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RESUMO 

Os direitos sociais são direitos fundamentais que reclamam do Estado o 

fornecimento de prestações positivas que visam reduzir as desigualdades sociais e 

proporcionar uma vida digna a todos. É nesse ponto que a dignidade da pessoa 

humana e a igualdade se correlacionam com as direitos fundamentais sociais, Uma 

vez que é somente buscando os meios de concretização da igualdade que o Estado 

promoverá a dignidade da pessoa humana. Dentre os direitos fundamentais sociais, 

o direito à saúde se configura em um dos mais importantes, estando no mesmo 

patamar do direito à vida. Portanto, o direito à saúde se constitui em um mínimo 

existencial. Todavia, a saúde é o direito cuja implementaflo deficitária mais aflige a 

população brasileira. O Estado deve agir em conformidade com a Constituição 

Federal de forma a implementar políticas públicas efetivas no ambito da saúde, 

proporcionando o bem-estar fisico, mental e social. Em caso de omissão estatal, os 

. cidadãos, seja individual ou coletivamente, podem recorrer ao Judiciário para 

assegurarem o acesso à medicação e ao tratamento médico necessário à cura, 

controle ou mesmo abrandamento de suas enfermidades, sobretudo as mais graves. 

Palavras-Chave: Direitos Fundamentais. Direitos Sociais. Mínimo Existencial. 

Dignidade da Pessoa Humana. Igualdade. Direito à Saúde. Proibição de 

Retrocesso Social. Políticas Públicas. Poder Judiciário. 



ABSTRACT 

Social rights are fundamental rights which require the State to provide ~ositive 

benefits to reduce social inequalities and provide a decent life for all. This is where 

human dignity and equality correlate with the fundamental social rights, since it is 

only seeking the means of achieving equality that the state will promote human 

dignity. Among the fundamental social rights, the right to health is set in one of the 

most important, and at the same level as the right to life. Therefore, the right to health 

is founded on an existential minimum. However, health is a right whose poor 

implementation afflicts most of the poor population. The State must act according to 

the Constitution in order to implement effective public policies in health field, 

providing physical, mental and social well-being. In case of state omission, citizens, 

either individually or collectively considered, may recourse to judiciary to ensure 

access to medication and medical treatment essential to cure, control or even 

softening of their illness, particularly the most serious. 

Key-words: Fundamental Rights. Social Rights. Existential minimum. Human dignity. 

Equality. Right to health. Prohibition of Social Reverse. Public Policy. Judiciary. 
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A saúde configura, paralelamente ao direito à vida, o direito mais importante 

dos seres humanos, eis que sem saúde não há vida, e sem vida há morte. 

c nesse ponto que pretendemos desenvolver este trabalho, estudando a 

efetividade dos direitos fundamentais sociais, centrando-se no piso vital mínimo à 

saúde. 

Mas até que ponto as políticas públicas e o ativismo judicial podem contribuir 

para a efetividade da saúde de todos os cidadãos? 

Assim, a discussão sobre o tema origina-se da constatação do crescente 

aumento do papel da Administração Pública e de seus correlatos poderes e 

deveres, paralelamente à insuficiência das respostas que se tem conseguido dar à 

sociedade no campo da garantia e efetividade do minimo existencial à saúde. 

Tendo a saúde inquestionável importancia na preservação da dignidade 

humana, não há como se cogitar a existencia de uma vida digna se não 

assegurados a todos os cidadãos os préstimos existentes e viáveis na preservação 

e na luta pela saúde. 

O reconhecimento da saúde como um direito imprescindível aos seres 

humanos e ao convívio social somente foi possível com o reconhecimento e a 

positivação dos direitos fundamentais. Devido a essa importância, iniciamos o 

presente trabalho explorando 0s direitos fundamentais, seu conceito, seus avanços 

e os seus conteúdos, mais conhecidos como dimensbes. 

Devido ao fato de a saúde estar expressa no artigo 6' da Constituição 

Federal, ainda no primeiro capítulo buscamos identificar a categoria dos direitos 

sociais, no sentido de firmar a natureza de direitos fundamentais. Destacando, 

ainda, o seu processo de desenvolvimento, evolução e sua incorporação na cultura 

constitucional contemporânea e nas Constituiçbes Brasileiras. 



Com o desenvolvimento das idéias apresentadas, finalizamos O capítulo 

primeiro demonstrando que a saúde configura um direito fundamental social. 

Por ser um direito fundamental social, no capítulo segundo apresentamos as 

vertentes que correlacionam a saúde com a dignidade da pessoa humana e com a 

igualdade material. 

Apresentamos que é através dessa correlação que se desenvolve a noção 

de mínimo existencial à saúde e a sua concretização pelo Estado. Acrescentamos, 

ainda, que é vetado qualquer tipo de alegação, principalmente a financeira, como 

óbice à afirmação deste direito. 

No capítulo três apresentamos o preponderante papel assumido pelo Poder 

Executivo na elaboração das políticas públicas. Decerto, é objeto das políticas 

públicas no âmbito da saúde proporcionar um estado de bem-estar físico, mental e 

social. 

E, como as políticas públicas silo açbes da Administração Pública, tratamos 

a discricionariedade administrativa, propondo sua reavaliação sob a ótica da teoria 

contemporanea do Direito Constitucional, essencialmente regido pelos princípios 

da dignidade da pessoa humana e da igualdade material, e não mais apenas pela 

supremacia da lei. 

Afirmamos, no final do capítulo três, que a Administração Pública deve agir 

com eficiência de forma a garantir o desenvolvimento e jamais um retrocesso 

social. 

Iniciamos o capítulo quatro expondo sobre a relação de convivência e 

equilíbrio de controle dos atos da Administração Pública e a separação de poderes 

de um lado, e a necessidade de concretização do mínimo existencial à saúde de 

outro. Para isso, nos reportamos à legitimidade da função a ser desempenhada 

pelo Poder Judiciário nesse mister, eis que é competente em fazer valer a 

supremacia Constitucional, e não somente a função de mero intérprete do texto 



legal. 

Por fim, tratamos da atuação do Poder Judiciário frente ao mínimo 

existencial à saúde. O Poder Judiciário atuando de forma a proteger o bem maior 

dos seres humanos em face das omissbes da Administração Pública, a saúde, e, 

por conseguinte, a vida. 



1 O DIREITO A SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

Os direitos fundamentais são imprescindíveis a todos os seres humanos. 

Dessa forma, devem ser interpretados em conjunto, vez que uma dimensão não 

sucede a outra, mas sim se complementam. 

Mas analisando cada uma das dimensães e as aplicando ao cotidiano da 

sociedade, verifica-se que os direitos mais escassos, mais carentes e, por 

conseguinte, que mais necessitam do amparo estatal são os direitos de segunda 

dimensão, ou seja, os direitos fundamentais sociais. E dentre esses direitos, 

asseveramos que o direito à saúde se mostra, atualmente, o mais deficitário. 

Por isso, além de analisar as dimensães dos direitos fundamentais, 

imprescindível se faz refletir de forma a identificar a categoria dos direitos 

fundamentais sociais, seu conceito e sua evolução. E, com esse estudo, 

apresentar de forma conclusiva que a saúde corresponde a um direito fundamental 

social. 

1 .I CONCEITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Os direitos fundamentais são também conhecidos como direitos humanos, 

direitos subjetivos públicos, direitos do homem, direitos individuais, liberdades 

fundamentais ou liberdades públicas. A própria Constituição da República de I988 

apresenta diversidade terminológica na abordagem dos direitos fundamentais, 

utilizando expressões como direitos humanos (artigo 4O, inciso II), direitos e 

garantias fundamentais (Titulo 11 e artigo 5O, parágrafo 1°), direitos e liberdades 

constitucionais (artigo 5O, inciso LXXl) e direitos e garantias individuais (artigo 60, 

parágrafo 4O, inciso IV). 

A Constituição do Império de 1824 continha a expressão "Garantia dos 

Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros". Já a Constituição de 1891, a 



primeira da República, utilizava a expressão "Declaração de Direitos". Na 

Constituição de 1934 utilizou-se pela primeira vez a expressão "Direitos e 

Garantias Individuais", sendo mantida nas Constituições de 1937, 1946 e na de 

1967, inclusive após a Emenda n. 1 de 1969. 

Embora existam várias expressões, atualmente a nomenclatura "direitos 

humanos" vem sendo empregada como sinonima de "direitos fundamentais". 

Desde já, afirmamos que não coadunamos com esta opinião. 

Desta feita, apesar de não ser o objeto do presente trabalho, mas buscando 

delimitá-lo, imperioso se faz diferenciar tais "direitos". 

O termo direitos humanos relaciona-se com a sua positivação nas 

declarações internacionais. Assim, a distinção com os direitos fundamentais se dá 

principalmente no que se refere à eficácia. Os direitos humanos, estabelecidos nas 

declarações internacionais, só têm eficácia nos ordenamentos internos se 

devidamente ratificados pelos países signatários. Já os direitos fundamentais tém 

um maior grau de eficácia por fazerem parte de um ordenamento jurídico estatal, o 

qual detém meios de coerção jurídica. 

Segundo o magistério de Ingo Wolfgang Sarlet: 

... o termo "direitos fundamentais" se aplica para aqueles direitos do 
ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito 
constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a 
expressão "direitos humanos" guardaria relação com os 
documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posiçbes 
jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 
independente de sua vinculação com determinada ordem 
~onstitucional, e que, portanto, aspiram A validade universal, para 
todos os povos e tempos, de tal sorte que se revelam um 
inequívoco caráter supranacional (internacional).' 

Ainda sobre a questão: 

A expressão direitos fundamentais deve ser reservada para aqueles 

1 SARLET, Ingo Wolfgang. A efichcia dos direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 36. 



direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do 
direito constitucional, enquanto o termo direitos humanos guarda 
relação com os documentos de direito internacional, por se referir 
àquelas posiçbes jurídicas que se reconhecem ao ser humano 
como tal, independente de sua vinculação com determinada ordem 
constitucional, aspirando, dessa forma, à validade universal, para 
todos os povos e tempos, revelando um inquestion8vei carater 
supra na cio na^.^ 

Para Fábio Konder Comparato: 

A doutrina juridica contemporanea, de resto, como tem sido 
reiteradamente assinalado nesta obra, distingue os direitos 
humanos dos direitos fundamentais, na medida em que estes 
últimos são justamente os direitos humanos consagrados pelo 
Estado mediante norma e~critas.~ 

Ou seja, os direitos fundamentais são aqueles "direitos reconhecidos 

expressamente pelo Estado, elevando-os ao nível constit~cional"~. 

Sintetizando, a principal diferença é a de que direitos fundamentais são os 

direitos do homem juridicamente positivados em um determinado Estado, in casu, 

o Brasil, ao passo que os direitos humanos são aqueles positivados nas 

declarações e convenções internacionais, ou seja, têm relaçao com uma esfera 

maior de atuaçao, a esfera internacional, onde é indiferente a vinculação do 

indivíduo a este ou aquele sistema jurídico, mas sua própria existência humana já 

se mostra suficiente para que tenha seus direitos reconhecidos5 

Nesse diapasão, pode-se afirmar que os direitos fundamentais, que são 

direitos do homem reconhecidos e positivados no ordenamento jurídico, se 

caracterizam por serem imutáveis, OU de difícil alteração. 

Os direitos fundamentais são de vital importância não só para nós, cidadãos, 

mas para o Estado como um todo. Representam os valores fundamentais adotados 

2 SCHAFER, Jairo Gilberto. Direitos fundamentais: proteção e restrições. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001, p. 26. 

COMPARATO. Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 5. ed. Si30 Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 227. 
4 

5 
Ibidem, p. 112. 
SCALQUETTE, Ana Cláudia Silva. Sistema constitucional das crises: os direitos fundamentais 

face a situações extremas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004, p. 18. 



pelo constituinte a respeito da estrutura do Estado e da sociedade. 

A prova da importancia e da busca por estes valores fundamentais está 

manifesta logo no início da Lei Maior, ou seja, o Legislador Constituinte Originário 

assegurou no Preâmbulo da Constituição Federal de 1988 que "o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 0 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça" são valores supremos de uma 

sociedade. 

José Afonso da Silva, ao lecionar sobre a matéria, adota outra 

nomenclatura, "direitos fundamentais do homem", e justifica a escolha no sentido 

de que: 

... além de referir-se a princípios que resumem a concepçilo do 
mundo e informam a ideologia politica de cada ordenamento 
juridico, é reservada para designar, no nivel do direito positivo, 
aquelas prerrogativas e instituiçdes que ele preconiza em garantias 
de uma convivência digna, livre e igual de todas as  pessoa^.^ 

Alexandre de Moraes afirma que a expressão "direitos humanos 

fundamentais" seria a mais correta, uma vez que surgiu como produto de varias 

fontes, diversas civilizaçães, das idéias surgidas com o cristianismo e o direito 

natural7. 

Sejam quais forem as expressões utilizadas, "direitos fundamentais do 

homem" ou "direitos humanos fundamentais", ambos seguem o mesmo significado, 

direitos fundamentais. Por conseguinte, não nos parece haver divergência entre a 

posição sustentada no presente trabalho e os posicionamentos acima descritos, 

pois todas estão arraigadas em um critério específico, a positivação no 

ordenamento jurídico. 

Por derradeiro, cumpre mencionar que o Supremo Tribunal Federal, 

guardião da Constituição, segue a mesma linha de entendimento, ou seja, de que a 

SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. e d  SAo Paulo: Malheiros, 
2001, p. 178. 
7 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 5. ed. SAo Paulo: Atlas, 2003, p. 19. 



terminologia direitos humanos relaciona-se com a sua positivaç80 nas declaraçbes 

internacionais8, enquanto que os direitos fundamentais s8o os direitos dos seres 

humanos reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucionaP. 

OS direitos fundamentais surgiram com a necessidade de proteger o homem 

do poder estatal, a partir dos ideais advindos do Iluminismo dos s6culos XVII e 

XVIII, mais particularmente com as concepçbes das constituiçbes escritas. 

Logo, a teoria dos direitos fundamentais é o resultado de uma lenta e 

profunda transformação das instituições políticas e das concepçbes juridicas. 

Acerca do surgimento dos direitos fundamentais: 

... surgiram como produto da fusão de várias fontes, desde 
tradiçdes arraigadas nas diversas civilizações, até a conjugaç20 
dos pensamentos filosóficos-jurídicos, das idéias surgidas com o 
cristianismo e com o direito natural.'' 

A luta contra o poder absoluto dos soberanos, o reconhecimento de direitos 

naturais inerentes ao homem, isso sem deixar de mencionar "a agitaçClo politica 

em torno às idéias de Locke, Rousseau, os enciclopedistas, os liberais que 

conquistaram a independencia americana"", constituíram os elementos essenciais 

que vieram a desenvolver as idéias concretizadas na Declaração de Virgínia de 

1777 e na Declaração de Direitos do Homem, proclamada pela Revolução 

Francesa em 1789. 

As evoluções do Direito e, principalmente, a influência dos problemas 

sociais, contribuíram grandemente para a dilataçao daqueles velhos preceitos, 

conquistas dos movimentos do século XVIII. 

8 HC 89754 - BA - 2a T. - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 27.04.2007; HC 86634 - RJ - 
2a T. - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 23.02.2007 - p. 40; HC 88025 - ES - 2a T. - 
Rel. Min. Celso de Mello - DJU 16.02.2007 - p. 86. 

HC 901 38 - PR - Ia T. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJU 13.04.2007 - p. 101; 
HC 90232 - AM - Ia T. - Rel. Min. Sepulveda Pertence - DJU 02.03.2007 - p. 38; RE 
201819 - RJ - 2a T. - Rel. PIO Ac. Min. Gilmar Mendes - DJU 27.10.2006 - p. 64. 
'O MORAES. Alexandre. Os 10 anos da Constituição Federal. São Paulo: Atlas, 1999, p 178. 
11 CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Princípios gerais de direito público. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Editor Borsoi, 1964, p. 194. 



Frisa-se, que além da função de proteger o homem de eventuais 

arbitrariedades cometidas pelo Poder Público, os direitos fundamentais também se 

prestam a compelir o Estado a tomar um conjunto de medidas que impliquem 

melhorias nas condições sociais dos cidadãos. 

Os direitos fundamentais podem ser conceituados como a categoria 
juridica instituída com a finalidade de proteger a dignidade humana 
em todas as dimensões. Por isso, tal qual o ser humano, tem 
natureza polifacética, buscando resguardar o homem na Sua 
liberdade (direitos individuais), nas suas necessidades (direitos 
sociais, econ6micos e culturais) e na sua preservaçCio (direitos 
relacionados à fraternidade e à solidariedade).'* 

Repisando, os direitos fundamentais devem ser vistos como a categoria 

instituída com o objetivo de proteçao aos direitos a dignidade e a igualdade de 

todos os seres humanos. A expressão fundamental demonstra que tais direitos são 

imprescindíveis à condição humana e ao convívio social. 

0 s  direitos fundamentais, como resultado da personalizaçao e 
positivaçao constitucional de determinados valores básicos (dai seu 
conteúdo axiológico), integram, ao lado dos princlpios estruturais e 
organizacionais (a assim denominada parte organica ou 
organizatória da Constituiçao), a substancia propriamente dita, o 
núcleo substancial, formado pelas decisões fundamentais, da 
ordem normativa, revelando que mesmo num Estado constitucional 
democrático se tornam necessárias (necessidade que se fez sentir 
da forma mais contundente no período que sucedeu à Segunda 
Grande Guerra) certas vinculações de cunho material para fazer 
frente aos espectros da ditadura e do totalitarismo.13 

Alexandre de Moraes conceitua os direitos fundamentais da seguinte 

maneira: 

O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano 
que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio 
de sua proteçao contra o arbítrio do poder estatal e o 
estabelecimento de condiçaes mínimas de vida e o 
desenvolvimento de personalidade humana ... l4 

l2 ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 9. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 109-1 10. 
l3 SARLET, Ingo Wolfgang Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
constituição federal de 1988. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 70. 
l4 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p 39. 



Paulo ~onav ides '~  afirma que os diretos fundamentais apresentam dois 

critérios, um formal e um material. Pelo critério formal, os direitos fundamentais são 

aqueles que receberam da Constituiçao Federal um grau mais elevado de garantia 

ou de segurança, somente podendo ser alterados mediante emenda 

constit~cional'~. Segundo o critério material, os direitos fundamentais variam 

conforme a ideologia, a espécies de valores e princípios que a Constituiç~o 

consagra, ou seja, cada Estado tem seus direitos fundamentais específicos. 

1.2 AS DIMENSÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Cumpre afirmar, primeiramente, que a classificação dos direitos 

fundamentais é meramente didática, eis que uma dimensao, comumente chamada 

de geração, não sucede a outra, tratando-se de um fen6meno cumulativo. 

Outro fator a ser mencionado é o de que para um melhor raciocínio e 

elucidação dos argumentos exposto no trabalho, insta apresentar estas dimensdes, 

bem como a sua evolução. 

1.2.1 Os direitos fundamentais de primeira dimensão 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão esta0 presentes em todas as 

Constituições das sociedades democráticas e são integrados pelos direitos civis e 

políticos, isto é, o Estado permanece inerte diante desses direitos de cunho 

individualista, como exemplo citamos o direito à vida, à intimidade, à inviolabilidade 

de domicílio, à propriedade, a igualdade perante a lei etc. 

0 s  direitos de primeira dimensão são os direitos de liberdade, pois 

15 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13. ed. SAo Paulo: Malheiros, 2002, p. 561. 
l6 Imperioso se faz mencionar que o parágrafo 4 O  do artigo 60 da ConstituiçAo é taxativo ao 
prescrever que é vedado qualquer tipo de emenda a ConstituiçAo que, sequer, tendem a abolir os 
direitos fundamentais. 



são fruto do pensamento liberal burgues, de carater fortemente 
individualista, aparecendo como uma esfera limitadora da atuação 
do Estado, isto é, demarcando uma zona de não-intervenção do 
Estado nas liberdades do indivíduo." 

Para o professor Celso Lafer: 

... Sao, neste sentido, direitos humanos de primeira geração, que se 
baseiam numa clara demarcação entre Estado e não-Estado, 
fundamentada no contratualismo de inspiração individualista." 

Da análise dos ensinamentos supra transcritos, pode se afirmar que são 

direitos que apresentam um caráter de status negativus, eis que representam uma 

atividade negativa por parte da autoridade estatal, de não violaç80 da esfera 

individual. São dirigidos a uma abstenção e n8o a uma conduta positiva por parte 

dos poderes públicos. É o afastamento do Estado das relaçaes individuais. 

Os direitos da primeira geração são os direitos da liberdade, os 
primeiros a constarem do instrumento normativo constitucional, a 
saber, os direitos civis e politicos, que em grande parte 
correspondem, por um prisma histórico, àquela fase inaugural do 
constitucionalismo do Ocidente. 
(...) 
Os direitos de primeira geração ou os direitos de liberdade tem por 
titular o individuo, sao oponíveis ao Estado, traduzem-se como 
faculdades ou atributos da pessoa que ostentam uma subjetividade 
que é seu traço mais caracterlstico; enfim, s%o direitos de 
resistência ou de oposição perante o ~ s t a d o . ' ~  

Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Junior, ao lecionarem 

sobre o tema, afirmam: 

Trata-se de direitos que representavam uma ideologia de 
afastamento do Estado das relaçbes individuais e sociais. O Estado 
deveria ser apenas o guardi%o das liberdades, permanecendo longe 
de qualquer interferencia no relacionamento social. São as 
chamadas 'liberdades públicas negativas' ou 'direitos negativos', 
pois exigem do Estado um comportamento de abstenção.20 

17 SCALQUETTE, Ana Cláudia Silva. Sistema constitucional das crises: os direitos fundamentais 
face a situações extremas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004, p. 34. 
'' LAFER, Celso. A reconstruçáo dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt. 6. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 126. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 22. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2008, p. 563- 
564. 

ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 9. 
ed. Sao Paulo: Saraiva, 2005, p. 116. 



Segundo José Afonso da Silva, os: 

. . . direitos fundamentais do homem-indivlduo, que sao aqueles que 
reconhecem autonomia aos particulares, garantindo iniciativa e 
independência aos indivíduos diante dos demais membros da 
sociedade política e do próprio Estado; por isso sao reconhecidos 
como direitos individuais, como é de tradiçao do Direito 
Constitucional brasileiro (art. 5O), e ainda por liberdades civis e 
liberdades-autonomia (França); . . . 21 

Importante mencionar que a primeira Constituiçao, no mundo, a,positivar um 

rol dos "direitos negativos", "direitos individuais", foi a Constituição do Império, de 

1824, dando-lhes efetividade antes mesmo da Constituição da Bélgica, de 1 8 3 1 ~ ~ .  

A partir de então, todas as demais Constituiçães do Brasil passaram a 

assegurar aos brasileiros e estrangeiros residentes no país direitos concernentes à 

liberdade, à propriedade, a igualdade perante a lei, entre outros direitos que foram 

sendo acrescentados com o decorrer dos tempos. 

Vera Lúcia Pereira Resende, em sua dissertação de mestrado, afirma que 

os direitos fundamentais de primeira dimensão "dirigem-se a uma obrigaçao de 

abstenção por parte dos poderes públicos, implicando um dever de respeito a 

determinados interesses ind i~ iduais"~~.  

Diante de todo o explanado, nos direitos fundamentais de primeira dimensão 

são considerados e valorizados direitos de resistência ou oposição perante o 

Estado, sendo deste exigido um comportamento de abstenção, por isso também 

são chamados de direitos negativos. Seria um "agir ou não agir, fazer ou não fazer. 

Usar ou não usar. Ir, vir ou ficar"24. 

21 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. ed. SClo Paulo: Malheiros, 
2001, p. 182-1 83. 
22 SILVA, Ibidem, p. 170. 
23 RESENDE, Vera Lúcia Pereira. Os direitos sociais como cláusulas p6treas na Constituição 
Federal de 1988. 2006. 150 f. DissertaçClo (Mestrado) - Centro Universitário Fieo, Osasco, 2006, p. 
37. 
24 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 7. ed. SClo Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 30. 



Contudo, essa extrema liberdade fez com que o Estado deixasse de intervir 

nas relações individuais e, por conseqüência, nas relações contratuais, O que 

culminou nao s6 na exploração dos menos favorecidos, mas também na 

deterioração do quadro social como um todo. 

1.2.2 Os direitos fundamentais de segunda dimensao 

Em decorrência do sistema liberal-capitalista existente à bpoca, 

principalmente com a radical modificação dos meios de produçao gerada pela 

Revolução Industrial, a classe operária, os trabalhadores viviam em condiçaes 

degradantes de vida e trabalho. 

Diante dessa crise social, com a degradação do próprio homem, da vida 

humana no final do século XIX e início do século XX há um despertar por uma 

conscientizaçao pelos direitos sociais, buscando a construção de uma sociedade 

igualitaria, advindo um modelo novo de Estado, o Estado Social de Direito. 

... século marcado por convulsões bélicas, crises econ6micas, 
mudança sociais e culturais e progresso técnico sem precedentes 
(mas n%o sem contradições), o século XX é,' muito mais que o 
século anterior, a era das ideologias e das revoluções. (...) É, 
portanto, um século em que o Direito público sofre poderos~ssimos 
embates e em que à fase liberal do Estado constitucional vai seguir- 
se uma fase 

Portanto, a segunda dimensão dos direitos fundamentais reclama do Estado 

uma açáo que possa proporcionar condições mínimas de vida com dignidade, são 

os direitos sociais, econômicos e culturais. Sempre buscando diminuir as 

desigualdades sociais, notadamente proporcionando proteção aos mais fracos. 

Importante mencionar que os direitos de segunda dimensão não negam, 

tampouco excluem os direitos de primeira dimensão, mas a estes se somam. 

25 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Coimbra Editora, 2000, 
t. 4, p. 88. 



A primeira geração de direitos viu-se igualmente complementada 
historicamente pelo legado do socialismo, cabe dizer, pelas 
reivindicaçoes dos desprivilegiados a um direito de participar do 
"bem-estar social", entendido como os bens que os homens, 
através de um processo coletivo, vão acumulando no tempo. por 
essa razao que os assim chamados direitos de segunda geração, 
previstos pelo welfare state, são direitos de crédito do indivíduo em 
relaçao à coletividade. Tais direitos - como o direito ao trabalho, à 
saúde, à educação - têm como sujeito passivo o Estado porque, na 
interação entre governantes e governados, foi a coletividade que 
assumiu a responsabilidade de atendê-los (...) Daí a 
complementaridade, na perspectiva ex parte populi, entre OS 
direitos de primeira e segunda geração, pois estes últimos buscam 
assegurar as condiçbes para o pleno exercício dos primeiros, 
eliminando ou atenuando os impedimentos ao pleno uso das 
capacidades humanas2= 

A nota distintiva destes direitos a a sua dimensão positiva, uma vez que se 

cuida niio mais de evitar a intervenção do Estado na esfera da liberdade individual, 

mas, sim, de propiciar o direito ao bem-estar social. 

A partir da terceira década do seculo XX, os Estados antes liberais 
começaram o processo de consagração dos direitos sociais ou 
direitos de segunda geração, que traduzem, sem dúvida, uma 
franca evolução na proteção da dignidade humana. Destarte, o 
homem, liberto do jugo do Poder Público, reclama uma nova forma 
de proteção da sua dignidade, como seja, a satisfação das 
carências mínimas, imprescindlveis, o que outorgará sentido à sua 
vida.27 

Isto posto, os direitos da referida segunda dimensiio estão ligados 

intimamente a direitos prestacionais sociais do Estado perante o individuo, como 

saúde, assistência social, educação, cultura, trabalho, lazer, dentre outros. 

Assim, o direito ao trabalho, à subsistência, ao teto, constituem 
reivindicaçoes admitidas por todas as correntes políticas, diante das 
exigências reiteradamente feitas pelas classes menos favorecidas 
no sentido de um maior nivelamento das condiçbes economicas, 
ou, pelo menos, uma disciplina pelo Estado das atividades privadas, 
a fim de evitar a supremacia demasiadamente absorvente dos 
interesses economicamente mais fortes2' 

LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um dihlogo com o pensamento de 
Hannah Arendt. 6. ed. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 127. 
" A L A R C ~ N ,  Pietro de Jesus Lora. O patrimônio genético humano e sua proteção na 
Constituição Federal de 1988. São Paulo: Matodo, 2004, p. 79. 
28 CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Princípios gerais de direito público. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Editor Borsoi, 1964, p. 197. 



Por derradeiro, por reclamarem pela presença do Estado em açbes voltadas 

a minoração dos problemas sociais, os direitos fundamentais de segunda 

dimensão são também denominados de direitos positivos2'. 

1.2.3 Os direitos fundamentais de terceira dimensão 

Após a Segunda Guerra Mundial, ligada ao surgimento de entidades como a 

Organização das Nações Unidas (1 945) e a Organizaçao Internacional do Trabalho 

(1919), surge a proteção internacional dos direitos humanos, voltado Para a 

essência do ser humano, ao destino da humanidade, pensando o ser humano 

como gênero e não adstrito ao indivíduo ou mesmo a uma coletividade 

... a aparição dessa terceira dimensão dos direitos fundamentais 
evidencia uma tendência destinada a alargar a noção de sujeito de 
direitos e do conceito de dignidade humana, o que passa a 
reafirmar o carater universal do indivíduo perante regimes politicos 
e ideologias que possam coloca-lo em risco, bem como perante 
toda uma gama de progressos tecnológicos que pautam hoje a 
qualidade de vida das pessoas, em termos de uso de informatica, 
por exemplo, ou com ameaças concretas à cotidianidade da vida do 
ser em função de danos ao meio ambiente ou à vantagem das 
transnacionais e corporaçães que controlam a produção de bens de 
consumo, o que desdobra na proteçao aos consumidores na atual 
sociedade de  massa^.^' 

Emerge, portanto, um novo escopo jurídico que se vem somar aos direitos 

do homem com os historicamente versados direitos de liberdade e igualdade. 

Paulo Bonavides leciona: 

Dotados de altissimo teor de humanismo e universalidade, os 
direitos da terceira geração tendem a cristalizar-se neste fim de 
século enquanto direitos que não se destinam especificamente A 

29 ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 9. 
~ c i .  Sao Pauto: Saraiva. 2005, p. 116. 

31 
ARAUJO, NUNES JUNIOR, op. cit., p. 116. 
A L A R C ~ N ,  Pietro de Jésus Lora. O patrimonio genético humano e sua proteção na 

Constituição Federal de 1988. Si30 Paulo: Método, 2004, p. 81. 



pr0teçã0 dos interesses de um indivíduo, de um grupo, ou de um 
determinado Estado. Têm primeiro por destinatário o género 
humano mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como 
valor supremo em termos de existencialidade concreta. 0 s  
publicistas e juristas já o enumeram com familiaridade, assinalando- 
lhe o caráter fascinante de coroamento de uma ~ V O ~ U Ç ~ O  de 
trezentos anos na esteira da concretização dos direitos 
fundamentais. Emergiram eles da reflexão sobre temas referentes 
ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao 
patrimonio comum da h~manidade.~~ 

Complementando o assunto: 

Por fim, modernamente, protege-se, constitucionalmente, Como 
direitos de terceira geração os chamados direitos de solidariedade e 
fraternidade, que englobam o direito a um meio ambiente 
equilibrado, uma saudável qualidade de vida, ao progresso, a paz, a 
autodeterminação dos povos e a outros direitos ... 33 

Com0 visto, muito se fala em direito a paz, a autodeterminação dos povos, 

ao meio ambiente, a comunicação, ou seja, em direitos coletivos. Mas esse caráter 

de coletividade não significa que o homem, o indivíduo não seja mais o titular de 

direitos, muito pelo contrário. 

É da proteção do próprio ser humano que emanam tais direitos, típicos 

direitos transindividuais. O direito a vida passa a ser analisado como um direito 

suscetível de ser lesado coletivamente. Isto é, uma lesão pode ser dirigida a uma 

ou muitas pessoas. 

Da proteção da vida em terceira dimensão emanam direitos como o 
direito ao meio ambiente e os direitos do consumidor, típicos 
direitos transindividuais, e, em geral, o conjunto daqueles 
interesses da sociedade que constituíam o núcleo de relaç6es entre 
os indivíduos da espécie humana, todos ligados naturalmente pelo 
fato de existirem.34 

Em outras palavras, os direitos de terceira dimensão são os direitos 

coletivos em sentido amplo, também conhecidos como interesses transindividuais, 

gênero em que estão incluídos os direitos difusos, os coletivos em sentido estrito e 

-- 

32 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 569. 
33 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 60. 
34 A L A R C ~ N ,  Pietro de Jésus Lora. O patrimdnio genbtico humano e sua proteção na 
Constituição Federal de 1988. São Paulo: Mktodo, 2004, p. 83. 



os direitos individuais homogêneos. 

Para finalizar, citamos os ensinamentos de Luiz Alberto David Araujo e Vidal 

Serrano Nunes Júnior: 

A essência desses direitos se encontra em sentimentos como a 
solidariedade e a fraternidade, constituindo mais uma conquista da 
humanidade no sentido de ampliar os horizontes de proteção e 
emancipação dos cidadãos. 
L..) 
Enfoca-se o ser humano relacional, em conjunção com o próximo, 
sem fronteiras fisicas ou ec0n6micas.~~ 

1.2.4 Os direitos fundamentais de quarta dimensão 

POUCOS autores discorrem sobre a existência da quarta dimensão dos 

direitos fundamentais, dentre eles destacamos Paulo Bonavides, Celso Ribeiro 

Bastos, André Ramos Tavares, Norberto Bobbio, Ana CIBudia Silva Scalquette e 

Pietro de Jesús Lora Alarcón, dentre outros. 

Paulo Bonavides, ao lecionar sobre o tema, afirma: 

Sao direitos de quarta geração o direito democracia, o direito à 
informaçiio e o direito ao pluralismo. Deles depende a 
concretização da sociedade aberta para o futuro, em sua dimensão 
de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se 
no plano de todas as relaçães de con~ivência.~~ 

Da leitura do posicionamento acima transcrito, percebe-se que os direitos 

fundamentais de quarta dimensão não vieram em substituição as demais 

dimensão, ao contrário, os direitos das três primeiras dimensões são os alicerces, 

a base de uma "pirâmide cujo @ice é o direito à democracia", direitos estes que, 

juntos, possibilitarão a construção de uma "sociedade aberta para o futuroH3'. 

35 ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 9. 
ed. Silo Paulo: Saraiva, 2005, p. 116. 
'13 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 22. ed. Silo Paulo: Malheiros, 2008, p. 571. 
37 BONAVIDES, op. cit, p. 572. 



Celso Ribeiro Bastos e André Ramos Tavares, a respeito da quarta 

dimensão de direitos fundamentais, afirmam: 

... trata-se de um rol de direitos que decorrem, em primeiro lugar, 
da superação de um mundo bipolar, dividido entre os que se 
alinhavam com o capitalismo e aqueles que se alinhavam com o 
comunismo (...) também o fenomeno da globalização e os avanços 
tecnológicos são responsáveis pela ascensão dessa nova categoria 
de direitos humanos.38 

Contudo, os direitos fundamentais de quarta dimensão são, apenas e 

tão-somente, os direitos que versam sobre a globalização, a democracia e o direito 

ao pluralismo, mas também, isso para não dizer sempre, o direito a vida. 

Certo é que a humanidade passa por uma fase de internacionalização, 

comumente chamada de globalizaçao, que se manifesta como inevitável, tendo em 

vista o desenvolvimento das forças produtivas dos paises, o que inclui, dentre 

outros, os avanços biotecnolbgi~os~~. 

Diante de todos esses avanços biotecnolbgicos, dita Norberto Bobbio: 

... já apresentam novas exigências que só poderiam chamar-se de 
direitos de quarta geraçao, referentes aos efeitos cada vez mais 
traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá manipulaçdes do 
patrimdnio genético de cada indivíduo.40 

A fim de que n%o paire qualquer tipo de dúvida, transcrevemos: 

O passo dos direitos fundamentais a essa nova dimensao de 
reconhecimento de direitos se deve a que, se jd há algum tempo é 
perfeitamente posslvel observar a manipulaçao de animais e 
vegetais, hoje a manipulação é sobre o ser humano diretamente, 
colocando-se no mundo uma discussão inicial sobre as 
possibilidades de se dispor do patrimdnio genético individual, 
evitando a manipulaçao sobre os genes e ao mesmo tempo, 
mantendo-se a garantia de gozar das contemporaneas técnicas de 

38 BASTOS, Celso Ribeiro; TAVARES, André Ramos. Tendências do direito público no limiar de 
um novo milênio. 1. ed. SAo Paulo: Saraiva, 2000, p. 389. 
39 ALARCÕN, Pietro de Jksus Lora. O patrimonio genetico humano e sua proteção na 
Constituição Federal de 1988. SAo Paulo: Método, 2004, p. 88. 
40 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 10. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 6. 



engenharia geneti~a.~' 

Diante de todo o enunciado, conclui-se que além de versar sobre o futuro da 

cidadania e o porvir da liberdade dos povos", os direitos fundamentais de quarta 

dimensão também se inferem a proteção da vida a partir da abordagem genética e 

suas atuais decorrências. 

1.3 OS DIREITOS SOCIAIS COMO DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Como já exposto, os direitos sociais correspondem à segunda dimensão de 

direitos fundamentais e estão intimamente interligados com a maneira de agir e 

atuar do Estado. 

O Estado deve agir de forma a minorar os problemas sociais, sempre 

almejando a melhoria de condições de vida aos cidadãos, principalmente os 

hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social. 

Assim, ao falarmos sobre direitos sociais, de imediato vem à mente a idéia 

de que são direitos que reclamam do Estado atividades positivas, prestacionais 

que tem por objetivo a minoração das desigualdades sociais. 

Contudo, impende afirmar que os direitos sociais não são apenas e tão- 

somente prestações positivas, condutas comissivas do Estado. 0 s  direitos sociais 

podem também exigir que O Estado atue de forma omissiva, impondo obrigação de 

não agir, ou seja, pretensões de abstenção. Vale destacar, sempre em prol dos 

cidadãos. 

Nesse sentido, o atuar, a forma de agir por parte do Estado pode ser 

separada em duas classificações, uma de status positivo e outra de status 

41 A L A R C ~ N ,  Pietro de Jésus Lora. O patrimônio genético humano e sua proteção na 
Constituição Federal de 1988. SBo Paulo: Metodo, 2004, p. 90. 
" BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 22. ed. Sao Paulo: Malheiros. 2008, p. 572. 



Agir de forma negativa por parte do Estado, abster-se de atuar em prol dos 

cidadáos está ligado aos direitos de liberdade, status negativo, face a um direito já 

consagrado. 

Podem, ainda, ações negativas, entendidas como uma nao- 
mudança de situaçoes ou processos na realidade, embora fosse 
possível a mudança, serem objeto de um direito fundamental social. 
Isso ocorre, por exemplo, quando organizações já foram criadas 
para o cumprimento de direitos fundamentais sociais. Nesse Caso, 
advém um direito a uma omissao, que, no caso concreto, pode ser 
a nao-revogaçilo de instrumentos normativos que garantem 
prestações jusfundamentais-sociais.44 

Complementando o assunto, Cristina Queiroz relata que o "Estado que se 

encontrava obrigado a actuar para dar satisfaça0 ao direito social, passa a estar 

agora obrigado a abster-se de atentar contra a realizaçao dada ao direito social"45. 

Como exemplo, citamos a hipótese em que, conforme os preceitos 

estabelecidos na Carta Constitucional de 1988, o Estado tem que permitir a 

atividade dos particulares na área da educação, mas devendo sempre fiscalizar 

essa atividade. Outro exemplo é o direito de greve, no qual o Estado não pode 

obstar de ofício a realização da greve, é um direito que se sobressai sobre o 

Estado. Vê-se, portanto, que nem todos os direitos sociais correspondem a uma 

prestação do Estado, dos poderes públicos. 

43 NO final do século XIX, George Jellinek elaborou uma teoria a respeito das posiçães jurídicas 
segundo as quais o individuo pode se encontrar vinculado à ordem estatal, a Teoria dos Status, a ser: 
status positivus libertatis e status ~ O S ~ ~ ~ V U S  socialis. Quanto ao status positivus libertatis o Poder 
Público deve atuar em favor dos indivlduos, agindo de forma positiva (ALEXY, Robert. Teoria de 10s 
derechos fundamentales. Trad. Ernesto Garzbn Valdes. Madrid: Centro de estúdios políticos e 
constitucionales, 2002, p. 256). Contudo, não deve interferir na esfera particular dos indivíduos, 
deixando-o agir livremente na busca de seus interesses (MIRANDA, Jorge. Manual de direito 
constitucional. t. IV. 3. ed. Rio de Janeiro: Coimbra Editora, 2000, p. 391). JA o status positivus 
socialis decorre da consagraçao dos direitos sociais que passaram a ser reconhecidos na medida da 
crescente conscientizaçao de que o desfrute dos direitos e liberdades pelos indivíduos exige a 
garantia de cotas minimas de bem-estar social que assegurem o pleno desenvolvimento da 
personalidade (PEREZ LUNO. Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 8. ed. Madrid: 
Tecnos, 2004, p. 25). 
44 LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo. Teoria dos direitos fundamentais sociais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, p. 88. 
45 QUEIROZ, Cristina. Direitos fundamentais: teoria geral. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p.152. 



Outro ponto a ser mencionado é o de que, segundo Ingo Wolfgang Sarlet e 

Paulo Gilberto Cogo Leivas, os direitos prestacionais são divididos em dois grupos, 

o primeiro em direitos prestacionais em sentido amplo e o segundo em direitos 

prestacionais em sentido estrito. 

Os direitos prestacionais em sentido amplo sao os atos pelo qual o Estado 

deve agir visando à proteção da liberdade e igualdade" de todos os cidadaos. 

. .. sob a rubrica dos direitos prestacionais em sentido amplo (...) Se 
enquadram fundamentalmente os direitos a prestaçbes normativas 
Por parte do Estado, que podem incluir tanto direitos a proteç80 
mediante a emissão de normas jurldico-penais, quanto O 

estabelecimento de normas de organizaçãio e procedimento.47 

Esta forma ampla de agir importa em uma ação positiva do Estado. A Ç ~ O  

essa que é classificada como direitos à proteção, à organizaçao e procedimento. 

O direito a proteção são as "posiçbes jurídicas fundamentais que outorgam 

ao indivíduo o direito de exigir do Estado que este o proteja contra ingerências de 

terceiros em determinados bens pessoais"48. 

Todos os direitos fundamentais dos cidadãos, tais como a vida, a saúde, a 

propriedade e a família, &o dignos de proteção. Para que essa proteção seja 

realizada, o Estado deve agir de forma a editar leis (normas de direito penal e 

processual, por exemplo). Aqui, o objeto do direito será a normaçao pelo Estado do 

bem jurídico protegido como direito fundamental. 

A Constituiçãio, em certas hipóteses, estabelece, diretamente, a 
obrigaçao de o Estado editar normas penais para coibir práticas 
atentatórias aos direitos e liberdades fundamentais (art. 5O, XLI), 
bem assim práticas de racismo (art. 5 O, XLII), de tortura e de 
terrorismo (art. 5O, XLIII).~~ 

- 

A igualdade aqui exposta se refere b formal, a chamada "igualdade perante a lei", que, juntamente 
com a igualdade material, será estudada em capítulo prdprio. 
47 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficacia dos direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 223. 
48 Ibidem, p. 223. 
49 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocência Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. Brasilia: Brasilia Jurídica, 2000, p.144. 



Já os direitos "à organização e procedimento podem ser tanto direitos ao 

estabelecimento de determinadas normas procedimentais quanto direitos a uma 

determinada interpretação de aplicação concreta de normas procedimentais"50. 

Portanto, se subdivide em dois gêneros. 

O direito ao estabelecimento de determinadas normas procedimentais está 

voltado aos legisladores, no qual devem legislar, editar leis que concretizem, deem 

maior aplicabilidade aos direitos fundamentais já positivados. Ou seja, devem 

legislar de forma a garantir aos cidadãos todos os direitos fundamentais. Portanto, 

o legislador não pode editar leis que supram ou mesmo minorem os direitos 

fundamentais positivados. 

Quanto ao segundo, o direito a aplicação concreta de normas 

procedimentais, estão dirigidos aos aplicadores da lei, que podem ser 0s 

magistrados, nos processos judiciais, como também os administradores, nos 

processos administrativos. 

Gilmar Ferreira Mendes, na parte que lhe coube na elaboração da obra 

Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais, afirma: 

NOS últimos tempos, vem a doutrina utilizando-se do conceito de 
direito à organização e ao procedimento (Recht auf Organization 
und auf Verfahren) para designar todos aqueles direitos 
fundamentais que dependem, na sua realização, tanto de 
providências estatais com vistas à criação e conformação de 
órgãos, setores ou repartições (direito à organização), como de 
outras, normalmente de [ndole normativa, destinadas a ordenar a 
fruição de determinados direitos ou garantias, como é o caso das 
garantias processuais-constitucionais (direito de acesso à justiça; 
direito de proteção judiciária; direito de defe~a) .~ '  

Por conseqüência, os direitos de organização e ao procedimento são direitos 

a uma proteção jurídica efetiva dos direitos fundamentais por meio de açães 

voltadas aos legisladores (normas procedimentais), aos magistrados e aos 

administradores (interpretação e aplicação concreta de normas procedimentais). 

50 LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo. Teoria dos direitos fundamentais sociais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, p. 85. 
51 Ibidem, p. 205-206. 



A outra espécie de direitos prestacionais são os direitos prestacionais em 

sentido estrito, também chamados de direitos a prestaçdes materiais ou direitos 

fundamentais sociais. 

Os direitos fundamentais sociais objetivam assegurar o exercício da 

igualdade material e a efetivação da dignidade da pessoa humana, que somente 

poderão ser alcançadas através de um comportamento ativo do Estado, avocando 

para si a tarefa de realização da justiça social. 

São os direitos sociais por excelência. 

Como já afirmado em tópico anterior, após a ascensão dos direitos de 

liberdade, dos direitos fundamentais de primeira dimensão, a vida do homem foi 

sendo degradada, colocada a mercê do sistema liberal-capitalista. 

O Estado moderno não pode contentar-se com o reconhecimento 
da independência jurídica do indivíduo; ele deve ao mesmo tempo 
criar um mínimo de condiçees jurídicas que permitam assegurar a 
independência social do indivíduo.52 

Com a degradaçao da vida humana há o afloramento dos ideais de 

construção de uma sociedade igualitaria, advindo, dessa forma, os direitos 

fundamentais sociais. 

Resguardado o indivíduo em face do poder político, foi deixado 
desprotegido, entretanto, diante do poder economico. Bem cedo se 
percebeu que, postos os homens à mercê desse pode - sujeitos 
apenas ao livre jogo das "leis do mercado1' - restabelecida estava a 
antiga denominaçao que se pretendera eliminar, ainda que agora 
com novos figurantes. Dessa verificaçao e da necessidade de 
superar a ameaça nasceram os chamados "direitos sociais".53 

Os direitos fundamentais sociais surgem com uma concepção social por 

52 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 49. 
53 PASSOS, José Joaquim Calmon de. A constitucionalizaç~o dos direitos sociais. Revista Diálogo 
Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. I, n. 6, setembro 2001. Disponivel em: 
~http:/lwww.direitopublico.com.br~. Acesso em: 14 de novembro de 2007. 



parte do Estado. Exigem uma atuação estatal de forma a materializar políticas 

sociais concretas em favor do bem-estar de todos os cidadãos. O Estado deve se 

responsabilizar pela situação material dos indivíduos e sempre procurar a 

satisfaça0 de suas necessidades. 

Sobre o assunto: 

Os direitos sociais fizeram nascer a consciência de que tão 
importante quanto salvaguardar o individuo, conforme ocorreria na 
concepção classica dos direitos de liberdade, era proteger a 
instituição, uma realidade social muito mais rica e aberta à 
participação criativa e à valoração da personalidade que o quadro 
tradicional da solidao individualista, onde se formara o culto liberal 
do homem abstrato e insulado, sem a densidade dos valores 
existenciais, aqueles que unicamente o social proporciona em toda 
a plenitude.54 

Neste obstante, os direitos fundamentais sociais são voltados pela presença 

do Estado em ações que visem à minoração dos problemas sociais, tendo por 

finalidade a melhoria de condições de vida aos hipossuficientes, objetivando a 

concretização da igualdade, propiciando o direito ao bem-estar social. 

Os Direitos Fundamentais Sociais não são direitos contra o Estado, 
mas sim direitos atraves do Estado, exigindo do poder público 
certas prestaçdes materiais. São os Direitos Fundamentais do 
homem-social dentro de um modelo de Estado que tende cada vez 
mais a ser social, dando prevalência aos interesses coletivos antes 
que aos indi~ iduais.~~ 

Segundo Jose Afonso da Silva, os direitos sociais, como dimensão dos 

direitos fundamentais: 

... são prestaçdes 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 situaçdes sociais desiguais. 
São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem 
como pressupostos individuais na medida em que criam condições 
materiais mais propicias ao auferimento da igualdade real, o que, 

I4 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 22. e d  Silo Paulo: Malheiros, 2008, p. 565. 
55 KRELL, Andr6as Joachim. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os 
descaminhos de um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 19. 



por sua vez, proporciona condiçao mais compatível com o exercício 
efetivo da ~iberdade.~~ 

Os direitos fundamentais sociais estão vinculados às tarefas de melhoria, 

distribuição e redistribuição dos recursos existentes, bem como a criação de bens 

essenciais não disponíveis para todos aqueles que deles necessitem. nesse 

sentido que os direitos fundamentais sociais estão intimamente ligados ao princípio 

da igualdade. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho ensina que "são estes direitos a prestações 

positivas por parte do Estado, visto como necessário para o desenvolvimento de 

condições mínimas de vida digna para todos os seres humanos".57 

São exemplos de prestações positivas por parte do Estado o serviço 

médico-sanitario-hospitalar, quanto ao direito à saúde, o serviço escolar, quanto ao 

, direito à educação, os serviços desportivos, para o lazer, etc. 

Cumpre informar, ainda, que José Afonso da Silva afirma que os direitos 

fundamentais sociais podem ser classificados como direitos sociais do homem 

como produtor e como cons~midor~~ .  

OS direitos sociais do homem como produtor são aqueles disciplinados nos 

artigos 7' a I I da Constituição Federal. Nesta categoria se encontra a liberdade 

sindical, o direito de greve, o direito de o trabalhador determinar as condiçbes de 

seu trabalho, o direito de cooperar na gestão da empresa e o direito de obter um 

emprego. 

A segunda classificação, direitos sociais do homem consumidor, esta 

previsto no artigo 6 O  e desenvolvido no título da Ordem Social. Aqui teríamos os 

direitos a saúde, ao desenvolvimento intelectual, ao igual acesso das crianças e 

adultos as instrução, a formação profissional e a cultura e garantia ao 

56 SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 285. 
57 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 32. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006, p. 312. 
58 Ibidem, p. 286. 



desenvolvimento da família. 

Mas seja qual for a classificação, a estrutura dos direitos fundamentais 

sociais acima expostas, o certo é que o Estado deve agir de forma ngo só de 

melhorar, mas de satisfazer a vida dos cidadãos, tendo como fim a concretização 

da igualdade, que configura um dos fundamentos do Estado Democrático de 

Direito. 

Diante de todo o sobredito, podemos afirmar que a Constituição da 

República de 1988 possui uma tendência socialista, vez que busca assegurar 0s 

direitos fundamentais sociais para as maiorias excluídas do desenvolvimento 

humano. 

1.4 EVOLUÇAO HISTÓRICA DOS DIREITOS SOCIAIS 

Desde o surgimento do constitucionalismo, século XVIII, os direitos 

fundamentais representam a principal garantia dos cidadaos de que o Estado se 

conduzirá pela liberdade e pelo respeito da pessoa humana. 

Em seu início, os direitos sociais se limitavam a proteger os trabalhadores. 

Os direitos sociais surgiram em função da desumana situação em que vivia a 

população pobre das cidades industrializadas da Europa Ocidental, em resposta ao 

tratamento oferecido pelo capitalismo industrial e diante da inércia própria do 

Estado liberal, em meados do século X I X ~ ~ .  

A afirmação dos "direitos sociais1' derivou da constatação da 
fragilidade dos "direitos liberais", quando o homem, a favor do qual 
se proclamam liberdades, não satisfez ainda necessidades 
primarias: alimentar-se, vestir-se, morar, ter condiçbes de saúde, 
ter segurança diante da doença, da velhice, do desemprego e dos 
outros percalços da vida.60 

59 WEIS, Carlos. Os direitos humanos contemporâneos. Sao Paulo: Malheiros, 1999, p. 39. 
60 HERKENHOFF, Joao Baptista. Gênese dos direitos humanos. 2. ed. Aparecida: Santuário, 2002, 
p. 51-52. 



Face a essa conscientização pelos direitos sociais, aliado ao 

descontentamento da classe operária com os excessos capitalistas, foi promulgada 

no México, em 5 de fevereiro de 1917, a "Constituição Política dos Estados Unidos 

Mexicanos", que apresentava em seu contexto a proibição de reeleição do 

Presidente da República, garantias para as liberdades individuais e políticas, 

quebra do poderio da Igreja Católica, expansão do sistema de educação pública, 

reforma agrária e proteção do trabalho assalariado. 

Em virtude do reconhecimento e da garantia dos direitos sociais, a 

ConstituiçCio Mexicana foi a primeira "a atribuir aos direitos trabalhistas a qualidade 

de direitos fundamentais, juntamente com as liberdades individuais e os direitos 

políticos (arts. 5 O  e 1 23)n61. 

Acerca da importância da Constituição Mexicana: 

O que importa, na verdade, 6 o fato de que a Constituiç%o mexicana 
foi a primeira a estabelecer a desmercantilização do trabalho, 
própria do sistema capitalista, ou seja, a proibiçao de equipara-lo a 
uma mercadoria qualquer, sujeita a lei da oferta e da procura no 
mercado. A Constituiç80 mexicana estabeleceu, firmemente, o 
princípio da igualdade substancial de posiçao jurídica entre 
trabalhadores e empres8rios na relação contratual de trabalho, 
criou a responsabilidade dos empregadores por acidentes de 
trabalho e lançou, de modo geral, as bases para a construç80 do 
moderno Estado Social de ~ i r e i t o . ~ ~  

No ano de 1918, o III Congresso Pan-Russo dos Sovietes, de Deputados 

Operários, Soldados e Camponeses, reunido em Moscou, adotou a Declaração dos 

Direitos do Povo Trabalhador e Explorado. Foi a primeira constituição de um pais 

socialista. 

Nesta declaração foram afirmadas e levadas às suas consequ8ncias, agora 

com apoio da doutrina marxista, várias medidas constantes da Constituição 

mexicana, tanto no campo sócio-econ6mico quanto no 

61 COMPARATO. Fgbio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 5. ed. Sao Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 178. 
62 Ibidem, p. 181. 
63 Ibidem, p. 178. 



Além da Constituição Mexicana e da Constituiçao Russa, a Constituiçao 

Alemã de 191 9, comumente chamada de Constituiçao de Weimar, tamb6m 

exerceu decisiva influência sobre a evolução dos direitos sociais. 

Através da Constituição de Weimar, que aperfeiçoou a Constituição 

Mexicana de 1917, foi criado o Estado da Democracia Social, que representou a 

melhor defesa da dignidade humana, complementando os direitos civis e politicos 

com os direitos econômicos e sociais, ignorados na revoluçao industrial pelo 

liberal-capitalismo. 

Nota-se que com o passar dos anos emergiu a consciência da necessidade 

de garantia da dignidade da pessoa humana. Aflorou a idéia de que o Estado deve 

estar sempre presente e agir de forma a minorar os problemas sociais, buscando a 

melhoria de condiçdes de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da 

igualdade social. 

Assim, almejando uma justiça social, ap6s os efeitos da Segunda Guerra 

Mundial, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) promulgou a Declaraçao 

da Filadélfia, em 1944, passando a adotar e disciplinar temas mais amplos de 

Políticas sociais e direitos humanos. 

Com a eclosão das guerras mundiais na primeira metade do s6culo 
XX, a dignidade da pessoa humana foi desvalorizada diante dos 
interesses das grandes potências. Passados esses acontecimentos, 
houve uma retomada da valorização dos direitos humanos na 
organização social dos Estados. Em 1944, a Conferência da OIT 
aprovou uma declaração que em seus cinco itens da ênfase à 
dignidade do ser humano, à liberdade de expressão e de 
associação, à formaçao profissional, ao direito de todos à 
educação, entre 

Cumpre afirmar, ainda, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

proclamada em 10 de dezembro de 1948, configura em um dos mais importantes 

documentos que tutelam os direitos humanos. Por conseguinte, os direitos sociais. 

64 RESENDE, Vera Lúcia Pereira. Os direitos sociais como C ~ & U S U ~ ~ S  pétreas na Constituição 
Federal de 1988. 2006. 150 f. Dissertaçgo (Mestrado) - Centro Universitario Fieo, Osasco, 2006, p. 
31. 



A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que a base dos 

direitos sociais, alem do princípio da dignidade da pessoa humana, e o princípio da 

solidariedade. Isso porque este princípio proclama que o direito a seguridade social 

(artigos 22 e 25). o direito ao trabalho e a proteção contra o desemprego (art. 23, 

item I ) ,  os principais direitos ligados ao contrato de trabalho, como a remuneração 

igual por trabalho igual (artigo 23, item 2), o salário mínimo (artigo 23, item 3). a 

livre sindicalização dos trabalhadores (artigo 23, item 4), o repouso e o lazer, a 

limitação horária da jornada de trabalho, as férias remuneradas (artigo 24) e 0 

direito a educação: ensino elementar obrigatório e gratuito, a generalização da 

instruçao tecnico-profissional, a igualdade de acesso ao ensino superior (artigo 26), 

são 0s itens elementares, indispensáveis para a proteção das classes ou grupos 

sociais mais fracos ou necessitados65. 

Após a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) e com o advento da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, várias constituiçi3es inclulram em seu 

contexto os direitos sociais. 

No ambito europeu cabe citar a Constituiçao francesa de 1946, a 
italiana de 1948, e a Lei Fundamental da República da Alemanha 
de 1949. Mais recentemente, a Constituiçao portuguesa de 1976 e 
a espanhola de 1978. No continente americano, especialmente na 
América Latina, tamb6m se seguiu a elaboração de constituiç6es 
com estatutos de direitos sociais, por exemplo, a Constituiçao da 
República Federativa do Brasil de 1988 e a Constituiç%o Polltica da 
Coldmbia de 1991 .66 

Diante dessa preocupação com a positivação e a efetivação dos direitos 

sociais, não há como se olvidar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

é uma das principais, senão a principal, fonte dos direitos sociais consagrados 

pelas atuais constituições, inclusive a Constituição Federal de 1988. 

A preocupação com a positivação dos direitos sociais e uma constante e 

"vêm, aos poucos, sendo incorporados na cultura Constitucional 

65 COMPARATO. Fgbio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 5. ed. SAo Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 230. 
66 CARVALH~. Willian Ricardo do Amaral. Exigibilidade judicial dos direitos fundamentais 
sociais. 2006. 240 f.  Dissertação (Mestrado) - InstituiçAo Toledo de Ensino, Bauru, 2006, p. 21. 



E foi nesse sentido que os direitos fundamentais sociais estiveram presentes 

nas Constituições que vigoraram em nosso paisB8. 

No dia 25 de março de 1824, foi outorgada na cidade do Rio de Janeiro a 

Constituição Política do Imperio do ~ r a s i l ~ ~ .  Esta foi a constituiçao que mais vida 

teve, durando mais de 65 anos. 

A Constituiçao de 1824 sofreu influências da Constituição Espanhola de 

1812, da Constituiçao Francesa de 1814 e da Constituiçao Portuguesa de 1822". 

A Constituiçao do Imp6rio assegurava a liberdade de expressão do 

Pensamento, inclusive pela imprensa, independente de censura (artigo 179. IV); a 

liberdade de convicção religiosa e de culto privado, contanto que fosse respeitada 

a religião do Estado (artigo 5O). 

No campo dos direitos sociais, assegurava a igualdade de todos perante a 

lei (artigo 179, XIII); liberdade de trabalho (artigo 179, XXIV); e, instruçao primária 

gratuita (artigo 179, XXXII). 

Importante citar que a Constituiçao do Imperio estabelecia o acesso de 

todos os cidadãos aos cargos públicos (artigo 179, VIX); a proibiçao de foro 

privilegiado (artigo 179, XVI). 

No mesmo artigo, estabelecia que o direito a saúde a todos os cidadaos 

(artigo 179, XXXI). Interligado a saúde, assegurava que as cadeias deveriam ser 

limpas e bem arejadas, havendo diversas casas para a separaçao dos réus, 

67 

68 
Ibidem, p. 35. 
Mister se faz afirmar, de antemão, que não pretendemos esgotar o estudo sobre os direitos 

fundamentais sociais que foram prescritos nas Constituições que vigoraram em nosso País, uma 
vez que, demandaria um estudo pr6prio. 
69 Constituição Política do Império do Brasil. Disponível em: 
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conforme suas circunstâncias e natureza de seus crimes (artigo 179, XXI). 

Com a proclamação da República, em 1889, foi promulgada em 24 de 

fevereiro de 1891 a primeira Constituiçao dos Estados Unidos do 8rasil7'. 

A Constituição de 1891 adotava a forma republicana de governo (artigo 1°), 

sendo influenciada pela doutrina norte-americana, o Poder Legislativo passou a ser 

constituído pelo Congresso Nacional, Senado Federal e Camara dos Deputados 

(artigo 16, parágrafo 1°), a igreja foi separada do Estado (artigo 72, parágrafo 7O), 

livre associaçCio (artigo 72, parágrafo 8O) e a pena de morte passou a ser proibida 

(artigo 72, parágrafo 21 ). 

Mesmo com importantes transformaçdes em seu contexto, a Constituição de 

1891 não disciplinava normas que condiziam com a realidade do Brasil, e por isso 

não obteve eficácia social. A titulo exempiificativo, a primeira ConstituiçCio da 

República não previu o direito a instrução gratuita, como previa a Constituiçáo de 

1 824. 

As questbes sociais somente foram despontar no ano de 1930, quando 

Getúlio Vargas subiu ao poder. Como Presidente da República, "criou o Ministerio 

do Trabalho, deu novo impulso a cultura, preparou novo sistema eleitoral para o 

Brasil, marcou eleiçbes para a Assembléia constituinten7*. 

Com Getúlio Vargas na presidência, em 16 de julho de 1934 foi promulgada 

a terceira Constituição do Brasil, com uma forte conscientizaçao pelos direitos 

sociais73. 

Essa conscientização pelos direitos sociais, juntamente com a influência da 

Constituição Mexicana de 1917, a Constituição de Weimar de 1919 e a 

71 ConstituiçLlo da República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov. br/ccivil~03/Constituicao/Constituiçao9l .htm>. Acesso em: 23 abr. 2009. 
72 RESENDE, Vera Lúcia Pereira. Os direitos sociais como cl~usulas pétreas na Constituiçáo 
Federal de 1988. 2006. 150 f. Dissertaçso (Mestrado) - Centro Universitario Fieo. Osasco, 2006, p. 
47 . .  . 
73 ConstituiçLlo da República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: 
~http:llwww.planalto.gov.br/ccivil~O3/ConstituicaolConstituiçao34.htm. Acesso em: 23 abr. 2009. 



Constituição da Espanha de 1931, fizeram com que a Assembléia Nacional 

Constituinte instituísse normas até então inéditas. 

A lado da cl$ssica declaração de direitos e garantias individuais, 
inscreveu um título sobre a ordem economica e social e outro sobre 
a família, a educação e a cultura, com normas quase toias 
programáticas, sob influência da Constituiçao alemã de Weimar. 

Em seu Preambulo constava que a Constituição de 1934 foi promulgada 

com o fim de "organizar um regime democrático, que assegure a Naçao a unidade, 

a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico". 

Foi a primeira Constituição Brasileira a instituir um titulo específico (Título 

IV) disciplinando a ordem econômica e social. 

Em seu artigo 10, inciso II, disciplinava que era competência concorrente da 

Uni30 e dos Estados cuidar da saúde e assisténcia pública. NO artigo 121, 

parágrafo 1°, alínea h, estabelecia a assistência médica sanitária ao trabalhador, a 

assistência médica à gestante, assegurada a ela descanso antes e depois do 

parto. 

A Constituição de 1934 elevou os direitos e garantias trabalhistas como 

norma constitucional, instituindo normas de proteção social do trabalhador (artigo 

1 2 1 , caput). 

Dentre as principais normas referentes aos direitos trabalhistas, citamos a 

proibiç3o de diferença de salário para um mesmo trabalho, por motivo de idade, 

sexo, nacionalidade ou estado civil (art. 121, 5 Ao, a); salário mínimo capaz de 

satisfazer as necessidades normais do trabalhador (art. 121, 5 1°, b); limitação do 

trabalho a oito horas diárias, s6 prorrogáveis nos casos previstos pela lei (art. 121, 

$j 1°, c); proibição de trabalho a menores de 14 anos, de trabalho noturno a 

menores de 16 anos e em indústrias insalubres a menores de 18 anos e a 

mulheres (art. 121, § 1 O, d); repouso semanal, de preferência aos domingos (art. 

SILVA. Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. ed. Sao Paulo: Malheiros, 
2001, p. 82. 



121, I" ,  e); férias anuais remuneradas (art. 121, 1°, f); indenizaçao ao 

trabalhador dispensado sem justa causa (art. 121, § 1'. g); assistencia medica 

sanitaria ao trabalhador (art. 121, § 1°, h, primeira parte); assistencia mkdica a 
gestante, assegurada a ela descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do 

salário e do emprego (art. 121, 5 1°, h, segunda parte); instituição de previdencia, 

mediante contribuição igual da União, do empregador e do empregado, a favor da 

velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de acidentes de trabalho ou de 

morte (art. 121, 5 1°, h, in fine); regulamentação do exercício de todas as 

profissdes (art. 121, § 1°, i); reconhecimento das convençdes coletivas de trabalho 

(art. 121, § 1'. j); a criação da Justiça do Trabalho, vinculada ao Poder Executivo 

(ad. 122); e, obrigatoriedade de ministrarem as empresas, localizadas fofa dos 

centros escolares, ensino primário gratuito, desde que nelas trabalhassem mais de 

50 pessoas, havendo, pelo menos, 10 analfabetos (art. 139). 

Importante mencionar, ainda, que a Constituição de 1934 estatuiu que todos 

têm direito a educação (art. 149) e a obrigatoriedade e gratuidade do ensino 

primário, inclusive para os adultos, e tendencia a gratuidade do ensino ulterior ao 

primário (art. 150, g único, a). 

1 Diante do elucidado, não h& como se olvidar que a Constituição Brasileira de 

1934 representou um grande avanço no campo dos direitos sociais, concebendo 
I 

I um Estado intervencionista. 

A Constituição de 1934 durou cerca de três anos apenas, com o menor 

tempo de vigência no Brasil até hoje. 

A quarta Constituição Brasileira foi a de 193775, outorgada pelo Presidente 

Getúlio Vargas no dia 10 de novembro. Por ter sido baseada no regime autoritario 

da Polônia, também era conhecida como Polaca. 

A essência autoritária e centralista da Constituição de 1937 
colocava em sintonia com os modelos fascistizantes de organizaçso 
politico-institucional entao em voga em diversas partes do mundo, 

~- - 
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rompendo com a tradiçao liberal dos textos constitucionais 
anteriormente vigentes no país. Sua principal característica era a 
enorme concentraçCio de poderes nas mCios do chefe do Executivo. 
Do ponto de vista político-administrativo, seu conteúdo era 
fortemente centralizador, ficando a cargo do presidente da 
República a nomeaçao das autoridades estaduais, OS 

inter~entores.'~ 

A constituição de 1937 estabelecia em seu artigo 16, inciso XXVII a 

competência privativa da União legislar sobre normas fundamentais da defesa e 

proteção da saúde, especialmente da saúde da criança. 

r 
I Em seu artigo 137, alínea I, prescrevia que a legislação do trabalho deveria 

observar, dentre outros preceitos, a assistência medica e higiênica ao trabalhador 

e Para a gestante, assegurado a esta, sem prejuízo do salário, um período de 

descanso antes e após o parto. 

Como fator negativo, a Constituição de 1937 prescrevia que todo o Poder 

Executivo e Legislativo era concentrado nas mãos do Presidente da República, 

acabando com o princípio de harmonia e independencia entre OS tres poderes. 

i Os partidos políticos foram extintos e a pena de morte foi reintroduzida. Foi I - instituído o estado de emergência, que permitia ao presidente suspender as 

imunidades parlamentares, invadir domicilios, prender e exilar opo~itores, além de 

retirar do trabalhador o direito de greve. 

Após a queda de Getúlio Vargas incide um período de redemocratização 

que irá culminar na promulgação da Constituição de 1 9 4 6 ~ ~ .  

Alem de restaurar os direitos e garantias individuais, a Constituiçtio de 1946 

reduziu as atribuições do Poder Executivo, equilíbrio entre os 

poderes. 

" Centro de pesquisa e documentaç80 de histbria contemporanea do Brasil. Sao Paulo: Fundaçao 
Getúlio Vargas. Disponível em: ~http://www.cpdoc.fgv.brlnav~historialhtm/anos37- 
451ev-poladm-I 937. htm>. Acesso em: 1 1 ago. 2008. 
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O artigo 5O, inciso XV, alínea b prescrevia que era competencia de a União 

estabelecer normas gerais sobre a defesa e proteçao da saúde, permitindo que 0s 

Estados legislassem de forma supletiva ou complementar (art. 6'). 

No artigo 157, inciso XV estabelecia que a legislação do trabalho e da 

previdência social obedeceriam, dentre outros preceitos que visassem a melhoria 

das condições dos trabalhadores, a assistência sanitária, inclusive hospitalar e 

médica preventiva, ao trabalhador e à gestante, repetindo as regras das 

Constituições de 1934 e 1937. 

No mais, inseriu em seu corpo o mandado de segurança para proteger 

direito liquido e certo não amparado por habeas corpus e a ação popular (artigo 

141) e a propriedade foi condicionada a sua função social, possibilitando a 

desapropriação por interesse social (artigo 141, § 16'). 

O artigo 145 (Título V: Da Ordem Econômica e Social) estabelecia que a 

ordem êconômica devesse ser organizada conforme os princípios da justiça social, 

conciliando a liberdade de iniciativa com a valorizaç80 do trabalho humano. 

A Constituição de 1946 estabeleceu, ainda, que o salario mínimo deverá 

atender as necessidades do trabalhador e de suas famílias (art. 157, 1); 

participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da empresa (art. 157, 

IV); proibição de trabalho noturno a menores de 18 anos (art. 157, IX); fixação das 

percentagens de empregados brasileiros nos serviços públicos dados em 

concessão e nos estabelecimentos de determinados ramos do comércio e da 

indústria (art. 157, XI); assistência aos desempregados (art. 157, XV); 

obrigatoriedade da instituição, pelo empregador, do seguro contra acidente do 

trabalho (art. 157, XVII); direito de greve; liberdade de associação patronal ou 

sindical (art. 158); gratuidade do ensino oficial superior ao primário para os que 

provassem falta ou insuficiência de recursos (art. 168, 11, primeira parte); instituiçao 

de assistência educacional, em favor dos alunos necessitados, para Ihes assegurar 

condições de eficiencia escolar (art. 168, 11, in fine); e, obrigatoriedade de 

manterem as empresas, em que trabalhassem mais de 100 pessoas, ensino 

primário para os servidores e respectivos filhos, obrigatoriedade de ministrarem as 



empresas em cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores (art. 

168, 111). 

A Constituição de 1967 foi promulgada em 24 de janeiro de 1967 e entrou 

em vigor em 15 de março do mesmo ano, quando o Marechal Arthur da Costa e 

Silva assumiu a presidência7*. 

Já no artigo 8O, inciso XV, afirmava competir a União estabelecer planos 

nacionais de saúde, e no inciso XVII, alínea c, estatuía a União a competência para 

legislar sobre defesa e proteçgo da saúde, permitindo que os Estados legislassem 

de forma supletiva (3 2O). 

Em seu artigo I 58, inciso XV, assegurava aos trabalhadores, nos termos da 

lei, dentre outros direitos que visassem a melhoria de sua condiçao social, a 

assistência sanitária, hospitalar e medica preventiva. 

De resto, a forma federalista do Estado foi mantida, todavia com maior 

expansão da União. O princípio da separação dos poderes foi novamente afetado, 

eis que foi dada uma maior ênfase ao Poder Executivo, que passou a ser eleito 

indiretamente por um colegio eleitoral, mantendo-se as linhas básicas dos demais 

poderes. 

Suprimiu a liberdade de publicação de livros e periódicos que fossem 

considerados como propaganda de subversão da ordem, restringiu o direito de 

reunião, estabeleceu o foro militar para os civis e criou a pena de suspensão dos 

direitos políticos. 

Quanto aos direitos sociais, a Constituição de 1967 apresentou dois tipos de 

inovações, positiva e negativa. 

Negativamente, a Constituição de 1967 reduziu para 12 anos a idade 

mínima de permissão do trabalho (art. 158, X); a supressão da estabilidade e o 

78 Constituiçáo da República Federativa do Brasil. Disponivel em: 
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estabelecimento do regime de fundo de garantia como alternativa (art. 158, XIII); e, 

restrições ao direito de greve (art. 158, XXI). 

De forma positiva, a Constituição de 1967 inseriu modestas inovaç6esI como 

a inclusão do direito ao salário-família aos dependentes do empregador (art. 158, 

11); proibição de diferença de salários tambem por motivo de etnia (art. 158, 111); 

participação do trabalhador na gestão da empresa (art. 158, V); e, aposentadoria 

da mulher, aos trinta anos de trabalho, com salario integral (art. 158, XX). 

Em 30 de outubro de 1969 entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 1, no 

qual intensificou a concentraçáo de poder no Executivo dominado pelo Exército e 

Permitiu a substituição do então presidente por uma Junta Militar, apesar de existir 

0 vice-presidente. Mais uma afronta aos direitos fundamentais. 

AO todo, a Constituição de 1967 sofreu vinte e sete emendas, até que fosse 

promulgada a atual Constituição Federal em 1988. 

Após a Constituição de 1967, em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a 

nossa atual Carta Magna, no qual foi chamada por Ulysses GuimarLies, Presidente 

da Assembléia Nacional Constituinte, de Constituição Cidadã. 

Recebeu carinhosamente este apelido porque para a sua elaboraçao houve 

participação popular e, especialmente, porque ela se volta para a plena realizaçao 

da cidadania7'. 

Segundo Jaime Benvenuto Lima Junior, esta é a Constituição que melhor 

instituiu os direitos fundamentais, tanto em qualidade como em quantidades0. 

Assim, é a que melhor acolheu aos direitos sociais, visto que, "pela primeira vez na 

histdria do constitucionalismo pátrio, a matéria foi tratada com a merecida 

79 SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. ed. Sao Paulo: Malheiros, 
2001, p. 90. 
80 LIMA JUNIOR, Jayme Benvenuto. Os direitos humanos económicos, sociais e culturais. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001, p. 55. 



Quanto aos direitos sociais: 

. . . além de serem reconhecidos como direitos fundamentais ainda 
receberam título próprio. Por isso, os direitos fundamentais sociais 
devem ser compreendidos por uma dogmática constitucional 
singular, emancipatória, marcada pelo compromisso com a 
dignidade da pessoa humana e com a plena efetividade dos 
comandos con~titucionais.~~ 

Já em seu início, mais precisamente em seu Preambulo, a ConstituiçCio 

Federal institui que são valores supremos da sociedade o exercício dos direitos 

sociais, o bem-estar, o desenvolvimento e a igualdade. Portanto, estes valores são 

direitos de todos os cidadãos. 

Em seu artigo 1°, inciso IV, a Constituição instituiu os valores sociais do 

trabalho como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

No artigo 3O, prescreve que são objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil a solidariedade (inciso I), o desenvolvimento nacional (inciso 

[I), a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais (inciso 111). 

Buscando promover uma verdadeira igualdade, agindo de forma a minorar 

as desigualdades sociais, a constituição Federal disciplinou no Capitulo II do Título 

11 (Dos Direitos e Garantias Fundamentais) os direitos sociais. 

A Constituição da República, em seu artigo 6O, estabelece que todos os 

cidadãos têm direito "a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados". A esse rol de direitos expressos no artigo em 

comento, a Constituição titula como direitos sociais. 

8 1 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficdcia dos direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advo ado, 2007, p. 75. 
82 CL % VE, Cl&merson Merlin. A eficdcia dos direitos fundamentais sociais. Revista Crítica Jurídica, 
Curitiba, n. 22, p. 17-29, jul.ldez. 2003, p. 19. 



Nos artigos 7O a 11, a Constituição Federal estabelece garantias ao trabalho 

e aos trabalhadores, como o seguro-desemprego (artigo 7O, inciso II), fundo de 

garantia por tempo de serviço seguro-desemprego (artigo 7O, inciso III), o salário 

mínimo (artigo 7O, inciso IV), piso salarial (artigo 7O, inciso V), a participação nos 

lucros (artigo i O ,  inciso XI), o saiário-família (artigo i O ,  inciso XII), descanso 

semanal remunerado (artigo 7O, inciso XV), licença paternidade (artigo 7', inciso 

XIX), proteção do mercado de trabalho da mulher (artigo 7O, inciso )()o, 

aposentadoria (artigo 7O, inciso MIV) ,  reconhecimento das convenções e acordos 

coletivos de trabalho (artigo 701 inciso XXVI), a livre associação profissional ou 

sindical (artigo 8O, caput), o direito de greve (artigo gO), dentre outros. 

José Afonso da Silva agrupa os direitos sociais em seis classes: 

(a) direitos sociais relativos ao trabalhador; (b) direitos sociais 
relativos à seguridade; (c) direitos sociais relativos à educação e à 
cultura; (d) direitos sociais relativos à moradia; (e) direitos sociais 
relativos à família, criança, adolescente e idoso; (f) direitos sociais 
relativos ao meio ambiente.a3 

Devido a enorme amplitude dos temas inscritos no artigo 6' da Constituição 

Federal, não há como se olvidar que os direitos sociais não estão somente 

enumerados nos artigos subsequentes, ou seja, nos artigos 7O, 8O, gO, 10 e 11, 

podendo ser encontrados, também, no Título VIII, Da Ordem Social. 

O Título VIII, Da Ordem Social, é apresentado na Constituição Federal em 

oito capítulos, quais são: Capítulo I (Disposição Geral, artigo 193); Capitulo II (Da 

Seguridade Social, artigos 194 a 204); Capítulo III (Da Educação e do Desporto, 

artigo 205 a 217); Capítulo IV (Da Ciência e da Tecnologia, artigos 218 e 219); 

Capítulo V (Da Comunicação Social (artigos 220 a 224); Capítulo VI (Do Meio 

Ambiente, artigo 225); Capitulo VI1 (Da família, da criança, do adolescente e do 

idoso, artigos 226 a 230); e, Capítulo VI11 (Dos [ndios, artigos 231 e 232). 

Alem destes, os direitos sociais tarnb6m estão ligados $I política urbana e 

política agrária, expressos nos artigos 182 a 191 (Título VII, Capítulo 11). 



As políticas ali definidas "têm inteira vinculaçao com o ideal de busca do 

pleno desenvolvimento e do bem estar da população, consagrados no preambulo 

atual da ~ o n s t i t u i ~ ~ o ' ~ ~ ~ .  

Embora expresso de forma bela, garantindo direitos que sao essenciais à 

vida de todos os seres humanos, não 6 necessário desenvolver uma profunda 

reflexão para chegarmos à conclusao de que o Estado nao atua de forma 

veemente a proporcionar e satisfazer os preceitos estabelecidos pela Constituiç80 

Federal de 1988, principalmente os elencados no artigo 6'. 

1.5 A SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL 

Analisando o tbpico anterior, observa-se que as constituiçdes brasileiras 

anteriores a de 1988 nao foram proficientes no que diz respeito a saúde, nao 

havendo uma preocupação maior, sendo certo que cuidaram do tema apenas em 

dispositivos esparsos. 

A saúde estava atrelada ao trabalho. Consistia em um direito reconhecido 

somente aqueles que compunham a força do trabalho. 0 s  demais cidadãos, os que 

não possuíam emprego e salário, nao estavam incluídos no sistema de saúde. 

Conforme o magistério de Ivan Guido Carvalho e Lenir Santos: 

Aqueles que tinham uma força de trabalho deveriam ter garantida 
uma assistência ambulatorial e hospitalar, mediante contribuiçao 
direta para o seguro social; os demais - trabalhadores informais e 
não-trabalhadores, crianças, deficientes, idosos, etc. - , se não 
pudessem arcar com os custos das despesas em hospitais 
privados, ficavam ao desamparo público, cabendo-lhes a 
assistência humanitaria das santas casas. O direito à saúde como 
corol~rio do direito à vida só veio a ser reconhecido, em nosso país, 

" LIMA JUNIOR, Jayme Benvenuto. Os direitos humanos econbmicos, sociais e culurais. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001, p. 



Mas diversamente ocorreu com a nossa atual Constituição. Nota-se que o 

constituinte originario atribuiu à saúde o mais alto grau de importancia de uma 

norma, sendo erigida à condiçáo de direito fundamental social. 

É espantoso como um bem extraordinariamente relevante à vida 
humana só agora é elevado à condição de direito fundamental do 
homem. E há de informar-se pelo principio de que o direito igual à 
vida de todos os seres humanos significa também que, nos casos 
de doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno de 
acordo com o estado atual da ciência médica, independentemente 
de sua situação econ8mica1 sob pena de não ter muito valor a 
consignaçao em normas constitucionais.' 

Além de estar previsto em seu artigo 6 O ,  o direito a saúde recebeu 

tratamento especifico na Seção II do Capitulo II do Título VIII, cuja rubrica 6 

precisamente "Da Saúde" (artigos 196 a 200). Ao prescrever a saúde um 

tratamento mais detalhado, o constituinte revelou como o Estado deve agir frente 

às necessidades e os anseios do povo brasileiro por melhores condiçbes de vida e 

salubridade. 

No entanto, apenas o artigo 196 menciona a existencia de um direito à 

çaúdeE7 e o reconhece como um dever do ~stado''. As demais disposiçbes cuidam 

das ações e serviços que cabem ao Poder Público neste campo, estabelecendo 

organizações e diretrizes a serem seguidas. 

Devido a sua primordial importancia, o direito a saúde é dotado de 

fundamentalidade e, dessa forma, segundo a sistematica dos direitos fundamentais 

85 CARVALHO, Guido Ivan; SANTOS, Lenir. Comentários à lei orgánica da saúde (Leis n. 8.080190 
e 8.142190). 3, ed. Campinas: Unicamp, 2001, p. 36. 
86 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 307. 
87 Art. 196. A sahde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econdmicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
$ualit8rio às aç6es e serviços para sua promoção, proteção e recuperaça0. 

O artigo 196, embora não esteja expresso no tltulo referente aos direitos e garantias 
fundamentais (Titulo II), também se classifica como um direito fundamental. Nesse sentido: 0 s  
direitos e garantias expressos na Constituição Federal não excluem outros de caráter constitucional 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, desde que expressamente previstos no 
texto constitucional, mesmo que difusamente (MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 19 
ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 106). 



expressos na Lei Maior, tem aplicabilidade imediata, como preceitua o parágrafo 1' 

do artigo 5O. 

Importante repisar, por constituir em um direito de inquestionável 

importância na preservação da dignidade humana, o Estado deve agir de forma a 

assegurar aos cidadãos o acesso aos préstimos existentes e viáveis na luta por 

sua saúde. 

... o direito à saúde passa a ser um direito que exige do Estado 
prestaç6es positivas no sentido de garantialefetividade da saúde, 
sob pena de ineficácia de tal direito. De outro lado, verificando-se 
que os direitos sociais localizam-se no Capitulo I do Titulo II, da 
nossa Carta Magna, e esse Titulo elenca os direitos e garantias 
fundamentais, pode-se concluir que os direitos sociais (como a 
saúde) são direitos fundamentais do homem.'' 

E não é só isso, o artigo 5 O ,  inciso III, in fine, da Constituição da República, 

Prescreve que "ninguém ser8 submetido à tortura nem a tratamento desumano OU 

degradante". Portanto, toda e qualquer conduta, seja do Estado ou mesmo de um 

Particular, que venha a acarretar maus tratos ou omissbes intencionais no campo 

da saúde, equivale a tratamento desumano e degradante. 

Outra questão a ser mencionada é o de que, nos moldes do parágrafo 2 O  do 

artigo 5' da Constituição Federal, o direito à saúde pode estar disciplinado em 

legislação infraconstitucional, ou mesmo em tratados internacionais de que o Brasil 

faça parte. 

Convém registrar, nesta quadra, que - com amparo no que disp6e o 
seu art. 5O, 5 2' - a nossa Constituição consagrou a noção, já 
incorporada à nossa tradição juridico-constitucional desde o 
advento da República, da abertura material de nosso "catálogo" de 
direitos fundamentais, que abrange, além dos direitos previstos nos 
tratados internacionais em matéria de direitos humanos, os assim 
chamados direitos implicito~ e decorrentes do regime e dos 
princípios, mas também alcança direitos fundamentais expressa e 
implicitamente positivados em outras partes da Constituição, para 
além daqueles elencados no Titulo II (Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais), de tal sorte que também os dispositivos (e as 
respectivas normas) referidos (arts. 196 a 200 da Constituição) 

" LEAL, Rogerio Gesta. Efetivaçgo do direito d saúde por uma jurisdiçao-serafim: limites e 
possibilidades. Direitos Sociais e Políticas Publicas, n. 6. Si30 Paulo: WRA, 2005, p. 1527. 



poder80 comungar - ao menos naquilo que dizem com os 
elementos nucleares de um direito à saúde - da já aventada dupla 
fundamentalidade em sentido material e formal." 

Não há como se olvidar, portanto, que o direito a saúde constitui em um 

direito fundamental social, constitucionalmente garantido, e está no ápice do 

ordenamento jurídico-positivo, onde nenhuma norma, seja ela qual for, pode 

contrariá-lo, sob pena de inconstitucionalidade. 

Diante do caráter social dado ao Estado brasileiro instituído pela 

ConstituiçBo da República, pode atribuir ao direito fundamental social à saúde a 

condição de cláusula petrea, nos termos do artigo 60, parágrafo 4 O ,  inciso IV. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas consideraçbes em torno do conteúdo. eficácia e efetividade do 
direito A saúde na ConstituiçBo de 1988. Revista Interesse Público, Sapucaia do Sul: Notadez, n. 
12, out. I dez. 2001, p. 94-95. 



2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS E O M~NIMO EXISTENCIAL 

A saúde, por ser um direito fundamental social, se correlaciona com a 

dignidade da pessoa humana e com a igualdade material. E atrav6s dessa 

correlação é que se desenvolve a noçao do mínimo existencial, o mínimo 

existencial à saúde. 

Desta feita, a saúde deve ser resguardada pelo Estado e qualquer 

argumento que vise à reduçao do conteúdo deste direito não pode ser admitido. 

importando em vioiaçao ao texto constitucional. 

2.1 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, A IGUALDADE E OS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS SOCIAIS 

Imperioso mencionar, de antemao, que o nosso objetivo não é conceituar, 

definir a dignidade da pessoa humana e a igualdade, mas sim apresentar OS 

aspectos que os correlacionam com os direitos fundamentais sociais, em especial 

com a saúde. 

2.1 .I A dignidade da pessoa humana 

O efetivo reconhecimento e positivação da dignidade da pessoa humana é, 

relativamente, recente, uma vez que as antigas civilizaçbes se preocupavam com a 

Proteção do indivíduo como um fim em si mesmo. 

Na Grécia, entre 0s anos de 600 a 300 a.C., é que Se começou a construir a 

ideia do homem com validade universal e normativa. Neste período, nao h2 

dispositivos normativos que se refiram expressamente ii dignidade da pessoa 

humana, contudo a reflexão filosófica sobre o homem foi de grande influência para 



o que hoje se compreende sobre a preservaçao dos indivíduos e da sociedade. 

Com o desenvolvimento e o crescimento do cristianismo surgiram as 

primeiras idéias de dignidade da pessoa humana, tal qual se conhece 

hodiernamente. 

... o cristianismo fez surgir uma nova concepçi50 sobre o ser 
humano, totalmente estranho A Antiguidade, consistente na máxima 
de que todos os seres da espkcie humana sao filhos de Deus e 
compartilham da mesma dignidade, devendo uns valorizarem e 
ajudarem os  outro^.^' 

Após o cristianismo, outro fator importante no que se refere a evoluç80 e 

concretizaçao da dignidade da pessoa humana foi o advento do iluminismo, 

principalmente com 0s ensinamentos de Immanuel Kant, onde a concêpçao de 

dignidade prevalece até 0s dias atuais impregnada no pensamento filosófico- 

c~nsti tucional~~. 

Com o iluminismo criou-se o pensamento de que o homem B um ser único e 

insubstituíve~, e todas as açóes que o instrumentalizem ou coisifiquem constituem 

verdadeiras afrontas à dignidade humana. 

C0ntemporaneamente, a dignidade da pessoa humana Passou a ser 

amplamente difundida e aplicada após os horrores vividos nas duas Grandes 

Guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial, com OS regimes totalit8rios 

nazistas e fascistas. 

Por consistir em um valor de ordem moral e espiritual inato ao ser humanog3, 

a dignidade da pessoa humana esta presente nas constituiçdes dos países do 

Ocidente. Dentre elas citamos a Constituição Italiana (1947)) a Constituição Alemã 

(1949). a Constituição Portuguesa (1976), a Constituiçao Espanhola (1989), a 

Y 1  
MELO, Adriana Zawada. Direitos sociais, igualdade e dignidade da pessoa humana. Revista 

Mestrado em Direito, Osasco, ano 7, n. 1, p. 97-1 16, 2007. 
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Constituição da Croácia (1990), a Constituiçao da Bulgária (1991). a Constituiçao 

da Eslováquia (1 992) e a Constituição da Rússia (1993). 

Além de expresso em várias Constituiçdes, como visto, a dignidade da 

Pessoa humana também está prescrita na Declaração Universal de Direitos do 

Homem (1 948). mais precisamente em seu preambulog4. 

No Brasil, influenciado pelo regime autoritário militar, o Legislador 

Constituinte Originário estatuiu a dignidade da pessoa humana no artigo A o ,  inciso 

111, in verbis: 

Art. 1°. 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: 
1 1 1  - a dignidade da pessoa humana; 

De plano, verifica-se que o Texto Constitucional prescreve que a dignidade 

da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil, constituindo 

valor supremo da ordem jurídicag5. 

A dignidade da pessoa humana, enquanto vetor determinante da 
atividade exegética da Constituição de 1988, consigna um 
sobreprincípio, ombreando os demais pórticos constitucionais (. . .). 
Sua observancia é, pois, obrigatória para a interpretação de 
qualquer norma constitucional, devido à força centripeta que possui, 
atraindo em torno de si o conteúdo de todos os direitos básicos e 
inalienáveis do homem. 
(...) 
Seja como for, a dignidade da pessoa humana é o carro-chefe dos 
direitos fundamentais na Constituição de 1988. Esse principio 
conferiu ao Texto uma t6nica especial, porque impregnou-lhe com a 
intensidade de sua força.'= 

94 
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da famiiia humana 

e de seus direitos iguais e inalienáveis 6 o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; 
L..)  
Considerando que os povos das Naçdes Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos 
fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do 
homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condiç6es de vida em 
uma liberdade mais ampla. 
95 MARTINS, Flademir Jerdnimo Belinati. Dignidade da pessoa humana. Curitiba: Juruá, 2003, p, 
50 - -. 
96 BULOS, Uadi Lammego. Constituição Federal anotada. Sao Paulo: Saraiva, 2000, p. 48-49. 



A Constituição Federal "atribuiu plena normatividade a dignidade da pessoa 

humana, projetando-a para todo o sistema jurídico, político e social, tornando-a O 

alicerce principal da República e do Estado Democratico de ~ireito"~'.  

Nas palavras de Fernando Ferreira da Silva: 

E se o texto constitucional diz que a dignidade da pessoa humana é 
fundamento da República Federativa do Brasil, importa concluir que 
o Estado existe em funçao de todas as pessoas e não estas em 
funçao do Estado. No entanto, tomar o homem como fim em si 
mesmo e que o Estado existe em função dele, não nos conduz a 
uma concepçClo individualista da dignidade da pessoa humana. Ou 
seja, de que um conflito indivíduo versus Estado, privilegie-se 
sempre aquele.'' 

Assim, pode-se asseverar que o dispositivo em estudo é o mais importante 

elencado na Carta Magna: 

Existem autores que entendem que é a isonomia a principal 
garantia constitucional, como, efetivamente, ela é importante. 
Contudo, no atual Diploma Constitucional, pensamos que o 
principal direito fundamental constitucionalmente garantido 6 o da 
dignidade da pessoa humana. 
É ela, a dignidade, o primeiro fundamento de todo o sistema 
constitucional posto e o último arcabouço da guarida dos direitos 
individuais. A isonomia serve, é verdade, para gerar o equilíbrio 
real, porem visando concretizar o direito à dignidade. a dignidade 
que dá a direção, o comando a ser considerado primeiramente pelo 
intérprete." 

Imperioso se faz sempre, transcrever os ensinamentos de José Afonso da 

Silva: 

... a dignidade da pessoa humana é tal que é dotada ao mesmo 
tempo da natureza de valor supremo, principio constitucional 
fundamental e geral inspiram a ordem jurídica. Mas a verdade que 
a Constituição lhe dá mais do que isso, quando a p6e como 
fundamento da República Federativa do Brasil constituída em 

Y I  RIVABEM, Fernanda Schaefer. A dignidade da pessoa humana Com0 valor-fonte do sistema 
COnStitucional brasileiro. Disponível em ~http://ojs.c3sl.ufpr.brlojs2/index.php/direito/ai~le~ie~File7O3/48. Acesso em 5 set. 2008. 
98 SILVA. Fernando Ferreira da. Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 
Fortaleza: Celso Bastos Editor, 1999, p. 91. 
99 NUNES, Luiz Antbnio Riuato. A dignidade da pessoa humana e o papel do julgador, Revista do 
Advogado, São Paulo, n. 95, p. 119-135, dez. 2007. 



Estado Democrático de direito.Io0 

Mas falarmos, mesmo que de forma sucinta, sobre a dignidade da pessoa 

humana na Constituição da República ou mesmo sobre a sua evoluçao nao detem 

dificuldades maiores. 

Entretanto, conceituarmos dignidade da pessoa humana é que~t%o 

extremamente árdua, uma vez que apresenta um conceito de contornos vagos e 

~ ~ P ~ ~ c ~ s o s ,  caracterizado por sua ambigüidade. Mister se faz mencionar que não 6 

Pretensão do presente trabalho desenvolver um conceito inovador, mas sim 

delimitar alguns aspectos que possam ser considerados ao se efetivar a dignidade 

da Pessoa humana como valor de todo o ordenamento jurldico social. 

Para Luis Roberto Barroso, a dignidade da pessoa humana é uma locução 
tão vaga, tão metaflsica, dotada de uma forte carga espiritual, sendo superior a 

qualquer norma jurídica. Passar fome, dormir ao relento, na0 conseguir emprego 

são, por certo, situações que ofendem a dignidade humanaq0'. 

Ingo Wolfgang Sarlet conceitua a dignidade da pessoa humana da seguinte 

forma: 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir 
as condiçbes existenciais mlnimas para uma vida saudável, além 
de propiciar e promover sua participação ativa co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão dos demais 
seres humanos.'02 

E continua: 

1 O0 SILVA, Jos& Afonso da. A dignidade da pessoa humana com0 valor suprem0 da democracia. 
F i s t a  de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 212, p. 89194. abr./jun. 1998. 

BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. Rio de 
izneiro: Renovar, 2000, p. 286. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
constituiçáo federal de 1988. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 60. 



Assim, não restam dúvidas de que a dignidade da pessoa humana 
engloba necessariamente o respeito e a proteção da integridade 
física e corporal do indivíduo, do que decorrem, por exemplo, a 
proibição da pena de morte, da tortura, das penas de natureza 
corporal, da utilização da pessoa para experiências científicas, 
limitaç6es aos meios de prova (utilização de detector de mentiras), 
regras relativas aos transplantes de órgãos etc. Neste sentido, diz-se 
que, para a preservação da dignidade da pessoa humana, se torna 
indispensável não tratar as pessoas de tal modo que se Ihes torne 
impossível representar a contingência de seu próprio corpo como 
momento de sua própria, autdnoma e responsável individualidade. 
Uma outra dimensão intimamente associada ao valor da dignidade 
da pessoa humana consiste na garantia de condiçoes justas e 
adequadas de vida para o individuo e sua família, contexto no qual 
assumem relevo de modo especial os direitos sociais ao trabalho, a 
um sistema efetivo de seguridade social, em última análise, à 
proteção da pessoa contra as necessidades de ordem material e à 
asseguração de uma existencia com dignidade.'03 

Segundo Eduardo Carlos Bianca Bittar, a dignidade da pessoa humana: 

... é a expressão de amplo alcance, que reúne em seu bojo todo o 
espectro dos direitos humanos (que são tratados no âmbito privado 
como direitos da personalidade), que se esparge por diversas 
dimensões alcançando: relaç6es de consumo; prestaç6es de 
serviços essenciais pelo Estado; cumprimento de politicas públicas; 
atendimento de necessidades sociais; construção da justiça social; 
política legislativa; moralidade administrativa; políticas economicas 
e de destruição de recursos; políticas previdencidrias; políticas 
educacionais; políticas urbanas e rurais; políticas penitenciárias.IM 

A dignidade da pessoa humana se constitui em um valor supremo, o 

Princípio básico do ordenamento constitucional'05, devendo ser a finalidade central 

dos efeitos de todos os direitos e princípios constitucionais garantidos ao cidadao, 

logo, de todos Os direitos fundamentais. 

Deste modo, a dignidade da pessoa humana possui natureza absoluta, 

devendo ser preservada e respeitada por todos, seja pelo Estado como pelos 

cidadáos. A pessoa deve ser vista como fundamento primeiro e último do Estado, 

cOnferindo a dignidade da pessoa humana uma unidade de sentido e de valor aos 

direitos fundamentais. 

'"' BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2005, p. 303-304. 
'O5 GONUILEZ PEREZ, Jesus. La dignidad de Ia persona. Madrid: Civitas, 1986, p. 96. 



... o princípio da dignidade de cada homem, entendido como ser livre e 
responsável, é um principio que regula e dá fundamento às normas jurídicas 
que lhe são referidas, não impde, nem pode impor sem intima contradiçao, 
um figurino determinado de homem: é um principio que contribui para a 
abertura dos sistema jurídico dos direitos fundamentais, não um princípio 
unicitário e totalizante que o encerra num dogmatismo, qualquer que ele 
seja. 
Em segundo lugar, o principio da dignidade humana não é uma mera 
abstracção, não vale como pura idealidade: nesta sua qualidade de 
principio juridico vigora em regra através das normas positivas e realiza-se 
mediante o consenso social que suscita, projectando-se na consciéncia 
jurídica (constituinte) da com~nidade.'~~ 

Por isso que o Estado nZio deve somente respeitar e fazer aplicar as normas 

dotadas de  fundamentabilidade, mas também edita-las com o fim de manter a 

Preservação da dignidade da pessoa humana, amparando os direitos de todos OS 

seres humanos, seja para punir ou para garantir um direito. 

Esteando, ainda mais, a definiçgo e a importância da dignidade da  pessoa 

h umana, transcrevemos: 

... a dignidade da pessoa humana refere-se às exigéncias básicas 
do ser humano no sentido de que ao homem concreto sejam 
oferecidos os recursos de que dispõe a sociedade para a mantença 
de uma existência digna, bem como propiciadas as condições 
indispensáveis para o desenvolvimento de suas potencialidades. 
Assim, o principio em causa protege várias dimensdes da realidade 
humana, seja material ou espiritual (...) a sua proteçao envolve 
tanto um aspecto de garantia negativa, no sentido de a pessoa 
humana não ser ofendida ou humilhada, quanto outro de afirma áo 
do pleno desenvolvimento da personalidade de cada i nd i v l d~o . ' ~  

F 

Para que não paire quaisquer dúvidas, mesmo sabendo que o tema em 
comento é extenso e complexo, transcrevemos os ensinamentos de Jose Joaquim 

Gomes Canotilho e Vital Moreira: 

Concebida como referéncia constitucional unificadora de todos os 
direitos fundamentais, o conceito de dignidade da pessoa humana 
obriga a uma densificaçao valorativa que tenha em conta o seu 
amplo sentido normativo-constitucional e na0 uma qualquer idéia 
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aprioristica do homem, n2o podendo reduzir-se o sentido de 
dignidade humana à defesa dos direitos pessoais tradicionais, 
esquecendo-a no caso dos direitos sociais ou invoca-la para 
construir uma "teoria do núcleo da personalidade" individual, 
ignorando-a quando se trate de garantir as bases da existencia 
humana.lo8 

A dignidade é, desta forma, um valor intrínseco da pessoa. superior a 

qualquer preço que queiram lhe fixar. A pessoa é o valor último e supremo. 

Nesta vertente, o Estado existe em função de todas as pessoas e nCLo estas 

em função do Estado. Assim, podemos afirmar que o homem está no vértice de 

todo 0 ordenamento jurídico, centralizando toda a atividade do Estado. 

2.1.2 A igualdade 

A concepção, a impoitancia da id6ia de igualdade teve início Gr6cia Antiga 

com Os pensadores gregos Aristóteles, Clcero, Platao, Cllstenes e PBricles, e tinha 

como objetivo a diferenciação para igualar: tratar igualmente aos iguais e 

desigualmente aos desiguais na medida de sua desigualdade. 

0 s  gregos proclamavam que somente com a igualdade ou isonomia de 

todos perante a lei é que 0s cidadãos viriam a ter participaça0 nos neg6cios do 

Estado. sem distinção de grau, classe econdmica ou riqueza. Este 6, segundo o 

entendimento de Paulo Bonavides, o precedente do hodierno principio da 

igualdadelo9. 

Necessário se faz mencionar que a igualdade sofreu fortes influências das 

chamadas declarações de direitos: Declaraçao de Independencia dos Estados 

Unidos (1 776), a Declaraçao de Direitos do Bom Povo da Virginia (1 776) e a 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789). Aqui surge a igualdade 

Perante a lei, a chamada igualdade formal. 
- 

'O0 CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes; MOREIRA. Vital. Constituição da república portuguesa 
anotada. 3. ed. Coimbra: Coimbra, 1993, p. 58-59. 
'O9 BONAVIDES, Paulo. Cibncis política. 10. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2003, p. 270. 



A primeira formulaçao moderna do princípio jurídico da igualdade 
deu-se, como se sabe, no dealbar da Revolução Francesa e 
apresentou um tom nitidamente libertário: proclamou-se a libertação 
de todos os homens da sujeição congênita a um estatamento. JA 
náo era, pois, o nascimento que definia o status jurídico individual. 
A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadao de 1789 abre-se 
com a afirmaçao que "os homens nascem e permanecem livres e 
iguais em direitos". Em "direitos" note-se bem, nao em fortuna ou 
prestlgio social. Aboliam-se, pois, de um s6 golpe, todas as ordens 
juridicas estamentais, a começar pelas que se fundavam no 
privilkgio de nas~imento."~ 

Embora influenciada pelas declarações de direitos, a igualdade formal, 

também denominada de igualdade jurídica abstrata, não surgiu como Um 

instrumento de igualizaçáo, como uma medida para suprimir as desigualdades, 

mas sim como a expressão dos interesses ideol6gicos de uma classe social 

especifica, a burguesia. 

Diante da intensificaçáo das relações comerciais, do com6rci0, e com a 

maciça utilização da moeda surge a burguesia como uma nova classe social. 

Com a Revolução Industrial os burgueses, enriquecidos culturalmente, 

reivindicam, ainda que de forma conveniente a classe, um tratamento igualitário a 
todos. 

A sociedade estatal ressente-se das desigualdades como 
espinhosa materia a ser regulamentada para circunscrever-se a 
limites que arrimassem as pretensbes dos burgueses, novos 
autores das normas, e forjasse um espaço de segurança contra as 
investidas dos privilegiados em títulos de nobreza e correlatas 
regalias no Poder. Não se cogita, entretanto, de uma igualação 
genericamente assentada, mas da ruptura de uma situação em que 
prerrogativas pessoais decorrentes de artifícios sociais impõem 
formas despóticas e acintosamente injustas de desigualaçao. 
Estabelece-se, então, um Direito que se afirma fundado no 
reconhecimento da igualdade dos homens, igualdade em sua 
dignidade, em sua condição essencial de ser humano. Positiva-se o 
princípio da igualdade. A lei, diz-se entao, será aplicada igualmente 
a quem sobre ela se encontre submetido. Preceitua-se o principio 
da igualdade perante a lei."' 
-- 

''O COMPARATO, Fdbio Konder. Igualdade, desigualdades. Revista Trimestral de Direito Publico, 
São Paulo, n. 1, 69-78, 1993, p. 73. 
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Importante se faz explanar que a igualdade esteve presente em todas as 

Constituições Brasileiras: 

Nossas Constituiç6esI desde o Imp&rio, inscreveram o principio da 
igualdade, como igualdade perante a lei, enunciando que, na sua 
literalidade, se confunde com a mera isonomia formal, no sentido de 
que a lei e sua aplicaçao tratam a todos igualmente, sem levar em 
conta as distinçdes de  grupo^.''^ 

Dentre todos os direitos fundamentais, "a igualdade é aquele que mais tem 

subido de importância no Direito Constitucional de nossos dias, sendo. como não 

Poderia deixar de ser, o direito-chave, o direito guardião do Estado socia~""~. 

Como já salientado, a igualdade formal funda-se na "igualdade perante a 

lei1'. Neste sentido, tem como destinatários o legislador e o aplicador da lei, 0s 

quais não podem estabelecer tratamento diferenciado entre os indivíduos. OU seja, 

a igualdade busca submeter todas as pessoas, físicas e juridicas, ao império da 

norma legislada, sem discriminação quanto às ideologias, religiao, sexo, raças, 

características socioecon&nicas, opondo-se a privilégios baseados no status social 

e Prestígio político. 

No âmbito do reconhecimento da igualdade formal situa-se a 
elaboração de um conjunto de regras que pune praticas 
discriminatórias que n%o são aceitas em uma determinada 
s~ciedade."~ 

Portanto, a igualdade formal exige mais que um tratamento igualitário, mas 

tambem veda qualquer tipo de tratamento discriminatório. 

Repisa-se, a igualdade formal é dirigida para o legislador e para os 

Operadores da lei, indistintamente, isto 6, seja através de processos administrativos 

OU P~OC~SSOS judiciais. 
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Quanto ao legislador, é vedado que certos dispositivos estabeleçam 

desigualdades entre as pessoas, privilegiando umas ou perseguindo outras. Já em 

face aos operadores da lei, não poderão utilizar critérios discriminatbrios na 

aplicação da lei, estabelecendo tratamento desigual para pessoas que se 

encontrem nas mesmas condições. 

Tendo sempre como foco a Constituição Federal, insta afirmar que a 

igualdade formal está prevista no caput do artigo 5O, onde todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza. 

A Constituição Federal no artigo 5O, caput, garante não somente o 
direito da igualdade perante a lei ao declarar o direito fundamental 
bdsico "Todos são iguais perante a lei", mas avança em direção ao 
direito a um patamar mínimo de igualdade. O conteúdo desse 
direito à prbpria igualdade significa não somente o direito de ver a 
lei ser aplicada de forma igual em situações semelhantes (isonomia 
jurídica), mas também o direito a ver a lei ser produzida de forma a 
não haver discriminações, ou seja, vincula o legislador A criação de 
leis que tratem de forma igual, a todos que estiverem em uma 
mesma situação. E mais, implica obrigação do cumprimento das 
normas por todos, administradores e administrados, no sentido que 
fique garantida a inviolabilidade do direito A igualdade.lq5 

Mas a igualdade "perante a lei", como o prbprio termo afirma, assegura a 

Primazia da norma, quer dizer, a igualdade formal busca a aplicação abstrata da 

lei1 sem levar em consideração quaisquer outras circunstâncias. 

OU seja, mesmo que "se reconheça a existência de desigualdades, tais 

devem ser consideradas irrelevantes e a aplicaçao da lei deverá por sua vez ser 

desprovida de tais refle~ões""~. Assim, ao buscar somente a aplicação da lei, a 

Igualdade formal acaba por ocasionar a formação de desigualdades. 

Desta maneira, a concepção de igualdade formal não se reflete no seio da 

realidade social, ignorando as injustiças e privilégios em favor de determinadas 
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classes na sociedade. 

A igualdade formal é insuficiente para propiciar a emancipação social e 

econômica dos cidadãos, ela é incapaz de criar situações de igualdade na pratica. 

Em outros dizeres, a igualdade formal não alcança materialmente os cidadãos. 

Logo, o Estado é incapaz de fornecer aos cidadãos condições mínimas de direitos 

indispensáveis para a vida, como a educação, a saúde e o trabalho, dentre outros. 

Face às imperfeições constatadas na igualdade formal, bem como com o 

advento do Estado Social, a igualdade adquire um novo contorno, incorporando a 

igualdade material1". 

A igualdade material, também denominada de igualdade substancial ou 

igualdade real, tem como objetivo a criaçao de condiçbes de patamares mínimos 

de igualdade no campo do acesso aos bens, serviços e direitos sociais. Ela se 

e apresenta como um instrumento competente para a implementação de uma 

igualdade efetiva, visando uma transformação social. 

Complementando o raciocínio, "a igualdade material faz livres aqueles que a 

liberdade do Estado de Direito da burguesia fizera paradoxalmente sudi to~""~. 

A igualdade substancial postula tratamento uniforme de todos os homens. 
NCio se trata, como se vê, de um tratamento igual perante o direito, mas de 
uma igualdade real e efetiva perante os bens da vida.''' 

Para melhor entendermos o assunto, transcrevemos: 

... a igualdade formal ou perante a lei não deixa de existir, mas 
passa a conviver com mecanismos de busca, pelo Estado e 
também pela sociedade, da igualdade material, e que consistem, no 
mais das vezes, em tratamentos discriminatórios com a finalidade 
de obter igualização, como é o caso da legislaç%o de proteção aos 
trabalhadores, que os coloca em relação contratual privilegiada em 
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relação a seus empregad~res.'~~ 

Diante das posiçóes expostas, a igualdade material consiste no alcance real, 

na concretizaçáo de serviços e bens para uma vida digna. O acesso aos bens e 

serviços buscando a efetivação de um piso vital mínimo, agindo no reconhecimento 

de direitos sociais. 

Adriana Zawada Meio afirma que a igualdade deve ser analisada sob duas 

vertentes distintas, do ponto de partída e do ponto de chegada. 

No tocante ao ponto de partida, o que se cogita é da igualdade de 
oportunidades, que pressupoe que nenhum indivlduo pode ser 
tolhido no exercício e desenvolvimento de suas aptidões. Pretende- 
se, pois, que cada membro da sociedade, independente de sexo, 
idade, profissão ou posição social, tenha iguais oportunidades (não 
meramente formais) de desenvolver plenamente suas capacidades 
físicas e intelectuais. 
(-1 
Quanto ao ponto de chegada, a igualdade material abrange um 
conjunto de medidas que o poder público deve levar a cabo a fim de 
proporcionar qualidade de vida semelhante e igual satisfação das 
necessidades humanas básicas.121 

Desta feita, exige-se do Estado uma prestação positiva para o alcance do 

bem-estar social e de uma igualdade real entre todos os cidadãos, assegurando o 

acesso de todos a direitos, como a saúde, ao trabalho, a educaçao, a segurança, a 

previdência social, ao lazer, dentre outros. 

Buscando promover a igualdade material, a Constituição de 1988 traz um 

capítulo prdprio (Capítulo I), dedicado aos direito fundamentais sociais, encartado 

no Título I I  (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), trazendo, ainda, um titulo 

sobre a Ordem Social. 

... a República Federativa do Brasil tem como um de seus objetivos 
fundamentais reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3 O ,  
III), veemente repulsa a qualquer forma de discriminaçao (art. 3 O ,  
IV), a universalidade da seguridade social, a garantia ao direito Ci 
saúde, A educação baseada em princípios democráticos e de 
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, 

- 
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enfim a preocupação com a justiça social como objetivo das ordens 
econômica e social (arts. 170, 193, 196 e 205) constituem reais 
promessas de busca da igualdade material.'22 

Explanados, até o presente momento, acerca da dignidade da pessoa 

humana e da igualdade, mister que se apresentem os principais aspectos que os 

correlacionam com os direitos sociais. 

2.1.3 Correlação com os direitos fundamentais sociais 

A igualdade constitui o signo fundamental da dem~crac ia '~~.  Tem como 

objeto a geração e concretização de um equilíbrio real, visando a efetivação da 

dignidade da pessoa humana'24. Nesta esteira, a dignidade da pessoa humana é o 

fundamento último da igualdade. 

A dignidade da pessoa humana "importa em reconhecimento da 

autodeterminação de cada homem, pela promoção de condições que viabilizem e 

removam toda a sorte de obstáculos que impeçam uma vida 

Ela é fundamento da República Federativa do Brasil, conforme artigo 10, 

inciso 111 da Constituição Federal, e tem por objeto a implementação de medidas 

que visem à abolição ou a minoração das desigualdades que atingem as camadas 

menos favorecidas, os grupos vulneráveis, concentrando o ser humano em um 

patamar elevado. 

O princípio fundamental consagrado pela Constituição Federal da 
dignidade da pessoa humana apresenta-se em uma dupla 
concepção. Primeiramente, prevê um direito individual protetivo, 
seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais 
indivíduos. Em segundo lugar, estabelece verdadeiro dever 

122 SILVA, J O S ~  Afonso da. Curso de direito constitucionai positivo. 20. ed. Sao Paulo: Malheiros, 
2001, p. 21 1. 
123 SILVA, Ibid., p. 210. 
'24 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. A dignidade da Pessoa humana e o papel do julgador, Revista do 
Advogado, São Paulo, n. 95, p. 11 9-135, dez. 2007. 
'25 ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no código civil. São Paulo: Saraiva, 2005, 
P.9-10. 



fundamental de tratamento igualitário dos próprios seme~hantes.'~~ 

Por conseguinte, podemos afirmar que é na dignidade da pessoa humana 

que se encontra a noção do mínimo existencial a ser resguardado pelos direitos 

sociais. 

Mas para que os direitos sociais sejam concretizados, mister que o Estado 

atue de forma positiva, promovendo condições para que tais direitos possam 

efetivamente ser exercidos, gerando condições de igualdade. 

A cientista política Hannah Arendt assevera que a igualdade é essencial 

para a própria existência do homem: 

A igualdade, em contraste com tudo o que se relaciona com a 
esfera de existência, não nos é dada, mas resulta da organização 
humana, porquanto é orientada pelo princípio da justiça. Não 
nascemos iguais; tornamo-nos iguais como membros de um grupo 
por força da nossa decisão de nos garantirmos direitos 
reciprocamente iguais.12' 

Para Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, a igualdade se funda no "conjunto 

de bens e direitos aos quais todas as pessoas têm que ter acesso em condições 

m ín ir na^"'^^. 

É nesse sentido que igualdade e a dignidade da pessoa humana 

fundamentam e moldam as políticas que versam sobre dos direitos fundamentais 

sociais. Somente buscando meios de concretizaçáo da igualdade material é que o 

Estado poderá promover a dignidade da pessoa humana e a real efetivação dos 

direitos fundamentais sociais. 

Portanto, a igualdade e a dignidade da pessoa humana constituem a viga 

mestra dos direitos fundamentais sociais. 

126 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. Sao 
Paulo: Atlas, 2002, p. 129. 
12' ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. 6. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, D. 

335. 
12' FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. A con~trução da igualdade e o sistema de justiça no 
Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 31. 



Em outros dizeres, a dignidade da pessoa humana e a igualdade são 

conceitos que se entrelaçam, constituindo a base valorativa dos direitos 

fundamentais sociais. 

2.2 M~NIMO EXISTENCIAL 

Como analisado no tópico anterior, a igualdade e a dignidade da pessoa 

humana estão intimamente correlacionadas com 0s direitos fundamentais sociais. 

Para que os direitos fundamentais sociais sejam concretizados o Estado 

deve agir de forma positiva, gerando e concretizando condiçdes de igualdade. Por 

sua vez, é na dignidade da pessoa humana que se encontra o rol de direitos 

considerados vitais a todos os seres humanos'29. 

Esses direitos vitais, que devem ser resguardados pelos direitos 

fundamentais sociais, a doutrina denomina de minimo existencial. 

A dignidade da pessoa humana aponta para certo nível de satisfação das 

necessidades, uma vez que o ser humano precisa de um mínimo para que possa 

gozar 0s seus direitos e para que leve, neste sentido, uma existência 

humanamente dignaq3'. 

E foi em busca dessa existência humanamente digna que a noção de 

mínimo existencial foi difundida na Alemanha. O Tribunal Constitucional Federal 

Alemão extraiu da dignidade da Pessoa humana e dos direitos a vida e a 
integridade física, mediante interpretação sistemática junto ao princípio do Estado 

social, o direito a um mínimo de existência, a partir do que determinou um aumento 

Para Robert Alexy, o mínimo existencial constitui em uma regra que procede da ponderação 
entre o princípio da dignidade da pessoa h~~n-~ana e da igualdade material. (ALEXY, Robert. Teoria 
de 10s derechos fundamentales. Tradução Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de estúdios 

crlíticos e constitucionales, 2002, P. 494-495). 
P30 LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo Teoria dos direitos fundamentais sociais. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2006, p. 134. 



expressivo do valor da ajuda social, valor mínimo que o Estado está obrigado a 

garantir aos cidadãos carentesI3'. 

Ingo Wolfgang Sarlet, apesar de não adotar diretamente a terminologia 

mínimo existencial, deixa transparecer a essencialidade de algumas prestações 

materiais previstas nos direitos fundamentais à saúde, ao salário mínimo, a 

assistência social, a previdência social e a moradia'32. 

Portanto, a noção de mínimo existencial consiste em ser "um direito as 

condições mínimas de existência humana digna que não pode ser objeto de 

intervenção do Estado e que ainda exige prestações estatais positivas"133. 

Celso Antonio Pacheco Fiorillo, adotando a expressão piso vital mínimo, 

explana: 

Uma vida com dignidade reclama a satisfação dos valores 
(mínimos) fundamentais descritos no art. 6 O  da Constituição 
Federal, de forma a exigir do Estado que sejam assegurados, 
mediante o recolhimento dos tributos, educaçao, saúde, trabalho, 
moradia, segurança, lazer, entre outros direitos básicos 
indispensáveis ao desfrute de uma vida digna.134 

Para Paulo Gilberto Cog0 Leivas, a mais completa definição de mínimo 

existencial foi formulada por Corinna Treisch: 

O mínimo existencial c5 a parte do consumo corrente de cada ser 
humano, seja criança ou adulto, que c5 necesshrio para a 
conservação de uma vida humana digna, o que compreende a 
existência de vida física, como a alimentação, vestuário, moradia, 
assistência de saúde, etc. (mínimo existencial físico) e a 
necessidade espiritual-cultural, como educação, sociabilidade, 

I 3 l  KRELL, Andréaç Joachim. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os 
deçcamjnhos de um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 59. 
'32 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 330. 
133 TORRES, Ricardo ~obo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário. v. 3. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1999, P. 141. 
134 ~ 1 0 ~ 1 ~ ~ 0 ,  Celço Antonio Pacheco. Curso de direito ambienta1 brasileiro. 8. ed. Sgo Paulo. 

Saraiva, 2007, p. 67-68. 



O mínimo existencial viabiliza a efetividade dos direitos fundamentais 

sociais, principalmente os encartados no artigo 6' da Constituição Federal, eis que 

estão, especialmente, ligados aos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

igualdade. 

Este mínimo é "formado pelas condições materiais básicas para a 

existência, corresponde a uma fração nuclear da dignidade da pessoa humana a 

qual se deve reconhecer a eficácia ju r íd i~a" '~~.  

O conceito de mínimo existencial, do mínimo necessário e 
indispensável, do mínimo último, aponta para uma obrigação mínima 
do poder público, desde logo sindic8vel, tudo para evitar que o ser 
humano perca sua condição de humanidade, possibilidade sempre 
presente quando o cidadão, por falta de emprego, de saúde, de 
previdência, de educação, de lazer, de assistência, vê confiscados 
seus desejos, vê combalida sua vontade, vê destruída sua 
autonomia, resultando num ente perdido num cipoal das 
contingências, que fica à mercê das forças terríveis do destino.13' 

Vê-se que o principio da dignidade da pessoa humana ingressa na noção de 

mínimo existencial e influencia a delimitação do conteúdo abrangido por este 

mínimo. 

. . .  além de um mínimo vital estrito, a doutrina dos direitos 
fundamentais autoriza o reconhecimento de um mínimo digno. Este 
mínimo, certamente não abrange as condições exteriores para 
exercício de liberdades (aquisição de carros ou aviões, objetivando 
otimização do direito de ir e vir, por exemplo), mas as condições 
necessárias para que o individuo possua efetiva autonomia interior. 
Acham-se justificadas jusfundamentalmente as prestações materiais 
que, além da sobrevida, garantem ao indivíduo as condições 
psíquicas que o tornem apto a valer-se, de acordo com suas aptidões 
e preferências, das oportunidades que a sociedade oferece.13' 

'35 TREISCH, Corinna. Existenzminimum und Einkornmensbesteureung. Aachen: Shaker, 1999, p, 1 
apud LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo. Teoria dos direitos fundamentais sociais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2006, p. 135. 
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perspectivas de implementação dos direitos prestacionais. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 
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E neste sentido que os mínimos vitais "têm uma implicação política inovadora 

na medida em que permitem a discussão da justiça geral e da justiça d i s t r i b~ t i va "~~~ .  

Estas condições dignas de existência constituem os objetos dos direitos sociais e 

devem ser reconhecidos como posições jurídicas subjetivas passíveis de ter sua 

satisfação exigida. 

Logo, o Estado tem o ônus de implementar e fazer concretizar direitos que 

são essenciais para que o ser humano tenha uma vida digna, especialmente o 

direito a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção a maternidade e a infância, e a assistência aos 

desamparados, estabelecidos no artigo 6' da Constituição Federal. 

ISSO porque a partir do momento em que se admite que o ser humano careça 

de necessidades básicas, cuja satisfação 6 indispensável a consecução de sua 

existência com um mínimo de dignidade, e se reconhece que tais necessidades 

podem consistir em obrigação do Estado de assegurar as condições mínimas a essa 

existência, estaremos diante de um direito subjetivo de se exigir prestações estatais. 

Para Rudiger Breuer, citado por Ing0 Wolfgang Sarlet, a fundamentação do 

reconhecimento de direitos fundamentais a prestações originários do texto da 

Constituição parte do fato de que no Estado moderno a existência do indivíduo se 

encontra na dependência da atuação dos poderes públicos, razão pela qual são 

indispensáveis para a garantia das liberdades fundamentais o reconhecimento de 

direitos subjetivos a prestações, reconhecimento este que apenas pode se dar nas 

condições em que o indivíduo não puder mais exercer autonomamente sua 

liberdade sem o auxílio do ~ s t a d o ' ~ ~ .  

Desta feita, caso o Estado, que é responsável pela implementação dos 

direitos fundamentais sociais, que são essenciais para que os seres humanos 

139 Lopes, josé Reinaldo de Lima. Direito subjetivo e direitos sociais: o dilema do judiciário no Estado 
social de direito. FARIA, José Eduardo (Org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça, são 
Paulo: Malheiros, 1998, p. 127. 
140 BREUER, Rüdiger. Grundrechte ais Ans~ruchsnormen, in: Verwaltungsrecht zwischen Freiheit, 

Teilhabe und Bindung, Festgabe aus Anlass des 25 jahrigen Bestehens des 
Bundesvenn/altungsgerichtes. Munchen: C. H. Beckl 1978, P. 89 e apud SARLET, Ingo Wolfgang. 
A eficácia dos direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p 367-368, 



usufruam de um padrão mínimo de dignidade, não cumpra com a sua obrigação 

constitucional, e permitido ao Poder Judiciário atuar e conferir a proteção ao 

indivíduo. 

Apenas a titulo de compiementação, cite-se que esta atuação do Poder 

Judiciário não se dá Única e exclusivamente em prol dos cidadãos, mas também no 

sentido de se concretizar a própria Constituição Federal. É neste âmbito que, "mais 

que a viabilidade de se admitir direitos fundamentais sociais a prestações materiais, 

existe verdadeira prioridade quanto a efetivação de tais direitos no sistema 

constitucional pátrio"'41. 

2.2.1 O mínimo existencial a saúde 

Como exaustivamente apresentado no tópico anterior, o artigo 6 O  da 

Constituição Federal contém um rol de direitos que constituem em um mínimo vital, 

direitos estes que são essenciais para que o ser humano desfrute de uma vida 

digna. 

Ao prescrever esses direitos como um mínimo existencial, o Legislador 

Constituinte Originário objetivou dar a todos os seres humanos que vivem em 

nosso Pais uma condição de vida melhor, de tal forma que o Estado não seja um 

fim em si mesmo, mas um meio para a realização dos valores humanos essenciais. 

Nota-se que o ser humano tem o direito, e o Estado o dever, a preservação 

da vida. Mas não é a vida pura e simplesmente no sentido de existência. E a 

preservação da vida como um direito fundamental, é a garantia a uma vida digna. 

Isso porque o ser humano "reclama condições mínimas de existência, existência 
11 142 digna conforme os ditames da justiça social . 

141 CARVALHO, Willian Ricardo do Amaral. Exigibilidade judicial dos direitos fundamentais 
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Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 212, p. 89/94, abr./jun. 1998, p. 92 



O direito a vida é condição essencial para o exercício de todos os demais 

direitos fundamentais, não havendo como alguém exercer o direito a liberdade, o 

livre acesso ao judiciário ou a propriedade sem que antes tenha assegurado o 

direito a vida. 

E nesse ponto que a saúde e a vida estão estritamente ligados. Em jargão 

popular, vida e saúde são as duas faces de uma mesma moeda, pois a 

conseqüência final da ausência de saúde é a morte, que é o oposto da vida. 

Por essa posição de supremacia ao lado do direito a vida humanamente 

digna é que a saúde se revela o mais importante dos direitos expostos no artigo G0 

da Lei Maior, constituindo, indubitavelmente, o mínimo existencial à saúde. 

Além do direito a vida humanamente digna, a saúde está condicionada a 

outros direitos, com a alimentação, a moradia, a educação, o saneamento básico, 

o meio ambiente, o trabalho e O ~ a z e r ' ~ ~ .  

Por conseguinte, o mínimo existencial a saúde abrange não apenas a 

ausência de doenças, mas o completo bem-estar físico, mental e social. Mais um 

quesito que comprova a sua condição de piso vital mínimo. 

O direito Ci saúde não significa, apenas, o direito de ser são e de se 
manter são. Não significa apenas o direito a tratamento de saúde 
para manter-se bem. O direito à saúde engloba o direito 
habilitação e a reabilitação, devendo-se entender a saúde como o 
estado físico e mental que possibilita ao indivíduo ter uma vida 
normal, integrada s ~ c i a l m e n t e . ' ~ ~  

Diante de tão precioso preceito, O Estado não pode permanecer inerte e 

'43 Nesse sentido: Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Organica da Saúáe): Art. 3O. A saúde 
tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, 0 trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 
acesso aos bens e serviços essenciais; 0s niveis de saúde da população expressam a organização 
social e econòmica do País. 
Parhgrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, Por força do disposto no artigo 
anterior, se destinam a garantir As pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e 
social. 
'44 ARAUJO, L u i ~  Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de 
deficiência. 2. ed. Brasília: coordenadoria Nacional Para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência, 1997, p. 47. 



deixar de socorrer o ser humano, independente de sua classe social, que necessite 

de auxílio para a manutenção de sua saúde e de sua vida, devendo a ele prestar 

toda a assistência necessária, sob pena de estar violando não só o direito 

fundamental a vida, mas todos os direitos fundamentais. 

Como conseqüência primeira do direito à saúde (direito de estar 
são), deve-se agregar o direito à prevenção de doenças (direito de 
permanecer são). Assim, O Estado 6 responsdvel, tanto por manter 
o indivíduo são, desenvolvendo políticas de saúde, como para 
evitar que ele se torne doente. O direito à prevenção de doenças é, 
conseqüentemente, parte do direito à saúde.145 

Sem a garantia do mínimo existencial à saúde, o ser humano perde a sua 

esfera de autonomia, ficando privado das condições minimas que lhe permitem 

desenvolver sua vida e modificar sua realidade em busca da própria realização 

como pessoa. 

Sintetizando, a Constituição Federal, em seu artigo 6 O ,  combinado com o 

artigo 196, prescreve de forma taxativa que a saúde constitui em um mínimo 

existencial, um piso vital minimo de forma que deve ser implementado e 

concretizado pelo Estado, propiciando aos seres humanos uma vida com dignidade 

e em condições de igualdade. 

2.2.2 A inaplicabilidade da reserva do possivel em face ao mínimo existencial a 

saúde 

Todo e qualquer ser h ~ m n o  necessita de recursos, tais como alimentos, 

moradia, educação e saúde. Mas, em uma sociedade capitalista, para que çe 

alcance e usufrua dos recursos necessários que satisfaçam a vida, mister que haja 

certa disponibilidade financeira. Por isso. não se mostra exagerado afirmar que 

praticamente todos os aspectos que envolvem a existência humana apresentam, 

de alguma forma ou em alguma necessidade, implicações financeiras. 

145 ARAUJO, Ibid., p. 46-47 



Esta implicação de ordem financeira, esta necessidade por recursos 

monetários também se aplica ao Estado. O Estado se materializa através de seus 

órgãos e agentes, e suas atividades se encontram sujeitas a utilização de recursos 

financeiros. 

Em caso de dotação orçamentária restrita, há uma objeção a exigibilidade 

dos direitos sociais, uma vez que para a sua efetivação, via de regra, há a 

necessidade de recursos financeiros. Ou seja, por depender de condição 

econômica, o Estado deixaria de praticar certos atos que visem atenuar as 

desigualdades sociais. A esta limitação se denominou cláusula da reserva do 

possível. 

Sobre o assunto: 

Quais são no fundo, os argumentos para reduzir os direitos sociais 
a uma garantia constitucional platOnica? Em primeiro lugar, os 
custos dos direitos sociais. Os direitos de liberdade não custam, em 
geral, muito dinheiro, podendo ser garantidos a todos os cidadãos 
sem se sobrecarregarem os cofres públicos. Os direitos sociais, 
pelo contrário, pressupõem grandes disponibilidades financeiras por 
parte do Estado. Por isso, rapidamente se aderiu à construção 
dogmática da reserva do possível (Vorbehalt des Moglichen) para 
traduzir a idéia de que os direitos sb podem existir se existir 
dinheiro nos cofres públicos. Um direito social sob 'reserva dos 
cofres cheios' equivale, na prática, a nenhuma vinculação 
j ~ r l d i c a . ' ~ ~  

Segundo Andréas Joachin Krell, a cláusula da reserva do possível foi 

desenvolvida na Alemanha e "representa a adaptação de um tópos da 

jurisprudência constitucional alemã (Der Vorbchalt des Moglichen)", segundo a qual 

a disponibilidade dos respectivos recursos de direitos é condição a que está sujeito 

o conhecimento de direitos subjetivos a prestação material de serviços públicos 

pelo Estado, como também, que a decisão sobre a disponibilidade dos mesmos 

estaria localizada no campo discricionário das decisões governamentais e dos 

parlamentos, através da composição dos orçamentos p ú b l i ~ o s ' ~ ~ .  

146 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 2. ed.  
Coimbra: Almedina, 1998, p. 477. 
147 KRELL, Andréas Joachim. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os 
(des)caminhos de um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 2002, p. 50. 



Cita, ainda, que o julgado paradigma do Tribunal Constitucional Federal 

Alemão sobre a reserva do possível é conhecido como numerus clausus, no qual o 

Tribunal recusou a tese de que o Estado seria obrigado a criar a quantidade 

suficiente de vagas nas universidades públicas para atender a todos os candidatos, 

porque os direitos a prestações positivas ''está0 sujeitos a reserva do possível no 

sentido daquilo que o indivíduo, de maneira racional pode esperar da 

~oc iedade" '~~ .  

Já no Brasil, a reserva do possível está relacionada a dois vetares. 0 

primeiro com a existência de uma determinada situação econômica, ou seja, 0s 

direitos fundamentais sociais teriam a sua efetivação sujeita as condições da 

riqueza nacional. 

No segundo, a reserva do possível passou a ser acatada no sentido de 

negar competência ao Poder Judiciário para decidir sobre questões que impliquem 

em gastos Essa reprimenda configura, indubitavelmente, em uma 

oposição a possibilidade de judiciabilidade dos direitos fundamentais sociais, 

dentre eles, os mínimos existenciais. 

De imediato conclui-se que não há Com0 Se aceitar que a reserva do 

possível seja válida, seja tida como um argumento a obstar a possibilidade da 

exigibilidade judicial dos minimos existenciais, principalmente a saúde, pois como 

sobredito, configura o mais importante dentre os direitos previstos no artigo 6 O  da 

Constituição Federal. No entanto, não se deve deixar de apresentar um melhor 

estudo sobre o tema. 

A cláusula da reserva do possível tem sido divida em dois aspectos, um 

jurídico e outro fático. 

Quanto ao aspecto fático, transcrevemos: 

148 Ibid., p. 50 
'49 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocência Mhrtires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, 
Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. Brasília: Brasilia Jurídica, 2000, p 146, 



. . . a expressgo reserva do possivel procura identificar o fendmeno 
econômico da limitação dos recursos disponíveis diante das 
necessidades quase sempre infinitas a serem por eles supridas. No 
que importa ao estudo aqui empreendido, a reserva do possível 
significa .que, para além das discussbes juridicas sobre o que se 
pode exigir judicialmente do Estado - e em última análise da 
sociedade, já que esta que o sustenta -, é importante lembrar que 
há um limite de possibilidades materiais para esses direitos.'50 

Ainda sobre o aspecto fático, a reserva do possível tem fundamento na 

natureza escassa dos recursos necessários para a satisfação das necessidades 

humanas, bem como na própria inexistência de meios hábeis a satisfação destas 

necessidades. 

Como exemplo de inexistência de meios hábeis, citamos as pessoas que, 

infelizmente, são acometidas com O Mal de Alzheimer, Lúpus Eritematoso ou Aids, 

pois embora seja premente a necessidade de cura, inexiste tratamento científico 

que a possibilite. 

Por esta razão, o Direito não deve regular o inalcançável, o inexistentel5I, ou 

seja, a cura. Mas isso não significa que 0 Estado não tem o Ônus de fornecer o 

tratamento médico necessário, tais como leitos em hospitais, assistência 

especializada e o fornecimento de medicamentos, a fim de que o ser humano 

possa, ao menos buscar, viver com dignidade. 

Contudo, é inadmissível condicionar a realização e a concretização do 

mínimo existencial a saúde a disponibilidade financeira, a existência de "caixa1' do 

Estado. Ou pior, se a realização de qualquer direito implica em um determinado 

custo financeiro, nenhum dos direitos fundamentais, seja quais forem, poderiam 

ser encarados de maneira absoluta, pois estariam de igual forma vinculados a 

limitação de natureza orçamentária. 

Quanto ao aspecto jurídico, a reserva do possível está voltada a 

BARCELLOS, Ana Pauia de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da 
di nidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 236. 
1 5 p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ u i s  Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000, p. 22. 



necessidade de prévia dotação orçamentária como limite ao cumprimento imediato 

de decisão j ud i~ i a l ' ~~ .  Mais um equívoco. 

Certo é que na destinação de recursos públicos existe um jogo que envolve 

diversos interesses políticos. Mas esses interesses não se sobressaem sobre os 

mínimos existenciais, eis que são outorgados aos indivíduos cuja realização nao 

pode ser postergada ou ter o controle da sua satisfação afastado do Poder 

Judiciário sob a simples alegaçáo de inexistência de recursos financeiros para sua 

implementação. 

~ ã o  há controvérsias, dúvidas sobre a possibilidade de o Judiciário apreciar 

uma infinidade de demandas que resultam em condenações ao Estado, e que 

estas condenações, invariavelmente, atingem os cofres públicos. 

A mera limitação dos recursos como fundamento a impedir a implementação 

e concretização, quer dos mínimos existenciais, quer de outros direitos 

fundamentais, ou impedir O cumprimento de decisões judiciais se mostra 

injustificada. 

Ora, se o fato de comprometer O erário retirar a exigibilidade dos direitos 

fundamentais do ser humano, então inúmeras outras violações a direitos não 

poderiam ser reclamadas em face ao Estado. porque nenhuma outra condenação 

que lhe implique em dispêndio poderia lhe ser imposta. 

A tutela judicial de quase a totalidade dos casos de descumprimento ou 

violação de direitos fundamentais, jn CaSu. dos mínimos vitais. pelo Estado. deriva 

em implicações financeiras. Por isso não se deve reconhecer o argumento da 

reserva do possível a impossibilidade de imposição ao Estado de obrigações que 

resultam em um gasto público. 

Este pos;cionament~ que coloca O mínimo existencial a saúde sob uma 

reserva do possível o qualifica COmo direito relativo. eis que dependeria da 

'52 FREIRE J(JNIOR, ~ m é r i c o  Bedê. O controle judicial de políticas públicas. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2005, p. 73. 



conjuntura socioecon~mica'~~ 

Logo, não existindo a impossibilidade, no aspecto fático, mas existindo a 

limitação dos recursos, o que deve ser levado em conta é a essencialidade do 

direito e a sua condição de obrigação prioritária ao Estado, que tem como escopo 

promover a dignidade da pessoa humana e a concretização de todos os direitos 

que constituem em um piso vital mínimo, em especial a saúde. 

Outro ponto a ser mencionado é o de que mesmo em não ocorrendo 

escassez financeira, ou seja, mesmo que possua dinheiro, verba suficiente para o 

cumprimento de todas as suas obrigações, a Administração Pública não possui 

liberdade para alocar os recursos em áreas menos prioritárias. Isto é, pode o Poder 

Judiciário exercer controle sobre o poder discricionário. 

Será que é possível falar em falta de recursos para a saúde quando 
existem, no mesmo orçamento, recursos com propaganda do 
governo? Antes de os finitos recursos do Estado se esgotarem para 
0s direitos fundamentais, precisam ser esgotados em áreas não 
prioritárias do ponto de vista constitucional e não do detentor do 
poder. '54 

No mesmo sentido: 

Afigura-se assim ilegítima a conduta administrativa que, deixando 
de ter em conta a prioridade dos direitos fundamentais, prefira 
prover projetos sujeitos a exame de conveniência e oportunidade. A 
alocação de recursos nestes projetos, inclusive, serve de evidência 
para que o magistrado possa refutar exceção, fundada no 
argumento da reserva do possível, que viesse a ser suscitada pelo 
Estado em ação envolvendo direito pre~taciona1.l~~ 

Portanto, outro entendimento não há senão o de que o argumento da 

reserva do possível não se presta a afastar do Estado a obrigação prioritária de 

atender e satisfazer aqueles mínimos direitos que são vitais a todos os seres 

humanos. 

153 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 305. 
'54 FREIRE JÚNIOR, Ibid., p. 74. 
' 5 5  GOUV~A, Marcos Maselli. O controle judicial das omissões administrativas: novas 
perspectivas de implementaçáo dos direitos prestacionais. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p, 
250. 



Se "um dado preceito produzir, in concreto, um efeito anti-isonômico ou 

atentatorio a dignidade da pessoa humana, não deverá ser ap~icado" '~~,  o que 

seria o caso da reserva do possível, que certamente produziria atos que firam a 

dignidade da pessoa humana. 

Pensar de modo contrário, ou seja, na aplicabilidade da reserva do 
possível, seria o mesmo que possibilitar a criação ou a manutenção 
dos direitos fundamentais já existentes (frisa-se, os mais 
importantes de todo o ordenamento e que se sobrepõe a esse 
próprio), sem que nunca pudessem vir a produzir efeitos, ou seja, 
sem que fossem efetivados, por impossibilidade fático-financeira.I5' 

Por isso, a reserva do possível reduz o próprio conteúdo dos direitos 

fundamentais sociais, o que em hipótese alguma pode ser admitido. Por 

conseguinte, a reserva do possível não pode ser utilizada como argumento para se 

afastar pura e simplesmente qualquer eficácia das normas constitucionais que 

consubstanciam os direitos fundamentais sociais. 

Desta forma, o Estado não pode ficar inerte ante as exigências sociais, 

principalmente ao mínimo existencial a saúde prescrito no artigo 6" da Constituição 

Federal, sob o argumento de ausência de recursos financeiros. Deve sim agir de 

forma ativa, tomando providências concretas em direção a satisfação das 

necessidades dos seres humanos. 

156 BARROSO, ~ u í s  Roberto. A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos 
fundamentais e relações privadas. Rio de janeiro: Renovar, 2003, p. 38. 
157 MACIEL, Alvaro dos Santos; SOUZA, Natasha Brasileiro de. A reserva do possível e a dignidade 
da pessoa humana como fonte de não retrOcess0 social. Revista Direitos Fundamentais e 
Democracia, Curitiba, v. 3, 2008. Disponível em <http://www.re~i~taeletronicardfd.unibrasil.c~~.b~>. 
Acesso em: 18 de  novembro de 2008. 



O Estado deve agir positivamente no sentido de implementar e preservar o 

mínimo existencial a saúde de todos os seres humanos e, consequentemente, o 

direito a vida. Esse agir positivo pelo Estado se dá através de políticas públicas. 

Assim, o Estado deve agir com eficiência na elaboração de políticas públicas 

satisfatórias que propiciem um estado de bem-estar físico, mental e social a todos 

os cidadãos. 

Conceituar políticas públicas não é tarefa fácil. O conceito de políticas 

públicas não é exclusivamente jurídico, eis que é objeto de estudo nas áreas da 

ciência política, da administração pública e da sociologia, por exemplo. 

Essa característica multifacetada e complexa pode ser creditada, entre 

outros fatores, a própria diversidade de significados para o conceito de política, 

utilizado, reiteradamente, de modo bastante vago, como se observa: 

... política surge junto com a própria história, com o dinamismo de 
uma realidade em constante transformação que continuamente se 
revela insuficiente e insatisfatória e que não é fruto do acaso, mas 
resulta da atividade dos próprios homens vivendo em sociedade. 
Homens que, portanto, têm todas as condições de interferir, desfiar 
e dominar o enredo da história. Entre o voto e a força das armas 
está uma gama variada de formas de ação desenvolvidas 
historicamente visando resolver conflitos de interesses, 
configurando assim a atividade política em sua questão 
fundamental: sua relação com o poder.'58 

Ronald Dworkin conceitua O termo política da seguinte forma: 

1% MAAR, Wolfgang Leo. O que é política? 16. ed. Coleção Primeiros Passos, n. 54, são Paulo: 

Brasiliense, 2002, p. 21. 



Aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, 
em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, poiitico ou 
social da comunidade (ainda que certos objetivos sejam negativos 
pelo fato de estipularem que algum estado atual deve ser protegido 
contra mudanças adversas).15' 

A idéia usual do termo "política" nos remete a ideia da existência de 

objetivos, metas, previamente definidas e relacionadas com os meios possíveis e 

adequados para atingi-las ou, ainda, a noção de estratégias para a consecução de 

determinadas finalidades. 

Além de política, a expressão "pública" também apresenta diversidade de 

significações. Mas para o assunto ora em estudo, a expressão pública não tem a 

intenção de estabelecer uma distinção absoluta de privada. 

O sentido de "público", nos nossos dias, está relacionado a uma 
compreensão de vida em sociedade, ao bem comum, 
independentemente de serem o Estado ou outros organismos 
sociais os agentes envolvidos na consecuç%o do bem social.16Q 

Outrossim: 

. . .  o adjetivo "pública", justaposto ao substantivo "politica", deve 
indicar tanto os destinatdrios como os autores da política. Uma 
politica 6 pública quando contempla os interesses públicos, isto é, 
da coletividade - não como forma justificadora do cuidado 
diferenciado com interesses particulares ou do descuido 
indiferenciado de interesses que merecem proteção - mas como 
realização desejada pela sociedade. Mas uma política pública 
também deve ser expressão de um processo público, no sentido de 
abertura A participação de todos os interessados, diretos e 
indiretos, para a manifestação clara e transparente das posições 
em jogo.16 

Da junção dos dois termos (política e pública) surge uma locução múltipla de 

sentidos. Sentidos estes que devem compreender os interesses sociais. 

159 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos à sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martinç 
Fontes, 2002, p. 36. 

LIMA JUNIOR, Jayme Benvenuto. OS direitos humanos econômicos, sociais e culturais. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2001, P. 132. 
BUCCI Maria paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. 1. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2006. p 269. 



Tais interesses estão intimamente ligados com a concretização de preceitos 

constitucionalmente eleitos no sentido de promover uma sociedade justa e 

igualitária, atuando dessa forma é que o Estado irá concretizar os direitos 

fundamentais sociais expressos no artigo 6' da Constituição Federal. 

... a noção de política pública e valida no esquema conceitual do 
Estado social de direito, que absorve algumas das figuras criadas 
com o Estado de bem-estar, dando a elas um novo sentido, agora 
não mais de intervenção sobre a atividade privada, mas de diretriz 
geral, tanto para a ação de indivíduos e organizaçi)es, como do 
próprio ~ s t a d 0 . l ~ '  

Depara-se que "a atribuição prioritária dos Poderes Públicos torna-se, nesse 

Estado, a progressiva constituição de condições basicas para o alcance da 

igualdade social entre todos os grupos, classes e regiões do paísuqB3. 

Feitas estas considerações, passamos a adentrar na definição de políticas 

públicas. 

No campo das ciências sociais, Potyara Amazoneida Pereira afirma que "é 

mediante as políticas públicas que são distribuídos ou redistribuídos bens e 

serviços sociais"'B4. 

Segundo Fábio Konder Comparato, as políticas públicas configuram em 

ações "destinadas a garantir amparo e proteçáo social aos mais fracos e mais 

pobres; ou seja, aqueles que não dispõem de recursos próprios para viver 

dignamente"'65. 

Maria Garcia as conceitua Com0 diretrizes, princípios, metas coletivas 

conscientes que direcionam a atividade do Estado, objetivando o interesse 

16' BUCCI, Ibid., p. 247. 
COMPARATO. Fábio Konder. Ensaio sobre o juizo de constitucionalidade de políticas públicas, 

Revista de Informação Legislafiva, Brasília, n. 138, abr.ljun. 1998, p. 43. 
164 PEREIRA, potyara Amazoneida. Serviço social frente ao projeto neo-liberal: em defesa das 
olíticas públicas e da democracia. Debate social, Brasília, v. 1, n. 1, p. 53-65, 1995. 

P65 ,dem, A afirma~ao histórica dos direitos humanos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p 65. 



No mesmo entendimento, Eros Roberto Grau aduz que a "expressão política 

pública designa atuação do Estado, desde a pressuposição de uma bem marcada 

separação entre Estado e Sociedade". E, face a essa dicotomia entre Estado e 

sociedade, toda e qualquer atuação estatal é "expressiva de um ato de 

intervenção, sendo que o Estado contemporâneo atua, enquanto tal, intervindo na 

ordem socia~"'~'. 

Dos conceitos acima expostos, é possível a formulação de duas vertentes, 

que não se excluem, ao contrário, se complementam. 

A primeira se refere a atividade de planejamento direcionada a consecução 

de uma finalidade pública, introduzindo a idéia de que a temática das politicas 

públicas a toma como processo de formação do interesse público, ou seja, as 

"políticas públicas devem ser vistas também como processo ou conjunto de 

processos que culmina na escolha racional e coletiva de prioridades, para a 

definição dos interesses públicos reconhecidos pelo direito"'68. 

Na segunda vertente, as políticas públicas estão voltadas "para a 

concretização da ordem social, que visam a realização dos objetivos da República, 

a partir da existência de leis decorrentes dos ditames con~titucionais"'~~. 

Nesse contexto, compete à Administração Publica efetivar os 
comandos gerais contidos nas normas jurídicas e, para isso, cabe- 
lhe implementar ações e programas dos mais diferentes tipos, 
garantir a prestação de determinados serviços, etc. Esse conjunto 
de atividades pode ser identificado como 'políticas publicas'. É fCicil 
perceber que apenas por meio das políticas públicas o Estado 
poderá, de forma sistemCitica e abrangente, realizar os fins 
previstos na Constituição (e muitas vezes detalhados pelo 
legislador), sobretudo no que diz respeito aos direitos fundamentais 

'66 GARCIA, Maria. Políticas públicas e atividade administrativa do Estado. Cadernos de direito 
constitucional e ciência política, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 15, p. 64-67, 1996, 
' 1 3 ~  GRAU, Eras Roberto. O direito posto e 0 direito pressUpost0. 2. ed. São Paulo, Malheiros, 
1998, p. 25. 

BUCCI, Ibid., p. 264. 
169 FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. Políticas públicas a responsabilidade do 
administrador e o ministério público. Sã0 Paulo: Max Limonad, 2000, p. 80. 



que dependam de ações para sua promoção.170 

Percebe-se que o administrador não pode permanecer inerte, apenas como 

mero executor de normas gerais e abstratas, mas sim agir de forma que garanta a 

realização dos objetivos fundamentais do Estado, privilegiando a dignidade da 

pessoa humana, que incluem a proteção dos direitos fundamentais, juntamente 

com condições mínimas de existência. 

A Administração Pública tem como prioridade o desenvolvimento humano 

pela inclusão social, atuando de forma a proporcionar a população o acesso a 

políticas públicas com qualidade social respeitando as diferenças e resguardando 

assim, o direito da cidadania para todos17'. 

Exige-se do administrador uma atitude positiva, isto é, ativa, que exige 

providências concretas em direção a satisfação de necessidades sociais'72. 

Nesse sentido, tranSCreVemOS, mais uma vez, o posicionamento de Ana 

Paula de Barcellos: 

A Constituição, como já demonstrado, estabelece metas prioritárias, 
objetivos fundamentais, dentre os quais sobreleva a promoção e 
preservação da dignidade da pessoa humana e aos quais esta0 
obrigadas as autoridades públicas.'73 

~ ~ d o l f o  de Camargo Mancuso relata sobre as políticas públicas da seguinte 

forma: 

... é a conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública, em 
sentido largo, voltada consecução de programa ou meta previstos 
em norma constitucional ou legal, sujeitando-se ao controle 

170 BARCELLOS, Ana pauia de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas 
públicas. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. 1, n, 15, 
março 2007. Disponível em: <http://www.direi~opublico.com.brz. Acesso em: 15 de novembro de 
2007. 
171 QUEIROZ, Luciana de; SIMONIAN, Ligia; SOLER, Orenzo. Política de medicamentos e 

assistência farmacêutica em Belém do Par& AmazGnia, Brasil nos anos de 2000 a 2003. Infarma, 
Brasília, v. 20, p. 38-45. 

FARAH Marta Ferreira Santos. Governo local, políticas públicas e novas formas de gestão pública 
no Brasil, Órganizações e Sociedade. V. 7. n. 17. p. 59-86. jan.labr. 2000. 
173 Idem, A eficácia jurídica dos princípios constit~cionai~: O princípio da dignidade da pessoa 
humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 236. 



jurisdicional amplo ou exauriente, especialmente no tocante a 
eficiência dos meios empregados e a avaliação dos resultados 
a~can~ados."~ 

As políticas públicas'75 correspondem no conjunto de ações governamentais 

direcionadas a intervenção do domínio social. por meio das quais são traçadas as 

metas a serem implementadas pelo Estado, sobretudo na implementação dos 

mínimos existenciais disciplinados no artigo 6' Constituição da RepUblica. 

O Estado deve intervir na sociedade de maneira organizada e planejada, 

sempre com o escopo de dar ~ ~ m p r i m e n t o  aos fins e tarefas preconizados na 

Carta Magna. 

~ s t o  é, com a implementação das políticas públicas, que constituem em 

instrumentos para a consolidação da igualdade e da dignidade da pessoa humana, 

pilares do Estado Democratico de Direito, institui-se em uma forma jurídica de 

realização de uma sociedade mais justa. 

Mister se faz explanar, ainda, que cada vez mais se tem admitido a 

participação da sociedade civil Com0 parceira na implementação das políticas 

públicas, desde a sua elaboração at6 o seu financiamento. 

AS políticas públicas, hoje, portanto, podem ser realizadas tanto 
exclusivamente pelos governos constituídos quanto por estes em 
conjunto e parceria com a sociedade civil organizada. Ou seja, 
como implementadores de políticas públicas, temos os governos 
(federal, estaduais e municipais), que podem desenvolver as suas 
políticas de forma autônoma ou atravks de parcerias com outros 
governos ou com a sociedade civil. E cada vez mais comum vermos 
as sociedades civis sem fins lucrativos desenvolvendo ações a 
partir de políticas públicas formuladas e financiadas pelo Estado, 
numa parceria que vem se mostrando cada vez mais salutar a 

174 MANCUSO, ~odo l fo  de Camargo. A açao civil pública como instrumento de controle judicial das 
chamadas políticas públicas. In: MILARE. Edis (Org.). A Ç ~ O  Civil Pública: Lei 7.347 - 15 anos. sao 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, P. 730-731. 

Para Fernando Aith as políticas públicas são divididas em dois grupos, políticas públicas de 
Estado e políticaç públicas de governo. A primeira se refere à organização, estrutura e 
desenvolvimento do Estado. J8 a segunda voltada à proteção, promoção, eficácia e efetividade 
dos direitos fundamentais s ~ ~ i a i ~ ,  sã0 as ~oliticas públicas por excelência (AITH, Fernando. Políticas 
públicas de estado e de governo: instrumentos de consolidação do estado democr8tico de direito e de 
promoção e proteção dos direitos humanos. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). Políticas 
públicas: sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p 235-236) 



sociedade como um todo.176 

Por fim, insta destacar que essas políticas devem ser "políticas públicas" e 

não "políticas de poder", ou seja, todas as ações devem ser voltadas para a 

concretização dos direitos fundamentais, devem ser para o povo, e não para 

estratégia de politicagem, como vivenciamos a cada eleição177. 

Introduzida a idéia de política pública como meio de concretização dos 

mínimos existenciais expressos na Constituição Federal, importa agora avaliar, em 

linhas gerais, como a discricionariedade administrativa se comporta frente a 
consecução de uma política pública. 

3.2.1 Noção de discricionariedade 

Antes de estudarmos a discricionariedade do administrador e a sua 

correlação com as políticas públicas, mister que se apresente, mesmo que de 

forma sucinta, a conceituação de discricionariedade. 

A discricionariedade pode ser entendida como: 

Qualidade da competência cometida por lei à AdministraçCio Pública 
para definir abstrata ou concretamente, o resíduo de legitimidade 
necessário para integrar a definição de elementos essenciais à 
prática de atos de execução voltados para o atendimento de um 
interesse público espec~fico.'~~ 

. . a discricionariedade consiste na competência-dever de o 

17' AITH, Ibid., p. 234. 
177 Frise-se que em nosso Pais, infelizmente, a cada eleiç30, principalmente quando ocorre 

alternância de partidos, grande parte das políticas públicas fomentadas pela gestão que deixa o 
oder 6 abandonada pela gest30 que o assume. 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo Legitimidade e dis~ricionariedad~. Novas reflexões 
sobre os limites e controle de discricionariedade. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998 p 33, 



administrador, no caso concreto, após a interpretação, valorar, 
dentro do critério da razoabilidade e afastado de seus próprios 
standards ou ideologias - portanto, dentro do critério da 
razoabilidade geral - dos principias e valores do ordenamento, qual 
a melhor maneira de concretizar a utilidade pública postulada pela 
n ~ r m a . " ~  

Odete Medauar define discricionariedade "como a faculdade conferida a 

autoridade administrativa de se orientar livremente quanto a oportunidade e 

conveniencia de seus  ato^"'^^. c uma lacuna. um espaço para que o administrador, 

lançando mão de um juizo de conveniência e oportunidade, não se limite a um único 

comportamento possível. 

No mesmo sentido, o posicionamento de Maria Sylvia Zanella di Pietro 

vislumbra na discricionariedade a faculdade que a lei atribui a Administração de 

realizar uma escolha, dentre várias S O ~ U Ç ~ ~ S  válidas perante o direito, e segundo 

juizos de oportunidade e conveniência, a que entender melhor. Entretanto, deixa 

clara a ressalva quanto a validade geral perante o direito, aduzindo que: 

.. .  a Administração Publica, ao praticar um ato discricionCirio, 
acrescentando um elemento inovador em relaçao Ci lei em que se 
fundamenta, somente agirá licitamente se respeitar os limites que 
nesta se contém. Vale dizer, que é no próprio ordenamento juridico 
que se encontra o fundamento da di~cricionariedade.'~' 

Apesar de apresentar certa margem de oportunidade, interpretação e 

conveniência da maneira de atuar, a discricionariedade s6 pode ser exercida nos 

estritos limites previstos em lei. Não pode o administrador ultrapassar os limites que 

a lei traça a sua atividade, sob pena de ilegalidade. 

Além disso, o ato discricionário deverá conter os motivos que levaram o 

Administrador a tomar uma determinada decisão. Em outras palavras, a 

discricionariedade significa liberdade Para 0 administrador atuar, dentro dos limites 

da lei de acordo com um juizo de valores a Ser estabelecido em razão das nuançaç 

179 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2000 

198. 
g0 MEDAVAR, Odete. O direito administrativo em evolugã0. Sã0 Paulo: Revista dos Tribunais, 
1992, p. 184. 

PIETRO Maria Sylvia Zanella di. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988, 
2. ed. São ~ a u l o :  Atlas, 2001, P. 71. 



balizadoras de cada situação concreta. 

Contudo, mesmo havendo essa margem de liberdade, uma flexibilidade por 

parte da Administração Pública, atualmente se exige do Estado uma maior 

presença e atuação na seara da implementação e concretização dos direitos 

sociais, sobretudo aqueles expressos no artigo 6' da Constituição Federal. 

Neste ponto está a ligação entre as políticas públicas e a discricionariedade 

administrativa. A discricionariedade deve ser encarada e aplicada de forma a de 

perseguir, concretizar e impkmentar ações e programas que viabilizem a 

implementação dos mínimos vitais. Este é O ponto que será analisado no próximo 

item. 

3.2.2 A discricionariedade e as políticas públicas 

Como já mencionado em tópico anterior, com o avanço e o desenvolvimento 

da sociedade, cada vez mais foi sendo exigido uma forte presença e atuação do 

Estado, em especial na seara da implementação e concretização dos direitos 

fundamentais sociais, dentre eles aqueles prescritos no artigo 6 O  da Constituição 

Federal, os mínimos existenciais. 

AO contrário do que ocorria no Estado liberal, a Administração Pública se 

torna um efetivo instrumento da sociedade para que sejam atingidas e 

concretizadas metas de bem-estar, privilegiando a dignidade da pessoa humana, 

propiciando condições mínimas de existência. Ou seja, é o Estado atuando de 

forma a implementar as políticas públicas. 

Constitui verdadeiro truísmo reconhecer que a complexidade 
estrutural e a aceleração do ritmo das transformações sociais, no 
mundo contemporâneo, aumentaram exponencialmente a 
importância das tarefas de previsão e planejamento no nível 
governamental. Sem risco de erro, pode-se dizer que o bom 
desempenho dessas tarefas torna-se, hoje, o principal fator de 



legitimação dos sistemas de g0vern0.l~~ 

Para que o Estado execute os planos, projetas para a implementação de 

políticas públicas, e necessário que encontre soluçbes ágeis e apropriadas para as 

peculiaridades da vida social. Logo, "à Administração corresponde uma função 

configuradora da ordem social para cuja realização há a exigência de tomar 

decisões discricionariamente, isto é, dentro de um âmbito de liberdade de açao"183. 

Essa busca do Estado na implementação de políticas públicas é matéria que 

esta interligada a discricionariedade. 

O campo da "liberdade de atuação" da Administração Pública fica mais 

restrito, não podendo ela agir e buscar qualquer fim, interesse público, mas, 

primeiramente, somente aqueles que vã0 ao encontro com os preceitos dos 

direitos fundamentais sociais plasmados na Constituição Federal, concretizando 

dessa forma as políticas públicas. 

A boa intelecção da regra de Direito impõe reconhecer que o campo 
de liberdade administrativa decorrente das normas que prefiguram 
discrição é muito mais angusto do que habitualmente se admite, 
seja porque a situação concreta é que lhe dará sua verdadeira 
dimensão, reduzindo-o muito (quando nClo o extingue), seja porque 
a Administração Pública está sujeita ao "dever de boa 
administração". Este, como quer Guido Falzone, é mais que um 
dever moral ou de ciência da administração; é um dever jurídico, 
porque quando não há a boa administração, não há satisfação real 
da regra de Direito, mas violação dela, pois uma regra de Direito 
depende inteiramente da finalidade, por ser ela que lhe ilumina a 
compreensão. O fato da finalidade estar muitas vezes implícita ou 
de ser nomeada mediante conceitos fluidos não é impediente a que 
cumpra esta função de norte orientador do intérprete, pois, como 
disse Ihering, citado por Recaséns Siches "o fim é o criador de todo 
Direito; não há norma juridica que não deva sua origem a um fim, a 
um propósito, isto é, a um motivo 

Neste ponto está a ligação entre as políticas públicas e a discricionariedade 

182 COMPARATO, Fgbio Konder. Desenvolvimento econômico e intervenção do Estado na 
ordem constitucional: estudos jurídicos em homenagem ao professor Washington Peluso 
~ l b i ~ ~  de Souza - a ~rganização con~titucional da função planejadora. Porto Alegre: Serqio - 
Antonio Fabris, 1995, P. 77. 
183 FIGUEIREDO, LU& Valle. Curso de direito administrativo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, 

199. 
ME=LO Celso Antonio Bandeira d e  Discricionariedade e controle jurisdicional, 2 ed, sao 

Paulo: ~alheiros, 2001, P. 44, 



administrativa. A discricionariedade deve ser aplicada de forma a de perseguir, 

concretizar e implementar ações e programas que viabilizem a implementação dos 

direitos fundamentais sociais. Dai porque a idéia de maior limitação do poder 

discricionário e amplitude do controle jurisdicional sobre a discricionariedade 

administrativa, como será estudado em tópico próprio. 

Considerando a noção de políticas públicas como "aquelas voltadas para a 

concretização da ordem social, que visam a realização dos objetivos da República, 

a partir da existência de leis decorrentes dos ditames ~onst i tuc ionais" '~~ e que, em 

relação aos mínimos existenciais previstos no artigo 6" da Constituição Federal: 

... a forma de implementação e mesmo o detalhamento de tais 
direitos sociais constitui a ordem social constitucional (...) a ser 
impiementada por politicas públicas, já estabelecidas, na maior 
parte, por legi~laçã0 infracon~tit~cional que segue os difames 
~onstitucionais.'~~ 

Desta forma: 

O administrador está vinculado à Constituição e à implementação 
das politicas públicas da ordem social (quer diretamente quer em 
parceria com a sociedade civil - nesse sentido atuando também 
como fiscalizador), estando adstrito Cls finalidades explicitadas na 
Constituição, bem como nas leis integradora~."~ 

E, sob essa ótica: 

. . . o administrador não tem discricionariedade para deliberar sobre a 
oportunidade e conveniência de implementaçClo de políticas 
públicas discriminadas na ordem social constitucional, pois tal 
restou deliberado pelo Constituinte e pelo legislador que elaborou 
as normas de integração.18' 

Percebe-se que a implementação das políticas públicas constitui em uma 

limitação da área de livre apreciação administrativa, funcionando até mesmo como 

um controle prévio da discricionariedade. 

le5 FRISCHEISEN, Luiza Cristina F~r'Eeca. Políticas públicas a responsabilidade do 
administrador e o ministério público. Sã0 Paulo: Max Limonad, 2000, p. 80. 

Ibidem, p. 81. 
187 

188 
Ibidem, p. 91. 
Ibidem, p. 95. 



Mas toda essa vinculação possui exceção. 

O artigo 6 O  da Constituição Federal dita 0s direitos mínimos que devem ser 

implementados e concretizados. Contudo, "onde e como se deve atuar o Estado 

para ser efetivamente interventor, e onde se encontram os grandes cancros sociais 

sobre os quais atuar para a forma de se fazer, os atos que não esta0 

descritos na Carta Magna ou na lei pode ser objeto de discricionariedade por parte 

do Administrador. 

A discricionariedade na implementação das políticas públicas 
constitucionais da ordem social só poderá ser exercida nos 
espaços, eventualmente, não preenchidos pela Constituição ou pela 
lei, não podendo valer-se, tampouco, de conceitos normativos tidos 
como fluidos ou permeáveis a várias interpretações, pois esses 
deverão ser preenchidos por interpretação de acordo com os 
fundamentos e objetivos da República, estabelecidos na 
Constituição. 
Essa vinculação aos ditames constitucionais não leva ao 
"engessamento" da Administração que, diante de múltiplas 
demandas da coletividade, necessita ter espaço para implementar 
as políticas públicas. .. 190 

AO Iado das normas constitucionais dos direitos fundamentais sociais e que 

traçam as linhas gerais da atuação estatal, é certo que ainda remanesce ao 

administrador um espaço de valoração e atuação discricionárias, onde ainda lhe é 

lícito optar por uma de ao menos duas soluçÓes válidas perante o Direito. 

Mas vale repisar, o administrador não possui um critério livre de atuação, um 

livre juizo de valor. Muito pelo contrário. O administrador está vinculado aos 

preceitos na Lei Maior, buscando propiciar aos cidadãos políticas de 

bem-estar e justiça social. OU melhor, a implementação dos mínimos existenciais. 

Por isso que o exercício da discricionariedade administrativa, como visto, 

não é e nem pode ser tomada cOm-10 um poder ilimitado, mas sim como dever- 

poder a ser exercitado em prol dos verdadeiros detentores desse poder, 0s 

1 8 " 1 ~ ~ ~ ~  Eduardo Carlos Bianca. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense 
&-~iversitdria. 2005. P 387. 

FRISCHEISEN, Op. cit., P. 96. 
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cidadãos. 

Ademais, trata-se de limitação que há de ser resolvida pelo Poder Judiciário, 

uma vez que a constitucionalização dos direitos fundamentais sociais gera um 

conseqüente processo de judicialização de ciemandas pautadas que são a 

prestação e atividade jurisdicionais pelo principio da inafastabilidade da jurisdição. 

3.3 PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL 

Como exaustivamente prescrito, a Constituição da República é taxativa ao 

prescrever que o Estado deve agir de forma a ocasionar o progresso e o bem-estar 

de toda a sociedade. 

Se o Estado tem o dever de agir de forma a proporcionar o progresso, por 

via reflexa, é perfeitamente cabível dizer que também existe um dever de não 

ocasionar um retroces~o'~'. Ora, trata-se de uma constatação 16gica, já que quem 

causa um retrocesso, por óbvio está a deixar de realizar um progresso. 

~ o g o ,  a partir do disposto no artigo 3', inciso 11, da Constituição Federal, 6 

perfeitamente viável afirmar que o princípio da proibição do retrocesso'92 possui 

previsão constitucional especifica: "garantir o desenvolvimento social". 

Esse principio pode ser validamente aplicado a todos OS 

ordenamentos jurídicos que, estabelecidos sob a forma de Estado 
de Direito (social, democratico ou com qualquer outra 
denominação), consagrem direitos econômicos e sociais, garantam 

19' Segundo o de Ingo Wolfgang Sarlet, a vedaçáo ao retrocesso esta intimamente 
ligada a noção de segurança jurídica: ... a segurança jurídica constitui um dos elementos nucleares 
do princípio do Estado de Direito, no sentido de que O paI?i~ular encontra-se protegido contra leis 
retroativas que afetem os seus direitos adquiridos, evitando assim que venha a ter frustrada a sua 
confiança na ordem jurídica, já que a segurança jurídica significa, em primeira linha, proteção de 
confiança, que, por sua vez, possui hierarquia constitucional (A eficácia dos direitos fundamentais, 
8. ed, porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, P. 443). 
Ig2  Para Alvaro dos Santos Maciel, a vedação de retrocesso social foi expressamente acolhido pelo 
ordenamento jurídico brasileiro através do Pacto de Sã0 José da Costa Rica (Do principio do não 
retrocesso social. Boletim Jurídico, UberabaIMG, ano 4, n. 1 84. Disponível em: 
<t.,ttp://www, b o ~ e t i m j u r i d i c o . c o m . b ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ / ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ? i d = l  926> Acesso em: 7 nov. 2008) 



o direito adquirido e se pautem pelo respeito à dignidade da pessoa 
humana.Ig3 

Uma vez implementados e concretizados OS direitos indispensáveis a um 

mínimo vital expresso na Co.nstituição Federal, o administrador não pode agir de 

forma a reduzir, anular, revogar ou extinguir tais direitos. 

O princípio da democracia econômica e social aponta para a 
proibição de retrocesso social. 
(4 
A ideia aqui expressa também tem sido designada como proibição 
de "contra-revolução social" ou da " ~ V O ~ U Ç ~ O  reaccionária". Com isto 
quer dizer-se que os direitos sociais e económicas (ex. direito dos 
trabalhadores, direito A assistência, direito à educação), uma vez 
obtido em determinado grau de realização, passam a constituir, 
simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjectivo. 
A "proibição de retrocesso social" nada mais pode fazer contra as 
recessões e crises econômicas (reversibilidade fáctica), mas o 
princípio em análise limita a reversibilidade dos direitos adquiridos 
(ex. segurança social, subsídio de desemprego, prestações de 
saúde), em clara violação do princípio da proteçilo da confiança e 
da segurança dos cidadãos no âmbito económico, social e cultural, 
e do núcleo essencial da existência mínima inerente ao respeito 
pela dignidade da pessoa humana. O reconhecimento desta 
proteção de 'direitos prestacionais de propriedade', subjectivamente 
adquiridos, constitui um limite jurídico do legislador e, ao mesmo 
tempo, uma obrigação de prossecução de uma política congruente 
com os direitos concretos e as expectativas subjectivamente 
alicerçadas. A violação do núcleo essencial efectivado justificará a 
sanção de inconstitucionalidade relativamente a normas 
manifestamente aniquiladoras da chamada 'justiça social'.lg4 

portanto, a proibição do retrocesso possui não apenas um sentido de vedar 

açõeç retrocessivas, mas tambkm, de vedar as omissões que ocasionem 

retrocesso social 

Mas o principio da proibiçao do retrocesso não está somente voltado ao 

Poder Executivo, ao administrador, a atuação estatal ou sua omissão. A vedação 

ao retrocesso social se aplica a todos 0s Poderes da União, o Executivo, o 

Legislativo e o Judiciário. 

lg3 MELO Adriana Zawada. Direitos humanos fundamentais e o estado de direito social, Revista 
Mestradiem Direito, Osasco, ano 7, n. 2, p. 71-86, 2007. 
Is4 CANOTILHO, ~osé Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, 2, ed, 
Coimbra: Aimedina, 1998, P. 320 - grifo no original. 



Particularmente, ao nosso ver, o princípio da proibição de retrocesso é, 

antes de tudo, um comando dirigido ao Poder Legislativo. Isso porque é o 

legislador quem, antes de tudo e de todos, deve respeitar a fazer aplicar as normas 

que garantam o mínimo necessário a existência com dignidade, a aplicabilidade 

dos direitos fundamentais sociais, principalmente os mínimos vitais. 

... o legislador (assim como 0 poder público em geral) não pode, 
uma vez concretizado determinado direito social no plano da 
legislação infraconstitucional, mesmo com efeitos meramente 
prospectivos, voltar atrás e, mediante uma suspensão ou mesmo 
relativização (no sentido de uma restrição), afetar o núcleo 
essencial legislativamente concretizado de determinado direito 
social constitucionalmente asseg~rado. '~~ 

Ou seja, a proibição do retrocesso se aplica a todo e qualquer ato normativo 

que venha, pura e simplesmente, subtrair supervenientemente a uma norma 

constitucional o grau de concretização anterior que lhe foi outorgado pelo 

legislador. 

. . . por este princípio, que não 6 expresso, mas decorre do sistema 
jurídico constitucional, entende-se que se uma lei, ao regulamentar 
um mandamento constitucional, instituir determinado direito, ele se 
incorpora ao patrimonio urídico da cidadania e não pode ser 
absolutamente suprimido. q l-6 

NO que tange ao Poder Judiciário, os magistrados devem interpretar as leis 

de forma a não ocasionar um retrocesso social, de forma a aniquilar aquele núcleo 

essencial da existência mínima inerente ao respeito pela dignidade da pessoa 

humana 

Em suma, as normas constitucionais que reconhecem os direitos 

fundamentais sociais implicam uma proibição de retrocesso, pois uma vez dada 

satisfação ao direito, este Se transforma num direito a que o Estado se abstenha de 

atentar contra ele. 

195 SARLET lngo wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do 

$$vogado, 2007. P. 462. 
BARROSO. ~ u í s  Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas, Rio de 

Janeiro: Renovar, 2000, P 158. 



... negar reconhecimento do princípio da proibição de retrocesso 
significaria, em última análise, admitir que os órgCios legislativos 
(assim como o poder público de modo geral), a despeito de estarem 
inquestionavelmente vinculados aos direitos fundamentais e às 
normas constitucionais em geral, dispõem do poder de tomar 
livremente suas decisões mesmo em flagrante desrespeito à 
vontade expressa do ~onstituinte.'~' 

Por derradeiro, importante mencionar 0 direito a proibição de retrocesso 

consiste numa importante conquista civilizatoria. 0 conteúdo impeditivo deste 

princípio torna possível brecar planos políticos que enfraqueçam não s6 0s 

mínimos existenciais, mas todos OS direitos fundamentais. Funciona até mesmo 

como forma de mensuração para 0 controle de constitucionalidade em abstrato, 

favorecendo e fortalecendo o arcabouço de assistência social do Estado e as 

organizações envolvidas neste processo'g8. 

3.3.1 Correlação entre a proibição de retrocesso e o principio da eficiência 

Como analisado no tópico anterior, a Administração Pública deve agir de 

forma a garantir o desenvolvimento social expresso no artigo 3O, inciso 11 da 

Constituição Federal. Desta feita, uníssono é 0 entendimento de que a proibição do 

retrocesso social está entrelaçado a0 princípio constitucional da eficiência da 

Administração Pública. 

A reforma administrativa implementada pela Emenda Constitucional n. 19/98 

acrescentou o princípio da eficiência ao rol do caput do artigo 37 da Constituição 

Federal como norteador da Administração ~ ú b l i c a ' ~ ~ ,  vale lembrar, legalidade, 

lg7 Idem, Direitos Fundamentais Sociais e proibiçao de retrocesso: algumas notas sobre o desafio da 
sobrevivência dos Direitos Sociais num contexto de crise. Revista do Instituto de Hermenêutica 
Jurídica, Porto Alegre, n. 2, P. 121-168, 20041 p. l49. 
'98 ALMEIDA, Dayse Coelho de. A fundamentalidade dos Direitos Sociais. Boletim Jurídico 
U berabaIMG, a. 4, n. 184. Disponível em: 
i~~~p~~~www,bo~e~imjuridico.com. brldoutrinaltexto.as~?id=l387> Acesso em: 1 dez. 2007. 
199 Embora introduzido tardiamente no Texto Constitucional, O princípio da eficiência jA constava de 
nossa legislação infraconsti~uciona~. a exemplo das Previsões Constantes do Decreto-Lei n, 200, de 
25 de fevereiro de 1967 (artigos 13 e 25, inciso V), da Lei de Concessões e Permissões (Lei n. 8987 
de 13 de fevereiro de 1995, artigos GO, parAgrafo I", e 7') inciso I) e do Código de Defesa dl 
Consumidor (Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, artigos 4O, incis0 VII, 6O, inciso X, e 22,  caput). 



impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

O princípio da eficiência tem o condão de informar a Administração Pública, 

visando aperfeiçoar os serviços e as atividades prestadas, buscando otimizar os 

resultados e atender o interesse público com maiores índices de adequação, 

eficácia e satisfação. 

... o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições 
com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno 
princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser 
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados 
positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das 
necessidades da comunidade e de seus membros.200 

No mesmo sentido: 

a eficiência 6 o principio que norteia toda a atuação da 
Administração Pública. O vocábulo liga-se à ideia de ação, para 
produzir resultado de modo rápido e preciso. Associado à 
Administração Pública, o princípio da eficiência determina que a 
Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir 
resultados que satisfaçam a população. Eficiência contrapõe-se a 
lentidão, a descaso, a negligência, a omissão - características 
habituais da Administração Pública brasileira, com raras 
e x ~ e ~ õ e s . ~ ~ '  

A Administração Pública deve ser eficiente em sua atuação para com 0s 

administrados, sendo vedadas atitudes que acarretem atrasos desnecessários, não 

razoáveis, resultando em prejuízos a toda coletividade. Ou seja, o princípio da 

eficiência impõe ao administrador um modo de atuar que produza resultados 

favoráveis à consecuçáo dos fins que cabe ao Estado ao alcança?02. 

José Afonso da Silva trata do assunto da seguinte forma: 

... a eficiência administrativa se obtém pelo melhor emprego dos 
recursos e meios (humanos, materiais e institucionais) para melhor 
satisfazer às necessidades coletivas num regime de igualdade dos 

200 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 90- 
91. 
201 MEDAUAR Odete. Direito administrativo moderno. 4. ed. S%o Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 145. 
202 P I E T ~ O  Maria sylvia Zanella di. Direito administrativo. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 83. 



usuários. Logo, o princípio da eficiência administrativa consiste na 
organização racional dos meios e recursos humanos, materiais e 
institucionais para a prestação de serviços públicos de qualidade 
em condições economicas de igualdade dos consumidores.203 

A "eficiência não é apenas gastar pouco ou gastar bem, é gerir com equilíbrio 

ponderação a coisa pública"204. Uma administração pública eficiente é aquela capaz 

de cumprir todas as suas funções em atendimento aos preceitos constitucionais, a 

ampliação do bem-estar e de distribuição equitativa da riqueza social por todos 0s 

integrantes da sociedade205. 

É nesse sentido que a vedação ao retrocesso e o princípio da eficiência se 

correlacionam, eis que a busca pelo progresso e pelo bem-estar de toda a 

sociedade com a implementação de políticas públicas deve ser prestada de forma 

eficaz, vindo a concretizar a real minoração das desigualdades sociais. 

203 SILVA josé Afonso da. Curso de direito Constitu~i~nal positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 

2001, p. 651-652. 
204 BUCCI, Maria paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. 1. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2006, p. 182. 
205 DERANI, Cristiane Privatização e serviços públicos: as ações do Estado na produção 
econômica, Sao Paulo: Max Limonad, 2002, p. 143. 



4 CONTROLE JUDICIAL COMO INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE DO M~NIMO 

EXISTENCIAL A SAÚDE 

Como sobredito, o Estado deve atuar de forma satisfatória no sentido de 

afirmar, assegurar o direito a saúde aos cidadãos. 

Mas se o Estado permanecer inerte. se atuar de forma negligente na 

garantia do mínimo existencial à saúde? Neste caso, teria o Poder Judiciário 

legitimidade competência ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l  Para interferir no poder discricionário do 

administrador? 

Sobre essas questões iremos discorrer neste capítulo. 

4.1 A SEPARAÇÃO DOS PODERES E A FUNÇÃO CLÁSSICA DO PODER 

JUDICIÁRIO 

Contribuindo para a discussão apresentada sobre a idéia do Poder JudiciArio 

ser o órgão de controle da atividade discricionária do administrador, uma vez que 

esta não é ilimitada, e também exercer o controle sobre a efetividade das políticas 

públicas, convém analisar de forma sintética a teoria da separação dos poderes e o 

controle judicial da administração pública. 

~ ã o  cabe aqui aprofundar a discussão sobre as bases e origens históricas 

do pensamento sobre a separaçao dos poderes, senão deixar assentado que 

despontou como reação ao absolutismo. para conter-lhe as arbitrariedades em 

defesa das liberdades individuais onde, "atribuindo-se as funções do poder a mãos 

diferentes, uma controlaria a outra, evitando o arbítrio e, por conseguinte, 

fornecendo condições objetivas para O respeito aos direitos individuais"206. 

'O6 ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Conçtitucional, 
9. ed. são Paulo: Saraiva, 2005, P. 251. 



Há de se destacar que, durante a vigência do Estado Liberal, o Poder 

Judiciário estava maniatado a lei de forma incondicional, isto e, era obrigado a 

decidir nos exatos limites da lei, aplicando-a ao caso concreto e tendo como base 

um ordenamento jurídico complexo e fechado, desta forma imune de 

considerações políticas. 

O controle da atividade administrativa e legislativa era praticamente 

inexistente e inadmissível. Em outros dizeres, "a neutralização do Judiciário e uma 

das peças importantes na caracterização do Estado de Direito b ~ r ~ u ê ç " ~ ~ ' .  

O principio da separação dos poderes foi engendrado nos ideais do 

constitucionalismo do século XVIII, se prestando aos pensamentos liberal- 

burgueses, com vistas a garantir a liberdade burguesa, enfraquecendo aquele que 

detinha o poder de forma absoluta até então. 

Mas com o transcorrer dos séculos, com a evolução da doutrina 

constitucional combinado com as necessidades sociais e a implementação de 

mecanismos para a efetivação destes direitos, com o acentuado aumento das 

exigências sociais de prestações positivas. marcando a função do Poder Executivo 

como o grande empreendedor das politicas governamentais, o Estado e o 

conteúdo das Constituições sofreram mudanças. 

Torna-se cada vez mais evidente que o vetusto princípio da 
Separação dos Poderes, idealizado por Montesquieu no seculo 
XVIII, está produzindo, com sua grande força simbólica, um efeito 
paralisante às reivindicações de cunho social e precisa ser 
submetido a uma nova leitura, para poder continuar servindo ao seu 
escopo original de garantir Direitos Fundamentais contra o arbltrio 
e, hoje tambem, a omissão esta ta^.^'' 

Influenciada com as transformações sociais e ec0nÔmicas ocorridas ao 

longo do século XX, a sociedade se viu repleta de direitos, sobretudo pela 

constituciona~iza~ã~ dos direitos sociais. O Estado ganhou contornos 

207 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. O judicihrio frente à divisa0 dos poderes, ;n: Anuário dos 
cursos de pós-graduação em direito na UFPE, n 11, Fortaleza: UFPE, 2000, p. 347. 
208 KRELL Andréas Joachim. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os 
(des)cami"hos de um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 2002, p. 88. 



intervencionistas, alterando o modo de como a teoria da separação dos poderes 

deveria ser analisada. 

De um modelo (liberal) que privilegia o Legislativo, o autocontrole e 
O controle reciproco entre 0s Poderes, com o advento dos Estados 
intervencionistas passa-se a um modelo (social) que coloca o 
Executivo no vértice das funções do governo e corr6i os 
mecanismos tradicionais de controle. Evidentemente, isso implica a 
trasladação de Poderes, 0 aumento da discricionariedade do 
Executivo e a gradual afirmaçao, no seculo XX que uma nova forma 
de controle: a garantia jurisdicional da constitu~ionalidade.~~~ 

A sociedade não compot'ta mais uma aplicação do principio da separaçao 

dos poderes tomada a partir de sua tradição, em sua raiz clássica. 

Contemporaneamente, a separação dos poderes deve ser interpretada em 

compasso com a evolução e a importância dos direitos fundamentais, em especial, 

com os direitos sociais. 

Assim, a separação dos poderes consiste em um elemento constitucional de 

proteção aos direitos fundamentais: 

De fato, a separação do poderes e os demais elementos 
constitutivos da organizaçao estatal somente tém sentido enquanto 
peças - fundamentais, é verdade - do sistema de proteção dos 
direitos fundamentais assegurados na Constituição; a divisão não 
tem um fim em si ou tampouco pode autorizar a invocação de 
comodidade do exercício das funções governamentais contra o 
objetivo da garantia dos  direito^.^" 

Nesta senda, transcrevemos: 

. . . tocante ao princípio da separação dos Poderes, enquanto 
inspirado pela doutrina da limitação do poder do Estado, é uma 
coisa; já inspirado pela teoria dos direitos fundamentais, torna-se 
outra, ou seja, algo distinto, ali exige rigidez e protege 
abstratament€? 0 conceito de liberdade desenvolvido pela relação 
direta indivíduo-Estado; aqui ostenta flexibilidade e protege de 
maneira concreta a liberdade, supostamente institucionalizada na 

209 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. São Paulo: Max 

Llmonad, 2002, p. 38. 
21° MELLO Cláudio Ari. Os direitos sociais e a teoria discursiva do direito. Revista de Direito 
Administr&ivo, Rio de Janeiro, n. 224, abr.1jun. 2001, p. 274. 



pluralidade dos laços e das relaçoes sociais ... 'I' 

Face a esta nova função do princípio da separação, ocorre uma ampliação 

da autoridade, do poder do Estado, um aumento de sua esfera de ação na 

sociedade. 

Além dessa ampliação do Poder Estatal, há uma redefiniçao das funções e 

da separação dos poderes e, conseqüentemente, do campo de atuação do Poder 

Judiciário, que passa a intervir sobre as atuações do Estado na sociedade. 

A essa nova função do Poder Judiciário, Tercio Sampaio Ferraz Junior 

denomina de sentido promocional prospectivo: 

.. .  altera a função do Poder Judiciário, ao qual, perante eles ou 
perante a sua violação, não cumpre apenas julgar no sentido de 
estabelecer o certo ou o errado com base na lei (responsabilidade 
condicional do juiz politicamente neutralizado), mas também e, 
sobretudo examinar se o exercício discricionário do poder de legislar 
conduz à concretização dos resultados objetivados (responsabilidade 
finalística do juiz que, de certa forma, o repolitiza). (...) Altera-se, do 
mesmo modo, a posição do juiz, cuja neutralidade é afetada, ao ver- 
se ele posto diante de uma co-responsabilidade no sentido do uma 
exigência de ação corretiva de desvios na consecução das 
finalidades a serem atingidas por uma política legislativa. Tal 
responsabilidade, que, pela clássica divisa0 dos poderes cabia 
exclusivamente ao Legislativo e Executivo, passa a ser imputada 
também à ~ust iça.* '~ 

E continua: 

o juiz é chamado a exercer uma funçao sócio-terapêutica, 
kerando-se do apertado condicionamento da estrita legalidade e da 
responsabilidade exclusivamente retrospectiva que ela impõe, 
obrigando-se a uma responsabilidade prospectiva, preocupada com 
a consecução de finalidades políticas das quais ele não mais se 
exime em nome do principio da legalidade (dura lex sed lex) ... a 
responsabilidade do juiz alcança agora a responsabilidade pelo 
sucesso político das finalidades impostas aos demais poderes pelas 
exigências do Estado ~ocia l . ' '~  

211 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p, 
606. 
212 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. 0 judiciário frente à divisão dos poderes, jn: Anuário dos 
curros de pós-gradua~ã~ em direito na UFPE, n 11, Fortaleza: UFPE, 2000, p. 354. 
213 Ibidem, p. 355. 



Contudo, imperioso se faz esclarecer que tais transformações não implicam 

em uma reavaliação, em uma nova teoria da separação dos poderes, muito menos 

a sua supressão ou diminuição de sua importância. Portanto, desde já fica 

afastada a idéia do surgimento de um estado de crise, vez que o principio da 

separação de poderes: 

. . .  permanece absolutamente válido e valioso em sua essência. O 
poder concentrado continua sendo uma ameaça aos direitos 
individuais e, portanto, controlá-lo atravb da divisão de seu 
exercício permanece uma necessidade imperiosa.214 

A teoria da separação dos poderes, atualmente, constitui em um instrumento 

para a preservação dos direitos fundamentais. e não como um entrave à atuação 

judicial no controle da atividade administrativa e na determinação de prestações 

positivas fulcradas na Constituição Federal. 

Nesse sentido, Anna Cândida da Cunha Ferraz salienta: 

Transportada para as ~ 0 n ~ t i t ~ i ç Õ e s  presidencialistas, o essencial da 
doutrina da 'separação dos poderes' está em que, se quiser 
constituir um Estado respeitoso das liberdades, é mister dividir o 
exercício do poder, estabelecendo um sistema de freios e 
contrapesos capaz de conter os poderes o fazê-los andar 'de 
concerto'. 
0 estabelecimento de freios e contrapesos serve ao fim inspirador 
do principio - limitação do poder - constituindo, portanto, antes 
instrumento jurídico-institucional que visa a impedir que um poder 
se sobreponha ao outro, do que propiciar a interferência, sobretudo 
política, de um poder sobre o outro.215 

percebe-se que "no Estado de Direito do século XX a ideia de controle, 

fiscalização e também coordenação reciprocas tornou-se o centro de gravidade do 

principio da separação dos A configuração inicial da rígida separação 

dos poderes atualmente encontra novas configurações, principalmente diante das 

cada vez mais diversificadas atividades reclamadas no contexto do Estado 

214 BARCELLOS, Ana Pauia de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o principio da 
di nidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 216. 
21BFERRAZ, Arma COndida da Cunha. Conflito entre poderes: O poder congressual de sustar 
atas normativos do poder executivo. S ~ O  Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 13, 
216 PIÇARRA, Nuno A separação dos poderes Com0 doutrina e principio constitucional: um 
contributo para o estudo de Suas origens e evolução. Coimbra: Coimbra. 1989, p 258 



Democrático de Direito. 

Atualmente se impõe uma visão mais funcional da teoria da separação dos 

poderes, de forma que cada uma das funções do Estado converta no sentido de 

uma aplicação concreta e efetiva das disposições constitucionais, principalmente 

no que tange aos direitos fundamentais sociais. 

... a tendência manifesta é para um regime mais flexivel, com 
recurso a soluções tecnicas, que permitam fortalecer cada um dos 
poderes em sua competência própria e especifica, mas permitindo 
que, também no exercício dessa competência, cada um dos 
poderes se utilize da colaboração de pelo menos outro poder.217 

Dessas novas conformações e sob tal btica decorrem, por conseguinte, 

repercussões relevantes na seara do controle dos atas administrativos pelo Poder 

Judiciário. 

De imediato, insta mencionar que a expressão controle judicial da 

Administração envolve a apreciação não somente dos atos administrativos, "mas 

também dos contratos, das atividades OU operações materiais e mesmo da 

omissão ou inércia da ~dministração"~'~.  

Cumpre consignar, ainda, que a própria Administração Pública realiza o 

controle de seus atos, sempre buscando novos meios e instituições, como o 

Ombudsman, que possam suprir falhas de seus atos. 

Porém, o controle externo, a posteriori. realizado pelo Poder Judiciário, 

continua a ser o mais importante instrumento de controle da Administração Pública 

tendo como finalidade essencial e característica "a proteçã0 do indivíduo em face 

da Administração ~ ú b l i c a " ~ ' ~ ,  podendo Se organizar em dois sistemas. 

O primeiro é o denominado de contencioso administrativo, onde a 

217 CAVALCANTI, Themistocles Brandãio. Teoria do Estado. 3. ed. Sã0 Paulo: Revista dos Tribunais 
1977, p. 292. 
218 ME-JAUAR Odete. Controle da administração pública. Sãi0 Paulo: Revista dos Tribunais, 1993 

g91 60. 
Ibidem, p. 160. 



Administração Pública não se submete a jurisdição "comum", se assim podemos 

dizer, mas sim a tribunais especializados na avaliação e na solução das lides de 

natureza contenciosa administrativa, ou seja, nos conflitos que envolvam os atos 

 administrativo^^^^. Constitui uma justiça administrativa separada e diversa da 

justiça comum. 

O segundo sistema é totalmente diverso do primeiro. Este possui como 

característica a jurisdição única ou ordinária, onde os atos da administração 

pública se submetem ao controle efetivado pelo Poder Judiciário. Esse é o sistema 

utilizado em nosso 

Feitas tais considerações, passemos a abordar outros aspectos sobre a 

legitimidade do Poder Judiciário. 

Como enunciado em capitulo anterior, atualmente, a teoria da separação dos 

poderes admite a possibilidade de controles recíprocos, de forma a fundamentar a 

legitimação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos. 

0 Poder Judiciário passa a intervir sobre as atuações do Estado na 

sociedade, para que os direitos estabelecidos na Constituição Federal sejam 

preservados, aplicados e concretizados. 

De outro ângulo, é também verdadeiro e até indispens8vel que, num 
sistema de partilha de competências institucionais radicado no ideal 
da legalidade qualificada pela nota da supremacia da Constituiçao, 
alguém, além do editor normativo, deva ter autoridade para emitir 
pronunciament~~ conclusivos acerca da razoabilidade e da 
racionalidade das regras jurídicas sempre que for questionada lesão 

FAGUNDEÇ, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo poder judiciário. 5. ed, 
Rio de Janeiro, 1979, P. 107. 
221 Segundo Odete Medauar, a adoção deste sis~ema a~resenta um ponto positivo e um ponto 
negativo. O positivo se refere Ci simplicidade e unidade, evitando maiores perquiriçbes quanto 3 
competência, Como ponto negativo, o fato de não haver juízes especializados e a sobrecarga do 
Poder Judiciário (Ibidem, P. 162). 



a direito individual ou coletivo, isto sob pena de permitir-se, ao menos 
em tese, o descontrole e a perpetuação do arbítrio do legislador. De 
mais a mais, eventual excesso no exercicio do poder de controle 
judicial poderd esbarrar afinal no controle político, de raiz popular, 
operável pelo Legislativo através da competéncia revisora da própria 
Constituição e do significado que se deva atribuir às suas 
C I ~ U S U I ~ S . ~ ~ ~  

Face ao crescente papel desempenhado pela Administração Pública e de 

modo geral pelo Poder Executivo na organização da sociedade e na elaboraçso e 

execução de políticas públicas, o controle recíproco se torna imprescindivel. 

Não se compreende que um regime democr8tic0, no qual o Estado 
funciona como expressão da coletividade e como uma garantia de 
respeito aos direitos individuais, não procure dar à sua organização 
um sentido popular e democrático, e estabelecer um sistema eficaz 
de controle das atividades administrativas, sempre exercidas a título 
mais ou menos precário e em função das finalidades especificas do 
~ s t a d o . ' ~ ~  

A tripartição dos poderes separa a função do executor das leis (o chefe do 

Poder Executivo) de quem as aplicarA ao caso concreto, julgando as demandas. 

Assim, ganhou contornos cada vez mais nítidos a figura do Poder Judiciário, 

configurando no Poder legitimado para o exercício do controle224 dos atas 

administrativos. 

Mas o que legitima o Poder Judiciário? 

A Constituição Federal, documento que irradia seus principias e regras para 

todo o ordenamento jurídico, estabelece em seu artigo 5O, inciso XXXV, que é o 

Poder Judiciário quem detém monopólio da jurisdição. 

Mas além desse fundamento, outros podem ser extraídos da própria 

estruturação constitucional do Poder Judiciário, para integração do elenco de razões 

que justificam sua legitimidade, dentre eles. citamos: a forma de composição dos 

222 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A constitui~ão aberta e os direitos fundamentais: ensaios 
sobre o constitucionalismo pós-moderno e comunitário. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 105. 
223 CAVALCANTI, Themistocles Brandao. Teoria do Estado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1977, p. 31 1. 
224 Como jA o controle dos atas administrativos não 6 competência exclusiva do Poder 
Judiciário, A própria Administração Pública, através do controle interno, tem o dever de exercer o 
poder de fiscalização e controle de Seus atos. 



órgãos de cúpula do Poder Judiciário (envolvendo a vontade conjunta dos Poderes 

Executivo e Legislativo); o conjunto de prerrogativas assegurado aos magistrados 

(propiciadores de situação de independência); a forma de atuação do Poder 

Judiciário, sempre pautado pela Constituição e pela lei (frutos de uma manifestação 

majoritária) e obrigado a motivação explícita, lógica e racional de suas decisões; a 

diversidade de instâncias revisoras da decisão de primeiro grau e, por fim, o amplo 

acesso possível das minarias ao Judiciário mesmo que nao o tenham no processo 

A Constituição da República reconhece os direitos sociais como direitos 

fundamentais e acomete ao Poder Judiciário a competência para tutelar estes 

direitos. 

Nesse sentido, transcrevemos: 

A premissa básica que justifica a legitimidade da justiça 
constitucional parte da idéia de complementaridade entre 
Democracia e Estado de Direito, pois enquanto a Democracia 
consubstancia-se no governo da maioria, baseado na soberania 
popular, o Estado de Direito consagra a supremacia das normas 
constitucionais, o respeito aos direitos fundamentais e o controle 
jurisdicional do Poder Estatal, não só para proteção da maioria, mas 
também, e basicamente, dos direitos da minoria.226 

Reconhecida essa possibilidade de limitação da teoria da separação dos 

poderes e considerada a posição de supremacia do texto constitucional, decorre a 

legitimidade do Poder Judiciário para o controle dos atos produzidos pelo 

administrador em atenção a garantia dos direitos sociais. 

Por último, mister se faz afirmar que apesar de ser dotado de legitimidade 

para desempenhar o controle reciproco, em momento algum o Poder Judiciário 

apresenta uma supremacia frente aos demais Poderes. 

O Poder Judiciário é o responsável pela guarda da Constituição Federal, 

225 BARCELLOS, Ana Pauia de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o principio da 
di nidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 231-232. 
2 2 5 1 ~ O ~ ~ E Ç ,  Alexandre de. Jurisdição constitucionai e tribunais constitucionais: garantia 
suprema da conçtituição. SCio Paulo: Atlas, 2002, p. 67. 



cabendo-lhe o controle de atos executivos contrário ao manifesto teor da Lei Maior. 

A função de controle dos atos da Administração e das políticas públicas não reflete, 

contudo, em superioridade do Judiciário sobre o Executivo e o Legislativo, mas sim a 

supremacia da Constituição sobre os atos administrativos. 

Esse aparente predomínio do órgão judicante, embora possa parecer 
a alguns um tanto excessivo, deve ser, contudo, encarado como 
consectário natural do sistema de freios e contrapesos (checks and 
balances system), consoante é levado a conseqüências as mais 
sérias pelas nações que conferem à jurisdição constitucional a 
missão superior de garantir a supremacia da Constituição. Isto não 
significa dizer, todavia, que a prerrogativa enfeixada nas mãos do 
Judiciário, para rejeitar a aplicação de normas jurídicas que 
considere incondizentes com a Constituição, o transforme num 
superpoder ou, (...) num poder superior e fora do próprio Estado, 
suficientemente autônomo e forte para, na qualidade de interprete 
final do ordenamento presidido pela Constituição, controlar a 
validade das ações estatais e orientar o curso das políticas de 
governo.227 

~á um novo conceito de justiça, alicerçado pelo Estado Democrático de 

Direito, que fundamenta a atuação e a legitimidade do Poder Judiciário, revelando 

novos desafios a serem enfrentados. Desafios essencialmente ligados à efetivação 

de diretos sociais e políticas públicas e, consequentemente, a extensão da atividade 

judicial de controle. 

4.3 CONTROLE JUDICIAL E EFETIVIDADE DOS M~NIMOS EXISTENCIAIS E 

DAS POL~TICAS PÚBLICAS 

Como analisado em capítulo pretérito, os direitos fundamentais são 

imprescindíveis a condição humana e ao convívio social. E nesse sentido que a 

Constituição da República, através da conjuntura da dignidade da pessoa humana, 

da igualdade e do mínimo existencial, prescreve que os direitos sociais guardam 

intrínseca relação com as políticas públicas. 

227 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A constituição aberta e OS direitos fundamentais: ensaios 
sobre o constitucionalism~ pós-moderno e comunitário. Rio de Janeiro: Forense, 2003 I 04-105. 



Mas em seus primórdios, mais precisamente nos séculos XVII e XVIII, os 

legisladores eram responsáveis pela guarida dos direitos fundamentais, num 

quadro onde a supremacia e relevância do princípio da legalidade se fizeram 

marcante, já que a lei era tida como representação da vontade geral contra 

arbítrios dos governantes. 

Com o transcorrer do tempo, com 0 reconhecimento do sufrágio universal e 

a conseqüente composição eclética e variada dos parlamentos, fez-se necessário 

buscar outro órgão para assumir essa posição de garantia, o Poder JudiciArio. 

Ocorreu uma alteração do sentido e do alcance da atuação jurisdicional, 

demandando um operador jurídico que saiba superar os postulados da 

compreensão positivista228. 

. . .  que compreenda a Constituição como um processo, como um 
espaço de luta, como compondo uma identidade que não pode ser 
absolutamente quebrada, que compreenda a Constituição como 
tarefa, mas também como limite, e que entenda, por outro lado, que 
a Constituição não está aí para ser subordinada a determinadas 
politicas, para ser instrumentalizada, para ser banalizada, para ser 
fragmentada.229 

sob esta égide, mister apresentar, sem a pretensão de esgotar o tema, em 

que medida o controle judicial sobre a Administração Pública pode contribuir na 

efetividade dos mínimos existenciais estatuídos no artigo 6' da Constituição 

Federal. 

Insta considerar, desde já, que "a compreensão da Constituição como norma 

e como tarefa envolverá certamente um novo tipo de atuar jurisdicional, um atuar 

jurisdicional comprometido Com a plena eficácia da ~ o n s t i t u i ç ã o " ~ ~ ~  e, por 

conseguinte, dos mínimos existenciais por ela encampados. que lhe servem de 

parametro na definição e concreção das políticas públicas. 

228 C.L~VE, Clèmerson Merlin. C ~ n ~ t i t L J i ~ á o  e democracia: controle de Constitucionalidade e 
democracia, São Paulo: Max Limonad, 2001, P. 57. 
229 Ibid. p. 57-58. 
230 Ibid., p. 52. 



O controle não se restringe apenas e tão-somente a anulação de condutas, 

atos ou procedimentos positivos da Administração Pública contrários a 

Constituição Federal, mas também as omissões administrativas e o dever estatal a 

prestações positivas aos cidadãos. 

Enfim, controlar judicialmente a Administração Pública, no que concerne a 

realização de políticas públicas e concretização dos mínimos vitais, engloba todos 

0s atas e procedimentos administrativos, sejam eles comissivos ou o m i s s i v o ~ ~ ~ ' .  

Esse controle judicial da Administração, especialmente no âmbito das 

políticas públicas, contribui para a efetividade dos mínimos vitais, pois 0s 

reconhece em favor do cidadão. 

Ou seja, na medida em que o Poder Judiciário desempenha o seu papel de 

guardião da Constituição da República e controla, nos limites constitucionais, 0s 

outros Poderes da União, ele contribui para o desenvolvimento e concretização das 

políticas públicas, bem como para a efetividade dos mínimos existenciais. 

Para Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. esta função desempenhada pelo 

Poder Judiciário para a efetivação do exercício dos mínimos existenciais, que são 

direitos fundamentais sociais por excelência, é vital e inegavel: 

Da mesma forma que o Judiciário garante um direito individual ao 
julgar um habeas corpus ou mandado de segurança, deve garantir 
a aplicação dos direitos sociais, ao julgar ações civis públicas que 
visem impor obrigações de fazer aos administradores omissos na 
implantação das políticas públicas da ordem social fixadas na 
Constituição 

Portanto, a contribuição para a efetividade dos minimos existenciais e, 

conseqüentemente, das políticas públicas, dá-se com a atuação do Poder 

Judicjário, em virtude de suas atividades. 

231 Destarte, o poder Judiciário assume esse mister não só para controlar atos administrativos, bem 
como fazer respeitar e aplicar os ditames constitucionais. 
232 FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. Políticas públicas a responsabilidade do 
administrador e o ministério público. sã0 Paulo: Max Limonad, 2000, p. 105. 



Contudo, é importante perscrutar sobre a medida dessa atuação, para que 

atividade judicial e política não se confundam. 

Possivel, para tanto, partir-se da distinçao estabelecida por Ronald Dworkin 

entre dois tipos de argumentos políticos: 

... argumentos de princ[pio polltico, que recorrem aos direitos 
políticos de cidadáos individuais, e argumentos de procedimento 
político, que exigem que uma decisão particular promova alguma 
concepç%o do bem-estar geral ou do interesso 

OU, mais especificamente, entre decisões de principio e de política: 

. . .  o Tribunal deve tomar decisões de princípio, não de política - 
decisões sobre que direitos as pessoas têm sob nosso sistema 
constitucional, não decisões sobre como se promove melhor o bem- 
estar geral - o que deve tomar essas decisões elaborando e 
aplicando a teoria substantiva da representação, extraida do 
principio básico de que o governo deve tratar as pessoas como 
iguais.234 

O poder Judiciário deverá tomar as chamadas decisões de principio235, isto 

e, deverá cumprir e fazer cumprir as normas constitucionais. 

Por mais abstrato ou subjetivo que possa parecer um determinado 
padrão jurídico, cabe ao juiz dar-lhe sentido ao caso concreto e, 
através disso, controlar a legitimidade do ato, a di~cricionariedad~ 
lesiva, a omissao, a ameaça, tudo isso traduzindo uma imensa 
ampliação dos poderes jurisdicionais em relação aos Poderes 
Públicos. E certo que o juiz na0 vai substituir ao legislador, ao 
administrador, no núcleo do poder discricionário. Mas não o estará 
fazendo se diante de uma aparente legalidade extrinseca, na 
verdade esteja em face de uma grande injustiça, de um 
procedimento administrativo desarrazoado, ildgico, contrário à 
técnica, a economicidade, à logicidade, que sao os parâmetros do 
controle jurisdicional, neste campo específico da chamada 
legitimidade.*j6 

233 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Traduçao Luís Carlos Borges, Sao Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 06. 
234 Ibid., p. 101. 
235 Cabe ao poder Executivo eleger as prioridades, as metas e formas concretas de implementação 
de políticas públicas, uma vez que "nem cabe a cada juiz impor sua prápria convicçao políticaw 
(BARCELLOÇ, Ana pauia de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da 
di nidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 233). 
23bl FERREIRA, Sérgio de Andréa. A especificidade do controle dos poderes públicos no 
contexto da função jurisdicional. S2o Paulo: Malheiros, 1997, p. 584. 



Não se trata da substituição do Poder Executivo pelo Poder Judiciário, "mas 

sim de um Juiz intérprete da Constituição Federal, que deve estar em sintonia com 

as demandas dos diversos setores da sociedade em que vive e trabalha"237. 

Dessa forma, ao desempenhar a sua função constitucional, o Poder 

Judiciário atua de forma a garantir os minimos existências expressos no artigo 6" 

da Constituição da República, bem como a efetiva implementação de uma 

sociedade justa e igualitária. 

4.4 0 M~NIMO EXISTENCIAL A SAÚDE E A ATUAÇAO DO PODER JUDICIÁRIO 

Feitas tais considerações, passamos a estudar a atuação do Poder 

Judiciário na concretização do mínimo existencial a saúde. 

O papel do Poder Judiciário, dentro de uma sociedade em processo de 

redemocratização, foi amplamente debatido pelo Constituinte, possibilitando a 

criação de instrumentos processuais e condições político-administrativas com a 

finalidade de convertê-lo em ator político e efetivo garantidor dos direitos dos 

cidadãos, perquirindo uma perspectiva possibilitadora de transforma-lo em órgão 

de promoçáo da justiça e da igualdade238. 

Atualmente, é ponto pacífico nos tribunais pátrios a judicialização do direito 

à saúde visando a sua efetivação. Contudo esse posicionamento é, relativamente, 

recente. 

No final do derradeiro século, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo uma 

interpretação clássica do princípio da separação dos poderes, adotava o 

posicionamento de que é o Poder Legislativo quem tem competência para elaborar 

237 FRISCHEISEN Ibid., p. 103. 
238 MACHADO, Edson. A educação e o Poder Judiciário: a jurisprudência educacional do 
Supremo Tribunal Federal, na vigência da Constituição de 1988 da República Federativa do 
Brasil. 2003.188 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003 p 73, 



as diretrizes orçamentárias e definir as prioridades a serem atendidas pelo poder 

público. 

Era com esse entendimento que o Superior Tribunal de Justiça negava o 

reconhecimento do direito subjetivo público a saúde: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. DIREITO L~QUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. 
Direito líquido e certo para efeito de concessão de segurança é 
aquele reconhecível de plano e decorrente de lei expressa ou de 
preceito constitucional, que atribua, ao impetrante um direito 
subjetivo próprio. Normas constitucionais meramente programáticas 
- ad exemplum, o direito à saúde - protegem um interesse geral, 
todavia, não conferem aos beneficiários desse interesse, o poder de 
exigir sua satisfaça0 - pela via do mandamus - eis que não 
delimitado o seu objeto nem fixada sua extensão, antes que o 
legislador exerça o múnus de completá-las através da legislação 
integrativa. Essas normas (Arts. 195, 196. 204 e 227, da CFl88) são 
de eficácia limitada, ou, em outras palavras, não tém força 
suficiente para desenvolver-se integralmente, "ou não dispõem de 
eficácia plena", posto que dependem, para ter incidência sobre os 
interesses tutelados, de IegislaçCio complementar. Na regra juridico- 
constitucional que dispõem "todos tem direito e o Estado o dever" - 
dever de saúde - como afiançam os constitucionaIistas, "na 
realidade todos não tem direito, porque a relaçCl0 jurídica entre o 
cidadão e o Estado devedor não se fundamenta em um vinculum 
juris gerador de obrigações, pelo que falta ao cidadao o direito 
subjetivo público, oponível ao Estado, de exigir em juizo, as 
prestações prometidas a que o Estado se obriga por proposição 
ineficaz dos constituintes". No sistema jurídico pátrio, a nenhum 
órgão ou autoridade é permitido realizar despesas sem a devida 
previsão orçamentária, sob pena de incorrer no desvio de verbas. 
Recurso a que se nega provimento.239 

0 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo adotava o mesmo 

entendimento, ou seja, de negar o reconhecimento ao direito subjetivo público à 

saúde. 

~ ã o  se há de permitir que um poder se imiscua em outro, invadindo 
esfera de sua atuação específica sob o pretexto da inafastabilidade 
do controle jurisdicional e o argumento do prevalecimento do bem 
maior da vida. O respectivo exercício na0 mostra amplitude 
bastante para sujeitar ao Judiciáiio exame das programações, 
planejamentos e atividades próprias do Executivo, substituindo-o na 
política de escolha de prioridades na área de saúde, atribuindo-lhe 

239 STJ - RMS n. 6564lRS - Ia Turma - Relator Min. Demócrito Reinaldo - j. 23/05/1996 - DJ 
1 1 /06/1996. 



encargos sem o conhecimento da existência de recursos para tanto 
suficientes. Em suma: juridicamente impossível impor-se sob pena 
de lesão ao principio constitucional da independência e harmonia 
dos poderes obrigação de fazer, subordinada a critérios tipicamente 
administrativos, de oportunidade e conveniência, tal como já se 
decidiu ... 240 

O direito à saúde previsto nos dispositivos constitucionais citados 
pelo agravante, Arts. 196 e 227 da Constituição Federal de 1988, 
apenas são garantidos pelo Estado, de forma indiscriminada, 
quando se determina a vacinaçao em massa contra certa doença, 
quando se isola uma determinada área onde apareceu uma certa 
epidemia, para evitar a sua Propagação, quando se inspecionam 
alimentos e remédios que serao distribuidos à populaçao, etc., mas 
que quando um determinado mal atinge uma pessoa em particular, 
caracterizando-se, como no caso, num mal congênito a demandar 
tratamento médico-hospitalar e até transplante de órgão, não mais 
se pode exigir do Estado, de forma ratuita, o custeio da terapia, 
mas dentro do sistema previdenciário. 941 

Analisando as decisões acima transcritas, corrente antes majoritária que 

negava reconhecer o direito subjetivo a saúde, percebe-se uma preocupação 
a eminentemente financeira, desconhecendo a importância que o Poder Judiciário 

tem na fiscalização, no controle dos atos produzidos pelo administrador em atenção 

a realização das mais básicas condições dignas de existência, notadamente na 

seara do direito saúde. 

A inadmissibilidade da tutela jurisdicional do direito a saúde, que é 

decorrente do direito fundamental a vida, representava verdadeira condenação do 

indivíduo a uma pena de morte. 

Posicionamento este que atualmente não é mais seguido. A mudança de 

paradigma já pode ser sentida nos julgados da Corte Excelsa. 

A singularidade do caso (menor impúbere portador de doença rara 
denominada Distrofia Muscular de Duchene), a imprescindibilidade 
da medida cautelar concedida pelo Poder Judiciário do Estado de 
Santa Catarina (necessidade de transplante das células 
mioblásticas, que constitui o Único meio capaz de salvar a vida do 
paciente) e a impostergabilidade do cumprimento do dever político- 

240 TJSP - Agravo de Instrumento n. 42.530.514 - 2a Camara de Direito Público - Relatar Des, 
Alves Bevilacqua - j. em 1 111 111 997 - DJ 1811 111 997. 
241 TJSP -Agravo de Instrumento n. 48.608-514 - ga Câmara de Direito Publico - Des. Rui Cascaldi 
- j. 1 1 /O211 998 - DJ 04/03/1998. 



constitucional que se impõe ao Poder Público, em todas as 
dimensões da organização federativa, de assegurar a todos a 
proteção à saúde (CF, Art. 196) e de dispensar especial tutela à 
criança e ao adolescente (CF, Art. 6a, c/c Art. 227, § 1°) constituem 
fatores, que, associados a um imperativo de solidariedade humana, 
desautorizam o deferimento do pedido ora formulado pelo Estado 
de Santa Catarina (fls. 02130). O acolhimento da postulação 
cautelar deduzida pelo Estado de Santa Catarina certamente 
conduziria a um desfecho trágico, pois impediria, ante a 
irreversibilidade da situação, que o ora requerido merecesse o 
tratamento inadiável a que tem direito e que se revela essencial à 
preservação de sua própria vida. Entre proteger a inviolabilidade do 
direito A vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 
assegurado pela própria Constituição da República (Art. 5 O ,  caput), 
ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 
interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 
configurado esse dilema - que razões de ordem ótico-jurídica 
impãem ao julgador uma só e possível opçao: o respeito 
indeclinável à vida. Por tal motivo, indefiro o pedido formulado pelo 
Estado de Santa Catarina, pois a decisão proferida pela 
Magistratura catarinense - longe de caracterizar ameaça à ordem 
pública e administrativa local, como pretende o Governo estadual 
(fls. 29) - traduz, no caso em análise, um gesto digno de reverente 
e solidário apreço à vida de um menor, que, pertencente a familia 
pobre, não dispõe de condições para custear as despesas do único 
tratamento médico-hospitalar capaz de salvá-lo de morte inevitável 
(fls. 76). Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 1997. Ministro 
CELSO DE MELLO. Vice-presidente, no exercicio da Presidência 
(RISTF, Aft. 37, inc., I ) . ~ ~ ~  

A partir deste julgado o Supremo Tribunal Federal firmou a sua posiç%o em 

reconhecer ao mínimo existencial a saúde o direito subjetivo as prestações estatais 

necessárias a manutenção ou restabelecimento do estado de sanidade, levando a 

condenação do Estado a fornecer medicamentos ou proporcionar a realização de 

Consolidando e alicerçando o entendimento, transcrevemos parte do 

seguinte julgado: 

0 direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 
Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

242 STF - Pet. N. 1246 MC/SC - Relator Min. Celso de Mello - j. 31/01/1997 - DJ 06/03/1997. 
243 STF - RE n. 195.186-RS, Relator Min. Ilmar Galvaio; RE n. 195.192-RS, Relator Min. Marco 
Aurelio; RE n. 198.263-RS, Relator Min. Sydnei Sanches; RE n. 237.367-RS, Relator Min. Mauricio 
Corréa; RE 242.859-RS, Relator Min. Ilmar Galvaio; RE n. 246.242-RS, Relator Mln. Néri da Silveira; 
RE n. 279.519-RS, Relator Min. Nelson Jobim; RE n. 273.834-RS (AgRg), Relator Min. Celso de 
Mello; STA n. 36/CE, Relator Min. Nelson Jobim. 



constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e 
implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a 
garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário a assistência 
farmacêutica e médico-hospitalar. 
O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 
que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, 
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da 
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao 
problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por 
censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. 
. . . 
O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de 
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá 
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República 
(arts. 5O, "caput", e 196) e representa, na concreçao do seu alcance, 
um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das 
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a 
na0 ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial 
dignidade.244 

No mesmo sentido: 

Fornecimento de medicamentos a paciente hipossuficiente. 
Obrigação do Estado. Paciente carente de recursos indispensáveis à 
aquisição dos medicamentos de que necessita. Obrigação do Estado 
em fornecê-los. 

Atualmente, os demais tribunais pátrios seguem o entendimento do direito 21 

saúde como um direito subjetivo. 

No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o então Desembargador 

Ricardo Lewandowski, atualmente Ministro do Supremo Tribunal Federal relatou o 

seguinte julgado: 

. . .  depois, anota-se que a saúde, de um lado, constitui direito 
publico subjetivo do cidadão e, de outro, dever do Estado (CF, 
artigo 196). Nessa linha de entendimento, afigura-se inaceitável a 
ereção por parte da Administração, de obstáculos ao fornecimento 
de medicação considerada indispensável à sobrevivência da 
agravada, sob os repisados argumentos da repartição de 
competências, da falta de numerário ou da necessidade de pré- 
fixação de verbas para o atendimento dos serviços da saúde. 
. . .  

Este Relator, por sua vez, em casos semelhantes, já assinalou que 
a recusa em fornecer medicamento a paciente enfermo, com 

244 STF - RE n 393.175AgRlRS - Relator Min. Celso de Mello - j. 2811 012006 - DJ 1211 212006 
245 STF - Al 604.949-AgR - Relatar Min. Eros Grau - j. 2411012006 - DJ de 2411 1/06. 



fundamento em argumentos de natureza puramente formal, 
constitui ato desarrazoado e, portanto, contrário à lei, passível, pois, 
de anulação por parte do Judiciário, ainda mais porque a saúde 
constitui um direito público subjetivo do cidadão e, em 
contrapartida, um dever do Estado, a teor do art. 196 da Carta 
~ a g n a . ~ ~ ~  

O Superior Tribunal de Justiça: 

SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE 
PORTADOR DO V~RUS MIV. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. 
DEVER DO ESTADO. 
1. Ação ordinária objetivando a condenaçao do Estado do Rio 
Grande do Sul e do Municipio de Porto Alegre ao fornecimento 
gratuito de medicamento não registrado no Brasil, mas que consta 
de receituário médico, necessário ao tratamento do paciente 
portador do vírus HIV. 
2. O Sistema único de Saúde - SUS visa a integralidade da 
assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender 
aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de 
modo que, restando comprovado o acometimento do individuo ou 
de um grupo por determinada moléstia, necessitando de 
determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, 
de modo a atender ao principio maior, que é a garantia à vida digna. 
3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua 
pretensão, posto legitima e constitucionalmente garantida, uma vez 
assegurado o direito à saúde e, em última instancia, à vida. A 
saúde, como de sabença, 6 direito de todos e dever do ~ s t a d o . ~ ~ '  

DIREITO A SAÚDE. 1. Consoante expressa determinação 
constitucional, é dever do Estado garantir, mediante a implantação 
de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à 
saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua 
promoção, proteção e recuperação (CFl88, art. 196).2. O não 
preenchimento de mera formalidade - no caso, inclusa0 de 
medicamento em lista prévia - não pode, por si só, obstaculizar o 
fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia 
gravíssima, se comprovada a respectiva necessidade e receitada, 
aquela, por medico para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 
3. Concedida tutela antecipada no sentido de, considerando a 
gravidade da doença enfocada, impor, ao Estado, apenas o 
cumprimento de obrigação que a própria Constituição Federal lhe 
reserva, não se evidencia plausível a alegação de que o 
cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos 
serviços 
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Como se pôde observar, o Estado (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) é obrigado a assegurar as pessoas desprovidas de recursos financeiros 

o acesso a medicação e ao tratamento médico necessário a cura, controle ou 

mesmo abrandamento de suas enfermidades, sobretudo as mais graves. 

A Constituição Federal dita que há uma exigibilidade premente da atuação 

estatal no sentido de assegurar o direito Si saúde do cidad%o, alicerçado no direito 

à vida. Caso não haja dessa forma, estará ferindo os ditames prescritos na Lei 

Maior, permitindo ao necessitado, seja ele um indivíduo ou mesmo a coletividade, 

o requerimento a um provimento jurisdicional urgente para que possa pleitear a 

proteção do bem maior do ser humano em face da omissão administrativa. 

Portanto, o Poder Judiciário, também na qualidade de destinatário da ordem 

constitucional, é competente em fazer valer a supremacia Constitucional. 

Com essa postura, ao decidir pela atribuição de máxima eficácia e 

aplicabilidade imediata ao direito fundamental Si saúde, o Poder Judiciário faz valer 

a força normativa expressa no artigo 6" e no artigo 196 da Constituição Federal. 

Por isso o Poder Judiciário se mostra, a cada dia, nClo a melhor, mas a única 

forma de que todos nós, cidadãos, temos de compelir o Estado para que atue de 

forma satisfatória na concretização dos direitos fundamentais sociais, em especial, 

ao mínimo existencial Si saúde. 



Os direitos fundamentais. são imprescindíveis a todos os seres humanos, 

indistintamente. Somente com os direitos fundamentais é que o homem pode ter 

resguardado a sua liberdade, as suas necessidades e a sua preservação. A 

liberdade está amparada pelos direitos fundamentais de primeira dimensão, as 

necessidades são tuteladas pelos direitos fundamentais de segunda dimensão e no 

que tange a preservação, aos direitos fundamentais de terceira e quarta 

dimensões. 

Por serem indispensáveis Ci condição humana e ao convívio social, as 

dimensões dos direitos fundamentais devem ser interpretadas sistematicamente, 

pois uma dimensão não sucede à outra, mas sim se complementam, possuindo um 

fenômeno cumulativo. 

Ou seja, as dimensões dos direitos fundamentais não devem ser estudadas 

separadamente, mas em conjunto, analisando suas evoluções e perscrutando seus 

objetivos. 

Assim, analisando cada uma das dimensões e as cotejando com o cotidiano 

da sociedade brasileira, destacamos que os direitos mais escassos, que 

apresentam maior carência e, por conseguinte, que mais necessitam do amparo 

estatal são os direitos de segunda dimensão, ou seja, os direitos fundamentais 

sociais. 

Os direitos fundamentais sociais exigem que o Estado atue de forma a 

minorar os problemas sociais, propiciando a melhoria de condições de vida aos 

hipossuficientes, realizando a igualização de situações sociais desiguais. 

Seguindo esses preceitos, acompanhando a positivação na cultura 

constitucional contemporânea e aperfeiçoando as constituições que vigoraram no 

Brasil, a Constituição Federal de 1988 estatui que OS direitos fundamentais sociais 

são marcados pelo compromisso com a dignidade da pessoa humana e com a 



igualdade, propiciando, dessa forma, o direito ao bem-estar social. 

Dentre esses direitos, o Poder Constituinte Originário atribuiu a saúde um 

alto grau de importância, prescrevendo um tratamento mais detalhado (artigo 6" e 

nos artigos 196 a 200), revelando como o Estado deve agir frente às necessidades 

e os anseios dos cidadãos. 

Por isso o direito fundamental social a saúde apresenta indubitável 

correlação com a preservação da dignidade da pessoa humana e com a concreção 

da igualdade. E são nestes princípios que se encontram a noção do mínimo 

existencial. 

Para que os seres humanos tenham uma vida digna e em condiçbes de 

igualdade, mister que o Estado assegure a satisfação de valores mínimos de 

existência. Valores mínimos estes que estão prescritos no artigo 6" da Constituição 

Federal. 

Os direitos estabelecidos no artigo 6" da Carta Política são as condições 

básicas, mínimas para a existência, correspondendo a uma fraçáo nuclear da 

dignidade da pessoa humana e da igualdade. Dentre os valores, os direitos que 

são mínimos para a existência, destacamos novamente a saúde. 

O direito a saúde está interligado ao direito a vida. Assim, vida e saúde 

estão em um mesmo patamar e configuram, sem quaisquer dúvidas, um dever do 

Estado na implementação por melhores condições de vida e de salubridade. 

Imperioso mencionar que a saúde não significa apenas e tão-somente a 

ausência de doenças, mas também a integração social do homem, garantindo o 

seu bem-estar físico, mental e social. 

Por conseguinte, a saúde configura um mínimo existencial, de forma a ser 

c~ncretizado e implementado pelo Estado, gerando a todos uma vida com 

dignidade e em condições de igualdade. 



Nesta linha de entendimento, o argumento de que a escassez de recursos 

financeiros, denominado de reserva do possível, configura um óbice à efetivação 

do mínimo existencial a saúde e não deve ser acolhida. 

Ora, ante aos numerosos déficits do mínimo existencial a saúde, o Estado 

não pode ficar inerte sob a escusa de ausência de recursos financeiros. Ao 

contrário, deve agir de forma positiva, tomando medidas que visam à satisfaç3o 

das necessidades dos cidadãos. 

Esse agir de forma positiva se dá através das políticas públicas. 

Políticas públicas que correspondem no conjunto de ações governamentais 

direcionadas a intervenção do domínio social, por meio das quais são traçadas as 

metas a serem implementadas pelo Estado, sobretudo na afirmação dos mínimos 

existenciais disciplinados no artigo 6' Constituição Federal. 

Mas para que as políticas públicas sejam verdadeiramente efetivadas, alem 

de serem orientadas pelos preceitos atinentes aos mínimos existenciais, devem 

igualmente ser pautadas pelos princípios da eficiência administrativa e da vedação 

ao retrocesso social. 

Destarte, ainda, os dogmas da discricionariedade e da separação dos 

poderes não devem ser vistos como óbices a máxima efetividade dos direitos que 

correspondem ao padrão mínimo de existência. 

Outro ponto a ser destacado é o de que, para uma maior amplitude, as 

políticas públicas necessitam, ainda, de um maior rigorismo no controle judicial. 

Com isso, tanto a atividade administrativa discricionária, quanto o controle 

judicial devem se pautar pelos preceitos constitucionais como forma de viabilizar a 

concretização das políticas públicas, buscando uma sociedade justa e igualitária, 

sem que isso implique qualquer violação a separação dos poderes ou mesmo 

desvirtuamento das atividades desempenhadas por cada um dos Poderes da 

União, em especial, o Executivo e o Judiciário. 



Tendo a saúde inquestionável importância na preservação da dignidade 

humana, não se cogita vida digna se não assegurado a pessoa o acesso aos 

préstimos existentes e viáveis na luta por sua saúde. 

Caso o Estado não aja de forma satisfatória em assegurar a saúde aos 

cidadãos, estará ferindo amplamente 0s ditames constitucionais. Diante da inércia 

estatal, os cidadãos, seja individual ou coletivamente, têm o ônus de pleitear 

judicialmente o acesso a medicação e ao tratamento médico necessário a cura, ao 

controle ou mesmo ao abrandamento de suas enfermidades, sobretudo as mais 

graves. 

Portanto, o Poder Judiciário tem plena competência para fazer valer a 

supremacia Constitucional, atribuindo a máxima eficacia e aplicabilidade imediata 

ao minimo existencial a saúde. 

Logo, como já elucidado, o recurso ao Poder Judiciário se mostra, a cada 

dia, não a melhor, mas a única forma de que todos nós, cidadãos, temos de 

compelir o Estado para que atue de forma satisfatória na afirmação do mínimo vital 

a saúde. 
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