar Mendes 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.4

Em razão de serem os valores mais caros à humanidade, justifica-se
a estrutura e proteção aos direitos fundamentais tal qual temos hoje. A Carta de
Direitos de 1988 consagrou, expressamente no Título II, os direitos e garantias
fundamentais, organizando-os em direitos e deveres individuais e coletivos (art.5º),
direitos sociais (art. 6º ao 11), direitos da nacionalidade (art.12 e 13), direitos
políticos(art. 14 ao 16) e partidos políticos (art.17), em rol, meramente,
exemplificativo.
Ressalte-se que a natureza vinculante dos direitos fundamentais
nem sempre foi reconhecida. Por muito tempo, com resquícios na atualidade, ditos
direitos foram considerados promessas ou meras declarações solenes, blindados de
valor, puramente, moral.
No

entanto,

ante

a

regulação

constitucional

dos

direitos

fundamentais no Brasil, deve-se, em respeito à vontade expressada pelo próprio
constituinte, atender as palavras empregadas no seu sentido nato (próprio,
explícito), como afirmação da superioridade da Constituição. Porquanto, trata-se de
norma superior e matriz das demais normas.

_________
3

BOBBIO, Norberto, A Era dos Direitos, 1909, tra. 2004, p.01.

4

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional, 2009, p.265.
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Outrossim, os direitos fundamentais – tradutores dos valores vida,
liberdade,

igualdade,

propriedade

e

segurança

-

com

a

finalidade

de

proteger/promover a dignidade da pessoa humana, foram positivados na ordem
constitucional vigente através de normas com aplicação imediata.5
Com relação à eficácia, os direitos fundamentais, de forma clássica,
são compreendidos como limitações ao poder estatal, com aplicação, apenas, nas
relações entre o particular e o Estado – eficácia vertical; sob a áurea do
constitucionalismo moderno (neoconstitucionalismo), tem-se que esses direitos
devem ser observados na seara das relações entre os particulares, em razão da
violência ou ameaça não ter como único autor o Estado, mas os próprios
particulares em seus relacionamentos privados. Noutro falar, tem-se que os direitos
fundamentais devem ser cumpridos, tanto pelo Estado (eficácia vertical), como pelo
particular – eficácia horizontal ou privada dos direitos fundamentais.6
Diante disso, temos que a compreensão de um (possível) avanço do
constitucionalismo brasileiro, somente, estabelece-se com a afirmação (no sentido
de efetivação) dos direitos e garantias fundamentais. Posto que estes assoalham as
circunstâncias necessárias para a edificação e o exercício dos demais direitos
previstos na ordem jurídica posta.
Consoante todo o exposto, percebe-se que os direitos fundamentais
sociais foram gerados como servientes à efetiva erradicação da pobreza brasileira,
bem como para minimizar as desigualdades sociais e regionais, observando-se, por
necessário, o tratamento igualitário (isonômico) entre os indivíduos.

___________
5

Art.5º, § 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988: “As normas

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.
6

Na obra A vinculação dos particulares aos direitos fundamentais no direito

comparado e no Brasil, 2006, Daniel Sarmento oportuniza, de forma aprofundada,
apontamentos sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
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1.1 Direitos fundamentais sociais: noções iniciais e seus desdobramentos.

Entabula o art. 6º da Constituição da República Brasileira que

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.7

Os direitos fundamentais sociais encontram-se catalogados no texto
constitucional nos artigos 6º ao 11, no título que trata “dos direitos e garantias
fundamentais” (capítulo II, do Título II), e os demais estão contemplados no Título
VIII, que trata da Ordem Social (art. 193 e ss.).
Para José Afonso da Silva, direitos sociais, como dimensão dos
direitos fundamentais do homem,

são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou
indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que
possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos,
direitos que tendem a realizar a igualização de situações
sociais desiguais.8

Sem embargo, o Brasil apresenta-se como um país dotado de um
__________
7

Art. 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.

8

SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo, 2014, p. 288.
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Judiciário altamente ativista na garantia dos direitos fundamentais sociais. De acordo
com este Poder, tais direitos revelam verdadeiros direitos fundamentais.9

_____________

9

Sobre isso, ementas pertinentes: “É possível ao Poder Judiciário determinar a

implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente
previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder
Executivo.” (AI 734.487-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 3-8-2010, Segunda
Turma, DJE de 20-8-2010.) No mesmo sentido: RE 788.170-AgR, rel. min. Cármen Lúcia,
julgamento

em

22-4-2014,

Segunda

Turma, DJE de

7-5-2014; ARE

725.968,

rel.

min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, julgamento em 7-12-2012, DJE de 12-122012; ARE 635.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 6-12-2011, Primeira
Turma, DJE de 6-2-2012; “Separação dos Poderes. Possibilidade de análise de ato do
Poder Executivo pelo Poder Judiciário. (...) Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade
e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula
no ato impugnado, afastar a sua aplicação.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, julgamento em 2-10-2007, Primeira Turma, DJ de 31-10-2007.) No mesmo
sentido: AI 746.260-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 9-6-2009, Primeira
Turma, DJE de 7-8-2009; “Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e
Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no
entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente
nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas
implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão – por importar em
descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter
mandatório – mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e
culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à ‘reserva do
possível’." (RE 436.996-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 22-11-05, Segunda
Turma, DJ de 3-2-2006.) No mesmo sentido: RE 582.825, Rel. Min. Ayres Britto, decisão
monocrática,

julgamento

em

22-3-2012, DJE de

17-4-2012; RE

464.143-AgR,

Rel.

Min. Ellen Gracie, julgamento em 15-12-2009, Segunda Turma, DJE de 19-2-2010; RE
595.595-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 28-4-2009, Segunda Turma, DJE de 295-2009; “O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e
para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira
plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O regular
exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à
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A rigor, para a promoção desses direitos, aponta-se como exigência,
em muitas das vezes, prestações positivas com vistas ao enfrentamento da
igualdade/liberdade, meramente formais, para o sobressalto aos níveis substanciais,
com vistas à diminuição das desigualdades socioeconômicas- concepção material
de igualdade e liberdade dos indivíduos.
Salienta Fernandes que “... os direitos sociais não só alargam os
direitos fundamentais, mas também redefinem os próprios direitos individuais”.10
Num Estado Social de Direito, um dos objetivos é a melhoria das condições de vida
dos hipossuficientes, através de políticas públicas universais, com vistas à
concretização da igualdade social.
A declaração constitucional desses direitos tem como documentos
históricos marcantes a Constituição Mexicana de 1917, a de Weimar, na Alemanha,
de 1919, e no Brasil, a de 1934. Verifica-se, no entanto, um fortalecimento desses
direitos a partir do século XX.
Depreende-se que o constitucionalismo brasileiro é destacado por
três estágios, evidenciados pelo Estado liberal, em que o Direito teve uma postura
reguladora, daí o surgimento dos direitos de 1ª geração (dimensão), traduzido pelo
valor liberdade; Estado social, em que o Direito teve uma postura de promoção
social, daí o surgimento dos direitos de 2ª geração (dimensão), norteados pelo valor
igualdade; e o Estado Democrático e Social de Direito, em que o Direito norteia-se
por uma perspectiva transformadora, revelada pelos direitos de 3ª e 4ª “geração”,
tradutores do valor fraternidade, solidariedade.

__________
Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes.” (MS 23.452, Rel.
Min. Celso de Mello, julgamento em 16-9-1999, Plenário, DJ de 12-5-2000.) No mesmo
sentido: RE 583.578-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 31-8-2010, Segunda
Turma, DJE de 22-10-2010.
10

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, 2014, p.575.
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Como direitos adstritos à dignidade humana, os direitos em comento
relacionam-se com as três gerações de direitos caracterizadas pelo lema da
Revolução Francesa. Tutelam, pois, os valores liberdade, igualdade e fraternidade,
porquanto não há como visualizar um ou outro isoladamente no que tange ao
aspecto social desses direitos.
A finalidade precípua dos destacados direitos de caráter prestacional
é “a proteção dos hipossuficientes e dos mais fragilizados”, assevera Novelino,11 de
sorte que sua efetivação traduz um dos objetivos da República Federativa do Brasil,
“erradicar a pobreza e deduzir as desigualdades sociais e regionais”.12 Assim, ao
contrário dos direitos de defesa que exigem uma abstenção estatal (caráter
negativo), os direitos sociais só podem ser efetivados através de ações positivas dos
Poderes Públicos, seja para regulamentá-los, e/ou seja para implementá-los, daí
serem tratados como direitos prestacionais ou de promoção.
Estabelece-se, portanto, um comportamento positivo para a
concretização dos direitos fundamentais sociais, sinalizando essa orientação para a
gestão das políticas públicas, para a atuação do legislador e para o julgador no caso
de

resolução

de

demandas

sociais.

O

administrador

atua,

mediante

a

implementação de políticas públicas ante a “reserva do possível” e o “mínimo
existencial”; o legislador deve respeitar o núcleo essencial, dando azo à
regulamentação dos direitos constitucionalmente assegurados; para tal deve
assentar sua conduta, de forma ativa, na fundamentalidade dos direitos sociais, de
sorte que a falta, a redução ou insuficiência de normas jurídicas escritas não
impossibilite o juiz de dizer o Direito; ademais, espera-se pela atuação ativa do
Judiciário tendo em vista a concretização da Justiça, inclusive diante da omissão dos
outros Poderes.
No entanto, impende realçar que mesmo diante dessa característica

__________
11

NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional, 2007, p. 213.

12

Art. 3º, inciso III da Constituição da República Federativa do Brasil,1988.
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predominantemente positiva, doutrinadores, como o célebre Canotilho, realçam que
os direitos fundamentais sociais também possuem um componente negativo, visto
que o direito social ao trabalho, por exemplo, consiste na obrigação do Estado de
proporcionar ou de contribuir para o surgimento de postos de trabalho (caráter
positivo), ao mesmo tempo em que, deve abster-se de impedir ou limitar o acesso
dos cidadãos ao trabalho (liberdade de acesso ao trabalho).
A tudo isso, acrescente-se que os direitos fundamentais sociais
devem ser satisfeitos, também, pela própria sociedade, como por exemplo, os
direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, que devem ser materializados
não só pelo Estado, mas pelos particulares que figuram como empregadores, posto
que, visam melhoria da condição social dos trabalhadores13; os direitos sociais
atinentes aos idosos, às crianças, aos adolescentes e aos jovens; dentre outros.
Aguarda-se, pois, por uma postura civilista da sociedade no sentido de reclamar os
direitos fundamentais, mas também, de cumprir os deveres fundamentais.

___________
13

Sobre a essencial proteção ao direito fundamental ao trabalho, afirma o Supremo Tribunal

Federal através da ementa: “A Constituição de 1988 traz um robusto conjunto normativo que
visa à proteção e à efetivação dos direitos fundamentais do ser humano. A existência de
trabalhadores a laborar sob escolta, alguns acorrentados, em situação de total violação da
liberdade e da autodeterminação de cada um, configura crime contra a organização do
trabalho. Quaisquer condutas que possam ser tidas como violadoras não somente do
sistema de órgãos e instituições com atribuições para proteger os direitos e deveres dos
trabalhadores, mas também dos próprios trabalhadores, atingindo-os em esferas que lhes
são mais caras, em que a Constituição lhes confere proteção máxima, são enquadráveis na
categoria dos crimes contra a organização do trabalho, se praticadas no contexto das
relações de trabalho.” (RE 398.041, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 30-112006, Plenário, DJE de 19-12-2008.) No mesmo sentido: RE 541.627, Rel. Min. Ellen
Gracie, julgamento em 14-10-2008, Segunda Turma, DJE de 21-11-2008.
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Para Silva os direitos fundamentais 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
democrático de conteúdo tutelar dos fracos e dos mais numerosos”.14
Sobre esse aspecto sustenta Carvalho que

Se os direitos individuais estão entrelaçados com o liberalismo,
o Estado das declarações de direitos, tendo em sua base a
liberdade humana, os direitos sociais vinculam-se ao Estado
Social

“elaborado

pelas

revoltas

populares

e

pelo

descontentamento das massas proletárias, protagonizando-se
pela tentativa de estabelecimento de igualdade jurídica, política
e social, por meio de mudança gradual ou estrutural.15

Por isso mesmo, tem-se, com a constitucionalização dos direitos
sociais com o status de direitos fundamentais, não somente um alargamento desses
direitos, mas também, uma redefinição dos direitos individuais, como forma de
afervorar esforços na busca de alternativas para a redução das desigualdades
socioeconômicas entre os indivíduos. 16

__________
14

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 2014, p. 288.

15

CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional, 2004, p.443.

16

Ementa:”A ‘escravidão moderna’ é mais sutil do que a do século XIX e o cerceamento a

liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente
físicos. Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade tratando-o como coisa, e não
como pessoa humana, o que pode ser feito não só mediante coação, mas também pela
violação intensa e persistente de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno.
A violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima de realizar escolhas
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O indivíduo apresenta-se como o objetivo supremo de toda a ordem
jurídica, assim, a consagração progressiva dos direitos fundamentais nos
documentos constitucionais operou, na Constituição brasileira de 1988, caráter
vinculante e obrigatório dos dispositivos indicadores desses direitos.
Assim, os ditames constitucionais devem afigurar-se consolidados
na consciência geral, sob pela de lograr exitoso o malversamento da vontade da
Constituição brasileira vigente.
Assevera Barroso que no decorrer da vigência da Constituição de
1988, materializou-se, como necessária à apreciação de suas normas, a efetividade
– realização do Direito aliada a atuação prática da norma, para que sobressalte no
mundo dos fatos os valores e interesses por ela tutelados. A aproximação, tão íntima
quanto possível, entre o dever ser normativo e o ser da realidade social, exprime
efetividade.17
Consequentemente, é forçoso crer que, ante o cenário jurídicoconstitucional brasileiro, os direitos fundamentais sociais devam ser cumpridos pelo
poder público, quando este, em sua análise discricionária, julgar favoráveis as
condições econômicas e administrativas. Inúmeras decisões do Judiciário brasileiro
vêm sendo proferidas no sentido do controle e intervenção nas políticas públicas, no
caso de inércia estatal injustificável ou do abuso do poder.18

______________

segundo a sua livre determinação. Isso também significa ‘reduzir alguém a condição
análoga à de escravo’.” (Inq 3.412, rel. p/ o ac. min. Rosa Weber, julgamento em 29-32012, Plenário, DJE de 12-11-2012.)
17

BARROSO, Interpretação e aplicação da Constituição, 2010, p. 375-376.

18 “

EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A

QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO
DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS,
QUANDO

CONFIGURADA

HIPÓTESE

DE

ABUSIVIDADE

GOVERNAMENTAL.

DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO
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Não obstante, a vinculação da satisfação desses direitos à reserva
do possível

19

(custos dos direitos), sua invocação para legitimar o injusto

inadimplemento de obrigações estatais de prestação impostas pela Lei Magna
Federal revela situação constitucionalmente intolerável.

__________________
TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS

SOCIAIS,

ECONÔMICOS

E

CULTURAIS.

CARÁTER

RELATIVO

DA

LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA
CLÁUSULA DA "RESERVA DO POSSÍVEL". NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM
FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO
CONSUBSTANCIADOR DO "MÍNIMO EXISTENCIAL". VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA
ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS
LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO).
(ADPF 45 MC/DF).
19

Ementa: "A cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder

Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de
políticas públicas definidas na própria Constituição – encontra insuperável limitação na
garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso
ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa
humana. (...) A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados
preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de
prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de
existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de
liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena
fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção
integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito
à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos
da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV)." (ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello,
julgamento em 23-8-2011, Segunda Turma, DJE de 15-9-2011.)
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Contra tal postura omissiva do Poder Público o Supremo Tribunal
Federal, através de reiteradas decisões, reconhece a possibilidade de controle das
políticas públicas, como forma de assegurar a efetividade dos direitos fundamentais
sociais. 20

____________
20

Sobre esse ponto de discussão – controle e implementação de políticas públicas pelo

Judiciário - veja a ementa e a decisão da ADPF nº 45: EMENTA: ARGÜIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM
TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA
HIPÓTESE

DE

ABUSIVIDADE

GOVERNAMENTAL.

DIMENSÃO

POLÍTICA

DA

JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS,
ECONÔMICOS

E

CULTURAIS.

CARÁTER

RELATIVO

DA

LIBERDADE

DE

CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA
"RESERVA DO POSSÍVEL". NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS
INDIVÍDUOS,

DA

INTEGRIDADE

E

DA

INTANGIBILIDADE

DO

NÚCLEO

CONSUBSTANCIADOR DO "MÍNIMO EXISTENCIAL". VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA
ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS
LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO).
DECISÃO: Trata-se de argüição de descumprimento de preceito fundamental promovida
contra veto, que, emanado do Senhor Presidente da República, incidiu sobre o § 2º do art.
55 (posteriormente renumerado para art. 59), de proposição legislativa que se converteu na
Lei nº 10.707/2003 (LDO), destinada a fixar as diretrizes pertinentes à elaboração da lei
orçamentária anual de 2004. No mesmo sentido: “O direito a segurança é prerrogativa
constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas,
impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo
acesso a tal serviço. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo
Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que
haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (RE
559.646-AgR, Rel. Min.Ellen Gracie, julgamento em 7-6-2011, Segunda Turma, DJE de 246-2011.) No mesmo sentido: ARE 654.823-AgR, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 1211-2013, Primeira Turma, DJE de 5-12-2013.
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1.2 A fundamentalidade dos direitos sociais e seus efeitos

É evidente a afirmação acerca da fundamentalidade dos direitos
sociais. No entanto, a discussão apresenta-se, ainda, pungente na doutrina e
jurisprudência, mesmo diante de sua incontrastável essencialidade, afirmada desde
o preâmbulo da Carta Constitucional vigente. Senão vejamos:

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em
Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado
democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar; o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL. 21

Outro argumento favorável é a estrutura/localização desses direitos
no Título II da Constituição denominado “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”.
Como vimos, temos indicação de direitos sociais desde o artigo 6º da Constituição
da República, alterado pelas emendas 26/2000 e 64/2010, bem como nos artigos
7º ao 11 que tratam dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais.
Além disso, ressalta-se que os direitos sociais gizados no art. 6º
da Constituição não constituem rol taxativo, dada a sua fundamentalidade como
garantia à promoção da dignidade da pessoa humana; logo, há inserção de outros
direitos sociais reveladores da proteção humana esparsos no texto constitucional.
Bem assim, apresentam-se, ao longo do texto constitucional, uma

__________
21

Conforme, Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
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sucessão de categorias de direitos sociais no Título que trata da Ordem Social.
Caracterizam-se, pois, como o conteúdo da ordem social, delimitada em título
próprio da Constituição da República - Titulo VIII, art.193 e seguintes.22

___________
22

Conforme o Supremo Tribunal Federal: "Em face da atual Constituição, para conciliar o
fundamento da livre iniciativa e do princípio da livre concorrência com os da defesa do
consumidor e da redução das desigualdades sociais, em conformidade com os ditames da
justiça social, pode o Estado, por via legislativa, regular a política de preços de bens e de
serviços, abusivo que é o poder econômico que visa ao aumento arbitrário dos lucros." (ADI
319-QO, Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 3-3-1993, Plenário, DJ de 30-4-1993.)
"A possibilidade de intervenção do Estado no domínio econômico não exonera o Poder
Público do dever jurídico de respeitar os postulados que emergem do ordenamento
constitucional brasileiro. Razões de Estado – que muitas vezes configuram fundamentos
políticos destinados a justificar, pragmaticamente, ex parte principis, a inaceitável adoção de
medidas de caráter normativo – não podem ser invocadas para viabilizar o descumprimento
da própria Constituição. As normas de ordem pública – que também se sujeitam à cláusula
inscrita no art. 5º, XXXVI, da Carta Política (RTJ 143/724) – não podem frustrar a plena
eficácia da ordem constitucional, comprometendo-a em sua integridade e desrespeitando-a
em sua autoridade." (RE 205.193, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 25-21997, Primeira Turma, DJ de 6-6-1997.)
"É certo que a ordem econômica na Constituição de 1988 define opção por um sistema no
qual joga um papel primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a
assertiva de que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais. Mais do que
simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a
serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo
para o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus arts. 1º,
3º e 170. A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas
também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-la, cogita também da ‘iniciativa
do Estado’; não a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa. Se de um
lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de outro determina ao Estado a adoção de
todas as providências tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação, à
cultura e ao desporto (arts. 23, V, 205, 208, 215 e 217, § 3º, da Constituição). Na
composição entre esses princípios e regras há de ser preservado o interesse da
coletividade, interesse público primário. O direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao lazer
são meios de complementar a formação dos estudantes." (ADI 1.950, Rel. Min. Eros Grau,
julgamento em 3-11-2005, Plenário, DJ de 2-6-2006.) No mesmo sentido: ADI 3.512,
julgamento em 15-2-2006, Plenário, DJ de 23-6-2006.
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Objeção ao caráter de essencialidade é a inefetividade desses
direitos sob o duplo argumento: custo de implementação e limitações orçamentárias
do Estado – reserva do possível (argumento, para muitos, falacioso, conforme
veremos em nota específica acerca desse assunto) e princípio da legalidade da
despesa.
Assim,

ainda

que

haja

controvérsias,

extrai-se

que

a

fundamentalidade é característica lídima desses direitos, não só em razão de sua
expressa

manifestação

entre

os direitos consagrados fundamentais,

mas,

especialmente, dada a sua imprescindibilidade à proteção e promoção da dignidade
da pessoa humana.
Não parece forçoso compreender a importância desses direitos
(todos) para a vida digna, mesmo que em proporções variadas. O direito ao lazer
revela-se sobressaltado pelo direito à educação.23 No entanto, tanto um como o
outro apresenta-se básico à sobrevivência condigna.24

_________
23

“A educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do Estado
propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado
pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da administração importa afronta à
Constituição.” (RE 594.018-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 23-6-2009, Segunda
Turma, DJE de 7-8-2009.) No mesmo sentido: AI 658.491-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,
julgamento em 20-3-2012, Primeira Turma, DJE de 7-5-2012; no mesmo sentido:
"Cuidando-se de tema ligado à educação, amparada constitucionalmente como dever do
Estado e obrigação de todos, está o Ministério Público investido da capacidade postulatória,
patente a legitimidade ad causam, quando o bem que se busca resguardar se insere na
órbita dos interesses coletivos, em segmento de extrema delicadeza e de conteúdo social tal
que, acima de tudo, recomenda-se o abrigo estatal." (RE 163.231, Rel. Min. Maurício
Corrêa, julgamento em 26-2-1997, Plenário, DJ de 29-6-2001.)
24
Dessa decisão acerca do controle de constitucionalidade dos atos normativos extrai-se
conteúdo da dignidade humana, “Sendo fundamento da República Federativa do Brasil a
dignidade da pessoa humana, o exame da constitucionalidade de ato normativo faz-se
considerada a impossibilidade de o Diploma Maior permitir a exploração do homem pelo
homem. O credenciamento de profissionais do volante para atuar na praça implica ato do
administrador que atende às exigências próprias à permissão e que objetiva, em verdadeiro
saneamento social, o endosso de lei viabilizadora da transformação, balizada no tempo, de
taxistas auxiliares em permissionários.” (RE 359.444, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio,
julgamento em 24-3-2004, Plenário, DJ de 28-5-2004).
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Em razão disso, depreende-se, por necessário, que todas as
pessoas são destinatárias dos direitos fundamentais sociais, mesmo que sua
finalidade precípua seja a proteção dos hipossuficientes e dos mais fragilizados.
Posto que, a essencialidade conteudística desses direitos deve alcançar a todos,
indistintamente. Como alcance de sua finalidade, as políticas sociais devem ser
ungidas de caráter universal; caso contrário, possivelmente, alargar-se-á as
desigualdades.25
Os indivíduos, indistintamente,

devem ter

a

sua

dignidade

reconhecida e protegida pelo Estado e pela sociedade. Tratar os pobres como um
público separado parece possibilitar uma conformação com a precariedade. Lado
outro, promovendo os direitos fundamentais sociais através de políticas públicas
revestidas de universalidade, resta garantido o respeito à dignidade de todos os
indivíduos, através do acesso aos direitos básicos a uma vida plena e,
consequentemente, erradica-se a pobreza.
A propósito, cumpre assinalar que os direitos sociais classificados,
por parte da doutrina, como direitos de segunda dimensão, ligados ao valor
igualdade, traduzem normas tendentes a efetivar a isonomia substancial, real.
Busca-se, então, melhor condição de vida, ou promoção da própria vida.
Para tanto, aguarda-se que o Estado atue - implementando políticas
públicas - e se abstenha de prejudicar a concretude dos direitos fundamentais
sociais, como meio de alçar a verdadeira igualdade. Posto que igualdade reflete um
quadro de efetivo exercício de direitos constitucionalmente assegurados.

_______________

25

Neste particular, mostra-se um conflito com o objetivo da República Federativa do Brasil

inserto no inciso III do artigo 3º da Carta Magna de 1988: “erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.”
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Cabe referir, neste ponto, o alto significado social e o irrecusável
valor constitucional de que se revestem os direitos fundamentais sociais para a
sociedade brasileira. Desta maneira, impende-se inovar nas políticas públicas que
promovem os programas sociais, sob o aspecto da necessária universalização,
ladeado a um esforço concentrado para emergir novas técnicas, de regulação e de
promoção, concernentes à efetivação desses importantes direitos, observando-se,
sobretudo, a sua finalidade.26

___________
26

Ementa congruente: Atos que instituíram sistema de reserva de vagas com base em

critério étnico-racial (cotas) no processo de seleção para ingresso em instituição pública de
ensino superior. (...) Não contraria – ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade
material, previsto no caput do <art. 5>º da CR, a possibilidade de o Estado lançar mão seja
de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminado de indivíduos,
mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos
sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um
tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de
situações históricas particulares. (...) Justiça social hoje, mais do que simplesmente retribuir
riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à
sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores
àqueles reputados dominantes. No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na
discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à
persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário,
tais políticas poderiam converter-se em benesses permanentes, instituídas em prol de
determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é
escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda
democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados
e os fins perseguidos.” (ADPF 186, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 26-42012, Plenário, DJE de 20-10-2014.)
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1.3 Materialização dos direitos sociais. Uma questão de dignidade
A dignidade da pessoa humana27 amolda-se como o princípio
norteador de todo o ordenamento jurídico, influindo inclusive na aplicação dos
demais princípios que estão condicionados à dignidade.
Deveras traduzida como fundamento da República Federativa do
Brasil. Senão vejamos.

___________
27

Sobre a dignidade humana, realça o Supremo Tribunal Federal: "(...) a dignidade da

pessoa humana precede a Constituição de 1988 e esta não poderia ter sido contrariada, em
seu art. 1º, III, anteriormente a sua vigência. A arguente desqualifica fatos históricos que
antecederam a aprovação, pelo Congresso Nacional, da Lei 6.683/1979. (...) A inicial ignora
o momento talvez mais importante da luta pela redemocratização do país, o da batalha da
anistia, autêntica batalha. Toda a gente que conhece nossa História sabe que esse acordo
político existiu, resultando no texto da Lei 6.683/1979. (...) Tem razão a arguente ao afirmar
que a dignidade não tem preço. As coisas têm preço, as pessoas têm dignidade. A
dignidade não tem preço, vale para todos quantos participam do humano. Estamos, todavia,
em perigo quando alguém se arroga o direito de tomar o que pertence à dignidade da
pessoa humana como um seu valor (valor de quem se arrogue a tanto). É que, então, o
valor do humano assume forma na substância e medida de quem o afirme e o pretende
impor na qualidade e quantidade em que o mensure. Então o valor da dignidade da pessoa
humana já não será mais valor do humano, de todos quantos pertencem à humanidade,
porém de quem o proclame conforme o seu critério particular. Estamos então em perigo,
submissos à tirania dos valores. (...) Sem de qualquer modo negar o que diz a arguente ao
proclamar que a dignidade não tem preço (o que subscrevo), tenho que a indignidade que o
cometimento de qualquer crime expressa não pode ser retribuída com a proclamação de
que o instituto da anistia viola a dignidade humana. (...) O argumento descolado da
dignidade da pessoa humana para afirmar a invalidade da conexão criminal que aproveitaria
aos agentes políticos que praticaram crimes comuns contra opositores políticos, presos ou
não, durante o regime militar, esse argumento não prospera." (ADPF 153, voto do Rel.
Min. Eros Grau, julgamento em 29-4-2010, Plenário, DJE de 6-8-2010.)
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Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
I – a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos
desta Constituição.28

Novelino observa que a dignidade da pessoa humana é o valor
constitucional supremo que irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de
toda a ordem normativa constitucional, sobretudo de direitos fundamentais. Sendo
que a autenticação de certos direitos fundamentais impõe manifestação necessária
da primazia da dignidade da pessoa humana – núcleo axiológico da Constituição.29
O homem encontra-se envolto da dignidade, sendo certo que esta
revela a real dimensão humana da sociedade. Assim, perfaz dever estatal a
evidenciação de mecanismos reveladores da preservação da dignidade do seu
componente humano. A materialização dos direitos fundamentais, precipuamente os
sociais, realça a proteção da dignidade humana como pressuposto da própria
evidenciação da vida humana.

__________
28

Enunciado do artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em

sua completude.
29

NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional, 2011, p. 372; 409.
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Sob a influência Kantiana - quando afirma-se que o homem deve ser
levado a sério, apresentando-se como o fim maior das relações humanas, mas
nunca o meio- os doutrinadores constitucionalistas sustentam que a dignidade
representa o reconhecimento da singularidade de uma pessoa.30
Diante disso, a materialização dos direitos fundamentais sociais
parece

amoldar-se

a

uma

questão

de

dignidade.

Corrobora

com

esse

reconhecimento ser a finalidade desses direitos a promoção de vida digna; não
basta a vida, mas que esta seja fomentada através da disponibilização de bens e
utilidades indispensáveis a uma vida digna, livre das mazelas que obscurecem os
fundamentos da República Federativa do Brasil, e por sua vez, impossibilitam a
realização dos objetivos propostos pela Carta de Direitos brasileira.
Com sapiência, assevera Moraes que

a dignidade da pessoa humana concede unidade aos direitos e
garantias fundamentais, sendo inerente às personalidades
humanas. Esse fundamento afasta a idéia de predomínio das
concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em
detrimento da liberdade individual. [...]31

A Constituição da República é constituída por normas constitucionais

reveladoras da dignidade humana. Por serem imperativas, supremas e obrigatórias,
vinculam todos os povos e o Estado. Ações ou omissões que negam os direitos
fundamentais são tidas como reducionistas à garantia de uma existência digna.
O catálogo de direitos fundamentais sociais insertos na Carta de
Direitos impulsiona a prática de condutas sérias e responsáveis pelos seus
garantidores e destinatários, a fim de garantir a existência material do indivíduo –

____________
30

Kant, Immanuel, sob a ótica de sua obra ”Fundamentação da Metafísica dos Costumes

e outros temas, 2004.
31

MORAES, Alexandre. Direito Constitucional, 2014, p. 18.
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igualdade material. A função do Estado, sob essa ótica, somente é exaurida com a
oferta de prestações materiais (saúde, alimentação, moradia, e outras) e jurídicas
(elaboração de leis, assistência judiciária, segurança pública, dentre várias outras).
A propósito adverte Moraes que

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa,
que

se

manifesta

singularmente

na

autodeterminação

consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a
pretensão ao respeito por parte das demais pessoas,
constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto
jurídico

deve

assegurar,

de

modo

que,

somente

excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício
dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a
necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto
seres humanos e a busca ao Direito à Felicidade. 32

Revelada indiscutível a essencialidade desses valores diante do
Estado Democrático e Social de Direito, fundado na dignidade da pessoa humana, a
efetividade dos direitos fundamentais sociais deve preponderar como amostra da
perseguição e atingimento dos objetivos da República Federativa do Brasil.

É bem verdade que a dignidade da pessoa humana - fundamento
básico da República Federativa do Brasil – aponta para a correspondência entre
liberdade e evolução. A autonomia da vontade aponta como um marco civilizatório
coerente ante um Estado Democrático e Social de Direito. Enxerga-se liberdade
onde há igualdade, daí a redução das desigualdades sociais e erradicação da
pobreza refletir objetivos a serem perseguidos, sem cessar.

___________
32

MORAES, op. cit.,p. 18.
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Não se pode perder de vista que a coexistência de todos os seres e
a luta por sua continuidade constitui a Lei Fundamental de todos eles, sendo essa a
meta da civilidade. O Direito Constitucional, por conseguinte, legitima-se quando
observado e concretizado sob o cerne da pessoa humana.
Sob a concepção de Barroso faz-se salutar a idéia de dignidade
deve ser dotada de um “conteúdo mínimo”33 que ofereça unidade e objetividade à
sua aplicação. Para tanto impõe-se algumas tarefas, quais sejam: afastá-la das
doutrinas abrangentes, sejam elas religiosas ou ideológicas. Esse propósito faz-se
realçado, através de uma noção de dignidade aberta, plástica e plural. Para o autor,
três elementos integram o conteúdo mínimo da dignidade: valor intrínseco da pessoa
humana, autonomia individual e valor comunitário.
Diante dessa concepção de dignidade humana minimalista, para fins
de operacionais, as limitações mostram-se legítimas por algumas restrições em
nome de valores sociais ou interesses estatais – para fins de promoção da proteção
aos direitos de terceiros (autonomia individual deve ser exercida com respeito à
autotomia das demais pessoas), do indivíduo contra si próprio (proteção das
pessoas contra atos autorreferentes - causadores de lesão) e a de valores sociais
(respeito à moral social compartilhada – evita-se, aqui, o paternalismo, o moralismo
e a tirania das maiorias).34
Sob essa questão, não há dúvida de que a dignidade é um atributo
imanente a todos os indivíduos, independentemente do preenchimento de quaisquer
requisitos. Revela-se como função do ordenamento jurídico impor aos poderes
públicos e à sociedade a tarefa de respeitar, proteger e promover os meios
necessários a uma vida digna. Daí se infere que a materialização dos direitos
fundamentais sociais revela uma questão de dignidade.

___________
33

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os

conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 2013; p. 274.
34

idem, p.274-277.

34

1.4 A programaticidade dos direitos sociais: conciliação do “mínimo
existencial” com a “reserva do possível”

Sob a áurea da separação dos poderes- trato mais rígido dessa
concepção- o catálogo dos direitos fundamentais sociais era verificado como
assunto adstrito aos órgãos políticos do Estado que, por razões pragmáticas e/ou
políticas, por exemplo, fixava as prioridades adstritas a esses direitos, além de impor
os modos de sua efetivação.
Possivelmente, por isso, a doutrina clássica brasileira sugere às
normas constitucionais reveladoras dos direitos fundamentais sociais o status de
normas programáticas, tidas como normas de baixa efetividade, porquanto
demarcadas, sobretudo, por planos políticos de ação delineados pelo compromisso
do legislador e do administrador público, em vez de traduzir verdadeiras obrigações
jurídicas concretas.
Entretanto, adverte Novelino, citando o Ministro Celso de Mello, que
o caráter programático dessas regras inscritas no texto da Carta Política,

não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente,
sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável
de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado.35

Ademais, conforme realçado linhas acima, os direitos sociais têm
aplicação imediata, porquanto foram alocados no Título II - Dos Direitos e Garantias
Fundamentais. Como conseqüência desta regulamentação, ditos direitos são
garantidos pelas técnicas de controle de constitucionalidade, no caso de omissão

________
35

NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional, 2007, p. 214.
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legislativa, por meio da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou
arguição de descumprimento de preceito fundamental;36 através das ações
constitucionais, tais como o mandado de injunção, na via individual ou coletiva, o
mandado de segurança, individual ou coletivo, a ação civil pública; além de outras
ações advindas da postura ativa do Poder Judiciário, do Ministério Público,
Defensoria Pública e da própria sociedade, como forma de instigar a efetivação das
normas constitucionais, tendo em vista, sobretudo, o princípio da máxima efetividade
das normas constitucionais.
É sob esse prisma que, em vez de destacar a liberdade de
conformação (regulamentação) do legislador, impende conferir notório destaque à
força normativa da Constituição, evitando que esse núcleo promocional do direito
flutue ao sabor de conveniências políticas. A Constituição da República não deve ser
relativizada segundo os caprichos do legislador, e sim o contrário. Se as normas
constitucionais são imperativas, supremas e obrigatórias, isto significa que elas
vinculam todos os Poderes Públicos, inclusive o Legislativo. Por isso, diante da
relutância desse Poder em expedir os regulamentos necessários, tolhendo a
aplicação das normas constitucionais de eficácia limitada, deve-se ligar uma
conseqüência negativa, qual seja: declaração de inconstitucionalidade por omissão.
Frise-se que os direitos sociais reclamam, como nota característica,
uma ação positiva e concreta do Estado, seja em termos de intervenção e regulação
dos direitos, seja por meio da prestação de serviços que visam assegurar o bemestar social e o pleno desenvolvimento da pessoa humana.
Ocorre que por meio de alegação trivial no que tange à promoção
dos direitos fundamentais sociais, destaca-se a reserva do possível (der Vorbehalt
dês Möglichen) como o argumento jurídico-filosófico segundo o qual, em um
contexto de escassez, não se fornece o impossível, o inexistente ou o indisponível.

___________
36

Nos termos do artigo 102 e seguintes da Constituição da República Federativa do

Brasil,1988; Lei 9868/1999; e Lei 9882/1999.
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Tal argumento – criação do Tribunal Constitucional alemão a partir
da década de 1970 – revela a possibilidade financeira para a prestação dos direitos
sociais por parte do Estado, tendo em vista que a implementação de tais direitos
depende de recursos presentes nos cofres públicos. Ocorre que, a importação da
tese alemã para o Brasil carece, ao menos, de adaptação, em razão, especialmente,
ao fato de aqui (no Brasil) os direitos sociais terem sido constitucionalizados,
inclusive, sob a nota da fundamentalidade. O que não aconteceu na Alemanha.
Nesse sentido observa Marcelo Novelino.

Portanto, verifica-se uma estreita relação entre as
circunstâncias econômicas e a efetividade dos direitos sociais,
sendo que a onerosidade de sua implantação faz com que seu
processo de concretização acabe condicionado por aspectos
financeiros, subordinando-se às possibilidades orçamentárias
do Estado. É o que se convencionou chamar de reserva do
possível.37

Daí se falar em duas espécies de reserva do possível: material,
quando se refere à escassez material, à insuficiência de recursos que não se
extingue ou mitiga com meras ações governamentais; e, formal, adstrita à
insuficiência de recursos que se pode extinguir ou reduzir mediante gestão
governamental. Para Canotilho, a reserva do possível apresenta-se sob os aspectos
da faticidade e da juridicidade; a primeira revela uma finitude real de recursos e se
arremeda a linha conceitual de reserva material; a segunda vincula-se à gestão
eficiente (poder, competência) para agasalhar as necessidades sociais aos recursos
existentes, o que aproxima da concepção de reserva formal.
Expõe, com muita propriedade, Daniel Sarmento a definição da
reserva do possível jurídica coadunando-a com o princípio da legalidade. Senão
vejamos.

_________
37

NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional, 2007, p. 214.
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A reserva do possível jurídica identifica-se com a existência de
embasamento legal para que o Estado incorra nos gastos
necessários à satisfação do direito social reclamado. A questão
nodal, aqui, diz respeito à existência de previsão orçamentária
para a realização de determinada despesa, tendo em vista o
princípio da legalidade da despesa.38

Não obstante a ideia de reserva do possível, tratando de suas
distintas formas de manifestação – fática ou jurídica, formal ou material – e dos
reflexos de cada uma delas, insurge-se desse delineamento a necessidade de
avançar para o modelo de reserva do possível como razoabilidade de expectativas
na teoria dos direitos fundamentais, utilizando o conceito não como uma justificativa
vaga para negar a proteção aos direitos sociais, mas como alerta para a ponderação
de valores e para a incidência do princípio da proporcionalidade na definição do
conteúdo do mínimo existencial. Revela razoável o atendimento das necessidades
relevantes em detrimento de setores menos expressivos para a dignidade, como
propaganda, publicidade e realização de comemorações públicas, como tantos
outros.
Assim, à teoria clássica sobreveio a teoria do “mínimo existencial”
(também oriunda da Alemanha), alicerçada por uma ideia de piso mínimo de direitos
para se desfrutar dos direitos de liberdade. Há autores que realçam distinção entre
mínimo existencial e mínimo vital (ou mínimo de sobrevivência); faz mister apontar
que o último revela conceito mais estrito, assegura, apenas, as condições que
caucionam vida humana.
Na seara dos julgados da Corte Suprema brasileira, avista-se uma
sedimentação bem torneada do mínimo existencial sob o fulgor da dignidade
humana. 39

_________
38

SARMENTO, Daniel. Por um constitucionalismo inclusivo: História Constitucional

Brasileira, Teoria da Constituição e Direitos fundamentais, 2010, p. 200.
39

STF:"A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário
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Sob esse argumento – dignidade humana- em consonância com a
natureza jurídica dos direitos em comento, aguarda-se pela oportunidade de fruição
dos direitos fundamentais sociais indicados na Constituição Federal de 1988,
mesmo que de forma básica, porquanto, não há como revelar existência digna com
carência de educação40, saúde, alimentação, trabalho, segurança, lazer, moradia,
proteção à maternidade e à infância, previdência social e assistência aos
desamparados. Restando-se, pois, afastada a ideia de escolher alguns desses
direitos como tradutores do mínimo existencial.
Registra-se, por necessário, que a reserva do possível material ou
fática, quando apresentada não há impedimento à sua insurgência. Lado outro, tem-

__________
determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria
da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida
à apreciação do Pleno do STF na SL 47-AgR, rel. min. Gilmar Mendes, DJ de 30-4-2010.
Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do ‘mínimo existencial’ e da
‘reserva do possível’, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é
possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na
ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas
previamente estabelecidas." (RE 642.536-AgR, rel min. Luiz Fux, julgamento em 5-2-2013,
Primeira Turma, DJE de 27-2-2013); "Esta Corte já firmou a orientação de que é possível a
imposição de multa diária contra o poder público quando esse descumprir obrigação a ele
imposta por força de decisão judicial. Não há falar em ofensa ao princípio da separação dos
Poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional." (AI
732.188-AgR, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 12-6-2012, Primeira Turma, DJE de 1º8-2012.); “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando
inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência
em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (AI 734.487-AgR, rel.
min. Ellen Gracie, julgamento em 3-8-2010, Segunda Turma, DJE de 20-8-2010.);
40

Sobre esse ponto destaca-se a ADPF nº 45, bem como o RE nº 410.715/SP; ambos

circundam o direito social à educação. EMENTA: CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS
DE IDADE. ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA. SENTENÇA QUE OBRIGA
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se que a reserva do possível formal ou jurídica não pode repelir o mínimo
existencial, mas sim, deve-se conciliar a este, como expressão do alcance da
finalidade dos direitos fundamentais sociais – promover as mesmas oportunidades
para os indivíduos com vistas à promoção da igualdade substancial.
Desse modo e tendo em vista a finalidade dos direitos sociais de
atenuar as desigualdades fáticas existentes na sociedade, a materialização de tais
direitos pelo Estado depende, de acordo com Celso de Mello, citado por NOVELINO,
da verificação cumulativa de dois requisitos:
1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do
Poder Público; e
2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas
as prestações positivas dele reclamadas.41

Não obstante a vontade política dos representantes do povo ser
observada, tal liberdade não é absoluta. Por isso mesmo, tanto o Poder Legislativo,
quanto o Executivo devem assentar suas ações na razoabilidade, de sorte que

__________
O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO
INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE
SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO
ATENDIDA.

PLENA

INOCORRÊNCIA

DE

LEGITIMIDADE
TRANSGRESSÃO

DESSA
AO

DETERMINAÇÃO

POSTULADO

DA

JUDICIAL.

SEPARAÇÃO

DE

PODERES. OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS.
EDUCAÇÃO

INFANTIL.

DIREITO

ASSEGURADO

PELO

PRÓPRIO

TEXTO

CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006).
COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. DEVER
JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO
MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º). AGRAVO IMPROVIDO.
41

NOVELINO, Marcelo, Direito Constitucional, p. 215.

40

havendo investida para neutralizar a eficácia dos direitos em estudo, atingindo o
mínimo existencial - bens e utilidades básicas à promoção da vida -, aguarda-se pela
atuação do Judiciário, com vistas a viabilizar a todos o acesso aos bens recusados
pelo Estado.
Resta-se desarrazoado crer que a reserva do possível sobrepõe ao
mínimo existencial? Parece escorreito, porém, já adiantar para sua utilização como
argumento de ponderação. Impõe-se um juízo equânime de razoabilidade e
proporcionalidade como arremate à efetivação dos direitos fundamentais sociais,
observando-se, por óbvio, seus requisitos essenciais – reserva do possível e mínimo
existencial.
Diante disso, encontra abrigo a ideia segundo a qual a reserva do
possível é a esperança do indivíduo frente à sociedade, sendo que o mínimo
existencial não retrata seara individualista, mas sim, sejam protegidos o plano
individual como também o coletivo, com o fito de promover uma arrematada e
concreta ponderação de valores.
Percebe-se a necessidade de um diálogo constante entre dois
clássicos imperativos kantianos: de um lado, “agir segundo máxima tal que possa
simultaneamente fazer a si mesma lei universal”; de outro, considerar o homem um
fim em si mesmo, e não um instrumento cuja dignidade intrínseca possa ser
subordinada a padrões utilitários monetarizados. Impõe-se analisar, à luz do
princípio da proporcionalidade, qual é o mínimo intangível que se deve e se
pode exigir em relação àquele indivíduo e a todos em situação similar, em um
processo de retroalimentação entre o mínimo existencial do indivíduo e o mínimo
existencial da sociedade.42

_________
42

Kant, Immanuel, Fundamentação da Metafísica dos Costumes e outros escritos,

2004.
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A dignidade da pessoa humana - fundamento básico da República
Federativa do Brasil – determina ser inconcebível a negação do mínimo existencial,
sob a justificativa da reserva do possível, porquanto esta não pode suprimir a vida.
Sendo que mínimo existencial traduz vida.
Ainda assim, sabe-se não ser empreitada fácil, mas possível, a
conciliação do mínimo existencial com a reserva do possível – requisitos observados
à promoção dos direitos sociais pelo Estado, sob o crivo material, tendentes à
promoção da vida, por conseguinte da vida digna. No entanto, dignidade reflete tanto
uma interpretação de cunho objetivo, quanto subjetivo. Nessa linha de análise,
sobressalta-se o aspecto objetivo, pois a subjetividade traduz carga axiológica que,
possivelmente, conflitar-se-ia com o objeto do presente escrito - tentativa de
discernir, ante a nota de fundamentalidade dos direitos sociais, mecanismos
adversos à implementação desses direitos, deveras, mitigadores da ordem jurídica
democrática.
Nesse entrevero, ressalta-se o clamor social pela concretização dos
direitos sociais, tendo em vista a realidade fática brasileira apontar um quadro
agoniado de pobreza e desigualdades sociais.
Daí a efetividade dos direitos prestacionais traduzir esperança
atinente à observância de um dos objetivos da República Federativa do Brasil –
“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais”.43
As normas constitucionais apresentam-se, portanto, como guias
para a implementação de ações tendentes à realização dos direitos fundamentais
sociais. A natureza programática desses direitos é circundada por mecanismos
próprios para sua efetivação, mesmo que de forma básica (todos os direitos sociais,
por óbvio) para garantia do mínimo existencial.

______
43

Consoante o artigo 3º, inciso III da Constituição da República Federativa do Brasil de

1988.
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Dessa forma, não há espaço para que justificativas evasivas, bem
como desarrazoadas, como a indevida manipulação da atividade financeira e/ou
política pelo Poder Público, a separação dos Poderes, escassez de recursos para
atendimento das necessidades básicas dos indivíduos, dentre tantas outras,
condicionem a garantia do mínimo existencial. Ao contrário, é de esperar que a
política possa respeitar o ideal moral como critério para cumprir, sobretudo, as
promessas constitucionais. Porquanto, as mudanças mais importantes que
atravessam a sociedade são representadas por realizações, não por ideais; posto
que são de ações e não de ideais que as pessoas vivem, ou sobrevivem.
Para

tanto,

espera-se

por

uma

hermenêutica

constitucional

inovadora para permitir que a Constituição da República não sucumba numa
realidade instável como a que vivemos, mas sim, aloque os direitos fundamentais
sociais como efetivos elementos de um Estado Social no Brasil. Porquanto, o Direito
antes revelado, apenas, pelas normas, deve ser envolvido pelos contornos
necessários à promoção da Justiça, como a ética e as ciências filosóficas e sociais.
Verifica-se, pois, a necessidade de superação da cultura positivista, alienada, ao
passo que o Direito hodierno abarque muito mais que as ordens e normas legais.
Tudo isso é salutar no que tange à conciliação dos requisitos
básicos à promoção dos direitos sociais – “reserva do possível” e “mínimo
existencial”. Ponto positivo: o ordenamento jurídico brasileiro conta com normas,
constitucionais e legais, envolvidas (algumas vezes) pelo dever ético, sob o manto
filosófico e social. Ponto negativo: verifica-se crescente a judicialização dos direitos
fundamentais sociais sob o argumento da colisão de seus requisitos, engendrados
por “falácias”.44

__________
44

BARRETTO, Vicente, na obra O Fetiche dos direitos humanos e outras temas, 2013,

evidencia o teor dessas falácias.
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O Estado quando esquiva-se de garantir os direitos fundamentais
sociais, sob a justificativa do atendimento à reserva do possível, assume gastos
superiores, em razão da essencialidade dos destacados direitos. Ante a omissão
estatal, a judicialização dos direitos negados é certeira. Assim, o dispêndio de
verbas públicas para a manutenção das despesas oriundas do acesso à Justiça, por
quem (na pior das hipóteses), não possui condições de custeá-las - Justiça gratuita,
bem como para o cumprimento imediato das decisões judiciais pelos entes da
Federação, superam-se os gastos com a concretização desses diretos devidos à
coletividade.
Tal quadro demonstra: carência de planejamento adequado,
ausência de implementação de políticas públicas sérias e consistentes, inércia da
sociedade para, ao menos, reclamar dos poderes constituídos o cumprimento de
suas funções típicas.
Ainda, sobre esse ponto de discussão, impende reiterar que resta
indubitável a relevância da “reserva do possível” (por óbvio) atinente aos direitos
sociais, porém, invocá-la como forma de esquivar a responsabilidade maior do
Estado – efetivar os direitos fundamentais - é molestar a dignidade do homem, que
não pode ser observada de forma restrita e camuflada, porquanto, o mínimo a que
faz jus qualquer pessoa, hoje, ainda é privilégio de poucos.
Figura o Estado, nessa linha de análise, como o impostergável
“garante” dos direitos fundamentais sociais, seja através da prestação de
determinados serviços públicos, com vistas, ao menos, à redução dos riscos
inerentes à pobreza, com a consequente promoção do bem de todos; seja por meio
da regulação desses direitos.
Aparta-se, por necessário, o voluntarismo político como garantia de
uma vida digna para os indivíduos, preservando-se, com isso, a vontade da
Constituição.
Certo é que, especialmente no cenário da Administração Pública, as
práticas corruptivas apresentam-se como óbice ao atingimento dos direitos em
discussão. As múltiplas faces da corrupção na realidade brasileira operam efeitos
diretos na democracia contemporânea.
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Dessa forma, a corrupção disseminada e institucionalizada, tanto
enfraquece como adia o projeto de democratização da sociedade brasileira, por
conseguinte esvazia-se a devida concretude dos direitos fundamentais sociais. Não,
apenas, a corrupção que envolve o dinheiro, como também a do favor político e a da
amizade, retratam mazelas colidentes com o Estado Democrático de Direito.45
Isto porque o Estado Democrático de Direito serve-se ao
asseguramento do exercício de certos valores supremos, e os direitos fundamentais
sociais restam, visivelmente, alocados na posição de supremacia. Daí a
necessidade de afastamento das mazelas que os anulam para o fim de preservar a
estrutura democrática do estado brasileiro.
Democracia em um cenário com escassez de moradia, alimentação,
saúde, educação (e todos os demais direitos sociais fundamentais) traduz o seu
esvaziamento; da mesma forma que restará diminuída quando agentes ímprobos
tornam-se representantes populares.
Soberania popular e distribuição equitativa do poder; governo do
povo, para o povo e pelo povo, retratam o real sentido de democracia. Assim, o
governo deve ser empreendido no sentido popular, almejando o atingimento do
interesse coletivo; o objetivo do governo deve ser o bem do povo; e o povo deve
participar de forma ordeira do governo. Para tanto, a coletividade deve ter acesso
aos direitos fundamentais sociais.

____________
45

BARROSO, Interpretação e aplicação da Constituição, 2010.
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1.5 Alguns princípios constitucionais reveladores da essencialdade dos
direitos fundamentais sociais

O Estado Democrático e Social de Direito norteia-se por uma
perspectiva transformadora revelada pelos direitos de 3ª e 4ª “geração”, tradutores
do valor fraternidade, solidariedade, coaduna-se uma evolução. Mostra-se salutar,
nesse espeque, reiterar que o núcleo da proteção constitucional é a dignidade
humana. O ser humano passou a ser o eixo regulador de toda ordem jurídica. Logo,
os direitos fundamentais sociais revelam sua devida posição ante os demais direitos;
a fundamentalidade é característica intrínseca em todos eles. Resta ultrapassada a
onda de proteção estatal, unicamente, patrimonialista; o estágio ideal compreende a
proteção e satisfação integral dos consectários de vida digna.46

__________
46

Sobre esse ponto de abordagem: “O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as
franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição,
desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria
Carta da República. O regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que
pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes.”
(MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 16-9-1999, Plenário, DJ de 12-52000.) No mesmo sentido: RE 583.578-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 31-82010, Segunda Turma, DJE de 22-10-2010; ainda nesse sentido: "A cláusula da reserva do
possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de
frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria
Constituição – encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo
existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta
do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. (...) A noção de ‘mínimo
existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art.
1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se
capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à
pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas
originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o
direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à
saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à
segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV)."
(ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 23-8-2011, Segunda
Turma, DJE de 15-9-2011.)
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Assim, a Constituição Federal reúne normas regulatórias das ações
do Poder Público com vistas à promoção do bem-estar dos cidadãos através da
implementação dos direitos fundamentais sociais. Para tanto, cuidou de fixar
princípios47 básicos que irão nortear estas ações, sejam adstritas à Administração
Pública, sejam referentes às finanças públicas.48
No entanto, resta insofismável a abundância das demandas sociais,
sob a justificativa de limitação e escassez de recursos materiais do Estado, mesmo
que inconsistente sob o olhar da proporcionalidade e razoabilidade. Para resolver tal
antagonismo, princípios e técnicas mostram-se favoráveis a esse mister. A “reserva
do possível” e o “mínimo existencial”, como demonstrados alhures, apresentam-se
como imprescindíveis à promoção dos direitos fundamentais sociais.
Nesse contexto, aponta-se o ainda incipiente princípio da proibição
do retrocesso ou o princípio da não reversibilidade dos direitos fundamentais sociais
– vem sendo desenvolvido no Brasil por autores como: Ingo Sarlet, Lenio Streck,
Luís Roberto Barroso, Ana Paula Barcelos, Gilmar Mendes, entre outros- implícito
na Constituição brasileira, decorrente do sistema jurídico-constitucional pátrio, cujo
escopo é a vedação da supressão ou da redução de direitos fundamentais sociais
em níveis já alcançados e garantidos

____________
47

Para o ministro Eros Grau“(...) Princípios são normas jurídicas de um determinado direito,

no caso, do direito brasileiro. Não há princípios jurídicos aplicáveis no território de um, mas
não de outro ente federativo, sendo descabida a classificação dos princípios em ‘federais’ e
‘estaduais’.” (ADI 246, rel. min. Eros Grau, julgamento em 16-12-2004, Plenário, DJ de 294-2005.)
48

Nos termos dos artigos 37 e seguintes; artigos 163 e seguintes da Constituição da

República Federativa do Brasil, 1988: “A administração Pública, direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência...”.

47

Logo, apresenta-se latente o grau de vinculação aos ditames
constitucionais como forma de vedar, seja por meio de emenda constitucional, seja
por legislação infraconstitucional, a possibilidade de, sem justificativa razoável no
caso de regulação normativa adequada, ou de prestações alternativas para os
direitos já consolidados, eliminar ou reduzir o nível de normatização e/ou
concretização alcançado por um determinado direito fundamental social.49

______________

49

Realça o Supremo Tribunal Federal que: CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE -

ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO
INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE
SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO
ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” CONTRA O
PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO ESTATAL DE
RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO
ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA
REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO
CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO
PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO
ESTATAL

NA

IMPLEMENTAÇÃO

DE

POLÍTICAS

PÚBLICAS

PREVISTAS

NA

CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA
SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ
DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - RESERVA DO
POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO
RETROCESSO

SOCIAL

-

PRETENDIDA

EXONERAÇÃO

DO

ENCARGO

CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA QUESTÃO

QUE

SEQUER

FOI

SUSCITADA

NAS

RAZÕES

DE

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO -PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” - INVOCAÇÃO EM SEDE DE
APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO
CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL:
POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL.
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Além disso, tem-se que a análise dos direitos fundamentais sociais
ante o princípio da proibição do retrocesso social de acordo com a teoria dos
Direitos fundamentais, com ênfase na teoria dos quatro “status” de George Jellinek
(ALE) e a teoria dos princípios de Robert Alexy (EUA), aponta que os direitos sociais
são autênticos direitos fundamentais que por isso mesmo necessitam não apenas de
serem concretizados, mas preservados, ao menos o núcleo essencial, contra a
aniquilação legislativa. Novelino, citando Canotilho, sustenta que “o princípio da
democracia econômica e social aponta para a proibição de retrocesso social”.50
Ainda sobre esse ponto de análise, impende destacar que a
proibição do retrocesso no tocante às normas definidoras dos direitos sociais pode
ser abstraída, dentre outros, do fundamento da República Federativa do Brasil dignidade da pessoa humana (CF, art. 5º, III) -, do princípio interpretativo da máxima
efetividade das normas constitucionais (CF,art. 5º, §1º) e, sobretudo do Estado
Democrático e Social de Direito (CF, art.1º). Os princípios da segurança jurídica e da
proteção da confiança do cidadão também coadunam como sustentáculos da pura e
simples revogação desses direitos.
Alcança relevo, ademais, o princípio da igualdade considerado como
direito a prestação e o reconhecimento de liberdades sociais – tal qual o direito de
greve.51
Igualdade real/substancial entre os indivíduos pressupõe vida
decente. Para tanto, ficou estabelecido na Constituição Brasileira de 1988, através
de seus fundamentos básicos e objetivos propostos, o amparo social como dever
estatal.

__________
50

NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 215.

51

Ementa pertinente: “Direito de greve dos servidores públicos civis. Hipótese de omissão

legislativa inconstitucional. Mora judicial, por diversas vezes, declarada pelo Plenário do
STF. Riscos de consolidação de típica omissão judicial quanto à matéria. A experiência do
direito comparado. Legitimidade de adoção de alternativas normativas e institucionais de
superação da situação de omissão. (...) Apesar das modificações implementadas pela EC
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Sem dúvida, essa conjunção de princípios (apresentado em catálogo
exemplificativo), apresenta-se relevante na orientação da doutrina e jurisprudência
dos Tribunais brasileiros no que se refere à aplicação dos direitos fundamentais
sociais.
Para lembrar, registra-se que com a promulgação da Constituição
Federal de 1988 foi consagrada a proteção aos indivíduos, oportunizando-lhes
condições de vida decente, em prol do atingimento da igualdade real entre os

_______________
19/1998 quanto à modificação da reserva legal de lei complementar para a de lei ordinária
específica (CF, art. 37, VII), observa-se que o direito de greve dos servidores públicos civis
continua sem receber tratamento legislativo minimamente satisfatório para garantir o
exercício dessa prerrogativa em consonância com imperativos constitucionais. Tendo em
vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a concretização do direito de
greve a todos os trabalhadores, o STF não pode se abster de reconhecer que, assim como
o controle judicial deve incidir sobre a atividade do legislador, é possível que a Corte
Constitucional atue também nos casos de inatividade ou omissão do Legislativo. A mora
legislativa em questão já foi, por diversas vezes, declarada na ordem constitucional
brasileira. Por esse motivo, a permanência dessa situação de ausência de regulamentação
do direito de greve dos servidores públicos civis passa a invocar, para si, os riscos de
consolidação de uma típica omissão judicial. Na experiência do direito comparado (em
especial, na Alemanha e na Itália), admite-se que o Poder Judiciário adote medidas
normativas como alternativa legítima de superação de omissões inconstitucionais, sem que
a proteção judicial efetiva a direitos fundamentais se configure como ofensa ao modelo de
separação de poderes (CF, art. 2º).” (MI 708, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 2510-2007, Plenário, DJE de 31-10-2008.) No mesmo sentido: MI 3.322, Rel. Min. Celso de
Mello, decisão monocrática, julgamento em 1º-6-2011, DJE de 6-6-2011; MI 1.967, Rel.
Min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 24-5-2011, DJE de 27-52011. Vide: MS

22.690,

Plenário, DJ de 7-12-2006.

Rel.

Min. Celso

de

Mello,

julgamento

em

17-4-1997,

50

indivíduos.52

___________
52

Ementa:"Programa Universidade para Todos (PROUNI). Ações afirmativas do Estado.
Cumprimento do princípio constitucional da isonomia. (...) A educação, notadamente a
escolar ou formal, é direito social que a todos deve alcançar. Por isso mesmo, dever do
Estado e uma de suas políticas públicas de primeiríssima prioridade. A Lei 11.096/2005 não
laborou no campo material reservado à lei complementar. Tratou, tão somente, de erigir um
critério objetivo de contabilidade compensatória da aplicação financeira em gratuidade por
parte das instituições educacionais. Critério que, se atendido, possibilita o gozo integral da
isenção quanto aos impostos e contribuições mencionados no art. 8º do texto impugnado.
Não há outro modo de concretizar o valor constitucional da igualdade senão pelo decidido
combate aos fatores reais de desigualdade. O desvalor da desigualdade a proceder e
justificar a imposição do valor da igualdade. A imperiosa luta contra as relações
desigualitárias muito raro se dá pela via do descenso ou do rebaixamento puro e simples
dos sujeitos favorecidos. Geralmente se verifica é pela ascensão das pessoas até então sob
a hegemonia de outras. Que para tal viagem de verticalidade são compensadas com esse
ou aquele fator de supremacia formal. Não é toda superioridade juridicamente conferida que
implica negação ao princípio da igualdade. O típico da lei é fazer distinções. Diferenciações.
Desigualações. E fazer desigualações para contrabater renitentes desigualações. A lei
existe para, diante dessa ou daquela desigualação que se revele densamente perturbadora
da harmonia ou do equilíbrio social, impor uma outra desigualação compensatória. A lei
como instrumento de reequilíbrio social. Toda a axiologia constitucional é tutelar de
segmentos sociais brasileiros historicamente desfavorecidos, culturalmente sacrificados e
até perseguidos, como, verbi gratia, o segmento dos negros e dos índios. Não por
coincidência os que mais se alocam nos patamares patrimonialmente inferiores da pirâmide
social. A desigualação em favor dos estudantes que cursaram o ensino médio em escolas
públicas e os egressos de escolas privadas que hajam sido contemplados com bolsa
integral não ofende a Constituição pátria, porquanto se trata de um descrímen que
acompanha a toada da compensação de uma anterior e factual inferioridade (‘ciclos
cumulativos de desvantagens competitivas’). Com o que se homenageia a insuperável
máxima aristotélica de que a verdadeira igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais, máxima que Ruy Barbosa interpretou como o ideal de tratar
igualmente os iguais, porém na medida em que se igualem; e tratar desigualmente os
desiguais, também na medida em que se desigualem." (ADI 3.330, rel. min. Ayres Britto,
julgamento em 3-5-2012, Plenário, DJE de 22-3-2013.); “Atos que instituíram sistema de
reserva de vagas com base em critério étnico-racial (cotas) no processo de seleção para
ingresso em instituição pública de ensino superior. (...) Não contraria – ao contrário, prestigia
– o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da CR, a possibilidade de o
Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número
indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações
afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a
estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de
desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. (...) Justiça social hoje, mais
do que simplesmente retribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir,
reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados,
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Trata-se, pois, da efetivação dos fundamentos da República
Federativa do Brasil como Estado Democrático de Direito.

_________
muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. No entanto, as
políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a
sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão
social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se em
benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento
da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de
qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a
proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos.” (ADPF 186, rel.
min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 26-4-2012, Plenário, DJE de 20-10-2014.) No
mesmo sentido: RE 597.285, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 9-5-2012,
Plenário, DJE de 18-3-2014, com repercussão geral; ainda sobre igualdade: “No caso
presente, não bastasse a situação de notória desigualdade considerada a mulher, aspecto
suficiente a legitimar o necessário tratamento normativo desigual, tem-se como base para
assim se proceder a dignidade da pessoa humana – art. 1º, III –, o direito fundamental de
igualdade – art. 5º, I – e a previsão pedagógica segundo a qual a lei punirá qualquer
discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais – art. 5º, XLI. A legislação
ordinária protetiva está em fina sintonia com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Violência contra a Mulher, no que revela a exigência de os Estados adotarem
medidas especiais destinadas a acelerar o processo de construção de um ambiente onde
haja real igualdade entre os gêneros. Há também de se ressaltar a harmonia dos preceitos
com a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher – a Convenção de Belém do Pará –, no que mostra ser a violência contra a mulher
uma ofensa aos direitos humanos e a consequência de relações de poder historicamente
desiguais entre os sexos. (...) Sob o ângulo constitucional explícito, tem-se como dever do
Estado assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Não se coaduna com a
razoabilidade, não se coaduna com a proporcionalidade, deixar a atuação estatal a critério
da vítima, a critério da mulher, cuja espontânea manifestação de vontade é cerceada por
diversos fatores da convivência no lar, inclusive a violência a provocar o receio, o temor, o
medo de represálias. Esvazia-se a proteção, com flagrante contrariedade ao que previsto na
CF, especialmente no § 8º do respectivo art. 226, no que admitido que, verificada a
agressão com lesão corporal leve, possa a mulher, depois de acionada a autoridade policial,
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Para tanto, vida (digna), liberdade, igualdade e a possibilidade de
paz revelam-se como necessárias para possibilitar uma existência civilizada.
_____________
atitude que quase sempre provoca retaliação do agente autor do crime, vir a recuar e a
retratar-se em audiência especificamente designada com tal finalidade, fazendo-o – e ao
menos se previu de forma limitada a oportunidade – antes do recebimento da denúncia,
condicionando-se, segundo o preceito do art. 16 da lei em comento, o ato à audição do
Ministério Público. Deixar a cargo da mulher autora da representação a decisão sobre o
início da persecução penal significa desconsiderar o temor, a pressão psicológica e
econômica, as ameaças sofridas, bem como a assimetria de poder decorrente de relações
histórico-culturais, tudo a contribuir para a diminuição de sua proteção e a prorrogação da
situação de violência, discriminação e ofensa à dignidade humana. Implica relevar os graves
impactos emocionais impostos pela violência de gênero à vítima, o que a impede de romper
com o estado de submissão. (...) Descabe interpretar a Lei Maria da Penha de forma
dissociada do Diploma Maior e dos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil,
sendo estes últimos normas de caráter supralegal também aptas a nortear a interpretação
da legislação ordinária. Não se pode olvidar, na atualidade, uma consciência constitucional
sobre a diferença e sobre a especificação dos sujeitos de direito, o que traz legitimação às
discriminações positivas voltadas a atender as peculiaridades de grupos menos favorecidos
e a compensar desigualdades de fato, decorrentes da cristalização cultural do preconceito.
(...) Procede às inteiras o pedido formulado pelo procurador-geral da República, buscandose o empréstimo de concretude maior à CF. Deve-se dar interpretação conforme à Carta da
República aos arts. 12, I, 16 e 41 da Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha – no sentido de
não se aplicar a Lei 9.099/1995 aos crimes glosados pela lei ora discutida, assentando-se
que, em se tratando de lesões corporais, mesmo que consideradas de natureza leve,
praticadas contra a mulher em âmbito doméstico, atua-se mediante ação penal pública
incondicionada. (...) Representa a Lei Maria da Penha elevada expressão da busca das
mulheres brasileiras por igual consideração e respeito. Protege a dignidade da mulher, nos
múltiplos aspectos, não somente como um atributo inato, mas como fruto da construção
realmente livre da própria personalidade. Contribui com passos largos no contínuo caminhar
destinado a assegurar condições mínimas para o amplo desenvolvimento da identidade do
gênero feminino.” (ADI 4.424, voto do rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 9-2-2012,
Plenário, DJE de 1º-8-2014.)
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CAPÍTULO II – ATIVISMO JUDICIAL e JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS
SOCIAIS

A ordem constitucional consagra, de forma inequívoca, desde a
Constituição de 194653, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito”.54 Diante disso, percebe-se, (talvez) de forma
equivocada, a compreensão de que a única forma de efetivar direitos, especialmente
os fundamentais sociais, seja por meio do Judiciário. Trata-se de cultura popular
alimentada, possivelmente, pela omissão, tanto do Poder Legislativo quanto ao
desempenho da função legislativa, bem como do chefe do Executivo quanto ao
dever de prestar assistência aos necessitados, na forma da lei (que, por vezes, não
existe), sob a justificativa de limitação e escassez dos recursos materiais do Estado.
Acrescente-se a isso, a ilação de que a materialização desses direitos é vinculada,
tão somente, à reserva do possível (formal)55.
Cumpre enaltecer que o Poder Judiciário brasileiro tem revelado
atenção ao cumprimento dos direitos fundamentais, especialmente os sociais. Ao
menos por esse Poder, tais direitos são levados a sério. Denota-se como legítima,

__________
53

Conforme o artigo141, §4 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil, 1946.

54

Enunciado do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição da República Federativa do

Brasil, 1988.
55

De acordo com o Supremo, “a questão da reserva do possível: reconhecimento de sua
inaplicabilidade, sempre que a invocação dessa cláusula puder comprometer o núcleo
básico que qualifica o mínimo existencial (RTJ 200/191-197). O papel do Poder Judiciário na
implementação de políticas públicas instituídas pela Constituição e não efetivadas pelo
poder público. A fórmula da reserva do possível na perspectiva da teoria dos custos dos
direitos: impossibilidade de sua invocação para legitimar o injusto inadimplemento de
deveres estatais de prestação constitucionalmente impostos ao poder público. A teoria da
‘restrição das restrições’ (ou da ‘limitação das limitações’). Caráter cogente e vinculante das
normas constitucionais, inclusive daquelas de conteúdo programático, que veiculam
diretrizes de políticas públicas, especialmente na área da saúde (CF, arts. 6º, 196 e 197).”
(STA 223-AgR, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 14-4-2008, Plenário, DJE de 9-42014)”.
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bem como necessária, esta atuação frente ao Estado Democrático de Direito.56
Para além disso, mesmo considerando que

cabe ao Poder

Judiciário, na solução de casos concretos, atuação jurisdicional contributiva para o
aperfeiçoamento das políticas públicas de cunho social, pode-se inferir como
necessária a adequação dos meios processuais através de ações capazes de

____________
56

“O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para

garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente
legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O regular exercício da
função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não
transgride o princípio da separação de poderes.” (MS 23.452, rel. min. Celso de Mello,
julgamento em 16-9-1999, Plenário, DJ de 12-5-2000.); no mesmo sentido: RE 583.578AgR, rel. min. Ayres Britto, julgamento em 31-8-2010, Segunda Turma, DJE de 22-102010; “Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa
de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário,
determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas
públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos
estatais inadimplentes, cuja omissão – por importar em descumprimento dos encargos
político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório – mostra-se apta a
comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de
estatura constitucional. A questão pertinente à ‘reserva do possível’." (RE 436.996-AgR, rel.
min. Celso de Mello, julgamento em 22-11-2005, Segunda Turma, DJ de 3-2-2006.); no
mesmo sentido: “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado,
quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja
ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (AI 734.487AgR, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 3-8-2010, Segunda Turma, DJE de 20-8-2010.).
No mesmo sentido: “O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a
Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente
reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação
dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.” (RE 669.635-AgR, rel. min. Dias
Toffoli, julgamento em 17-3-2015, Segunda Turma, DJE de 13-4-2015.).
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atender à finalidade desses direitos. Nesse sentido, parece ser importante o
estímulo às pretensões coletivas em substituição à milhares de ações individuais,
para, além de desafogar o Judiciário, oportunizar resposta ágil e uniforme aos
destinatários dos mesmos direitos.
Reitera-se, por necessário, que, não raras vezes, a edição de atos
legislativos servientes para a concretude dos direitos em análise não são editados
pelo legislador. Meios materiais revelam-se insuficientes em razão de ineficiência
administrativa. Assim, diante da omissão desses poderes e/ou ausência de gestão
pública eficiente, desponta-se como necessária uma atuação judicial efetiva como
forma de promover os direitos fundamentais sociais. 57
E sendo o caso, em respeito, sobretudo, a busca pela igualdade58
entre os indivíduos, revela-se como essencial a substituição das ações individuais
pelas ações coletivas, propugnando, precipuamente, a efetivação dos direitos
fundamentais sociais, bem como, da segurança jurídica; além do que enseja-se um
diálogo institucional agregado à preservação da isonomia, ou seja, tratamento
igualitário aos titulares de direitos em idênticas condições.

__________
57

Veja-se a ementa: "Esta Corte já firmou a orientação de que é possível a imposição de

multa diária contra o poder público quando esse descumprir obrigação a ele imposta por
força de decisão judicial. Não há falar em ofensa ao princípio da separação dos Poderes
quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional." (AI 732.188AgR, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 12-6-2012, Primeira Turma, DJEde 1º-8-2012.)
58

Ressalte-se, sobre esse ponto de análise, a eloqüência de MELLO (2013) quando

assevera ser necessário, “para que um discrímen legal seja convivente com a isonomia, a
concorrência de quatro elementos: que a desequiparação não atinja de modo atual e
absoluto, um só indivíduo; que as situações ou pessoas desequilibradas pela regra de
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Nesse sentido, percebe-se que a judicialização dos direitos sociais
revela-se privilégio aos setores com maior acesso à Justiça, bem como promove a
exclusão

daqueles

que

mais

precisam

dessas

prestações,

ou

seja,

os

hipossuficientes.59

__________
direito sejam efetivamente distintas entre si, vale dizer, possuam características, traços, nela
residentes, diferenciados; que exista, em abstrato, uma correlação lógica entre os fatores
diferenciais existentes e a distinção de regime jurídico em função deles, estabelecida pela
norma jurídica; e, que, in concreto, o vínculo da correlação supra-referido seja pertinente em
função dos interesses constitucionalmente protegidos, Isto é, resulte em diferenciação de
tratamento jurídico fundada em razão valiosa – ao lume do texto constitucional – para o bem
público.” Veja-se também a compreensão do Supremo Tribunal Federal através da ementa:
“A igualdade, desde Platão e Aristóteles, consiste em tratar-se de modo desigual os
desiguais. Prestigia-se a igualdade, no sentido mencionado, quando, no exame de prévia
atividade jurídica em concurso público para ingresso no MPF, dá-se tratamento distinto
àqueles que já integram o Ministério Público. Segurança concedida.” (MS 26.690, Rel.
Min. Eros Grau, julgamento em 3-9-2008, Plenário, DJE de 19-12-2008.)
59

Daí a importância de instituir e fortalecer as Defensorias Públicas. Sobre esse
ponto de análise veja-se: “A Defensoria Pública, enquanto instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, qualifica-se como instrumento de concretização
dos direitos e das liberdades de que são titulares as pessoas carentes e necessitadas. É por
essa razão que a Defensoria Pública não pode (e não deve) ser tratada de modo
inconsequente pelo Poder Público, pois a proteção jurisdicional de milhões de pessoas –
carentes e desassistidas –, que sofrem inaceitável processo de exclusão jurídica e social,
depende da adequada organização e da efetiva institucionalização desse órgão do Estado.
De nada valerão os direitos e de nenhum significado revestir-se-ão as liberdades, se os
fundamentos em que eles se apóiam – além de desrespeitados pelo Poder Público ou
transgredidos por particulares – também deixarem de contar com o suporte e o apoio de um
aparato institucional, como aquele proporcionado pela Defensoria Pública, cuja função
precípua, por efeito de sua própria vocação constitucional (...), consiste em dar efetividade e
expressão concreta, inclusive mediante acesso do lesado à jurisdição do Estado, a esses
mesmos direitos, quando titularizados por pessoas necessitadas, que são as reais
destinatárias tanto da norma inscrita no art. 5º, LXXIV, quanto do preceito consubstanciado
no art. 134, ambos da CR. Direito a ter direitos: uma prerrogativa básica, que se qualifica
como fator de viabilização dos demais direitos e liberdades – Direito essencial que assiste a
qualquer pessoa, especialmente àquelas que nada têm e de que tudo necessitam.
Prerrogativa fundamental que põe em evidência – Cuidando-se de pessoas necessitadas
(...) – A significativa importância jurídico-institucional e político-social da Defensoria Pública.”
(ADI 2.903, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 1º-12-2005, Plenário, DJE de 19-92008).
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Destaca-se, sobre esse ponto de reflexão, que mesmo diante do
direito fundamental de acesso à justiça,60 mostra-se notória a insuficiência de quem
presta assistência jurídica aos economicamente oprimidos – defensores públicos frente às demandas individuais e sociais oriundas dessa classe de pessoas. Sabese que a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades
sociais é tarefa dos defensores públicos61, desenvolvida, por sinal, com
responsabilidade e brilhantismo. No entanto, há escassez de pessoal a fim de
enfrentar o aumento das desigualdades entre as classes sociais. Ressalta-se, ainda,
a relevância da função institucional dos defensores públicos perante o Estado e a
sociedade, porquanto o seu compromisso volta-se para as classes economicamente
aperreadas, representadas pela maioria da população brasileira, de onde emanam
os conflitos sociais.
Aspecto essencial nesse debate é a compreensão de que ativismo
judicial não se confunde com a judicialização dos direitos sociais. O ativismo judicial
é impostergável diante do Estado Democrático e Social de Direito. No entanto, não
poderá ser substituído pela judicialização das necessidades básicas de uma
sociedade.

__________
60

Consoante o direito fundamental dos indivíduos, afirmado no artigo 5º, inciso XXXV, da

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988: “a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
61

Conforme aduz o artigo 134 (e alterações) da Constituição da República Federativa do

Brasil, 1988, regulamentado pela Lei Complementar nº 80/1994(e alterações): “A
Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente,
a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus,
judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação da
EC 80/2014).”
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Ao contrário do exposto, uma sociedade que aloca todas as suas
necessidades e esperanças no Judiciário, certamente está atravessando uma crise,
quer na sua estrutura organizacional, quer na sua identidade como democrática.
Posto que, a estrutura de um Estado baseia-se na organização, harmonia e
independência de seus Poderes, bem como na civilidade de sua sociedade cumpre
seus deveres e, de forma ordeira, reclama pela proteção e promoção de seus
direitos.
Aguarda-se (o quanto antes) que o Poder Público assuma a
responsabilidade de promover e proteger os direitos fundamentais sociais, através
de instrumentos eficazes, sem a dependência de intervenção judicial ante a proposta
de demandas sociais como garantia desses direitos essenciais.
Por óbvio, mesmo considerando que a Administração Pública deve
promover os direitos sociais de forma universal, apresenta-se legítima a investida do
Judiciário

para

solucionar

casos

concretos

como

meio

de

contribuir

ao

melhoramento da atuação estatal no que tange à efetividade de políticas públicas
sociais. Nesse caso, que seja através de modelos processuais adequados à
finalidade dos destacados direitos, sob pena de neutralizar as necessidades
coletivas da sociedade brasileira.
Para tanto, propostas legislativas62 com o fito de lançar novos tipos
de ações necessárias à efetivação dos direitos sociais fundamentais apresentam-se
como necessárias ao enfrentamento do quadro de inefetividade registrado pelos
reclames coletivos de cunho social.

____________
62

Sobre o devido processo legislativo brasileiro (conjunto de regras atinentes à elaboração

das espécies legislativas) veja o art. 59 e ss. da Constituição Federal de 1998.
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Ante a problemática em torno dos direitos fundamentais sociais,

Alexy anota a necessidade de um modelo, externado como a “expressão da idéiaguia formal”. Vejamos:

Considerando os argumentos contrários e favoráveis aos
direitos fundamentais sociais, fica claro que ambos os lados
dispõem de argumentos de peso. A solução consiste em um
modelo que leve em consideração tanto os argumentos a favor
quanto os argumentos contrários. Esse modelo é a expressão
da idéia-guia formal apresentada anteriormente, segundo a
qual os direitos fundamentais da Constituição alemã são
posições que, do ponto de vista do direito constitucional, são
tão importantes que a decisão sobre garanti-las ou não garantilas não pode ser simplesmente deixada para a maioria
parlamentar. (...) De acordo com essa fórmula, a questão
acerca de quais direitos fundamentais sociais o indivíduo
definitivamente tem é uma questão de sopesamento entre
princípios. De um lado está, sobretudo, o princípio da liberdade
fática.

Do

competência

outro

lado estão

decisória

do

os princípios formais da

legislador

democraticamente

legitimado e o princípio da separação de poderes, além de
princípios materiais, que dizem respeito sobretudo à liberdade
jurídica

de

terceiros,

mas

também

a

outros

direitos

fundamentais sociais e a interesses coletivos.63

___________
63

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva,

São Paulo: Malheiros, 2008, p. 511-512.
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Contributivo. Todavia, tal modelo alexyano- expressão da idéia-guia
formal – deve ser compreendido no ordenamento jurídico brasileiro com
adequações, tendo em vista ao fato da Constituição alemã não consagrar direitos
sociais em seu texto; o que não é o caso da Constituição brasileira de 1988 que,
expressamente, alocou tais direitos no rol dos direitos fundamentais.
Diante disso, por óbvio, não restam excluídas todas as dificuldades
fáticas e jurídicas que contornam a exigibilidade dos direitos sociais. Da mesma
forma que necessitam, devido à fundamentalidade e finalidade dos mesmos,
especial adequação e, por conseguinte, concretização.
Em outras palavras, apresenta-se como razoável ao alcance da
finalidade dos direitos fundamentais sociais – propiciar a igualdade real entre os
indivíduos - inserir modificações concernentes à forma jurídica de concretizálos.64Posto que esses direitos possuem como destinatários a coletividade, por
conseguinte, o indivíduo. Do contrário, percebe-se, ser possível, o esvaziamento da
finalidade nata dos direitos fundamentais em comento.

___________
64

De acordo com MENDES (2013), “... É esperado que, aos poucos, a Administração

Pública se reestruture e encontre mecanismos de prover – ela própria – os direitos sociais,
sem a necessidade de que estas demandas sejam submetidas ao Poder Judiciário de forma
indevida.”
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2.1 Legitimidade democrática da função judicial: possibildades, limites.

É do Estado a responsabilidade de desenvolver projetos políticos
para promoção dos direitos fundamentais sociais, tendo à vista o fundamento basilar
da Constituição da República Federativa do Brasil - dignidade da pessoa humana,
além da concretização dos objetivos pretendidos pelo texto constitucional.
Por conseguinte, a interferência do Poder Judiciário nas questões a
serem implementadas por políticas públicas, para alguns, seria antidemocrática,
ademais, incompatível com o princípio da Separação dos Poderes. Para esses, tal
fenômeno traduz usurpação de competências dos poderes, Legislativo e
Executivo.65
Como controle das políticas públicas, adequação e suficiência das
ações administrativas devidos à concretude dos direitos fundamentais sociais, releva
notar que, diante da necessidade de implementação de políticas públicas
efetivadoras desses direitos, com vistas à atenuação das desigualdades fáticas
instaladas na sociedade, possibilitando-se, assim, uma sobrevivência condigna,
cabe ao Poder Judiciário, ante demandas sociais, identificar quais as razões
elencadas pelos seus garantes para o descumprimento dos comandos legais.
Assim, através de uma atuação ativa, mas não usurpadora das funções típicas dos
demais poderes, alcance-se o cerne do problema – monitoração, real e prévia, das
leis orçamentárias, por exemplo - além de estimular os orçamentos participativos
como instrumento de participação popular na efetivação das políticas públicas,
dentre outras técnicas ativistas e democráticas.66

___________
65

Como referência aos Poderes Legislativo e Executivo, veja artigos 44-91 da Constituição

da República Federativa do Brasil, 1988.
66

É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando

inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência
em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (AI 734.487-AgR, rel.
min. Ellen Gracie, julgamento em 3-8-2010, Segunda Turma, DJE de 20-8-2010.)
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Nesse caso, é preciso atentar para o papel do Judiciário67 – benéfico
para os titulares dos direitos fundamentais - qual seja, o de impor a satisfação do
direito fundamental social reclamado, como forma de controle dos atos e omissões
legislativas e administrativas.68

__________
67

Sobre o Poder Judiciário veja o artigo 92 e seguintes da Constituição da República
Federativa do Brasil, 1988: “São órgãos do Poder Judiciário:
I - o Supremo Tribunal Federal;
I-A - o Conselho Nacional de Justiça;
II - o Superior Tribunal de Justiça;
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI - os Tribunais e Juízes Militares;
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.” (...)
68

Ementa:“O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido

mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar
condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. É possível ao Poder
Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas
públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o
poder discricionário do Poder Executivo.” (RE 559.646-AgR, Rel. Min.Ellen Gracie,
julgamento em 7-6-2011, Segunda Turma, DJE de 24-6-2011.) No mesmo sentido: ARE
654.823-AgR, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 12-11-2013, Primeira Turma, DJE de 512-2013. Ainda sobre esse ponto de discussão: "A controvérsia objeto destes autos –
possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de
providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de
saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do STF na SL 47AgR, rel. min. Gilmar Mendes, DJ de 30-4-2010. Naquele julgamento, esta Corte,
ponderando os princípios do ‘mínimo existencial’ e da ‘reserva do possível’, decidiu que, em
se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos
autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas
determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas."
(RE 642.536-AgR, rel min. Luiz Fux, julgamento em 5-2-2013, Primeira Turma, DJE de 272-2013).
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Todavia, a título de reflexão, sem negar a estrutura dos direitos
fundamentais sociais – apresentam-se, ao mesmo tempo, como direitos individuais e
coletivos – impõe-se levar em consideração a importância de um delineamento das
políticas públicas e da atuação contributiva do Judiciário, de modo que não haja um
desmantelamento da finalidade desses direitos – alcançar a igualdade substancial
entre os indivíduos.
Diante das limitações ao direito de acesso à Justiça, por exemplo,
mostra-se possível um estímulo ao alargamento das desigualdades sociais e
regionais, alimentar o caráter puramente individual dessas normas.
É bem verdade que a estrutura dos direitos fundamentais sociais
apresenta-se num formato complexo. São ao mesmo tempo direitos individuais e
coletivos. Entretanto, as políticas públicas devem seguir um delineamento
adequado, para que não preservem uma proteção puramente individual.
A construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do
desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da marginalização e a
redução das desigualdades sociais e regionais; e a promoção do bem de todos,
excluídos o preconceito e a discriminação, representam objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil, consoante o enunciado do artigo 3º e incisos do
texto constitucional vigente.
Diante da natureza jurídica peculiar dos direitos fundamentais
sociais – individual e coletiva, bem como das omissões e/ou insuficiência estatal no
que tange à materialização desses direitos, demandas individuais firmam-se como
suficientes para observância dos objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil? Ou instrumentos coletivos mostram-se mais aptos ao encaminhamento de
tais pretensões?
Segundo Aluisio Mendes o papel das ações coletivas supera ou
atenua o distanciamento do acesso à justiça pelas pessoas menos esclarecidas
juridicamente, fazendo com que não fiquem relegadas ao abandono; servem como
medida de economia judicial e processual; afastam conclusões e decisões variadas
e até mesmo antagônicas; oportunizam a concretude do princípio da igualdade
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diante da lei e a segurança jurídica; visam o equilíbrio das partes no processo;
representam instrumento para o cumprimento do direito material.61
Complementa Mendes ao afirmar que o sucesso das ações coletivas
está intimamente relacionado e condicionado à capacidade de se estabelecer um
tratamento realmente “molecularizado” para a resolução dos conflitos de massa.” 62
Deveras, a essência dos citados direitos clama por um ajuste na
atuação ímpar do Judiciário brasileiro na concretude dos direitos fundamentais
sociais, em conformidade com a natureza jurídica dos mesmos carrear à igualdade
entre os indivíduos.
Consoante Mello.

A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas
instrumento

regulador

da

vida

social

que

necessita

tratar

equitativamente todos os cidadãos. Este é o conteúdo políticoideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicizado pelos
textos constitucionais em geral, ou de todo modo assimilado pelos
sistemas normativos vigentes. 63

____________
61

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro, AÇÕES COLETIVAS e meios de resolução

coletiva de conflitos no direito comparado e nacional, 2012, p. 294.
62

idem, p. 294.

63

MELLO, Celso Antônio Bandeira de, O conteúdo jurídico do princípio da igualdade,

2013, p. 10.

65

Impende sublinhar, a guisa de conclusão deste tópico, que a
Constituição brasileira vigente reconhece a importância dos direitos fundamentais
sociais para a vida plena do indivíduo, sendo legítima a reclamação ao Judiciário
quando ausentes tais direitos, desde que inserida nessa busca a sua finalidade.64

__________
64

Ementa: e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura

constitucional. DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE
CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL . O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de
implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com
esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no
âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional.
Precedentes : ADI 1.484/DF , Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. . - A inércia estatal em
adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade
da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que
nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição , sem a
vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito
subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à
conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos
cidadãos . - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas
governamentais previstas e determinadas no texto constitucional , notadamente na área da
educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos,
que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto
a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das
pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E
A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS
TRÁGICAS”. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz
instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto
constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais.
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2.2 Democracia participativa e a (re) descoberta da cidadania

A noção inaugural de democracia (revelada também na atualidade)
apresenta-se ilustrada pela liberdade contraposta ao poder governamental absoluto.
A ideia demonstra a presença do povo como partícipe e destinatário dos negócios
do Estado. A essa noção acrescente-se como relevante, sob a áurea do Estado
Social, a exigência da materialização dos direitos fundamentais sociais.
Carvalho adverte que

Ao declarar que a República Federativa do Brasil constitui-se
em Estado Democrático de Direito (art. 1º), a Constituição
institucionaliza um tipo de Estado que tem fundamentos e
objetivos concretos (arts. 1º e 3º). 65

O Estado Democrático firma-se a partir de três pontos essenciais:
vontade popular, liberdade (preservação) e igualdade.66Ocorre que para firmar a
formação de uma vontade verdadeiramente livre, pressupõe-se a fruição de direitos
básicos pelos cidadãos, posto que a democracia não parece esgotar, apenas, na
manifestação da vontade da maioria, ou na realização de eleições; há uma parcela
da sociedade que mesmo sendo titular dos direitos políticos, pela falta de condições
culturais e materiais para exercer esses direitos, dificilmente pode considerar-se
englobada no processo democrático e por conseguinte, não consegue perseguir o
status de cidadão.

_________
65

CARVALHO, Direito Constitucional, 2004, p.347.

66

DALLARI, Elementos de teoria geral do Estado, p. 128.

67

Diante

dessas

considerações,

observa-se

que

cidadania,67

fundamento da República Federativa do Brasil, compreende a participação política
do indivíduo nos negócios do Estado, bem como em outras situações de interesse
coletivo. Ao lado dessa caracterização tradicional, especialmente após a segunda
guerra

mundial,

acrescente-se

ao

seu conteúdo

os direitos e

garantias

fundamentais, referentes à condição de cidadão do indivíduo como agente
transformador da sociedade.68

__________
67
68

Art. 1º, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
“A Lei 8.899/1994 é parte das políticas públicas para inserir os portadores de

necessidades especiais na sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a
humanização das relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República de
cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela definição de meios para
que eles sejam alcançados.” (ADI 2.649, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 8-5-2008,
Plenário, DJE de 17-10-2008.); "Ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal, ou a ela se
submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. Mais: é dever de cidadania opor-se à
ordem ilegal; caso contrário, nega-se o Estado de Direito." (HC 73.454, rel. min. Maurício
Corrêa, julgamento em 22-4-1996, Segunda Turma, DJ de 7-6-1996.); “A Lei 8.899/1994 é
parte das políticas públicas para inserir os portadores de necessidades especiais na
sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais,
em cumprimento aos fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa
humana, o que se concretiza pela definição de meios para que eles sejam alcançados.” (ADI
2.649, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 8-5-2008, Plenário, DJE de 17-10-2008.);
convém destacar, no entanto, que “As restrições impostas ao exercício das competências
constitucionais conferidas ao Poder Executivo, incluída a definição de políticas públicas,
importam em contrariedade ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes.”
(ADI 4.102, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 30-10-2014, Plenário, DJE de 10-22015.) Vide: RE 436.996-AgR, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 22-11-2005,
Segunda Turma, DJ de 3-2-2006.

68

Consentâneo a isso, consagra a Carta de direitos brasileira que
“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição”.69
Trata-se da formatação expressa do princípio democrático no
ordenamento jurídico brasileiro, que consagrou a democracia mista70 (junção de
instrumentos reveladores da democracia direta e indireta) como alicerce do Estado
Democrático de Direito.
A

propósito,

educação,

saúde,

moradia,

lazer,

segurança,

previdência social, alimentação, trabalho, assistência aos desamparados, proteção à
maternidade e à infância, cultura,71 afiguram-se como importantes direitos para o
alicerçamento de uma democracia social efetiva.
Percebe-se, pois, que para exercer a cidadania plena, faz mister ter
os direitos fundamentais, amplamente, assegurados. Cidadania, nesse sentido,
apresenta-se como uma “categoria para uma sociedade melhor”72, em que os
indivíduos apresentem condições básicas para praticar ações democráticas.73
__________
69
70

Art. 1º, parágrafo único da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
Sobre isso, veja art. 1º, parágrafo único e art. 14 da Constituição da República

Federativa do Brasil, 1988.
71

Sobre, veja-se a Emenda Constitucional n. 71, de 29 de novembro de 2012, a qual
institui o sistema nacional de cultura com o objetivo de promover o desenvolvimento
humano, social e econômico.
72

COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é CIDADANIA. São Paulo: Brasiliense, 2003,

p. 62-63.
73

Sobre democracia direta elucida o Supremo Tribunal Federal que, "Além das modalidades

explícitas, mas espasmódicas, de democracia direta – o plebiscito, o referendo e a iniciativa
popular (art. 14), – a Constituição da República aventa oportunidades tópicas de
participação

popular

na

administração

pública

(v.g,

art. 5º, XXXVIII e LXXIII;

art. 29, XII e XIII; art. 37, § 3º; art. 74, § 2º; art. 187; art.194, parágrafo único, VII; art. 204, II;
art. 206, VI; art. 224)." (ADI 244, Rel. Min.Sepúlveda Pertence, julgamento em 11-9-2002,
Plenário, DJ de 31-10-2002.)

69

Nesse enfoque, impende realçar a nota de Vicente Barretto quando
assevera que “os direitos sociais, econômicos e culturais constituem, junto com as
liberdades civis e políticas, o acesso a uma dimensão maior da liberdade,
constituindo, pois, o núcleo da cidadania no Estado Democrático de Direito”.74
Reafirma-se sobre esse ponto de discussão, sob a égide do Estado
Democrático e Social de Direito, que cidadania é definida como o direito à vida no
seu sentido pleno, através do atendimento de necessidades básicas (direitos
fundamentais sociais) à coletividade, envolvida pela discussão e atuação do papel
do indivíduo na sociedade.
Na mesma linha, resulta destaque a reflexão aduzida por Barretto.

Deve-se enfatizar, aqui, que o surgimento dos direitos sociais não
suprimiu nem apagou as conquistas referentes aos direitos civis e
políticos. Ao contrário, o que se observa é que no século XX, os
direitos

civis,

políticos

e

sociais

sofreram

um

processo

de

democratização no exercício do poder, e passaram a constituir o
núcleo da cidadania no Estado Democrático de Direito. 75

Os direitos fundamentais são revestidos pela característica da
concorrência, sendo certo que afiguram-se essenciais à vida digna das pessoas. O
aparecimento de um novo direito fundamental não reduz a necessidade dos já
existentes, ao contrário possibilita o alcance a níveis de necessidade e satisfação
inerentes à condição humana. Logo, os direitos fundamentais sociais aliados aos
direitos fundamentais civis e políticos retratam o acesso a um nível maior de
liberdade.

________________

74

BARRETTO, Vicente de Paulo, O Fetiche dos Direitos Humanos e outros temas, 2013,

p. 220.
75

idem, p. 220.
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Ao final das idéias desenvolvidas neste ponto, tem-se que a
cidadania, de forma clássica, é o vínculo jurídico-político entre o cidadão e o Estado.
No entanto, à luz do Estado Democrático de Direito, cidadão é titular de direitos civis
e políticos, mas também de direitos sociais.76
Verifica-se, assim, uma relação de duplo sentido. Através da
cidadania o indivíduo participa dos negócios do Estado, à proporção em que o
Estado assume ações tendentes à sobrevivência humana, de forma digna. Sendo
razoável que só se pode cobrar a assunção das responsabilidades do cidadão,
quando esta reconhece a sua existência, garantindo-se o acesso aos direitos civis e
políticos, como também aos direitos fundamentais sociais.77
Logo, a democracia participativa – em que a sociedade participa das
decisões sustentadas pelos representantes eleitos- apresenta-se como importante
ferramenta à operabilidade dos direitos sociais, que são fundamentais ao
atingimento da cidadania plena - fundamento e objetivo proposto pela Carta Federal
de Direitos. Propiciar o mesmo ponto de partida a todos traduz mecanismo
democrático.

_______________

76

Barroso em sua valiosa obra, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os

conceitos fundamentais e a construção do novo modelo, 2013, adverte ser indispensável o
consciente exercício de cidadania, mediante a exigência, por via de articulação política e de
medidas judiciais, da realização dos valores objetivos e dos direitos subjetivos
constitucionais.
77

Ementa pertinente: “A Lei 8.899/1994 é parte das políticas públicas para inserir os portadores de

necessidades especiais na sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a humanização das
relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República de cidadania e dignidade da
pessoa humana, o que se concretiza pela definição de meios para que eles sejam alcançados.” (ADI
2.649, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 8-5-2008, Plenário, DJE de 17-10-2008.)
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CAPÍTULO III DIREITOS SOCIAIS ante o “O FETICHE DOS DIREITOS
HUMANOS”

Esse capítulo tem o propósito de analisar os direitos fundamentais
sociais e seus reflexos a partir da obra “O Fetiche dos Direitos Humanos e outros
temas”, do filósofo Vicente de Paulo Barretto.78
A par da força normativa da programaticidade e da natureza jurídica
dos direitos fundamentais, verificar-se-á a importância da efetivação desses direitos,
consoante seus requisitos básicos, envoltos pelos princípios interpretativos,
explícitos e implícitos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Segundo o autor verifica-se

uma profunda e sintomática dificuldade em lidar com a idéia e o
regime

jurídico

dos

direitos

sociais

que

perdem

as

características de valores supremos da ordem constitucional,
consagrados na lei magna (arts. 6ºa 11), e pertencentes,
assim, à categoria dos direitos fundamentais (Título II da
Constituição de 1988). 79

Nesse contexto de dificuldades, serão evidenciadas razões, tidas
pelo filósofo como “falácias jurídicas e políticas”, que recusam validar a
fundamentalidade dos ditos direitos na tentativa de esvaziamento de sua
essencialidade. Tais “falácias” repelem a devida concretização dos direitos
fundamentais sociais.

_________
78

BARRETTO, op. cit., 2013.

79

idem, p.205.
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Parece desarrazoado incutir tais justificativas ante o cenário
constitucional vigente, de modo que, com a promulgação da Carta de direitos
vigente, criaram-se expectativas legítimas na sociedade quanto à efetivação dos
direitos e garantias ali estabelecidos.
De toda sorte, verifica-se, em concorde unanimidade, que a
interpretação das normas constitucionais alcança destaque, em razão da
superioridade jurídica da Constituição - a supremacia da Constituição - preconizar a
conformação do ordenamento jurídico aos seus preceitos. De forma que os atos
jurídicos contrários ao seu sentido restam eivados de invalidade. Variados
mecanismos de controle de constitucionalidade afirmam esta superlegalidade.
A Constituição brasileira de 1988 ao indicar, expressamente, os
valores indispensáveis do Estado Democrático de Direito80, elevou os direitos sociais
como espécie de direitos fundamentais. Adquiriram, assim, relação de igualdade
com as demais espécies de direitos fundamentais. Logo, em razão de sua
normatividade, apresentam-se como imprescindíveis na realização dos objetivos
propostos pelo texto constitucional.

____________
80

De acordo com a Constituição e o Supremo, anotação acerca do Preâmbulo

Constitucional: “Devem ser postos em relevo os valores que norteiam a Constituição e que
devem servir de orientação para a correta interpretação e aplicação das normas
constitucionais e apreciação da subsunção, ou não, da Lei 8.899/1994 a elas. Vale, assim,
uma palavra, ainda que brevíssima, ao Preâmbulo da Constituição, no qual se contém a
explicitação dos valores que dominam a obra constitucional de 1988 (...). Não apenas o
Estado haverá de ser convocado para formular as políticas públicas que podem conduzir ao
bem-estar, à igualdade e à justiça, mas a sociedade haverá de se organizar segundo
aqueles valores, a fim de que se firme como uma comunidade fraterna, pluralista e sem
preconceitos (...). E, referindo-se, expressamente, ao Preâmbulo da Constituição brasileira
de 1988, escolia José Afonso da Silva que ‘O Estado Democrático de Direito destina-se a
assegurar o exercício de determinados valores supremos. ‘Assegurar’, tem, no contexto,
função de garantia dogmático-constitucional; não, porém, de garantia dos valores
abstratamente considerados, mas do seu ‘exercício’. Este signo desempenha, aí, função
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3.1 Distorções acerca da natureza jurídica dos direitos sociais

O Direito contemporâneo tendo em vista a nota inserta de
fundamentalidade

dos

direitos

sociais

possui

como

problema

a

sua

efetivação/materialização. Tal “chaga” apresenta-se, precipuamente, diante da
realidade brasileira apontar dados alarmantes representados pelo aumento de ações
judiciais tendentes ao alcance desses direitos.
Sobre esse ponto de reflexão, mister destacar reflexão eloqüente de
Vicente Barretto, quando assevera que, “[...] os direitos sociais tornam-se, nos
termos em que se encontram expressos na Constituição, direitos fundamentais que
mantêm relações de igualdade com os direitos civis e políticos”.81
Logo, percebe-se de forma notória a essencialidade desses valores
diante do Estado Democrático e Social de Direito, posto que fundado na dignidade
da pessoa humana a efetividade dos direitos fundamentais sociais deve
preponderar, mas não a inércia e/ou substituição dos seus responsáveis diretos.
A

integração

dos

direitos

sociais

no

quadro

dos

direitos

fundamentais implica no desenvolvimento de ações tendentes à materialização
desses direitos, sem olvidar, por óbvio, da devida programaticidade referentes aos
mesmos. Assim, a implementação de políticas públicas deve atender o “mínimo
existencial”. Ocorre que tal obviedade encontra-se distante da realidade brasileira,
tendo em vista o aumento, desenfreado, das ações judiciais com vistas à concretude

________
pragmática, porque, com o objetivo de ‘assegurar’, tem o efeito imediato de prescrever ao
Estado uma ação em favor da efetiva realização dos ditos valores em direção (função
diretiva) de destinatários das normas constitucionais que dão a esses valores conteúdo
específico’ (...). Na esteira destes valores supremos explicitados no Preâmbulo da
Constituição brasileira de 1988 é que se afirma, nas normas constitucionais vigentes, o
princípio jurídico da solidariedade.” (ADI 2.649, voto da Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento
em 8-5-2008, Plenário, DJE de 17-10-2008.)
81

BARRETTO, op. cit., p. 205.
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dos direitos em questão. Trata-se do fenômeno da judicialização dos direitos sociais,
como substituto do devido ativismo judicial. Acena-se, tal quadro, para um
desvirtuamento do Estado Democrático de Direito.
Ressalte-se nesta ótica, a linha de argumentação de Barretto, “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.82
Sobressalta-se, assim, qualquer discricionariedade atinente aos
direitos sociais fundamentais, em razão da vinculação às normas constitucionais,
posto que “o direito é composto por regras e princípios, comandados por uma
Constituição”. Para tanto, requer-se uma hermenêutica peculiar, que supera a
“hermenêutica constitucional” tradicional. Sendo certo que a programaticidade dos
direitos sociais conta com as ferramentas para plena realização dos objetivos do
sistema constitucional, tornando-a impositiva.83
Com espeque na obra A essência da Constituição, de Ferdinand
Lassalle,

84

estabelece-se um antagonismo entre Constituição real (a soma dos

fatores reais do poder que regem uma nação), que para ser boa deve ser
observada, cumprida e concretizada na realidade, e a Constituição jurídica, tal qual
apresentada em um documento escrito. Faz-se necessário que haja um casamento
eterno, ou, ao menos duradouro, entre ambas, sob pena de, a segunda firmar-se
como ilegítima. Outrossim, é através da primeira que visualiza-se um sinal verídico
das forças do país.85
_________
82

Barretto, op. Cit., p. 213.

83

STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: uma nova crítica do

direito, 2002.
84

LASSALE, Ferdinand. A Essência da Constituição. 6. ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris,

2001, p. 17.
85

Título II da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, especialmente o
artigo 5º, seus incisos e parágrafos.
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Assim, a Constituição brasileira não pode servir de um mero
indicativo de direitos fundamentais, mas sim, que sirva de catálogo indicativo e
assegurador desses direitos. O título II da Constituição do Brasil é intitulado como
“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, onde estão alocados tanto os direitos
fundamentais, quanto as garantias fundamentais, também chamadas de remédios
mandado de injunção, habeas data e ação popular.86
Estabelece-se,

pois,

um

equacionamento

sistemático

e

constitucional coerente, para que, na perspectiva do princípio da máxima eficácia e
efetividade dos direitos fundamentais, não haja barreira intransponível à garantia dos
direitos sociais de áurea prestacional. Não sendo assim, verifica-se sacrificada a
dignidade humana, acaso não seja garantido um mínimo de segurança social.
Sobre esse ponto, apresentam-se como inconsistentes as distorções
acerca da natureza jurídica dos direitos sociais, precipuamente, ante o cenário
constitucional brasileiro indicar expressamente a fundamentalidade dos direitos em
questão.87

_________
86

Conforme artigo 5º, incisos LXVIII-LXXIII da Constituição da República Federativa do
Brasil,1988.
87

“

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.

BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO.

PRESCRIÇÃO

DO

FUNDO

DE

DIREITO.

NÃO

OCORRÊNCIA."Os benefícios previdenciários estão ligados ao próprio direito à vida digna e
são direitos sociais que compõem o quadro dos direitos fundamentais. A pretensão ao
benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as prestações não
reclamadas em certo tempo, que vão prescrevendo uma a uma, em virtude da inércia do
beneficiário. Com efeito, a jurisprudência do STJ, em recentes julgados, consolidou o
entendimento de que nos feitos relativos à concessão de benefício, não prescreve o fundo
de direito, mas apenas as verbas pleiteadas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da
ação." (AgRg no REsp 1.440.611/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 21/5/2014). Agravo regimental improvido.”
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3.2 Direitos sociais: direitos fundamentais ou direitos humanos?
De acordo com Barretto88, uma interpretação ética dos direitos
humanos – fundada em valores intrínsecos à racionalidade humana – autoriza a
compreensão dos direitos sociais como direitos essenciais e inafastáveis, por serem
fundamentais.
Logo, a eticidade dos direitos humanos constitui premissa básica ao
reconhecimento da fundamentalidade dos direitos sociais.
Nesse sentido,

pode-se falar em direitos fundamentais sociais, quais sejam, aqueles
que, em vez de serem direitos contra o Estado, se constituem em
direitos através do Estado, exigindo do Poder Público certas
prestações materiais, como a implementação de políticas sociais que
facultem o gozo efetivo dos direitos constitucionalmente protegidos.89

Mais

do

que

isso.

Barretto

demonstra,

através

de

uma

fundamentação racional elaborada em função de qualidades que têm a ver com a
dignidade humana, que os direitos sociais (também chamados de direitos de
igualdade), têm as mesmas características dos direitos humanos, porquanto
participam

de

sua

natureza

ética,

tendo,

sobretudo,

características

de

universalidade.90
Em consonância com a finalidade dos direitos sociais – promover a
igualdade real entre os indivíduos - percebe-se ser prudente a realização desses
direitos através de políticas públicas dotadas de universalidade, porquanto envolve

______
88

BARRETTO, op. cit., p. 216-220

89

idem, p. 216.

90

idem, p. 217
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o conjunto das relações humanas; a dimensão social alcança toda a sociedade
brasileira.
Direitos sociais são direitos humanos, daí serem fundamentais. Essa
constatação origina-se do Estado Democrático de Direito, refletido pelos objetivos
estabelecidos desde o Preâmbulo da Constituição de 1988 - norma interpretativa do
texto constitucional – e que percorre o texto constitucional em sua completude.91
Para tanto, insta destacar os objetivos da República Federativa do
Brasil, delineados no art. 3º da Constituição Federal de 1988. Senão vejamos:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação. 92

Atrela-se, diante do exposto, tal caracterização com a dignidade
humana, que ganha substância moral e jurídica, desarraigando-se de uma estrutura,
meramente, ideológica.
Barretto, conquanto filósofo insuperável, neste passo, acertou
completamente quando afirma que os direitos sociais situam-se na consciência ética
coletiva.93

________
91

BARRETTO, op.cit., p. 217.

92

Art. 3º da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.

93

BARRETTO, op. cit., p. 217.
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Com efeito, afirma o autor 94 que, no quadro jurídico-político atual, os
direitos sociais concretizam a obrigação estatal de monitorar os riscos da síndrome
da pobreza, que não devem ser atribuídos somente aos indivíduos, restaurando uma
condição básica de aprazimento das necessidades pessoais. Tanto os direitos
sociais como os econômicos e culturais constituem, aliados com as liberdades civis
e políticas, o alcance a uma dimensão maior da liberdade.95
Diante disso, infere-se que o ajustamento dos direitos sociais na
categoria de direitos humanos desencadeia, por óbvio, serem considerados sob a
ótica da devida universalidade. Assim, se e quando firmados sob a perspectiva
ética78, como aconteceu com os direitos civis e políticos, os direitos sociais
assumem a qualidade de direitos humanos fundamentais.96

___________
94

BARRETTO, op. cit., p.220.

95

idem, p. 209.

96

Todavia, destacam-se compreensões doutrinárias distintas externadas por considerável

parcela dos doutrinadores brasileiros, no tocante à definição dos direitos fundamentais e
direitos humanos. Para estes, tanto os direitos fundamentais quanto os humanos revelam
proteção e promoção das necessidades básicas à vida humana, sendo, portanto, normas
jurídicas exigíveis; no entanto, os primeiros situam-se no plano interno do Estado
(positivados e protegidos pelo Direito Constitucional interno de cada Estado), e os segundos
no plano do Direito Internacional (positivados nas normas internacionais – Tratados e
Convenções Internacionais), conforme SARLET (entre outros).
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3.3 “Falácias teóricas” e “falácias políticas” em torno dos direitos sociais

Verifica-se,

crescente,

a

judicialização

dos

direitos

sociais;

sobretudo, sob o prisma individual. O que, para muitos, acentua o aumento das
desigualdades sociais, posto que nem todas as pessoas possuem condições
(materiais, intelectuais, etc.) para buscar no Judiciário a concretude dos direitos
fundamentais sociais.
Para Barretto, as razões desse quadro apresentam como pano de
fundo, justificativas inconsistentes no plano jurídico e moral, que servem de
sustentáculos da exclusão dos direitos sociais da categoria de direitos humanos
fundamentais. Tais justificativas são denominadas como “falácias teóricas” e
“falácias políticas”.97
Segundo o autor, as falácias teóricas apresentam-se sob três tipos,
quais sejam: “exclusão dos direitos sociais da pauta dos direitos humanos, sob o
argumento de um possível conflito com os direitos civis e políticos; concepção
funcional dos direitos sociais (funcionalidade reparadora); e, concepção do
formalismo positivista”. Já as falácias políticas revelam-se a partir de três
argumentos: “os direitos sociais são direitos de segunda ordem; os diretos sociais
dependem de uma economia forte; e, o custo dos direitos sociais supera os recursos
orçamentários”.98
Para Barretto são falácias, justamente, pela fragilidade dos
fundamentos/argumentos, seja no prisma jurídico, ou filosófico.99 Destaca o autor, a
fundamentação ética dos direitos sociais, para além da positivação jurídica, com
vistas ao alcance da redução das igualdades sociais e regionais, e por lógico, a

________
97

BARRETTO, op. cit., p. 210.

98

idem, p. 210-215.

99

idem, p. 210.
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erradicação da pobreza, precipuamente, pelo Estado, garante nato desses direitos.
Executivo, Legislativo Judiciário e, sobretudo a sociedade organizada são atores
importantes nessa busca, que deve ser incessante. Não se afigura escorreito,
todavia, é a substituição desses garantes natos, pela judicialização desses direitos.
Apresenta-se como interessante, aqui, salientar nota desse emérito
filósofo, quando assevera que “Em cada pessoa reside, portanto, a humanidade, que
se constitui no objeto de respeito a ser exigido de todos os outros homens”.100
Sob o prisma do Estado Democrático de Direito, o acesso às
condições existenciais (direitos fundamentais sociais) possibilita o exercício real da
liberdade.
Dessa reflexão, nota-se que todos os indivíduos são destinatários
dos direitos fundamentais sociais, porquanto verifica-se o gozo de direitos
concernentes à dignidade humana e à liberdade – valores sociais essenciais.

_________
100

BARRETTO, op. cit., p. 209-215.

81

3.4 Direitos sociais, Justiça e dignidade da pessoa humana

De acordo com Barretto, em razão do devido asseguramento da
inclusão social, incluída a participação popular e o exercício dos direitos reveladores
da cidadania, há fundamento ético dos direitos sociais quando revela-se exigida a
Justiça.

Além dos valores da igualdade e da liberdade – conjugados na forma
de igual direito à liberdade – 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.101

Os direitos sociais derivam da dignidade da pessoa humana. Logo,
não há distinção de grau entre as espécies de direitos fundamentais. Observando-se
uma linha ética, os direitos sociais decorrem do ideal de igualdade e da própria ideia
de democracia, ademais, pela constatação de igual dignidade das pessoas, apesar
das desigualdades físicas e psicológicas. O gozo dos direitos sociais pelos
indivíduos retrata a igualdade material.102
O filósofo em referência destaca (com sopesamentos) o modelo
teórico Kantiano para aferir a fundamentação ética dos direitos sociais – acena-se
para a natureza social do ser humano. Desenvolve-se, diante disso, a idéia de que
os direitos sociais possuem caráter de universalidade obrigatória, pois encontram-se
nas origens da sociedade humana.103
A despeito de sua evidência, essa constatação exige particular
realce, uma vez que os indivíduos, sem distinção, estão marcados por sua
dignidade. Os efeitos dessa concepção superam o caráter individualista e
discricionário dos direitos sociais, como anteriormente já observado.

_________
101

BARRETTO, op. citi., p.221

102

idem, p. 221.

103

idem, p. 222.
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Corrobora Barroso com o anunciado, quando assevera que o
princípio da dignidade da pessoa humana identifica um espaço de integridade moral
a ser assegurado a todas as pessoas por sua só existência no mundo. Afirma,
ademais, que aquela relaciona-se tanto com a liberdade e valores do espírito como
com as condições materiais de subsistência. Apresenta, nesse registro, que tal
princípio movimenta da dimensão ética e abstrata para as motivações racionais e
fundamentadas das decisões judiciais. 104
De acordo com Hesse, a norma constitucional somente logra atuar
se procura construir o futuro com base na natureza singular do presente, ademais,
mostra-se, eficaz quando reconhecida a sua necessidade. Sendo que a Constituição
converte-se, na ordem geral objetiva do complexo de relações da vida.105 Define-se,
assim, a natureza peculiar e a possível efetivação desses direitos, a partir da
verificação de sua necessidade demonstrada pelas normas constitucionais que os
regulamentam.
Com acerto observa Barretto, que os direitos sociais representam
direitos essenciais, daí inafastáveis por serem fundamentais à vida humana. Assim,
reitera-se, em resumo, que esses direitos alcançam fundamentação ética tanto na
exigência da Justiça, porquanto são imprescindíveis para sustentar a dignidade da
pessoa humana, bem como para a solidificação do Estado Democrático de
Direito.106

___________
104

BARROSO, Luís Roberto, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO,

p.382.
105

HESSE, Konrad, A FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO, tra 1985, p.11.

106

BARRETTO, op. cit., p.221.
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Anote-se que o Estado Democrático de Direito (ou Estado
Constitucional nominado pela cultura alemã), conforme assinala a Carta Magna
Federal de 1988, revela um Estado de Justiça Social. Tal desenho constitucional
encontra-se disponível pela observância dos fundamentos e objetivos propostos pelo
constituinte originário.107

_____________

107

Os fundamentos da República Federativa do Brasil e os objetivos fundamentais

encontram-se destacados nos artigos 1º e 3º da Constituição Federal de 1988,
respectivamente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vê-se, ao longo desse estudo, que os direitos sociais são acolhidos
pela Carta de Direitos vigente como genuínos direitos fundamentais – normas
essenciais ao alcance da sobrevivência digna da coletividade. São caracterizados
como normas prestacionais.
Percebe-se, ademais, que as ponderações lançadas em torno da
judicialização dos direitos fundamentais sociais não representam força tendente a
limitar e/ou obstar a jurisdição constitucional no âmbito desses relevantes direitos.
Ao contrário, a judicialização advém de uma realidade social carente e fatigada de
omissões estatais. São apresentados posicionamentos que propõem uma atuação
mais ativa (e peculiar) dos magistrados para concretizar os direitos fundamentais
sociais, perseguindo sua finalidade.
Avista-se, de maneira incontrastável, que a finalidade dos direitos
fundamentais sociais ultrapassa a mera garantia de sobrevivência física, situandose, além do limite da pobreza em dimensões gigantescas, em respeito à dignidade
da pessoa humana. Assim sendo, Estado e sociedade devem estar atentos ao
quadro atônito de insurgência desses importantes direitos que, considerados sob a
perspectiva de sua universalidade, apresentam-se como direitos humanos,
porquanto ligados à condição de ser humano – dotado de liberdade e precursor da
democracia.
A par disso, todos parecem ter o dever de lutar pela sua correta
regulamentação – por intermédio de mecanismos de democracia participativa -,
eficácia – a interpretação das normas constitucionais e legais há de ser moderna,
evolutiva, rompendo-se com velhos paradigmas -, e concretização – os Poderes
devem ser ativos, e o povo – titular dos direitos e do poder- deve participar e
reclamar de forma ordeira pela efetivação dos direitos sociais fundamentais /
humanos. Espera-se, assim, a inclusão dos excluídos – finalidade desses direitos - e
pelo atingimento da igualdade real, por conseguinte.
Nessa consonância, incumbe a todos os órgãos, instituições e
categorias sociais envidar esforços e empenhar recursos na efetivação das normas
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constitucionais adstritas aos direitos fundamentais sociais, na tentativa de apartar o
fantasma da miséria absoluta (para além da sobrevivência física, ou mínimo vital)
que circunda substancial parcela da população nacional. Aos poderes soberanos
incumbe a tarefa do cumprimento de suas funções típicas com a finalidade de
realização desses direitos.
É compreensível, portanto, a necessidade de uma visão acertada
sobre a natureza jurídica/finalidade dos direitos sociais, como protagonistas de um
Estado Democrático e Social de Direito. Também por isso, chamados de direitos de
igualdade – atributo inerente à democracia.
Acrescente-se, por fim, a necessidade de avanço na seara das
garantias dos direitos fundamentais sociais (no caso de omissões e/ou oferta
minguada) sob o prisma individual, porquanto parece afugentar os titulares legítimos
dos direitos sociais, ao mesmo tempo em que pode parecer um estímulo ao
alargamento das desigualdades sociais. É aquela história (ou velha história) que
circunda o direito de acesso à Justiça para todas as pessoas. O quadro de
efetivação desse importante direito apresenta-se distante de ser igualitário.
Evidenciou-se, sobre esse ponto de reflexão, que as ações coletivas
podem servir para garantir os direitos sociais fundamentais, defendidos por terceiro
legitimado para as tutelas sociais. Resguarda-se, assim, a proteção dos
hipossuficientes, bem como de todos os destinatários do mesmo direito social
omitido pelo Estado; além de, através delas, reafirmar-se a essencial missão desses
direitos: aplicar a igualdade entre as pessoas. De modo inverso, verifica-se o
aumento das desigualdades, tendo à vista a impossibilidade do real acesso à justiça
por todos. Alia-se a essas tantas outras benesses oriundas do processo coletivo - já
apontadas no desenvolvimento desse trabalho – repeti-las aqui, seria no mínimo,
cansativo.
Por tudo que foi evidenciado precedentemente, certamente, temos
duas certezas. A materialização dos direitos sociais revela a construção e
manutenção de uma sociedade mais igualitária (igualdade material), busca-se, com
isso, a igualdade real entre os cidadãos. Como segunda certeza, tem-se que fica
reafirmada a complexidade do assunto - efetivação dos direitos fundamentais
sociais.
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Tais constatações sinalizam para a devida fundamentação dos
direitos sociais, que não deve ser apenas jurídica, mas também ética. A partir daí,
talvez, ante um equilíbrio entre as questões jurídicas e as éticas, pode-se enxergar
um aperfeiçoamento do Estado Democrático e Social de Direito, fazendo com que
sejam reveladas (e cumpridas) exigências essenciais à democracia, à liberdade e à
igualdade, mas também à segurança jurídica, como sustentáculos de um verdadeiro
constitucionalismo.
A consagração constitucional dos direitos fundamentais sociais tem
por objetivo a igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais, em
atenção aos fundamentos da República – cidadania e dignidade humana – que se
concretizam

pela

definição

dos

meios

legítimos

para

que

eles

sejam

efetivados/alcançados.
Diante de todo o exposto, tem-se que o constitucionalismo brasileiro
revela-se (por muitas vezes) subtraído por atitudes afastadas dos mandamentos
constitucionais.

Verifica-se,

nesse

sentido,

um

descaso

com

os

direitos

fundamentais sociais e, por conseguinte, com o compromisso de buscar o
cumprimento dos objetivos da República Federativa do Brasil. Talvez seja essa a
causa da problemática discutida nesse trabalho, explícita através da crescente
busca pela efetivação dos direitos fundamentais sociais em direção ao Judiciário por
seus destinatários que, dessa forma, não ficam relegados ao abandono; porém, à
postura ativista do Judiciário devem ser agregadas atitudes semelhantes
desenvolvidas por outros setores (públicos e privados), bem como soluções
adequadas para os conflitos sociais já citados no transcorrer desse estudo, como
forma de superar ou atenuar o problema envolto na realização dos direitos
fundamentais sociais devidos à coletividade brasileira.
Por fim, impende ressaltar que notas conclusivas desenvolvidas no
fluir da exposição desse escrito, devem ser aliadas a essas, posto que sua indicação
aqui seria maçante. Todas são reveladoras de considerações finais, por hora.
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