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Apresentação 

O II Simpósio Internacional do UNIFIEO é um evento anual, destinado 
a estudantes, pesquisadores e profissionais atuantes ou interessados 
em Direitos Fundamentais, nos seus mais variados aspectos.

O tema desta edição é “Direitos Sociais no Brasil e na Argentina: 
positivação constitucional e concretização“. No evento foram discutidos 
os principais avanços e desafios para a concretização destes direitos 
no Brasil e na Argentina.

Patrocinaram a realização do evento, além do UNIFIEO, a Associación 
Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social e o 
Escritório de Advocacia Doimingos Sávio Zainaghi.

O Simpósio foi organizado pelo Mestrado em Direitos Fundamentais do 
Centro Universitário FIEO, com a finalidade de proporcionar reflexões 
críticas acerca da produção científica e publicação dos conhecimentos 
obtidos por pesquisas na área dos Direitos sociais, bem como a 
integração de pesquisadores nacionais e estrangeiros, docentes, 
discentes e profissionais da área e áreas afins, proporcionando o 
intercâmbio de conhecimentos, discussão e reflexão.

O Mestrado em Direito do UNIFIEO tem como meta prioritária ampliar 
a internacionalização de suas atividades, o que vem sendo em parte 
alcançado pelos Simpósios Internacionais. Nesta edição contamos 
com a presença do renomado docente Professor  Doutor Hugo Roberto 
Mansueti, da Universidad Católica Argentina, que nos contemplou com 
a sua experiência, inclusive como Vicepresidente Internacional 1° de 
la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social. 

Este evento contemplou uma diversidade de temas inter-relacionados, 
que foram apresentados e discutidos em conferências, comunicações 
orais, intercâmbio entre pesquisadores e apresentações de painéis, 
com convidados de renome nacional e internacional.

Participaram deste evento, por intermédio de representantes dos 
PPGDs que integrararm os vários painéis,  instituições paulistas 
universitárias conveniadas: FGV, FMU, FADUSP, ITE, UNIFIEO, 
UNIMES, UNISANTOS,  UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 
MACKENZIE e representantes de outras instituições nacionais como 
a PUC/SP e a Universidade Federal de Sergipe.

O evento realizou-se no Anfiteatro Professor Luiz Carlos de Azevedo 
Filho, no campus da Vila Yara, no dia 22 de junho de 2012, das .h30 
às 18h30 e foi desenvolvido em dois Painéis, com  palestrantes 
e  expositores. Além do Professor Doutor Hugo Mansueti, já citado 
acima, participaraam como representantes do UNIFIEO: Domingos 
Sávio Zainaghi, docente do Mestrado e ex-presidente da Associación 
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Iberoamerica também patrocinadora do evento, palestrante e Márcia 
Cristina Alvim, Margareth Anne Leister, Luís Rodolfo de Souza Dantas 
a Anna Candida da Cunha Ferraz Integraram, ainda, os Painéis: 
Antonio Rodrigues de Fretias Junior (USP/SP), Clarice Seixas Duarte 
(Universidade Mackenzie), José Reinaldo de Lima Lopes (FGV), 
Luciana Aboim M. Gonçalves (Universidade Federal de Sergipe), Maria 
Garcia e Wagner Balera (PUC/SP) .

Apresentaram trabalhos para discussão, em sessão plenária, nossos 
alunos regulares e egressos, pós-graduandos e docentes de outras 
quatro instituições paulistas.

Entre os 53 presentes destacam-se 18 (dezoito) externos à Instituição, 
18 mestrandos e docentes do Mestrado do UNIFIEO e 9 egressos, 
além de docentes e acadêmicos da Graduação do UNIFIEO.

A Programação completa do Simpósio consta ao final deste livro.

O evento revestiu-se de grande sucesso, atingindo os objetivos visados.

Anna Candida da Cunha Ferraz
Margareth Anne Leister
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8Hugo Roberto Mansueti

La discriminación en el despido y la reparación del daño en el contexto de 
los derechos humanos fundamentales.

1. Aproximación al tema.

Que el derecho se transforma, es una realidad que podemos 
advertir a diario. La sociedad humana aprende de errores y va 
elaborando nuevas formas de reparación y remedio, a injusticias 
que van emergiendo de las relaciones sociales, sea a través de 
los operadores del derecho, los medios de difusión o de los modos 
habituales de impulsos que recibe el derecho social, con las huelgas 
y protestas (1).

El derecho del trabajo participa de dicha transformación. En los 
últimos años ella se advierte con la integración entre ese ordenamiento 
especial y el contexto mayor de los derechos humanos fundamentales. 
La integración se evidencia, cuando las reglas de convivencia que rigen 
las relaciones humanas en general, son recibidas por el ordenamiento 
de las relaciones laborales, que también son, ante todo, relaciones 
humanas.

La llamada autonomía del derecho del trabajo se ha visto 
alterada, de ese modo, con la recepción de institutos y mecanismos de 
reparación, inicialmente adoptados para ordenar una sana convivencia 
social y que de a poco, se han venido a anclar en este derecho especial, 
como nuevos paradigmas que irán a encauzar el marco jurídico de las 
relaciones productivas.

No es que el derecho del trabajo en algún momento hubiera 
permitido o tolerado figuras tales como las de la violencia en las 
relaciones laborales, los casos de hostigamiento en sus variadas 
formas o la discriminación. Ocurre que sus reglas tradicionales de 
reparación, se han visto superadas, mejoradas o integradas con 
nuevas figuras adoptadas a partir del derecho común.

La discriminación en el despido y la 
reparación del daño en el contexto de los 
derechos humanos fundamentales.

Hugo Roberto Mansueti
Profesor ordinario titular de derecho del trabajo y la 
seguridad social y director de cursos de posgrado en 
derecho del trabajo, Universidad Católica Argentina. 

1 Ya lo sostenía Couture, cuando en su conocido Decálogo, insertó “estudia” 
como primer mandamiento del abogado, aclarando que El derecho se 
transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco 
menos abogado.
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La discriminación en el despido y la reparación del daño en el contexto de 
los derechos humanos fundamentales.

De este modo, el derecho del trabajo así integrado y que está 
emergiendo, reafirma su condición de derecho mínimo (2). 

En la Argentina, el derecho del trabajo se ha ido transformando, 
con la recepción de mecanismos propios de reparación de los 
derechos humanos en general, tales como el derecho del trabajador 
a ser reparado por el daño moral adicional (restringido por el propio 
derecho civil a las relaciones contractuales y más bien propio de las 
extracontractuales), el reordenamiento de los poderes del empleador 
en el sentido que deben preservar los derechos a la intimidad del 
trabajador, el respeto de su dignidad como persona humana en 
el contexto de la relación de empleo, entre otros. A su vez, en los 
últimos años la transformación más emblemática se ha dado con la 
recepción, en el contexto de la relación de empleo, de los mecanismos 
antidiscriminatorios previstos por la ley 23.592 sobre Penalización de 
Actos Discriminatorios, publicada en Boletín Oficial argentino del 5 de 
setiembre de 1988.

La discriminación constituye una patología propia de las relaciones 
humanas, en cualquiera de sus terrenos y no necesariamente en el 
ámbito del empleo. Las normas destinadas a combatir este flagelo, 
regulan el instituto en esa esfera de generalidad y el tránsito de sus 
mecanismos reparadores hacia el particularismo del derecho del 
trabajo, constituyó una transformación propia de nuestra disciplina en 
los últimos años.

El tránsito no ha sido pacífico. En la plataforma crítica del despido, 
era necesario tomar partido acerca del orden de prelación que debía 
asignarse a dos derechos humanos que son fundamentales para 
nuestra cultura occidental y están dados por la libertad de contratación 
(primera generación) y el derecho “al” trabajo (segunda generación), 
ello en este aspecto humanizado de las relaciones laborales, como es 
el de la discriminación. 

Toda persona víctima de un acto discriminatorio, merece una 
respuesta por el ordenamiento jurídico, la cual debiera estar dada 
por la reparación del daño. A su vez, este daño debe ser reparado, 
como principio, volviendo las cosas al estado anterior, que es el criterio 
general, tradicionalmente conocido como reparación in natura. Cuando 
no es posible, la reparación adopta la forma indemnizatoria, esto 
es, un valor en dinero, representativo del daño sufrido por parte del 
damnificado, tanto sea en sus bienes (daño patrimonial) o en aquello 
que la persona es (daño moral).

2 Ver nuestros “Acoso sexual en las relaciones laborales” y “Daño moral en las 
relaciones laborales”, ambos publicados en el T° 2003 de T. y S.S., pags. 8 y 
209 respectivamente; también El “mobbing” y el derecho, en El Dial, edición 
especial electrónica del 26/04/2006 y Discriminación laboral e integración 
normativa (comentario al fallo “Greppi”, en Microjuris.com).-
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La discriminación en el despido y la reparación del daño en el contexto de 
los derechos humanos fundamentales.

A su vez, en el terreno de las relaciones laborales, el ejercicio 
de los llamados poderes o facultades de organización y dirección 
se encuentran por lo general limitados a los aspectos funcionales, 
razonablemente justificados en las exigencias de la producción y sin 
perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y 
patrimoniales del trabajador (3). 

Estas pautas generales que limitan el accionar de los poderes de 
dirección del empleador, se complementan con otras dos específicas 
que tienen que ver con el tópico en tratamiento y están dadas por su 
obligación de otorgar “trato igualitario” a sus empleados y conservar 
los empleos de estos últimos, o bien evitar los despidos sin motivo.

Por lo pronto, dado el carácter tradicionalmente bilateral de la 
relación de empleo, todo despido que no se encuentre fundado en 
incumplimientos graves (4) representa una ruptura contractual, a través 
de la cual una persona ejerce su libertad de contratación y decide 
poner fin a la relación.

Sin embargo, las disparidades del caso, según se trate del ejercicio 
de esta libertad por parte del trabajador o del empleador, son evidentes 
y así lo ha hecho notar la Organización Internacional del Trabajo (OIT): 
la rescisión del contrato por el trabajador – es decir, el ejercicio de su 
derecho fundamental de preservar la libertad de trabajo – constituye, 
las más de las veces, un contratiempo para el empleador, mientras 
que la rescisión del contrato de trabajo por iniciativa del empleador 
pudiera precipitar al trabajador y su familia en la inseguridad y en la 
pobreza, sobre todo en períodos de desempleo generalizado (5).

De allí que el Convenio N° 158 de la OIT Sobre la terminación 
de la relación de trabajo (6) tienda a equiparar estas disparidades, 
mediante un control al ejercicio de esta facultad del empleador a 
despedir y que irá a impactar en el derecho al trabajo del destinatario 
de dicha decisión. Este último, como consecuencia del ejercicio de 
aquella facultad o poder del empleador, se verá privado de su derecho 
a trabajar, “a tener la oportunidad de ganarse la vida, mediante un 
trabajo libremente escogido o aceptado” (7).

3 Arts. 64 y 65 LCT. 
4 El incumplimiento grave o “injuria”, que por su gravedad no consiente la 

continuidad del contrato, es causal legítima para su terminación por el 
derecho argentino, ya sea por despido directo y con causa, decidido por el 
empleador cuando se trata de incumplimiento provocado por el trabajador o 
bien de despido indirecto, cuando es decidido por el trabajador y con motivo 
del incumplimiento del empleador (arts. 242 y 246 LCT).

5 OIT, Protección contra el despido injustificado; Conferencia Internacional del 
Trabajo, 82ª Reunión, 1995; Informe III (Parte 4B); Oficina Internacional del 
Trabajo, Ginebra, Suiza; pág. 1.

6 68° Conferencia, 22 de junio de 1982. 
7 Art. 6.1. del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESyC – ONU), art. 75 inc. 22 C.N. 
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La discriminación en el despido y la reparación del daño en el contexto de 
los derechos humanos fundamentales.

Es que como lo describen Antonio Baylos Grau y Joaquín Pérez 
Rey, “el despido, tiene que contemplarse como un acto de fuerza, 
un fenómeno de violencia inserto en los itinerarios de la autoridad 
empresarial. En tanto que fenómeno de empresa, más allá de su forma 
jurídica y de su engarce en el mecanismo regulativo de las relaciones 
de trabajo entre el momento contractual y el organizativo, es ante todo 
un acto de violencia del poder privado que se expresa como tal. La 
empresa, a través de la privación del trabajo a una persona, procede 
a expulsarla de una esfera social y culturalmente decisiva, es decir 
de una situación compleja en la que a través del trabajo ésta obtiene 
derechos de integración y de participación en la sociedad, en la cultura, 
en la educación y en la familia. Crea una persona sin cualidad social, 
porque la cualidad de la misma y los referentes que le dan seguridad 
en su vida social, dependen del trabajo” (8). 

Justo López agrupaba a los sistemas de protección contra el 
despido arbitrario en tres categorías: 1) de validez e ilicitud, 2) de 
ineficacia y 3) de propuesta de despido. 

Por la primera, el ordenamiento jurídico reconoce la validez del 
despido arbitrario, pero lo considera un acto ilícito y lo sanciona, por 
ejemplo, con el pago de una indemnización al trabajador despedido. 
La validez, tiene que ver con la efectividad de la medida. Una vez 
adoptada por el empleador, es válida para terminar la relación. Se trata 
de un hecho ilícito, sancionado por el ordenamiento jurídico con el 
pago de una indemnización, por lo general tarifada, esto es, con un 
“precio” fijado entre las variables de antigüedad en el empleo y salario. 
Este es el sistema general adoptado por el ordenamiento jurídico 
laboral argentino para el empleo privado y al que algunos califican de 
estabilidad relativa impropia. 

En la categoría referida a la ineficacia, la voluntad arbitraria del 
empleador de despedir al trabajador no podría lograr su propósito pues 
nunca se traduciría en un acto disolutorio de la relación de trabajo. 
Esa medida, como tal, es nula y puede ser revisada judicialmente, 
condenando al empleador a reincorporar al trabajador. Es el sistema 
que algunos autores llaman de estabilidad “propia” y en la Argentina 
rige en los casos donde la validez del despido depende de un proceso 
previo que debe llevar adelante el empleador (sumario administrativo 
con control judicial posterior, en los casos del empleo público o proceso 
judicial de desafuero, cuando se trata de representantes sindicales).

8 BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín, El despido o la violencia 
del poder privado; con prólogo de Umberto Romagnoli; 2° edición, editorial 
Trotta, Madrid 2009 pág. 44.
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La discriminación en el despido y la reparación del daño en el contexto de 
los derechos humanos fundamentales.

Por último, en el sistema de propuesta de despido, la derogación 
de la norma individual que originó la relación de trabajo y la 
consiguiente extinción de ésta son resultado de un acto complejo en el 
cual el empleador participa con su “iniciativa”, pero no puede ponerlo 
por sí mismo, sino que queda subordinado a una instancia superior, 
sea ésta judicial, administrativa o interprofesional (9). Es el mecanismo 
empleado por los países que han ratificado el Convenio N° 158 de la 
OIT y cuyo art. 10, prevé como resultado del control a la medida, la 
posibilidad que ella no sea admitida, ordenándose la readmisión del 
trabajador.

En el derecho argentino, donde no se ha ratificado el Convenio 
N° 158 de la OIT, la transformación apuntada se ha dado a partir 
de un sistema de validez e ilicitud (estabilidad impropia), mediante 
la incorporación de mecanismos de control propios de los derechos 
humanos (anulación del acto discriminatorio) y que producen como 
resultado, un efecto similar al previsto por el Convenio 158 de la 
OIT para los despidos injustificados, esto es, la reincorporación del 
trabajador discriminado por el despido y que así lo requiere.

Nos ocuparemos de la temática propuesta, a partir de algunas 
reflexiones sobre el sustento propio del derecho a la indiscriminación 
(o a no ser discriminado) que es la igualdad jurídica, seguiremos 
con la discriminación en el derecho internacional y, finalmente, 
las herramientas utilizadas sobre tal base en el derecho argentino 
que han permitido, como efecto de la señalada transformación, la 
reincorporación del trabajador discriminado con el despido.

2.- Igualdad en la dignidad. 

En términos generales, toda persona es considerada igual ante 
la ley. La igualdad es una ficción utilizada por la legislación, para medir 
los términos de su alcance. Las personas no son iguales entre sí, por el 
contrario, son natural y saludablemente diferentes. Cada ser humano, 
solo es igual a sí mismo (principio o regla de identidad), no es igual a 
los demás. En todo caso, tendrá un atributo constitutivo que lo iguala a 
los demás, pero no deja de ser diferente a ellos y, a su vez, ellos entre 
sí. 

9 LOPEZ, Justo; Despido arbitrario y estabilidad, L.T. XXI, págs. 289 y ss.; 
citado por Zas, Oscar, en El despido discriminatorio, DT 2007, pág. 950.
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La discriminación en el despido y la reparación del daño en el contexto de 
los derechos humanos fundamentales.

La sociedad, es un conjunto de personas diferentes, que conviven 
con su diversidad. Ella en su conjunto, se apoya en la realidad de la 
desigualdad del ser humano y construye, sobre tal base desigual 
y diferente, una unidad virtuosa. La sociedad, es una Conspiratio 
plurium in unum, al decir de San Agustín, una confluencia intentada 
de varias realidades diferentes, encaminadas hacia un efecto único y 
que regresa al ser humano, ya desde un punto de vista aristotélico y 
tomista, proveyéndole los medios necesarios para su perfección, para 
que pueda actualizar todas sus potencias. En ello radica la virtud de 
la sociedad, como sociedad perfecta. En preservar la dignidad del ser 
humano y posibilitarle su perfección.

Como decía Maritain, no estoy pensando en una igualdad 
aritmética, que excluya toda diferencia y toda desigualdad, que 
reduciría a todas las personas humanas al mismo nivel. Pienso en el 
progreso de cada uno de nosotros de la conciencia de nuestra igualdad 
fundamental y de nuestra comunión en la naturaleza humana; y pienso 
también en el progreso de esa igualdad de proporción que realiza la 
justicia, al tratar a cada hombre según lo que le es debido y ante todo, 
a cada hombre como hombre (10).

La desigualdad, como componente intrínseco de la sociedad, 
viene ya desde la fórmula social primaria y natural que es la familia. 
Ella solo puede ser naturalmente construida, sobre la base de la 
diversidad del hombre con la mujer, unidos en matrimonio, que viene 
de mater o “madre”. La diversidad, de este modo, se transforma en una 
virtud, cual es la procreación de nuestra especie. No es concebible una 
madre en un ser humano que no sea mujer, como tampoco una madre 
sin un padre que sea un ser humano varón. Es decir, la diversidad en 
la sociedad, parte ya desde su núcleo principal y primario que es la 
familia. Si todos fuéramos iguales, no existiría ni familia, ni sociedad. 

La diversidad se traslada luego a las demás relaciones sociales y 
es recibida por el ordenamiento jurídico, muchas veces como estándar 
moderador en la aplicación de la ley, que tampoco es igual para todos, 
porque sería injusto. No hay peor injusticia, que tratar por igual a los 
desiguales. Las normas laborales, no tendrían sentido en un contexto de 
igualdad. Como los trabajadores no son iguales que sus empleadores, 
la ley procura corregir esas desigualdades naturales, equiparando la 
condición del más débil a la del más poderoso.

10 MARITAIN, Jacques. Los derechos del hombre y la ley natural: Cristianismo 
y democracia, Ediciones Palabra, Madrid 2001; pág. 38



14Hugo Roberto Mansueti

La discriminación en el despido y la reparación del daño en el contexto de 
los derechos humanos fundamentales.

Para la ley, esa igualdad se expresa de dos maneras, la primera 
como sustento para el reconocimiento de derechos y establecimiento 
de deberes de las personas, incluidos los llamados derechos 
fundamentales y los deberes políticos o impositivos. En segundo 
término, por el modo de ejercer esos derechos y deberes: la igualdad 
de los hombres (y de las mujeres) requiere el reconocimiento de ciertas 
potestades naturales, que son los derechos humanos,  pero, por otra 
parte, es la que potencia la aplicación igualitaria de esos derechos al 
momento de ejercerlos (11).

Procuraremos ilustrar este punto.

El sustento material de todos los derechos, es la dignidad del ser 
humano. La dignidad, por lo tanto, es aquello que iguala a unos, en su 
relación con los otros. Digno es lo que tiene valor en sí mismo y por sí 
mismo (12). 

Como bien apuntaba Sacheri, la dignidad de la persona humana 
tiene tres consecuencias fundamentales respecto del orden social. 
La primera es que la sociedad política se ordena a la perfección de 
las personas: La ciudad existe para el hombre, no el hombre para 
la ciudad (13). La segunda, consiste en que la humanidad, hace a 
la persona humana sujeto de derechos: en toda convivencia bien 
organizada y fecunda, hay que colocar como fundamento el principio 
de que todo ser humano es ‘persona’, es decir, una naturaleza dotada 
de inteligencia y de voluntad libre y que por lo tanto de esa misma 
naturaleza nacen directamente al mismo tiempo derechos y deberes 
que, al ser universales e inviolables, son también absolutamente 
inalienables (14). Por último, toda recta concepción del bien común 
político requiere concebir al ser humano como agente activo de la 
vida social: el hombre en cuanto tal, lejos de ser tenido como objeto y 
elemento pasivo, debe por el contrario ser considerado como sujeto, 
fundamento y fin de la vida social (15) (16).

Por lo tanto, todo ser humano es igual, en lo que hace a su 
dignidad y libertad. Y ello vale, tanto al momento del reconocimiento de 
los derechos y los deberes, como en el momento de ser ejercidos los 
primeros o por las consecuencias derivadas del incumplimiento de los 
segundos. No hay seres humanos más dignos que otros. El elemento 
igualador de la condición humana, es su dignidad.

11 RODRÍGUEZ Mancini, Jorge, Derechos fundamentales y relaciones 
laborales; editorial Astrea, Bs. As. 2004, pág. 34.

12 El hombre logra esta dignidad (humana) cuando, liberado totalmente de la 
cautividad de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien y se 
procura medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzo creativo. Vaticano 
II, Gaudium et Spes, N° 67. 

13 Pío XI, Divini Redemptoris. 
14 Juan XXIII, Pacem in Terris, N° 6. 
15 Pío XII, Alocución del 24/12/1944. 
16 SACHERI, Carlos A., El orden natural; Publicaciones del Instituto de 

Promoción Social Argentina, Buenos Aires 1975, pág. 33. 
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Tanto la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptan el criterio 
de vincular el estándar de igualdad, como base de los derechos 
y deberes de la persona, a la condición dignidad del ser humano. 
Así, el primero de dichos instrumentos, alude a ambos conceptos 
del siguiente modo: Todos los hombres nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos; el segundo: la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y 
de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana y el tercero: la libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos 
los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e 
inalienables.

Para la Constitución argentina, toda persona debe ser 
considerada igual ante sus semejantes (art. 16 de la CN), también en 
su relación con los poderes del estado, particularmente en lo referido 
a las obligaciones tributarias (arts. 16 y 75 inc. 2 CN), en el ejercicio de 
sus derechos y deberes políticos (art. 37 CN) y como destinatario de 
las políticas públicas (art. 75 incs. 19 y 23). 

El derecho a la igualdad hasta aquí, posee un carácter del tipo 
erga omnes, esto es, con sujeto pasivo indeterminado. Ese sujeto 
pasivo pasa a quedar determinado en la figura del empleador, cuando 
el art. 14 bis reconoce el derecho del trabajador a igual remuneración 
por igual tarea. Pero este reconocimiento, es adecuadamente 
complementado con el sustento natural de la igualdad, que está dado 
por las condiciones dignas y equitativas de trabajo.

Es que en el trabajo humano, en el contexto de la relación que 
vincula a los obreros con sus patronos, encuentra su clave filosófica 
en que es un contrato “antrópico”. Como bien lo explica Gialdino, la 
“antropía” de un contrato, en esta perspectiva, consiste en la forma 
como la dignidad humana interviene en la esencia del mismo, y en 
la influencia que ella ejerce, de consiguiente, sobre el régimen de 
derecho de las relaciones entre las partes. Y, en dicho contrato laboral, 
la prestación de uno de los celebrantes está constituida por la “actividad 
humana, inseparable e indivisible” de la persona del hombre, y, por 
tanto, de su dignidad (17).

La igualdad, vista de este modo, como derecho del trabajador a 
un trato igualitario, en algunos casos se equipara a la discriminación 
y generan confusión. Conviene separar la paja del trigo, sobre todo 
en el actual contexto de recepción por parte del derecho del trabajo 
argentino, de los mecanismos antidiscriminatorios diseñados por la ley 
23.592. 

17 GIALDINO, Rolando E., Dignidad, justicia social, principio de progresividad y 
núcleo duro interno. Aportes del derecho internacional de los derechos 
humanos al derecho del trabajo y al de la seguridad social. 
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En esta distinción, el lenguaje corriente no nos ayuda mucho. 
Ya que la palabra “discriminación”, al menos en su primera acepción, 
significa simplemente el acto de separar, distinguir, diferenciar una cosa 
de otra. Pero la distinción en el terreno jurídico, debe ser considerada, 
a partir del momento en que la “discriminación” ha sido identificada 
con una categoría de conductas reprochables, aún penalmente.

Carlos I. Massini advierte, que el efecto denostativo del término 
“discriminación”, aparece con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, en cuyo art. 7° establece que Todos tienen derecho a igual 
protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración 
y contra toda provocación a tal discriminación. Desde entonces, la 
palabra “discriminación” se comenzó a utilizar, casi con exclusividad, 
para describir la actitud de quien da un tratamiento desigual a una 
persona o grupo de personas motivado fundamentalmente por sus 
características personales o naturales. En particular, aparece en los 
diccionarios posteriores a la década de 1950, con referencia primordial 
a los fenómenos de discriminación racial en los Estados Unidos y 
Sudáfrica. El paso siguiente, fue la adopción por varios países, de 
“leyes antidiscriminatorias” (incluida nuestra 23.592), castigando la 
realización de este tipo de acciones.

Por ello propone dicho autor, que el término “discriminación”, en 
su sentido más estricto y en el ámbito jurídico, quede circunscripto a 
las distinciones y diferencias en el trato, por la condición humana que 
no tenga en cuenta la conducta actual o pasada, sino más bien su 
vinculación en categorías de personas o de grupos (18 ).

3.- La discriminación laboral en el derecho internacional.

La acción y efecto de discriminar, es definida por el Diccionario 
de la Real Academia Española como de separar, distinguir, diferenciar 
una cosa de otra; dar trato de inferioridad a una persona o colectividad 
por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.

En el ámbito de la O.I.T. la Declaración de la O.I.T. relativa a 
los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo (1998), ha 
incluido como “convenios fundamentales” que se vincula con esta 
temática, el N° 111 (19). A dicho Convenio se encuentra vinculada la 
Recomendación N° 111 (20). A su vez y dentro de la misma esfera de los 
“convenios fundamentales”, relacionado con la discriminación también 
se encuentra el Convenio N° 100 sobre la igualdad de remuneración 
(1951).

18 Massini Correas, Carlos I., Algunas precisiones semánticas sobre la noción 
jurídica de discriminación; en Revista El Derecho, T° 189, pág. 689. 

19 Relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, 42° Conferencia, 
25/06/1958, ratificado por Argentina mediante ley 17.677.

20 Sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación, 42° Conferencia, 
25/06/1958.
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Para la O.I.T. el término discriminación laboral, según la definición 
contenida en el art. 1° del Convenio N° 111 sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), comprende: “cualquier distinción, exclusión o 
preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 
política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo 
y la ocupación”. 

La enumeración de causales inserta en el Convenio es del tipo 
“abierta”, toda vez permite la inclusión de otras por parte de los Estados 
Miembros, previa consulta con las organizaciones representativas 
de empleadores y trabajadores (art. 1° inc. b.-), o sin seguir dicho 
procedimiento, en cumplimiento del deber a “formular y llevar a cabo 
una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las 
condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades 
y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar 
cualquier discriminación a este respecto” (art. 2°).

La O.I.T. ha considerado algunas de estas causales ya 
comprendidas en otros Convenios. Tal el caso de la opinión sindical 
(o afiliación sindical), implícitamente contenida en el Convenio N° 87, 
que reconoce como derecho de todos los trabajadores la libertad de 
afiliación; y expresamente contemplada, como causal de discriminación, 
en el art. 1° del Convenio N° 135 sobre los representantes de los 
trabajadores, el art. 1° del Convenio N° 98 sobre el derecho a la 
sindicación y negociación colectiva y el art. 4°, párrafo 2°, del Convenio 
N° 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública (21). 
Del mismo modo, la condición familiar, ha sido objeto de tratamiento 
específico por parte de la O.I.T. en el Convenio N° 156 sobre los 
trabajadores (de uno y otro sexo) con responsabilidades familiares.

Como criterio de interpretación, cobran virtualidad los elementos 
contenidos en la definición de discriminación, aprobados por la O.I.T. 
(22). Luego de aclarar que la definición del art. 1° del Convenio 111 
tiene carácter meramente descriptivo, considera comprendidos en ella 
los siguientes tres elementos:

√ un elemento de hecho (la existencia de una distinción, exclusión 
o preferencia originadas en un acto o en una omisión) que constituye 
la diferencia de trato;

√ un motivo determinante de la diferencia de trato, y

√ el resultado objetivo de tal diferencia de trato (o sea la anulación 
o alteración de igualdad de oportunidades y de trato.

21 83° Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, 1996, Informe III, 
Parte 4B, sobre Igualdad en el Empleo y la ocupación, N° 63, pág. 23.

22 83° Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, 1996, Informe III, 
Parte 4B, sobre Igualdad en el Empleo y la ocupación, N° 23, pág. 12.
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La discriminación laboral tendrá lugar cuando un empleador 
confiere a un trabajador, trato desigual por el solo hecho de la 
pertenencia de este último a un grupo (raza, sexo, ideología, religión).

No todo trato desigual importará un trato discriminatorio. Solo 
revestirá tal carácter, cuando el mismo tenga origen en la pertenencia 
del trabajador a un grupo y que, debido a esa relación de pertenencia, 
sea objeto de exclusión de beneficios o de sanciones por parte de su 
empleador.

Merece destacarse, que en la autorizada opinión de Plá Rodríguez, 
la sola ratificación de los Convenios 100 y 111 de la O.I.T. no basta para 
evitar la discriminación. A dicha conclusión arriba con apoyo en el texto 
de algunas partes del Convenio 111, de las que infiere que, con su 
ratificación, los Estados solo se obligan a “formular y llevar a cabo una 
política nacional que promueva … la igualdad de oportunidades y de 
trato, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto”. 
Sobre esa base, entiende que “el Convenio es el punto de arranque, 
pero a lo que se obligan es a diseñar y cumplir una política” (23).

No nos parece que la clara enunciación del citado art. 2° permita 
la convivencia de normas discriminatorias con la ratificación de ese 
Convenio, máxime cuando por el artículo siguiente, en su inciso c.-), los 
Estados se obligan a “derogar las disposiciones legislativas y modificar 
las disposiciones prácticas administrativas que sean incompatibles 
con dicha política”.

La discriminación presenta aristas que a menudo son difíciles de 
resolver. Por un lado, la legislación y la práctica nacional deben impedir 
que las personas sean excluidas o marginadas por su pertenencia a 
un grupo determinado (sexo, raza, nacionalidad, etc.), extremo que 
no constituye una variante razonable de exclusión y atentan contra la 
dignidad humana.

Pero, por el otro lado, la misma orientación debe estar encaminada 
a la inclusión de grupos que, debido a su particular situación de 
debilidad, requieren la ayuda de la sociedad para poder insertarse a 
través de una condición de empleo decente. Se trata, particularmente, 
de las personas con capacidades especiales y, en algunos casos, de 
otros sectores que por su corta edad y falta de experiencia, o edad 
avanzada y debilidad de recursos físicos, o bien, cualquiera sea su 
edad y condición física, la falta de una formación profesional adecuada 
y de medios para llevarla a cabo. 

En cualquiera de ambos casos, las soluciones son delicadas y 
muchas veces dependerán de razones culturales o coyunturales que 
hacen a la práctica de cada sociedad.

23 PLÁ Rodríguez, Américo, Los principios del derecho del trabajo, 3° edición 
actualizada, ediciones Depalma, Buenos Aires 1998, pág. 417.
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Así, en el ámbito de la Unión Europea, se ha considerado que 
reviste carácter discriminatorio y, por lo tanto, debe dejarse sin efecto, 
la norma que implementa cupos femeninos en las empresas (24). 
Mientras tanto, en la Argentina, se ha considerado como discriminatoria, 
la conducta de la empresa que durante años prefirió la contratación 
de empleados de sexo masculino y tal empresa fue condenada a 
contratar en el futuro sólo personal femenino, hasta compensar en 
forma equitativa y razonable la desigualdad producida (25).

Y, en el intermedio, la situación sigue siendo compleja, porque 
también son válidos los requisitos y habilidades que puede exigir el 
mercado, dentro del uso razonable de la libertad de contratación. 
El Convenio 111 considera, en este sentido, que las distinciones, 
exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para 
un empleo determinado no serán consideradas como discriminación 
(art. 1°, 2.-).

En la 100ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 
(2011), fue presentada como Informe I (B) el informe del Director General 
titulado La igualdad en el trabajo: un objetivo que sigue pendiente de 
cumplirse. Se señalan allí, como causales de discriminación que no 
logran ser erradicadas, el género, la nacionalidad u origen étnico o 
social (trabajadores migrantes), personas con discapacidad, afectados 
con VIH/SIDA, edad, orientación sexual, estilo de vida.

Cabe agregar que en el derecho internacional sobre la 
discriminación, el Convenio N° 111 de la O.I.T. se ve complementado 
con las siguientes normas de orden público internacional:

√ Declaración Universal de Derechos 
Humanos, art. 23 1. y 2. (26).

24 Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo, de fecha 17 de 
octubre de 1995; Fallo del Tribunal sobre el caso C-450/95, relativo a una 
solicitud remitida al Tribunal en aplicación del art. 177 del Tratado de la C.E.E., 
por el Bundesarbeitsfericht (Tribunal Federal del Trabajo), respecto a un litigio, 
ante esta jurisdicción, entre el Sr. Eckhard Kalanke y Freie Hansestadr Bremen 
de la ciudad de Bremen.

25 CNCiv., sala H, “Fundación Mujeres en Igualdad c. Freddo”, 2000/09/15, LA 
LEY, 2001-B, 798.

26 Art. 23, 1.- Todo hombre tiene derecho al trabajo, a la libre búsqueda de 
empleo, a condiciones justas y favorables de trabajo y a la protección contra 
el desempleo. Art. 23, 2.- Todo hombre, sin distinción, tiene derecho a igual 
remuneración por igual trabajo.
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√ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 2° inc. 
1°, 3 y 26 (27).

√ Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, arts. 3 y 7 (28).

√ Declaración Americana de Derechos y Obligaciones del 
Hombre, art. 2° (29).

√ Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, arts. 1° 
y 2° inc. d.-) (30).

27 Art. 2° inc. 1°: Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 
compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren 
en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en 
el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.-; Art. 3: Los Estados Partes en el 
presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad 
en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente 
Pacto.- Art. 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, 
sin discriminación alguna, a igual protección de la ley. A este respecto, la 
ley, deber prohibir cualquier forma de discriminación y garantizar a todas las 
personas protección igual y eficaz contra cualquier discriminación por motivo 
de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política, o de otra naturaleza, 
origen nacional o social, situación económica, nacimiento o cualquier otra que 
fuese.

28 Art. 3: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar 
a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos 
económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.-; Art. 7°. 
Los Estados Parte del presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren 
en especial: … a.-) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos 
los trabajadores: i.-) un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 
distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres 
condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual 
por trabajo igual; … c.-) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, 
dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más 
consideraciones que los factores de tiempo de servicio y calidad.

29 Art. 2°: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y 
deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, 
credo ni otra alguna”.

30 Art. 1°, párrafo 2do.: Esta Carta de Garantías Sociales protege por igual a 
hombres y mujeres.- Art. 2°: Los siguientes principios considéranse básicos 
en el derecho social de los países americanos: ... d.-) a trabajo igual, debe 
corresponder igual remuneración, cualquiera sea el sexo, raza, credo o 
nacionalidad del trabajador.
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√ Carta de Organización de Estados Americanos, art. 34 (31).

√ Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, art. 7° (32).

4.- La discriminación en el derecho argentino.

Hemos visto más arriba algunas nociones jurídicas de la igualdad 
humana, como ficción del ordenamiento jurídico, pero apoyada en la 
dignidad, como sustento igualador para el ejercicio de los derechos y 
cumplimiento de las obligaciones.

El trato desigual (en igualdad de circunstancias), como infracción 
a la dignidad igualadora del ser humano, constituirá también un acto 
discriminatorio cuando por el mismo: a.-) se excluye a una persona, 
del beneficio que las demás obtienen en igualdad de circunstancias; 
ó b.-) se le impone un castigo que otros en igualdad de circunstancias 
no reciben, siempre por causa de la pertenencia de esta persona a un 
grupo (raza, sexo, ideología, religión).

La arbitrariedad tendrá que ver con las causales que dan sustento 
a la decisión de excluir o castigar a la persona discriminada. De allí 
que a menudo, se hace referencia a las causales de discriminación en 
base a la primera de dichas variantes (relacionándolas con la exclusión 
del beneficio), esto es, como causales de exclusión.

Es importante tener en cuenta lo referido a las causales de 
exclusión. No todo trato desigual será un trato discriminatorio, revestirá 
este último carácter cuando la desigualdad tiene por sustento, alguna 
causal de exclusión que considere al afectado como un ser inferior 
o despreciable, por su pertenencia a algún grupo (de raza, sexo, 
ideología, religión, etc.).

31 Art. 34: Los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, 
la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y 
del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones 
relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del 
desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus 
máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas: g.-) 
Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables 
para todos.

32 Art. 7°: ”Los Estados Partes  en  el  presente  Protocolo  reconocen  que  el 
derecho  al  trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda 
persona  goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, 
para  lo  cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de 
manera particular: a.-) Una remuneración que asegure como mínimo a todos 
los trabajadores  condiciones de subsistencia  digna  y  decorosa  para ellos 
y sus familias  y  un  salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna 
distinción;”.
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En el terreno de las relaciones laborales, como pauta general la 
L.C.T. argentina prohibe cualquier tipo de discriminación en el art. 17, y 
complementa esta disposición con su art. 81, prohibiendo al empleador 
hacer discriminaciones en el trato con sus trabajadores. 

En relación al salario, del art. 14 bis de la Constitución se deriva 
la regla de igual remuneración por igual tarea, lo cual importa la 
imposibilidad de trato desigual en ese sentido. Sin embargo, dicha 
prohibición admite la existencia de adicionales o premios a la mayor 
dedicación, experiencia o contracción al trabajo, en la medida que se 
implementen sobre pautas objetivas que permitan su acceso a todos 
los trabajadores.

La desigualdad en el tratamiento salarial de un trabajador, tendrá 
carácter discriminatorio cuando ella tiene por causa su pertenencia a 
un grupo (raza, sexo, ideología, religión).

La L.C.T. no ha previsto un modo específico de reparación para 
los casos de trato discriminatorio, que sea distinto del derivado de 
los arts. 242 y 246 de la misma ley. Es decir, en el citado contexto 
normativo, el trabajador discriminado es objeto de un incumplimiento 
grave del empleador a los deberes previstos por los arts. 17 y 81 de 
dicha ley, hallándose habilitado a colocarse en situación de despido 
indirecto, reclamando el pago de indemnizaciones tarifadas.

5.- La discriminación en la ley 23.592.

Aún cuando en el contexto de los derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución Nacional la discriminación constituye 
un acto reprochable y contrario a las garantías derivadas de la dignidad 
de la persona humana y la igualdad ante la ley, no fue sino hasta el 
año 1988 en que se sanciona la ley 23.592 e implementa mecanismos 
destinados a garantizar la efectiva vigencia de la referida condición de 
igualdad.

Dichos mecanismos están dados, básicamente, por medidas 
propias del ejercicio del poder de policía en el comercio (se exige 
la colocación de carteles en lugares públicos dando cuenta de la 
prohibición de actos discriminatorios), refuerzo de las penas al delito 
de discriminación y, en el orden civil, la declaración de la nulidad de los 
actos discriminatorios con derecho a la reparación del daño por esa 
vía ocasionado.

En ese contexto, su art. 1° define el acto discriminatorio y prevé 
su reparación del siguiente modo: 
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“Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún 
modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias 
de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la 
Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, 
a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización 
y a reparar el daño moral y material ocasionados”, 

por el segundo párrafo, agrega que 

“A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente 
los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos 
tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión 
política o gremial, sexo, posición económica, condición social o 
caracteres físicos”. 

Siguiendo el esquema de las normas penales, la norma citada no 
trae una definición de aquello que debe considerarse como conducta 
discriminatoria. Tipifica ese hecho, como la conducta arbitraria, 
que “impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el 
pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías 
fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.”

Observamos así que la descripción del hecho es sumamente 
amplia, como para que queden comprendidas en la definición, las 
conductas que, en forma arbitraria o sin justificación, alteren, en lo 
sustancial, la regla contenida en el art. 16 de la Constitución Nacional.

Bajo el prisma de la arbitrariedad, quedarán comprendidas todas 
las exclusiones irrazonables. Al solo título enunciativo (ello surge de la 
expresión “se considerarán particularmente”), por el segundo párrafo se 
consideraran especialmente comprendidas las exclusiones motivadas 
por “raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, 
sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”. 

La norma habilita al afectado por esta conducta discriminatoria, 
para pedir: a.-) se deje sin efecto el acto discriminatorio ó; b.-) se 
disponga cesar en su realización; y c.-) reparar el daño moral y material 
ocasionados.

Las primeras dos posibilidades (separadas por la conjunción 
disyuntiva “o”) aparecen como excluyentes: es el cese del acto 
(si la discriminación consiste en hechos u omisiones destinados 
a prolongarse en el tiempo), o que el mismo sea dejado sin efecto 
(cuando la acción u omisión se produjo en un solo hecho, susceptible 
de una reparación in natura, es decir, volviendo las cosas a su estado 
anterior).
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La conjunción copulativa “y” utilizada para separar las primeras 
dos posibilidades de la tercera, refleja con claridad la intención del 
legislador, a permitir la reparación del daño (moral o patrimonial) 
sufrido por el discriminado, siempre. Ello así, tanto en el caso donde 
se hubiere obtenido el cese de la conducta, como su marcha atrás.

Este esquema, llevado al ámbito de la extinción del contrato de 
trabajo, permite considerar como conducta discriminatoria, el despido 
directo, arbitrario (es decir, sin expresión de causa, con causa simulada 
o falsa), que impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe 
el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías 
fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional a favor del 
trabajador despedido.

Será particularmente discriminatorio, el despido que obedece 
a motivos “tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión 
política o gremial, sexo, posición económica, condición social o 
caracteres físicos”

Siendo que el derecho a no ser discriminado, a ser tratado 
sobre bases igualitarias o a la indiscriminación, constituye un 
derecho fundamental, de todo habitante, la normativa contenida en 
la ley 23.592 viene de este modo a integrar el ordenamiento especial, 
contenido básicamente en la ley 20.744 y, por lo tanto, también resulta 
de aplicación en las esfera del contrato individual de trabajo.

Resulta claro entonces, que cuando la conducta arbitraria se lleva 
a cabo mediante un despido (hecho único), el trabajador afectado está 
en condiciones de ejercitar las posibilidades anteriormente tratadas, 
pidiendo “a.-) se deje sin efecto el acto discriminatorio” y “c.-) reparar 
el daño moral y material ocasionados”.

El despido, como conducta discriminatoria, queda sin efecto con 
la reincorporación del trabajador y su reinserción en la comunidad de 
trabajo respecto de la cual fue arbitrariamente separado.

En este caso puntual del despido discriminatorio, la posibilidad “b.-
“ (el cese en la discriminación), quedaría comprendida en la reparación 
in natura, toda vez que mediante su reincoporación, cesaría el estado 
de separación arbitraria del colectivo laboral del que fue objeto.

Puede decirse entonces, que de acuerdo a lo dispuesto por el 
art. 1° de la ley 23.592, el despido discriminatorio será un acto nulo 
e ineficaz para producir efectos extintivos (arts. 18, 1044 y 1045 del 
Cód. Civil) y de nulidad relativa, porque el trabajador afectado puede 
convalidarlo, sin renunciar con ello a su derecho a ser resarcido por los 
daños materiales y morales sufridos.
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6.- Recepción del mecanismo reparador de la ley 23.592 en 
el terreno del despido.

La aplicación de los preceptos de la ley 23.592 en el ámbito de las 
relaciones de empleo parecía ser clara, cuando el acto discriminatorio 
estaba dado por el despido decidido por el empleador y cabía disponer, 
como consecuencia de la nulidad de dicho acto prevista en la citada 
ley 23.592, la reincorporación del trabajador. 

Sin embargo, el primer caso conocido de aplicación de la ley 
23.592 en los citados términos, en una sentencia de la Cámara Nacional 
de Apelaciones del Trabajo (CNAT) sólo se iría a producir transcurridos 
trece años de la sanción de dicha ley. A su vez, la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, máxima instancia judicial de nuestro derecho 
interno, solo iría a convalidar esa interpretación del derecho hacia el 
final del año 2010, esto es, a veintidós años de sancionada la ley.

Los matices que obstaculizaron el arribo de los mecanismos 
antidiscriminatorios al derecho especial, estuvieron dados 
básicamente, por considerar al derecho del trabajo como una disciplina 
autónoma, con sus propios mecanismos de reparación y que ellos 
vendrían a excluir (debido a su especialidad) los generales de los 
derechos humanos, entre los cuales se encuentra la reincorporación 
del trabajador despedido, como efecto propio de la nulidad del acto 
discriminatorio.

A ello se suma, que entre los años 1998 y 2004, estuvo vigente 
una norma específica (art. 11 de la ley 25.013), que regulaba el despido 
discriminatorio mediante una descripción de causales que así lo irían 
a convertir y una sanción, consistente en el reagravamiento de las 
indemnizaciones tarifadas (en un 30 %).

El primer pronunciamiento de la CNATr que admite la reincorporación 
del trabajador afectado por un despido discriminatorio, surge estando 
vigente incluso el citado art. 11 de la ley 25.013, cuando con fecha 
29/06/2001 su Sala X resuelve, en la causa “Stafforini, Marcelo R. c/ 
Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social – Administración Nacional 
de la Seguridad Social” (33), admitir la reincorporación de un trabajador 
afectado por despido discriminatorio. El actor, que al momento de su 
despido no contaba con la protección especial de estabilidad conferida 
al representante sindical, promovió acción de amparo, persiguiendo 
se declare la nulidad de su despido y se ordenara su reincorporación. 

33 CNTrab, Sala X, 29/06/2001, (SD 9679, Expte. 17.520/00); publicada en elDial, 
cita AA36B9. Por aplicación de lo dispuesto en el art. 1° de la ley 23.592, se 
califica como acto discriminatorio el despido del actor, se declara la nulidad 
del mismo y se condena a la ANSES a su reincorporación. La demandada 
no cumplió la sentencia, motivando una nueva acción por daños y perjuicios 
deducida por el actor, que tuvo sentencia favorable de la misma Sala el 
16/08/2005 (publicada en La Ley online, cita AR/JUR/4362/2005).
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Consideraba que su despido obedecía a razones discriminatorias, 
a raíz de las expresiones del actor en un reportaje realizado por el 
diario Clarín, donde se refirió a los últimos despidos decididos por su 
empleadora, como consecuencia del cambio de administración.

La acción de amparo fue admitida, por considerar la Cámara 
que el despido del actor constituyó una conducta discriminatoria, 
fundada en las citadas razones políticas. Se condenó a la demandada 
a reincorporar al actor, por entenderse que 

“El acto discriminatorio está prohibido por la Constitución (art. 
16) y por la ley (art. 1 ley 23.592 y por lo tanto, tiene un objeto 
prohibido (art. 953 del Cód. Civil) y entonces es nulo (art. 1044 
del Código Civil), es obvio que el perjuicio debe ser reparado, 
reponiendo las cosas al estado anterior al del acto lesivo (art. 1 
de la ley 23.592 cit., art. 1083, Código Civil)”.

Con argumentos similares, se decidió por la misma CNATr, la 
reincorporación de la trabajadora despedida, por razón de su carácter 
de militante (orientación sindical) y conviviente de trabajador de la 
misma empresa con estabilidad gremial. Se trató de la causa “Balaguer, 
Catalina T. c/ Pepsico de Argentina S.R.L.” (34), donde se resolvió el 
pedido de reincorporación de la trabajadora despedida, que entendió 
había sido objeto de una discriminación por parte de su empleadora, 
con motivo de las actividades de colaboración gremial llevadas a cabo 
por ella misma y su condición de concubina del delegado gremial 
(que también había sido objeto de actos discriminatorios). La acción 
tramitó por el procedimiento del amparo (art. 43 de la C.N.) y contó con 
importante apoyo del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, 
la Xenofobia y el Racismo, creado por ley 24.515).

La sentencia de primera instancia admite la reincorporación, tal 
como había sido pedida, por tratarse de revertir una conducta lesiva 
de derechos fundamentales, propia del remedio del amparo escogido.

Recurrida esa sentencia por la empleadora, el voto que define 
la cuestión en la Alzada fue del Dr. Juan C. Fernández Madrid, quien 
apoyó su decisión en la aplicabilidad al caso, del régimen diseñado por 
la citada ley 23.592.

34 CNTrab, Sala VI, 10/03/2004, DT 2004 (junio), 775.
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En el caso, el despido de la actora alegando una falsa e imprecisa 
causal (“bajo rendimiento”), sin siquiera dar cumplimiento con ello a la 
explicación suficientemente clara de los motivos en que se funda la 
empleadora para extinguir el vínculo, tal como lo exige el art. 243 de 
la L.C.T., analizado en un contexto de medidas de fuerza llevadas 
a cabo por sus compañeros, respuesta patronal con medidas de 
persecución hacia los delegados, llevó al convencimiento del juzgador 
que, en realidad, el despido constituía un acto lesivo al derecho de 
trato igualitario (discriminación), en virtud del ejercicio por parte de la 
actora, de derechos legítimos de la libertad sindical (tanto relacionados 
con su participación colaborando con sus compañeros en el conflicto, 
como también su condición de concubina del delegado).

Luego de sostener que el art. 47 de la ley 23.551 no habilita, per 
se, la solución in natura del acto lesivo a los derechos de la libertad 
sindical, esto es, la reincorporación, la sentencia analiza la aplicabilidad 
al caso de la solución emergente de la ley 23.592.

Y aquí radica la base del razonamiento, que justifica la 
reincorporación resuelta: “el despido discriminatorio, en el régimen 
de la ley 23.592 y en los Tratados Internacionales con jerarquía 
constitucional (cfr. art. 75 inc. 22 C.N.), tiene como rango distintivo 
que la discriminación debe “cesar” y -en mi opinión- la única forma 
de lograrlo es la de reponer al trabajador en su puesto de trabajo, ya 
que los despidos discriminatorios son nulos y carecen de eficacia.- En 
este sentido, el acto discriminatorio está prohibido por la Constitución 
Nacional (art. 14 bis y 16), por diversas cláusulas de tratados 
internacionales con jerarquía constitucional y por la ley 23.592, razón 
por la cual, además de ser nulo (art. 1044 C.C.) produce los efectos 
de un acto ilícito (art. 1056 C.C.), motivo por el cual es obvio que el 
perjuicio debe ser reparado, reponiendo las cosas al estado anterior al 
del acto lesivo (art. 1083 C.C.)”.

Cabe destacar que en el voto del Dr. Horacio de la Fuente, aún 
cuando comparte la solución propuesta por el citado preopinante, 
hay alguna reserva en orden a la aplicabilidad al caso del régimen 
diseñado por la ley 23.592, toda vez que se entiende (y en ello radicaría 
la reserva), que el régimen específico del despido discriminatorio 
(entonces el art. 11 de la ley 25.013) y el de tutela sindical (ley 23.551), 
excluirían del terreno en tratamiento las previsiones de la citada ley 
23.592. Sin embargo, no se aclara en este voto, cual sería el marco 
legal que legitimara a la reincorporación de un trabajador no delegado, 
en el contexto de la ley 23.551 y el art. 11 de la ley 25.013.
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En la causa “P., M. M. c/ Banco Hipotecario S.A.” (35), el Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro admitió la acción de 
amparo, deducida por una trabajadora, reclamando la reincorporación 
en su puesto de trabajo, por considerar que el despido fundado en 
razones de “pérdida de confianza” (la accionante habría “facilitado” 
el otorgamiento de un beneficio a favor de su hermano), constituyó 
una conducta discriminatoria, fundada en el hecho de ser la actora 
cónyuge del delegado gremial.

Se habilitó en el caso el trámite de la acción de amparo del art. 
43 de la Constitución Provincial, por entenderse que en la protección 
conferida en el art. 1 de la ley 23.592 “no existe un procedimiento 
específicamente reglado y tampoco se percibe que las vías alternativas 
o paralelas puedan erigirse en esta circunstancia en un remedio judicial 
más idóneo”.

No surge de la sentencia, que la actora haya acreditado un 
accionar discriminatorio a su respecto, fuera del hecho de ser 
cónyuge del delegado. De manera implícita, se habría invertido la 
carga probatoria, dada la señalada condición de la actora y el hecho 
de no haber acreditado la demandada los hechos alegados en la 
comunicación rescisoria.

En “Parra Vera, Máxima c. San Timoteo S.A.” (36), se resolvió el 
caso del despido de una trabajadora, sin estabilidad gremial, que luego 
de más de 20 años de antigüedad y en el contexto de un conflicto 
colectivo originado en la pretensión del empleador de  modificar los 
horarios de trabajo del personal, fue despedida sin invocación de 
causa. Esta medida, de alcance individual, unida a la circunstancia 
que la actora venía participando en las medidas de acción directa, fue 
interpretada como un acto discriminatorio, consistente en el tratamiento 
desigual: “el despido de la reclamante fue consecuencia directa de su 
actividad sindical”. 

Aquí también la trabajadora canalizó su reclamo por la vía de la 
acción de amparo (art. 43 de la C.N.).

Las sentencia de Primera Instancia había rechazado la acción, 
por entender que no se hallaba debidamente acreditado, que el 
despido de la actora (sin expresión de causa) encubriera razones 
discriminatorias, fundadas en su accionar sindical. Básicamente, se 
entendió que “cuando se pretende nulificar un despido considerado 
discriminatorio se requiere la producción de una prueba muy convictiva 
y una apreciación muy exigente de los elementos acompañados”.

35 S.T.Rio Negro, 02/06/2005, disponible en laleyonline.com.
36 CNTrab, SalaV, 14/06/2006; LA LEY - DJ 19/07/2006, 880.
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En la sentencia de Cámara, el muy fundado voto del Dr. Oscar 
Zas (confirmado luego con el voto del Dr. Julio Simón) se aparta de 
este criterio restrictivo, básicamente por entender que frente a la 
jerarquía constitucional del derecho a la no discriminación, el cual 
forma parte, además, del ius cogens del derecho internacional sobre 
derechos humanos, en los casos donde “el trabajador se considera 
injustamente discriminado, debe producirse un desplazamiento de las 
reglas tradicionales de distribución de la carga de la prueba”. Ello así, 
dado que 

“esta específica mecánica probatoria responde a las exigencias 
de tutela de los derechos fundamentales del trabajador (en el 
presente caso: el derecho a no ser discriminado por motivos 
antisindicales) y a las serias dificultades de la prueba del hecho 
discriminatorio o lesivo del derecho fundamental”.

Sobre la base de la jurisprudencia española que se ha ocupado 
del tema, este voto esboza un criterio de apreciación judicial de la 
prueba que, tal como anticipamos en su momento (37), iría a marcar un 
rumbo para futuras decisiones (38):

“El trabajador tiene la carga de aportar un indicio razonable 
de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, 
principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el 
motivo oculto de aquél. Para ello no basta una mera alegación, 
sino que ha de acreditar la existencia de algún elemento que, sin 
servir para formar de una manera plena la convicción del tribunal 
sobre la existencia de actos u omisiones atentatorios contra el 
derecho fundamental, le induzca a una creencia racional sobre 
su posibilidad”. 

“Desde esta perspectiva, son admisibles diversos resultados de 
intensidad en el ofrecimiento de la prueba por el trabajador y 
que, aun pudiendo aportarse datos que no revelen una sospecha 
patente de vulneración del derecho fundamental, en todo caso 
habrán de superar un umbral mínimo, pues, de otro modo, si se 
funda el reclamo en alegaciones meramente retóricas o falta la 
acreditación de elementos cardinales para que la conexión misma 
pueda distinguirse, haciendo verosímil la inferencia, no se podrá 
pretender el desplazamiento del onus probandi al demandado”. 

37 En nuestro Discriminación y despido; publicado en elDial.com, edición diaria 
del 19/09/2006; cita elDial.com DC9BB. 

38 Veremos más adelante, que es el criterio que termina incorporando la CSJN 
en oportunidad de resolver la causa “Pellicori”. 
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“Una vez configurado el cuadro indiciario precitado, recae sobre 
el empleador la carga de acreditar que su actuación tiene causas 
reales absolutamente extrañas a la invocada vulneración de 
derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad 
suficiente como para adoptar la decisión, único medio de destruir 
la apariencia lesiva creada por los indicios. Se trata de una 
auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar 
la vulneración de derechos fundamentales, que debe llevar a la 
convicción del tribunal que tales causas han sido las únicas que 
han motivado la decisión patronal, de forma que ésta se hubiera 
producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo 
propósito violatorio de derechos fundamentales. En definitiva, 
el empleador debe probar que tales causas explican objetiva, 
razonable y proporcionadamente por sí mismas su decisión, 
eliminando toda sospecha de que aquélla ocultó la lesión de un 
derecho fundamental del trabajador”.

En lo sustancial, por el voto se consideran reunidos tales 
elementos en la causa y, acerca del modo de reparación del despido 
discriminatorio, se sigue el criterio anteriormente expuesto del caso 
“Balaguer”, en cuanto 

“En caso de despido discriminatorio por motivos antisindicales, 
el trabajador puede demandar la nulidad del despido y la 
readmisión al empleo, pues ese es el modo más idóneo y eficaz 
para garantizar in natura el contenido esencial del principio 
fundamental vulnerado”.

Se sigue luego el análisis acerca de la aplicación de la ley 23.592 
en el campo de las relaciones laborales, llegándose a la consecuencia 
lógica que “De no admitirse la invocación de la ley 23.592 por parte 
de un trabajador afectado por un despido discriminatorio, se estaría 
consagrando una discriminación jurídica inadmisible”. Algo similar 
sostiene Mario Effman: (39) “Si la ley antidiscriminatoria general no fuera 
aplicable a “todos”, sería discriminatoria. Salvo que la diferenciación 
fuera legítima, y ésta sólo podría ser legitimada si el tratamiento 
diferencial resultara más protector (igualador) que la ley general”.

En consecuencia y por estricta aplicación de dicha ley, por el voto 
se propone admitir la acción de amparo, declarar la nulidad del despido 
como acto discriminatorio y condenar a la demandada a reincorporar 
a la trabajadora, con más el resarcimiento del daño material y moral 
ocasionados.

39 ELFFMAN, Mario, La responsabilidad del empleador por el despido 
discriminatorio, Revista de Derecho Laboral 2000-1.
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Como resarcimiento del daño material, se condenó a la 
demandada al pago de “una suma equivalente a las remuneraciones 
devengadas desde la fecha del aparente despido hasta la efectiva 
reincorporación”. Como fundamento, se sostuvo que la acción de 
reincorporación deducida, importó que la trabajadora se halló a 
disposición del empleador, circunstancia que legitima el reclamo de 
salarios en los términos del art. 103 de la L.C.T. Por efecto de la nulidad 
del despido, se declaró que “los efectos de la sentencia se retrotraen a 
la fecha del despido, lo que importa la ininterrumpida continuación del 
vínculo contractual”. El daño moral se fijó en $ 5.000.-

En la causa “Greppi, Laura Karina c/ Telefónica de Argentina S.A. 
s/ despido” (40), por aplicación de lo dispuesto en el art. 1° de la ley 
23.592, la C.N.A.Tr. confirmó la nulidad del despido discriminatorio 
sufrido por la actora y condenó a la demandada a dejar sin efecto 
dicho acto y disponer su reincorporación.

La trabajadora había sido despedida por alentar a sus compañeros 
de trabajo, vía correo electrónico, a adoptar acciones colectivas 
pacíficas en solidaridad con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas.

La sentencia califica a dicho despido como medida discriminatoria, 
por considerar que constituyó “una restricción impuesta por la 
empleadora al pleno ejercicio del derecho de cuño constitucional de 
propagar sus ideas (art. 14)”.

En la causa “Villalba, Franco R. c. The Value Brands Company 
de Argentina SCA” (41), el Tribunal del Trabajo Nro. 2 de La Matanza 
declaró la nulidad del despido dispuesto por la empleadora mientras 
el trabajador se encontraba activando en la sede empresarial un 
movimiento sindical encabezado por él mismo, por entender que dicha 
circunstancia constituye el hecho objetivo que permite inferir que 
la actitud rupturista de la patronal se debió a una represalia por la 
actividad sindical desplegada por el dependiente. Como consecuencia 
de ello, por aplicación de la ley 23.592 dispuso la reincorporación del 
trabajador, con el resarcimiento del daño material y moral ocasionados.

En el caso, el Sindicato de la actividad no convocaba a elecciones 
en el establecimiento demandado para la elección de delegados. El 
actor encabezaba un movimiento destinado a que el Sindicato cumpla 
con la convocatoria y, en el interin, la empresa lo despide sin invocación 
de causa.

Esta última circunstancia, analizada en el contexto del movimiento 
colectivo en el que participaba el actor, llevó al convencimiento del 
Tribunal que el despido revestía el carácter de conducta discriminatoria.

40 C.N.A.Tr., Sala IX, sent. del 31/05/2005; T. y S.S. T° 2005, Pág- 884-.
41 T.Trab. La Matanza, Nro. 2, 15/02/2006, L.L. B.A. 2006 (junio), pág. 641. 
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En materia de valoración probatoria, es interesante el argumento 
expuesto por la Dra. Mac Vicar de Olmedo en su voto, defendiendo la 
inversión del onus probandi para los casos de despido discriminatorio, 
cuando no se invoca causal rescisoria o la misma no surge acreditada: 

“Esto es así a tal punto que en el fuero civil en donde el principio 
protectorio del derecho del trabajo y las normas adjetivas de éste 
que hacen a la facilitación de la prueba en el proceso no rigen, se 
ha sostenido que “... si se tiene en cuenta que la no discriminación 
es un principio que cuenta con sustento constitucional, cuando 
el trabajador se siente discriminado por alguna de las causas, 
el onus probandi pesa sobre el empleador”. (CNCiv. sala H, 
sentencia 9/4/2000 “in re”: “Sendoya Josefina O. c. Travel Club 
SA”). 

Esta misma sala también ha sostenido “la carga de la prueba 
pesa sobre el empleador ya que es mas difícil para el trabajador 
probar la discriminación que para el principal acreditar la justa causa 
de despido...” (CNCIH LA LEY, 2001-B, 196 - 101663)”.

La condena, incluyó como resarcimiento del daño material el 
pago de los salarios caídos. Como resarcimiento del daño moral, se 
fijó el importe de $ 5.000.-

En un caso donde no hubo despido, sino una conducta 
discriminatoria consistente en negarle dación de horas extras a un 
trabajador, debido a haber sido designado como Delegado, se resolvió 
que 

“Constituye un trato discriminatorio la suspensión arbitraria de 
la realización de horas extras respecto de quien fue designado 
como delegado del personal, cuando tal derecho le era otorgado 
al resto de los empleados de la demandada”, y que “La conducta 
discriminatoria de la empleadora que negó la posibilidad de 
realizar horas extras al trabajador a partir de su designación como 
delegado de personal, habilita a éste a solicitar la reparación del 
daño sufrido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de 
la ley 23.592” (42).

42 C.N.Trab., Sala IX, 10/03/2005, “Sicca, Walter H. c/ Argensur S.A.”; DJ 
15/06/2005, 524.
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También fue calificado como despido discriminatorio, la medida 
que afectó a un trabajador que sin contar con estabilidad gremial y 
encuadrado en el sistema especial de la industria de la construcción 
(con régimen de extinción flexible y prácticamente sin protección de 
estabilidad en el empleo para el trabajador que surge de la ley 22.250), 
directamente vinculada al hecho que declarara como testigo a favor 
de un compañero suyo, en causa judicial promovida contra el mismo 
empleador (43).

La declaración como testigo en juicio promovido contra el 
empleador, aún cuando no se encuentra expresamente contemplada 
en las normas referidas a la discriminación como el “grupo” o factor de 
pertenencia que es considerado para la exclusión discriminatoria, fue 
objeto de tratamiento particular en la sentencia de la CNATr (voto del 
Juez Oscar Zas). Se entendió que toda persona citada como testigo, 
está obligada a comparecer y declarar la verdad ante el juez o tribunal 
que lo cita. Que si bien dicha condición no ha sido expresamente 
consagrada como tal, “cabe ser incluida en la cláusula abierta de 
“condición social” a la que aluden el art. 1º de la ley 23.592, el art. 1.1 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el art. 2.2 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en 
la mucho más amplia de “cualquier otra condición” prevista en el art. 
2.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

En el terreno del despido discriminatorio por razones de salud, las 
reglas hasta aquí tratadas se ven complementadas con otras normas 
específicas, referidas a la discriminación por diabetes y por epilepsia.

Con relación a la primera de dichas afecciones, la ley 23.753 
ha dispuesto por su art. 1° que “La diabetes no será causal de 
impedimento para el ingreso laboral, tanto en el ámbito público, como 
en el privado” y que por ley 25.788, se agrega un párrafo segundo, en 
estos términos: “El desconocimiento de este derecho será considerado 
acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592” (44).

43 C.N.A.Tr., Sala IV, sent. N° 94.267 del 31/08/2009; “Lescano, Víctor César c/ 
Ingeplam S.A. s/ despido”. Publicada la sentencia con nuestro comentario 
El despido al testigo “infiel” como acto discriminatorio, aún en la industria de 
la construcción, en Revista El Derecho, Suplemento Diario del 24/02/2010, 
págs.. 1 a 8.

44 Esta ley fue aplicada por la C.N.A.C., Sala H, con fecha 04/09/2000, en autos 
“Sendoya, Josefina O. c/ Travel Club S.A.”; sobre el particular, puede verse el 
fallo publicado y sus comentarios en Pose, Carlos, Protección del trabajador 
diabético frente a la discriminación empresaria, en D.T. T° 2001-A pág- 783 y 
Litterio, Liliana, Discriminación por diabetes, en ERREPAR – DLE –N° 193, 
pág. 836.
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En cuanto a la segunda, la ley 25.404 establece un sistema 
de protección especial para las personas que padecen epilepsia, 
estableciendo en lo que aquí interesa por su art. 5° que el desconocimiento 
de los derechos emergentes de los artículos 2 (laborales) y 3 (a la 
educación) será considerado como acto discriminatorio en los términos 
de la ley 23.592.

En oportunidad de resolver la causa “Raggi, Germán c/ 
Transener S.A.” (45), la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de 
Rosario, confirmando la sentencia de primera instancia, dispuso la 
reincorporación de un trabajador despedido (sin invocación de causa), 
por considerar que el despido importó una conducta discriminatoria 
y por razones de salud (trabajador afectado de hepatitis crónica por 
virus C).

En la comunicación de despido, el empleador invocó razones de 
reestructuración que afectaba a otros dependientes, la que luego en 
juicio no fue probada en su funcionalidad y de la cual sólo el actor fue 
despido. Ello se dio en un contexto de avances frustrados por parte de 
la empresa, destinados a lograr una desvinculación consensuada con 
el trabajador, seguida de una breve suspensión del contrato (motivada 
por razones de salud del trabajador). 

Aquí el trabajador canalizó su pretensión a través de una acción 
de amparo.

La Cámara calificó al despido como un acto discriminatorio, por 
entender acreditado 

“que la empleadora brindó un trato distinto -sin ninguna razón que 
lo justifique y violando la ley (art. 81, L.C.T.)- al trabajador afectado 
por una enfermedad -de características no comunes- respecto de 
sus dos compañeros (Audizio y Chinetti) que se encontraban en 
igual situación laboral, abarcados todos por la “reestructuración” 
parcial invocada, no probada en su funcionalidad y de resultas 
de la cual sólo él fue despedido, reubicándose por el contrario 
a los restantes trabajadores, no registrándose otros despidos 
-ni antes ni después- de esas características, e incorporando la 
empleadora nuevo personal. Puede colegirse entonces según las 
reglas del razonamiento lógico, que la consideración desigual, se 
debió a la afección que tenía el actor y no sus compañeros de 
trabajo. Termina de convencer la incidencia de la enfermedad, 
el hecho de que el despido se produce el día posterior al de la 
entrega, por parte del actor, de su historia clínica”.

Aquí la ley 23.592 fue aplicada de manera oficiosa, en ambas 
instancias, por razones de iura novit curia.

Su aplicabilidad al campo de las relaciones laborales fue fundada, 
también, por razones discriminatorias: “Si la ley antidiscriminatoria 
general no fuera aplicable a “todos”, sería discriminatoria”.

45 CLabRosario, Sala III, 18/10/2002, L.L. Litoral, disponible en laleyonline.com.
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De este modo, se declaró la nulidad del despido, disponiéndose 
la reincorporación del trabajador. Como reparación del daño material, 
también de manera oficiosa, se dispuso el pago de los salarios caídos. 
No hubo condena de reparación del daño moral.

Cabe acotar que, tiempo antes, aún sin fundarse la sentencia 
de un modo expreso en las disposiciones de la ley 23.592, la Cámara 
Federal de Apelaciones de La Plata (46), resolvió admitir el reclamo de 
reincorporación de un trabajador despedido con discapacidad. Para 
así resolver, sostuvo que 

“La reincorporación de un trabajador discapacitado despedido 
sin justa causa, es la sanción propia del art. 10 de la ley 22.431, 
cuando no queda cubierto el porcentaje del 4 % de personas 
discapacitadas en el plantel, ya que éste es el método adecuado 
de protección y la “medida activa” a que se refiere el art. 75 de la 
Constitución Nacional requiere una intervención que conserve el 
puesto del discapacitado en la esfera estatal”.

7.- Pronunciamientos recientes de la Corte Suprema de 
Justicia Argentina (CSJN).

Hemos reseñado en el punto anterior, sentencias que admitieron 
la reincorporación del trabajador despedido como consecuencia de la 
nulidad del acto discriminatorio. Tales decisiones, conviven con otras 
que no tuvieron igual resultado, en muchos casos por considerar 
abiertamente que dicha consecuencia no debía convivir en el contexto 
de un ordenamiento específico que no contemplaba la reincorporación 
y en otros, encubriendo ese criterio con la excusa referida a los 
ápices probatorios, en este terreno donde la desigualdad procesal del 
trabajador se encuentra naturalmente agravada por la dificultad de 
acreditar que carácter discriminatorio de la medida impugnada.

Dos eran los debates acerca de los cuales se necesitaba un 
criterio ordenador y aportado por la máxima autoridad judicial de la 
Argentina. Se trata, en primer término, de definir si la nulidad del acto 
discriminatorio, cuando se trata del despido del empleado, puede ser 
solucionada con los mecanismos generales de reparación in natura 
que importan la reinstalación del empleado, a costa de la libertad de 
contratación del empleador y la autonomía del derecho especial. En 
segundo lugar, si las dificultades probatorias que atraviesa la víctima 
de hechos discriminatorios, merecen ser contempladas de algún modo 
en el proceso.

46 C.Fed. La Plata, SalaII, 18/11/1999, “Caraballo, Luis E. c/ Y.P.F.”; DT 2000-B, 
2155. 
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Corresponde aclarar que la CSJN Argentina no es un tribunal 
de casación. Sus decisiones carecen de efecto vinculante, porque 
ninguna norma así lo admite. Sin embargo, por razones vinculadas a 
la elevada jerarquía académica de sus integrantes y motivos prácticos 
(se entiende que una vez fijado un criterio, será seguido por el mismo 
Tribunal en las causas que arriben en el futuro y representa la última 
y mayor instancia judicial del derecho interno), tales decisiones por lo 
general son acatadas en los tribunales inferiores del todo el País.

7.1.- Aplicación del mecanismo antidiscriminatorio de la ley 
23.592 con la reincorporación del trabajador despedido.

El primer debate surge resuelto con claridad, en la sentencia del 
7 de diciembre de 2010, dictada por la CSJN al resolver el “Recurso de 
hecho deducido por la demandada en la causa “Álvarez, Maximiliano 
y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo”, donde por mayoría 
decidió que las disposiciones de la ley 23.592 son aplicables al despido 
en el ámbito de la relación de empleo privada (47). Con esta decisión, 
la Corte puso fin a una discusión que exigía determinar, en definitiva, 
si el trabajador tiene o no derechos humanos.

La causa contaba con matices fácticos particulares. Se trataba 
del despido de seis trabajadores que habían constituido una asociación 
sindical de empresa y que, frente al primer requerimiento salarial 
formulado al empleador, este pide el listado de integrantes de la directiva 
de dicha organización, para despedirlos luego, casi de inmediato, 
alegando razones de “reestructuración”. Los trabajadores cuestionaron 
la medida por considerarla discriminatoria por motivos sindicales, 
reclamando se declare la nulidad de dicho acto y, consecuentemente, 
su reincorporación. Las sentencias de 1° y 2° instancia acompañaron 
su reclamo y, por recurso interpuesto por su empleador, cuestionando 
la obligación impuesta a reincorporar a los trabajadores despedidos por 
resultar contraria a derechos fundamentales derivados de la libertad 
de contratación, el caso llega a la CSJN.

La decisión del Tribunal se conformó con el voto de la mayoría, que 
se pronunció en un sentido favorable a la integración del ordenamiento 
especial, con los mecanismos antidiscriminatorios de la ley 23.592. 
En contra, el voto de la minoría, expresa la opinión contraria, en el 
sentido que el ordenamiento especial excluye, por dicha razón a los 
trabajadores, del régimen general de protección vigente para el resto 
de la población y fuera del ámbito de sus relaciones de empleo.

Los aspectos principales del razonamiento del voto de la mayoría, 
se encuentran en los considerandos 6° y 7° de la sentencia, donde se 
exponen las cuatro razones por las que se considera aplicable la ley 

47 Publicado en Revista El Derecho, edición diaria del 09/02/2011, págs. 1 y ss. 
con nuestro comentario La nulidad del despido discriminatorio en el juicio de 
la Corte.
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23.592 en el ámbito de la relación de empleo, a saber: a) nada hay en 
el texto de la ley ni en la finalidad que persigue que indique lo contrario; 
b) “la proscripción de la discriminación no admite salvedades o ámbitos 
de tolerancia”, sino que debe ser reprochable en todos los casos (48); 
c) el carácter “antrópico” (49) del contrato de trabajo, hace que en 
dicho ámbito la aplicabilidad de la norma antidiscriminatoria sea “por 
demás apropiada y necesaria” y d) no existe incompatibilidad entre 
la reinstalación del trabajador víctima de un distracto discriminatorio 
y el derecho a contratar y ejercer industria lícita, ya que como fue 
resuelto en el caso “Madorrán” (50), la protección del derecho a 
trabajar (art. 6.1. del PIDESC), si bien no impone la reinstalación, 
tampoco la descarta, siendo que todas las víctimas de violaciones 
del derecho al trabajo “tienen derecho a una reparación adecuada, 
que puede adoptar la forma de una restitución”, la que así también 
se encuentra prevista por Protocolo de San Salvador (art. 7.d) (51). 
En el Considerando siguiente, se ocupa de reafirmar las razones por 
las cuales la reinstalación, guarda coherencia con los principios del 
derecho internacional en materia de derechos humanos, que tienden 
a la plena reparación mediante la restitutio in integrum de los daños 
ocasionados, concluyendo en el Considerando 9° que la “protección 
contra el despido arbitrario” consagrada por el art. 14 bis de la CN, en 
modo alguno implica una “suerte de prohibición absoluta y permanente 
a toda medida de reinstalación”.

48 Cita del voto del juez García Ramírez en la OC N° 18/03 de la CIDH. 
49 La sentencia no utiliza esta expresión, pero alude a ella en sustancia. Es 

que en el trabajo humano, en el contexto de la relación que vincula a los 
obreros con sus patronos, encuentra su clave filosófica en que es un contrato 
“antrópico”. Como bien lo explica Gialdino, la “antropía” de un contrato, en 
esta perspectiva, consiste en la forma como la dignidad humana interviene 
en la esencia del mismo, y en la influencia que ella ejerce, de consiguiente, 
sobre el régimen de derecho de las relaciones entre las partes. Y, en dicho 
contrato laboral, la prestación de uno de los celebrantes está constituida por la 
“actividad humana, inseparable e indivisible” de la persona del hombre, y, por 
tanto, de su dignidad (Gialdino, Rolando E., Dignidad, justicia social, principio 
de progresividad y núcleo duro interno. Aportes del derecho internacional de 
los derechos humanos al derecho del trabajo y al de la seguridad social). 
Hemos tratado el punto en nuestro Igualdad salarial y discriminación, publicado 
en Revista ED (236), edición del 10/06/2010 N° 12.521. 

50 “Fallos” 330:1989. 
51 Al inicio del considerando 7°, se señalan las diferentes circunstancias del 

presente caso, con el resuelto por la Corte en el precedente “De Luca” (“Fallos” 
273:87) de 1969. Este precedente es citado con habitualidad, para sostener la 
tesis que la estabilidad en el empleo cede frente a la libertad de contratación y 
que existiría un derecho “implícito” al despido. Como hemos expuesto en otra 
oportunidad (La Corte declara inconstitucional la ley 23.523 sobre derecho de 
preferencia en el reingreso del trabajador bancario despedido por huelga; ED, 
185-859), en “De Luca” la Corte no dijo eso, sino que excedía lo razonable 
una indemnización equivalente a la totalidad de salarios que debería percibir 
el agente hasta alcanzar la edad para jubilarse. Es decir, se ocupó del derecho 
de propiedad y no de la protección al trabajo. Aquí el voto clarifica la cuestión 
y pone las cosas en su lugar. El voto de la minoría le asigna a este precedente 
el alcance equivocado y con clara finalidad retórica. 
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En el Considerando 10° se ocupa de explicar las razones por 
las cuales la reinstalación del empleado, no conlleva “una supresión 
de las facultades discrecionales del empleador de organización y 
dirección de la empresa e integración del personal”, entendiendo que 
éstas, bajo ninguna circunstancia, podrían dejar de estar “limitados por 
el inquebrantable respeto de la dignidad del trabajador y el jus cogens 
que informa el principio de igualad y prohibición de discriminación”. Los 
poderes del empleador no pueden determinar la medida y alcances de 
los derechos humanos del trabajador. Por el contrario, “son dichos 
poderes los que habrán de adaptarse a los moldes fundamentales que 
representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos de jerarquía constitucional”.

Concluye así, en el Considerando 11°, que nada hay de objetable 
a la aplicación en la causa de la ley 23.592.

El voto de la minoría, hace hincapié en la libertad de contratación 
del empleador y la existencia de una reglamentación especial. La 
libertad de contratación incluye un aspecto negativo, consistente en 
que “no se puede obligar a un empleador a seguir manteniendo en su 
puesto a empleados que no gozan de la confianza que debe presidir 
toda relación de dependencia” citando en apoyo de este razonamiento 
los precedentes “De Luca”, “Figueroa” y “Agnese” (52).

Las razones por las cuales propone excluir la medida 
antidiscriminatoria de alcance general del art. 1° de la ley 23.592 
(que importa dejar sin efecto el despido y reincorporar al afectado) 
al régimen especial de las relaciones de empleo, son desarrolladas 
en los Considerandos 10 a 16. En lo sustancial, sostiene que dichas 
medidas son aptas para el cese de cualquier conducta discriminatoria 
del empleador, menos en lo que hace a la continuación forzosa 
del contrato laboral (Consid. 13). Cuando se trata de despidos 
discriminatorios, la legislación específica contiene mecanismos que 
implican una protección más intensa, limitada a períodos temporales 
definidos (matrimonio, maternidad, estabilidad gremial) pero que no 
llegan a suprimir por completo la posibilidad que el empleador ponga 
fin a la relación laboral. A su vez, el caso en análisis difiere del resuelto 
en la causa “Madorrán” ( ), dado que el art. 14 bis protege con mayor 
intensidad el derecho a la estabilidad en las relaciones de empleo 
público. Cuando el legislador ha sancionado despidos discriminatorios 
con la reincorporación del trabajador lo ha hecho en forma expresa 
y, en consecuencia, a falta de tal previsión, no resulta aplicable el 
sistema general de la ley 23.592 al ámbito de las relaciones privadas 
de empleo, donde sí corresponde aplicar las otras medidas que 
específicamente adoptó el legislador, para reparar las consecuencias 
adicionales de despidos discriminatorios, sin que importen revertir la 
extinción del contrato.

52 “Fallos” 273:87, 306:1208 y 321:3081, respectivamente.
53 “Fallos” 330:1989.
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En el Considerando 17, se justifica la exclusión del trabajador 
despedido al régimen de reparación in natura de los actos 
discriminatorios en general, esto es, que se vea privado de su derecho 
a la reincorporación o a mantener el empleo, con fragmentos de la 
jurisprudencia internacional que allí se citan. En lo sustancial, extrae 
de ellos que como la “reparación adecuada” a las violaciones del 
derecho del trabajo, no exige obligar al empleador a reincorporar al 
trabajador discriminado con el despido, no es incompatible la solución 
que propone en el Considerando 18, consistente en adicionar una 
compensación especial para tales supuestos y no la obligación del 
empleador a reanudar el contrato.

7.2.- Particularidades en materia probatoria.

Los actos discriminatorios presentan aristas particulares, 
referidas a su prueba o acreditación, en un proceso judicial, que la 
medida responde u obedece, a la situación de pertenencia del afectado 
a un grupo o causal de exclusión.

Cuando un trabajador es despedido en virtud de un acto 
discriminatorio, el empleador jamás lo irá a reconocer de un modo 
ostensible. Procurará encubrir la verdadera razón de la medida, sobre 
todo en países como la Argentina, donde no rigen las disposiciones 
del Convenio N° 158 de la OIT y el control administrativo o judicial del 
despido.

Concretamente, si un empleador decide despedir a un trabajador 
por ser el miso portador de VIH/SIDA, se cuidará de encubrir ese 
móvil, dándole al hecho una ropa diferente, diciendo que despide a 
ese trabajador por un motivo que no es el real, para eludir los efectos 
de la discriminación. 

En los procesos laborales, la desigualdad real de las partes en la 
relación, continúa y con mayor acentuación en el proceso, razón por 
la cual, la inversión del llamado onus probandi constituye un principio 
del proceso laboral que muchas legislaciones han admitido como regla 
especial y correctora de la desigualdad. Este último, no es el caso 
del procedimiento laboral en la mayor parte de la Argentina, donde 
la carga probatoria se rige por reglas propias del proceso civil (cada 
parte debe probar los hechos que invoca), acentuando la desigualdad 
del trabajador y obstaculizando, en definitiva, la vigencia del derecho 
protectorio en la práctica (54). En materia de discriminación, la 
desigualdad procesal se ve mayormente acentuada para el trabajador, 
resultando la prueba del móvil discriminatorio una imposibilidad en la 
mayoría de los casos.
54 Hemos desarrollado esta temática en nuestros Trabajo decente Versus 

proceso laboral; publicado en Revista La Ley, edición diaria del 29 de marzo 
de 2010, págs. 1 a 8 y Reflexiones en torno a la apreciación de la prueba, en 
la reforma al art. 9 de la LCT; publicado en ElDial.com edición especial del 
23/08/2010, cita elDial.com – DC1402.
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La OIT ha atendido expresamente esta circunstancia en el Informe 
presentado por el Director General a la 100° reunión de 2011, sobre 
La igualdad en el trabajo. Se indica allí que Las disposiciones que 
imponen la carga de la prueba a los demandantes en los casos de en 
los procedimientos judiciales y la posibilidad de obtener reparaciones 
por los daños irrogados. Habida cuenta de las dificultades que supone 
presentar pruebas de discriminación en los tribunales, en algunos 
países se ha trasladado la carga de la prueba al empleador. Esta 
modificación es un requisito de la Directiva núm. 2000/78/CE del 
Consejo Europeo, que la mayoría de los países miembros de la UE ya 
han incorporado a la legislación y la práctica nacionales. No obstante, 
en muchos otros países esta disposición trascendental todavía no ha 
sido introducida o se limita únicamente a la discriminación por ciertos 
motivos (N° 65).

También agrega que En algunos países resulta muy difícil, o 
incluso imposible, llevar un caso de discriminación ante un tribunal, pues 
los procedimientos de denuncia son inadecuados. La prevalencia en 
muchos países de requisitos poco realistas relativos a la presentación 
de pruebas admisibles redunda particularmente en detrimento del éxito 
de las acciones judiciales. Por tanto y según se apuntó anteriormente, 
algunos países han transferido la carga de la prueba al empleador (N° 
66).

En la jurisprudencia argentina, de modo similar a lo señalado 
en el punto anterior, era necesario adoptar un criterio homogéneo de 
apreciación probatoria, ya sea por la vigencia del régimen general 
del reparto probatorio o bien, mediante la adopción de algún criterio 
nivelador de la desigualdad y para los casos de discriminación. 

La cuestión fue resuelta por la CSJN con fecha 15/11/2011, en 
oportunidad de decidir la causa “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo” (55).

En el caso, la actora se desempeñaba como contadora del 
Colegio demandado, con 18 años de antigüedad y fue despedida en 
agosto de 2006 alegando su empleador una infracción a la seguridad 
de su información, desde una computadora portátil que le había sido 
asignada en oportunidad de llevarse a cabo una asamblea de afiliados. 
La trabajadora cuestionó la veracidad de la imputación, agregando que 
la medida pretendía encubrir un acto discriminatorio, toda vez que se 
la despedía como consecuencia de ser la esposa del delegado gremial 
y haber participado como militante en conflictos del Colegio con sus 
empleados. Reclama en acción de amparo (proceso abreviado o 
sumarísimo) la nulidad de la medida y su reinstalación en el cargo, con 
sustento en las disposiciones de la ley antidiscriminatoria 23.592.

55 elDial.com – AA713B.
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El juzgado de Primera Instancia admite la pretensión. No ocurre 
lo mismo en la CNATr, donde se entendió que como la discriminación 
goza de una protección muy intensa, la prueba producida por quien 
invoca un hecho de ese tipo debe ser categórica. Como consecuencia 
de este argumento, deja sin efecto la sentencia recurrida y rechaza la 
acción.

El caso llega a la CSJN por recurso extraordinario interpuesto 
por la trabajadora. El dictamen fiscal aconseja la desestimación del 
recurso, por entender que las cuestiones referidas a los hechos y 
prueba, constituyen resorte exclusivo de los tribunales inferiores y 
ajenos a la competencia federal del tribunal. Sin embargo, la mayoría 
del tribunal no lo entendió de ese modo y resuelve dejar sin efecto la 
sentencia del tribunal superior de la causa, para que otro tribunal dicte 
un nuevo pronunciamiento, ajustado a la doctrina fijada por la CSJN 
en su sentencia.

Esta doctrina, tiene que ver con la valoración de la prueba en los 
casos de discriminación.

Básicamente, lo que deja sin efecto la CSJN es el criterio estricto 
que adoptara el Tribunal a quo en cuanto exige una prueba categórica 
sobre el carácter discriminatorio del hecho impugnado, en el caso, el 
despido.

Con apoyo en diversas normas del derecho internacional 
referidas a la discriminación, la interpretación que en dichas esferas 
se ha hecho acerca de las dificultades probatorias en la mayoría de los 
casos, particularmente estudios de la temática por parte de la Comisión 
de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones, por 
el Considerando 11° de la sentencia se expide acerca del criterio que 
debe regir la apreciación probatoria en los casos de discriminación: 

“resultará suficiente, para la parte que afirma dicho motivo, con 
la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten 
idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá 
al demandado a quien se reprocha la comisión del trato 
impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo 
objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. La evaluación 
de uno y otro extremo, naturalmente, es cometido propio de los 
jueces de la causa, a ser cumplido de conformidad con las reglas 
de la sana crítica”.

Aclara que por dicho criterio no debe interpretarse una suerte 
de inversión de la carga de la prueba. Quien alega ser víctima de un 
hecho discriminatorio, seguirá teniendo a su cargo acreditar el “indicio” 
o, en palabras de la Corte, “los hechos de los que verosímilmente se 
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sega la configuración del motivo debatido”. A su vez, “al demandado le 
corresponderá probar el hecho que justifique descartar el prima facie 
acreditado”.

8.- Algunas conclusiones.

El derecho se está transformando. Como ocurre habitualmente, 
lo hace con la jurisprudencia innovadora, los cambios legislativos y las 
opiniones de los juristas. No necesariamente en ese orden.

Ello ha venido ocurriendo en los casos extremos de la llamada 
violencia en el empleo. Sus diversas formas de manifestación 
(discriminación, acoso moral o mobbing, acoso sexual) han generado 
el impulso social adecuado, que logra este prolífico debate.

La discriminación, como forma de violencia en el empleo, ha 
llevado a incorporar al derecho del trabajo, en un País como la Argentina 
que no ha ratificado el Convenio N° 158 de la OIT, la solución prevista 
en el ordenamiento general que surge de la ley 23.592 y pasa por la 
posibilidad conferida al afectado, despedido en forma discriminatoria, 
de exigir la reparación in natura, mediante la reincorporación y 
reparación de los daños materiales y morales sufridos.

El problema de la discriminación es propio de la humanización del 
trabajo y la dignificación del ser humano como tal, independientemente 
de su condición laboral. Aquellos aspectos del ser humano que lo 
vinculan a una organización productiva ajena, han generado relaciones 
de tipo social, en las que interviene el Estado con regulaciones mínimas 
en aras de la paz. Pero ocurre que estos aspectos son parciales en la 
vida del trabajador como persona. Su interacción, no se limita a los 
aspectos productivos del contrato de trabajo, sino que se insertan en 
un contexto social más amplio de relaciones humanas que también 
ha merecido la atención del Estado y la comunidad internacional en el 
reconocimiento de derechos propios de la dignidad del ser humano, de 
la cual también participa el trabajador.

Los problemas derivados de la discriminación pertenecen así 
al género de las relaciones humanas. Su esencia, no es patrimonio 
exclusivo de ninguna región del mundo jurídico, sino que, al contrario, 
pertenece a casi todas las que están destinadas a la protección del 
ser humano en su doble carácter de ente espiritual y físico, tanto en su 
existencia individual, como en sus relaciones con otras personas y con 
las instituciones. La discriminación es una forma de avasallamiento 
a la dignidad humana, de usurpación a la humanidad como tal, que 
puede darse dentro o fuera del contrato de trabajo, pero que, en ningún 
caso, debe restringirse en su esfera de reparación, a las limitaciones 
tarifadas de la legislación especial.



43Hugo Roberto Mansueti

La discriminación en el despido y la reparación del daño en el contexto de 
los derechos humanos fundamentales.

La llamada doctrina de los derechos “específicos”, que por 
muchos años obstaculizó en la Argentina el derecho del trabajador 
discriminado con el despido a ser reincorporado, importa tanto como 
sostener que cuando el trabajador ingresa al establecimiento, deja 
colgados en el vestuario, junto a su ropa de calle, los derechos humanos 
fundamentales, para cambiarlos por un ordenamiento especial, que 
sería su mameluco o ropa de trabajo. Desconoce la humanidad 
del trabajo y la ciudadanía de la persona que trabaja. La condición 
del empleo constituye un componente accidental de la persona. La 
dignidad del ser humano, es lo que hace a su esencia y no depende 
de cualquier otra condición accidental, ni de su condición de empleo, 
género, nacionalidad, ideología política o cualquier otra.

Felizmente, como resultado de esta transformación, ya nadie 
duda que el trabajador tiene derechos humanos. Como cualquier otro, 
si es víctima de un acto de discriminación, tiene derecho a reclamar la 
reparación del daño in natura, mediante su nulidad y reincorporación, 
si se trata del despido.

Aún cuando la ratificación del Convenio 158 de la OIT no se 
ha dado en la Argentina, el mecanismo pretorianamente creado en 
protección de los actos discriminatorios, cuando ellos se materializan 
en un despido, se perfila de un modo adecuado a partir de los 
precedentes dictados por la CSJN en los últimos dos años.
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1. A saúde como um direito fundamental de caráter social na 
Constituição Federal de 1988:

O direito à saúde1 foi reconhecido expressamente como um 
direito fundamental de caráter social no artigo 6º da Constituição 
Federal Brasileira de 1988 (CF/88). No artigo 196 foi garantido o 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação, o que representou um grande avanço, pois 
até então apenas os empregados inseridos no mercado formal de 
trabalho tinham direito a referidas prestações. Hoje as políticas sociais 
e econômicas que constituem o objeto do direito à saúde devem ser 
oferecidas a todos gratuitamente e sem discriminações de qualquer 
natureza.

Assim como os demais direitos fundamentais, o direito à saúde 
constitui condição indispensável para a garantia de uma via digna e 
fonte de legitimidade de todo sistema constitucional, situando-se no 
ápice do ordenamento jurídico brasileiro. Diante dessas características, 
justifica-se o regime de proteção reforçado que esta categoria desfruta 
em nossa Constituição.2

Podemos citar dois exemplos que ilustram o tratamento 
diferenciado dispensado pela CF/88 aos direitos fundamentais: o 
princípio da aplicabilidade imediata, previsto no art. 5º, §1º da CF/88 
e a previsão dos direitos individuais entre as chamadas cláusulas 
pétreas, tal como disposto no art. 60, § 4º, inciso IV da CF/88. 

1 A Organização Mundial de Saúde (OMS), no preâmbulo de sua Constituição, 
conceitua a saúde como: “o completo bem-estar físico, mental e social e não 
apenas a ausência de doenças ou enfermidades”, estabelecendo, no mesmo 
dispositivo, que “o gozo do maior padrão de saúde desejado é um direito 
fundamental de todos os seres humanos, sem distinção de raça, religião, 
opção política e condição econômica e social”. 

2 O artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização 
das Nações Unidas, de 1948, enumera a saúde como uma das condições 
necessárias à vida digna, reconhecendo, assim, o caráter fundamental desse 
direito.
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Embora não haja consenso em torno da interpretação desses 
dispositivos, no que tange ao princípio da aplicabilidade imediata, 
acredita-se, tal como Ingo Sarlet, que o art. 5º, § 1º deve ser interpretado 
como um “mandamento de otimização”, impondo aos orgãos estatais 
o dever de conferir às normas de direitos e garantias fundamentais 
como um todo – incluindo-se aí os direitos sociais – a maior eficácia e 
efetividade possível, levando-se em conta limitações de ordem fática 
e jurídica existentes3. 

Os limites fáticos estão relacionados à dimensão econômica 
dos direitos fundamentais, pois a sua plena realização demanda 
a disponibilidade de recursos4. Já os limites jurídicos referem-se ao 
fato de os direitos fundamentais serem limitáveis por outros direitos 
fundamentais igualmente protegidos no ordenamento jurídico. Isso, 
contudo, não significa que não tenham a possibilidade de ser aplicados 
de forma direta e imediata a partir da Constituição. Ocorre que, pela 
estrutura normativa das normas que veiculam princípios de direitos 
fundamentais, pode acontecer que, num determinado caso concreto 

3 “Vale dizer, em outras palavras, que das normas definidoras de direitos e 
garantias fundamentais , podem e devem ser extraídos diretamente, mesmo 
sem uma interposição do legislador, os efeitos jurídicos que lhe são peculiares 
e que, nesta medida, deverão ser efetivados, já que, do ponto contrário, os 
direitos fundamentais acabariam por se encontrar na esfera da disponibilidade 
dos órgãos estatais”. (cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas considerações em 
torno do conteúdo, eficácia e efetividade do direito à saúde na constituição de 
1988. In: Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização 
Jurídica, nº. 10, janeiro, 2002, p. 9. Disponível na Internet em: <http://www.
direitopublico.com.br>. Acesso em: 01.08.2012).

4 Note-se que tanto os direitos individuais (civis e políticos) quanto os direitos 
sociais estão sujeitos à disponibilidade de recursos para a sua efetivação. 
Como adverte Christian Courtis: “Não há um traço ou característica comum 
capaz de definir tanto os direitos civis e políticos como os DESC [direitos 
econômicos, sociais e culturais], como se tais direitos formassem catálogos 
perfeitamente consistentes de direitos. O esforço para reduzir direitos civis 
e políticos a ‘direitos negativos’ – ou seja, direitos que requerem abstenção 
Estatal – e os DESC a ‘direitos positivos’ – ou seja, direitos que requerem 
ação Estatal – é claramente errado. Todo direito – independentemente de sua 
classificação como direito civil, político, econômico, social ou cultural – requer 
tanto abstenção quanto ação Estatal, e não há praticamente direito algum 
que não demande recursos para ser implementado e protegido” (Critérios 
de Justiciabilidade dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: uma breve 
exploração. In: SOUZA NETO, Claudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (orgs.). 
Direitos sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em 
espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 490).
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em que haja colisão entre dois princípios de direitos fundamentais, 
um deles prevaleça sobre outro e, em outra situação, o outro princípio 
tenha um peso relativo maior e venha a prevalecer, sem que nenhum 
deles perca a sua validade5. 

Há situações, ainda, em que a plena eficácia dos direitos 
sociais previstos na Constituição depende da elaboração de uma lei 
especificando as condições de seu exercício, ou de atos da administração 
pública, como a organização de um serviço público correspondente. 
Isso, contudo, não lhes retira a natureza jurídica e o caráter imperativo 
e a aplicabilidade imediata. Cabe ao intérprete conferir-lhes a maior 
efetividade possível até que sobrevenha a legislação regulamentadora. 
A Constituição previu, inclusive, mecanismos como o mandado de 
injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão como 
instrumentos capazes de suprir a omissão dos poderes públicos no 
que se refere à edição de leis e atos que venham a dar concretude 
aos direitos previstos de forma genérica e abstrata na Constituição 
Federal.

Com relação à possibilidade de inclusão dos direitos sociais no rol 
das chamadas cláusulas pétreas, apesar de o art. 60º, § 4º, inciso IV ter 
se referido apenas a “direitos e garantias individuais”, acreditamos que 
uma interpretação literal e restritiva do dispositivo não deve prevalecer. 
Isso porque o direito à saúde, assim como outros direitos sociais, tem, 
simultaneamente, uma dimensão individual e uma dimensão coletiva, 
ou seja, ele é, ao mesmo tempo, o direito de todos à organização e 
implementação dos sistemas públicos necessários para a oferta das 
prestações de saúde (aspecto coletivo), mas nem por isso deixa de 
ser, também, o direito a uma vaga em um leito de hospital por parte 
de um indivíduo que esteja em uma situação a exigir um tratamento 
médico desta natureza. 

5 “Pode ocorrer de um direito fundamental precisar ser ponderado com outros 
direitos fundamentais ou princípios constitucionais, situação em que deverá 
ser aplicado na maior extensão possível, levando-se em conta os limites 
fáticos e jurídicos, preservando o seu núcleo essencial”. (cf. BARROSO, Luis 
Roberto, Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, 
fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial, 
p. 12. Disponível na Internet em: <http://www.lrbarroso.com.br/pt/noticias/
medicamentos.pdf>.Acesso em: 01.08.2012). Para uma visão aprofundada 
sobre a teoria dos princípios, ver ALEXY, Robert. Teoria de los derechos 
fundamentales.  Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997 e 
DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 
2002.
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Assim, acreditamos ser absolutamente defensável a tese de 
que a proteção reforçada conferida pelo artigo 60, § 4º, inciso IV deve 
ser aplicada aos direitos fundamentais como um todo, pois estamos 
falando de direitos voltados à proteção do ser humano em todas as 
suas dimensões. De fato, embora a satisfação integral de um direito 
social não possa ser reduzida ao somatório de prestações individuais, 
não é possível negar que a dimensão individual seja um aspecto 
importante do direito. 

Mas, além do regime geral aplicável aos direitos sociais 
(universalidade, aplicabilidade imediata e proteção contra a ação 
erosiva do legislador infraconstitucional e vinculação ao princípio da 
dignidade humana), a saúde contou com alguns instrumentos que 
vieram reforçar ainda mais a sua proteção em nosso ordenamento. 
Vejamos do que se trata.

2. A saúde como direito público subjetivo:

O art. 196 estabelece o acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Se a 
saúde foi reconhecida como um direito fundamental de todos (princípio 
da universalidade) e, simultaneamente, como um dever do Estado (art. 
196), é possível afirmar que ela se transformou em um direito público 
subjetivo, exigível em juízo quando da ausência ou insuficiência das 
prestações ofertadas pelo Estado para a sua garantia.6

6 “(...) como direito social, o direito à saúde exige do Estado a adoção de ações 
concretas para sua promoção, proteção e recuperação, como a construção de 
hospitais, a adoção de programas de vacinação, a contratação de médicos, etc. 
Além disso, deve-se ter em vista que o direito à saúde também se configura em 
um direito público subjetivo, ou seja, um direito oponível ao Estado por meio 
de ação judicial, pois permite que um cidadão ou uma coletividade exijam do 
Estado o fornecimento de um medicamento específico ou de um tratamento 
cirúrgico. Assim, o direito à saúde é ao mesmo tempo um direito social e um 
direito subjetivo, porque assegura a qualquer cidadão ou coletividade o direito 
de exigir que o Estado adote medidas específicas em benefício de sua saúde 
ou que este se abstenha de adotar ações que possam causar prejuízos à 
saúde individual ou coletiva (ou seja, também exige abstenção do Estado, 
como por exemplo, não poluir o meio ambiente)”. (BRASÍLIA. Ministério da 
Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de Direito Sanitário com 
enfoque na vigilância em saúde. Brasília, 2006, 132 p. (Série E. Legislação 
de Saúde). Disponível na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde: 
<http://www.saude.gov.br/bvs>. Acesso em: 03 de agosto de 2012.
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Há muita polêmica em torno da delimitação do conceito de 
direito público subjetivo.7 O jurista alemão Georg Jellinek, cuja obra, 
publicada em 1892, é um marco para a temática, definiu esta figura 
jurídica como sendo “o poder da vontade humana que, protegido e 
reconhecido pelo ordenamento jurídico, tem por objeto um bem ou 
interesse”8. Trata-se de uma capacidade reconhecida ao indivíduo em 
decorrência de sua posição especial como membro da comunidade, 
que se materializa no poder de colocar em movimento normas jurídicas 
no interesse individual. Em outras palavras, o direito público subjetivo 
confere ao indivíduo a possibilidade de transformar a norma geral e 
abstrata contida num determinado ordenamento jurídico em algo que 
possua como próprio. A maneira de fazê-lo é poder acionar as normas 
jurídicas (direito objetivo), transformando-as em seu direito (direito 
subjetivo).9

O interessante é notar que o direito público subjetivo configura-
se como um instrumento jurídico de controle da atuação do poder 
estatal, pois permite ao seu titular constranger judicialmente o Estado 
a executar o que deve. 

Na realidade, a grande inovação desta figura, quando de seu 
surgimento na Alemanha no final do século XIX, foi o reconhecimento 
de um poder de exigência (pretensão) do particular em face dos 
Poderes Públicos, tendo como objeto a prestação devida10. Como 
pressuposto para a aceitação deste poder conferido ao indivíduo, 
está a ideia que entre Estado e seus membros existe uma relação 
jurídica e, consequentemente, que os conflitos dela resultantes podem 
ser resolvidos judicialmente11, ao contrário, por exemplo, do que se 

7 O conceito de direito público subjetivo e sua previsão para a proteção dos 
direitos sociais à luz do modelo de Estado adotado pela CF/88 foi por nós 
abordado de maneira aprofundada na obra O Direito Público Subjetivo ao 
Ensino Fundamental na Constituição Federal Brasileira de 1988. 2003. 
328 f. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de 
São Paulo, São Paulo. (MIMEO). Reproduzimos, aqui, parte dessa discussão.

8 JELLINEK, Georg. Sistema dei diritti pubblici subbietivi. Milano, 1910, p. 
10.

9 “A dicotomia [entre direito objetivo e subjetivo] pretende realçar que o direito 
é um fenômeno objetivo, que não pertence a ninguém socialmente, que é um 
dado cultural, composto de normas, instituições, mas que, de outro lado, é 
também um fenômeno subjetivo, no sentido de que faz, dos sujeitos, titulares 
de poderes, obrigações, faculdades, estabelecendo entre eles relações. 
Assim, quando falamos no direito das sucessões significamos algo objetivo, 
quando mencionamos o direito à sucessão de um herdeiro, mencionamos que 
algo lhe pertence. Para clarificar, lembramos que o inglês tem duas palavras 
diferentes para enunciar os dois termos: law (direito objetivo) e right (direito 
subjetivo)”. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: 
técnica, decisão, dominação. São Paulo: Atlas, 1994, p. 146. 

10 O reconhecimento de autênticos direitos subjetivos implica, apenas, a 
pertinência de um bem da vida a alguém. Já a pretensão caracteriza-se pelo 
poder conferido ao titular de exigir um comportamento positivo ou omissivo 
por parte do sujeito passivo.

11 ESTRADA, Alexei Julio. La teoria de los derechos públicos subjetivos en 
la obra de Georg Jellinek. Bogotá: Instituto de Estudios Constitucionales 
Carlos Restrepo Piedrahita, 1997.
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passava no Estado Absolutista, em que os súditos eram vistos apenas 
como sujeitos de deveres e obrigações. Ocorre que a juridicização 
das relações instauradas com o Estado implica, necessariamente, a 
limitação de seu poder. 

Há diferentes formas de limitar o poder do Estado por meio 
do exercício de um direito subjetivo. É possível barrar intervenções 
indevidas na esfera de liberdade de seus titulares, exigindo-se, por 
meio dessa figura jurídica, uma omissão (conduta negativa) dos 
Poderes Públicos (não agir de forma arbitrária, não desrespeitar os 
parâmetros legais previamente estabelecidos). Mas a busca por um 
patamar mínimo de igualdade, não apenas jurídica, como também 
material e efetiva – grande bandeira dos direitos sociais – exige 
fundamentalmente condutas positivas do Estado, pois o que se 
pretende é criar, por parte dos Poderes Públicos, condições concretas 
de vida digna por meio da oferta de prestações materiais.

Como exemplo de prestações materiais objeto do direito à saúde, 
podemos citar os seguintes deveres a serem efetivados pelo Poder 
Público: construção de hospitais, prestação de atendimento hospitalar, 
contratação de médicos, fornecimento de medicamentos e realização 
de exames, dentre outros. Sem falar na obrigação de cuidar dos 
chamados “fatores determinantes e condicionantes”, pois a saúde não 
se efetiva sem a realização de outros direitos sociais – saneamento, 
educação, meio ambiente, alimentação. Note-se que a plena satisfação 
dos direitos sociais extrapola o nível da satisfação individual do direito 
(a determinação judicial da concessão de um remédio para um 
paciente portador do vírus HIV, por exemplo). Ela envolve, também, a 
necessidade de implementação de políticas públicas articuladas entre 
si.

Do ponto de vista jurídico, dada a complexidade do conjunto de 
medidas que envolvem o processo de elaboração e execução das 
políticas públicas, o grande desafio tem sido estabelecer os limites 
do controle judicial do seu cumprimento, em caso de ausência ou 
insuficiência das políticas adotadas. 

Será que existe um direito público subjetivo a políticas de saúde? 
E o particular, individualmente considerado, tem direito a exigir, pela 
via judicial, prestações individuais não contempladas nas políticas 
públicas já implementadas?

Para responder a essas questões é necessário analisar, de forma 
mais aprofundada, em que consiste o conceito de política pública, 
para então examinar os principais delineamentos constitucionais da 
política de saúde e de que forma eles vinculam a atuação dos Poderes 
Públicos. 
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3. A política pública de saúde: principais delineamentos 
constitucionais.

Segundo a proposta de Maria Paula Dallari Bucci: 

Política pública é o programa de ação governamental que resulta 
de um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados 
– processo eleitoral, processo de planejamento, processo de 
governo, processo orçamentário, processo legislativo, processo 
administrativo, processo judicial – visando coordenar os meios à 
disposição do Estado e as atividades privadas, pra a realização de 
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.

Como tipo ideal, a política pública deve visar à realização de 
objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a 
reserva de meios necessários à sua consecução e o intervalo de 
tempo em que se espera o atingimento de resultados12.

A autora foi pioneira na realização de uma análise do conceito 
de políticas públicas no âmbito jurídico. Seu trabalho permitiu, a partir 
de uma teoria constitucionalmente adequada a respeito dos direitos 
sociais, identificar os elementos e as etapas essenciais que compõem 
o conceito, contribuindo, assim, para a definição de critérios objetivos 
para orientar a ação dos poderes públicos no planejamento, na 
execução, fiscalização e avaliação das políticas públicas voltadas à 
concretização dos direitos fundamentais.

A etapa de planejamento constitui uma determinação 
constitucional, obrigatória para o Poder Público, conforme o disposto 
no artigo 174 da CF/88. O planejamento constitui o instrumento 
necessário para garantir a atuação racional do Estado e deve abranger: 
a fixação das metas (resultados a serem atingidos em um determinado 
intervalo de tempo) e prioridades a serem perseguidas; a escolha dos 
meios para a realização das metas definidas; a alocação de recursos 
necessários. 

O Executivo é eleito para definir e colocar em pratica políticas 
públicas à luz dos parâmetros e prioridades constitucionalmente 
estabelecidos. O Executivo também tem a função de elaborar os 
Projetos de Leis Orçamentárias, que, por sua vez, constituem o 
instrumento de efetivação do planejamento. De fato, a previsão de 
financiamento adequado aos resultados pretendidos constitui um 
elemento essencial da política pública.

No que se refere especificamente às políticas públicas de saúde, 
elas devem obedecer aos parâmetros estabelecidos na Constituição 
Federal, sintetizados no artigo 198. Este dispositivo instituiu o Sistema 
Único de Saúde (SUS), uma rede regionalizada e hierarquizada, guiada 
pelos princípios da descentralização e do atendimento integral, com 

12 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In 
BUCCI, Maria Paula Dallari (org.) Políticas Públicas: reflexões sobre o 
conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 39.
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prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. Ressalte-se, ainda, como uma das diretrizes mais 
importantes do sistema, a exigência de participação da comunidade, 
em conformidade com os pressupostos do Estado Democrático de 
Direito. 

Atualmente, um dos pontos mais polêmicos da política de saúde 
refere-se à questão do fornecimento de medicamentos. Coube ao 
gestor federal a formulação da Política Nacional de Medicamentos.13, 
que envolve a elaboração da RENAME (Relação Nacional de 
Medicamentos)14. Tal política foi estabelecida pela Portaria n. 3916/98, 
do Ministério da Saúde e pode ser considerada a matriz de toda a 
estrutura de fornecimento de medicamentos15.

O número expressivo de ações judiciais no que se refere à oferta 
de medicamentos parece apontar sérias insatisfações sobre a forma 
como o Executivo está funcionando em matéria de implementação 
desta política pública de saúde.

13 “Para a OMS, a formulação de uma política de medicamentos implica a 
definição de um conjunto de diretrizes com a finalidade de assegurar para toda 
a população uma provisão adequada de medicamentos seguros, eficazes e 
de boa qualidade e que sejam objeto de um uso racional. Tal política deve 
incluir, entre outros elementos, a produção, distribuição, legislação, registro, 
prescrição, dispensação, qualidade e propaganda comercial de medicamentos 
(OMS, 1988)”. (cf. DALLARI, Sueli Gandolfi. Controle judicial da política de 
assistência farmacêutica: direito, ciência e técnica, p. 65. Physis, Rio de 
Janeiro, v. 20, n. 1, 2010. Disponível na Internet em <http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312010000100005&lng=pt&nrm=
iso>. Acesso em: 20 de agosto de 2012).

14 Para configurar a oferta de medicamentos ajustada às necessidades do 
país, o Brasil adotou a Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME). 
Trata-se de identificar, com base na situação epidemiológica, os maiores 
problemas de saúde e os medicamentos básicos indispensáveis para seu 
tratamento. Tais medicamentos devem estar continuamente disponíveis para 
a população que deles necessita. Para garantir que a oferta seja composta por 
medicamentos eficazes, seguros e com qualidade, o governo brasileiro deve 
exigir o cumprimento da regulação sanitária e reestruturar a Rede Brasileira de 
Laboratórios Analítico-Certificadores em Saúde (REBLAS), para a verificação 
da conformidade do medicamento aos padrões registrados. Para promover a 
capacidade de fabricação local de medicamentos, o Brasil deve estabelecer 
um incentivo para a capacitação e o desenvolvimento tecnológico nacional 
(especialmente aqueles constantes da RENAME) e incentivar a pesquisa 
visando ao aproveitamento do potencial terapêutico da flora e fauna nacionais, 
além de estimular a produção dos laboratórios oficiais, cuja produção se 
destina ao SUS. (Idem, Ibidem, p. 66).

15 Segundo Luis Roberto Barroso: “(...) a formulação da Política Nacional 
de Medicamentos forjou o sistema hoje proposto para a distribuição dos 
medicamentos, cabendo às portarias seguintes apenas delimitar os traços 
característicos” (op. cit., p. 17, nota 31). 



53Clarice Seixas Duarte

O regime jurídico de proteção reforçada aplicável ao direito 
fundamental à saúde na Constituição Federal de 1988

Por outro lado, a atuação do Legislativo em termos de 
regulamentação do direito à saúde tem sido bastante expressiva. 
Além do texto original da CF/88, foram elaboradas duas Emendas 
Constitucionais importantes que tratam do direito à saúde: a 
Emenda 29 (que trata do financiamento da saúde) e a 51 (para criar 
mecanismos especiais de contratação de agentes de saúde). A 
Emenda Constitucional n.29 introduziu o mecanismo da vinculação 
constitucional de receitas de parte dos orçamentos da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios para o financiamento 
das ações e serviços públicos de saúde (cf. art. 198, parágrafos 1º a 3º 
da CF/88), recurso também utilizado para a garantia da efetivação do 
direito à educação, nos termos do artigo 212 da CF/88. 

Apesar de termos avançado na previsão de mecanismos 
reforçados de proteção e garantia do direito à saúde, como a 
vinculação constitucional de receitas, apenas poucos Estados 
cumprem o orçamento da saúde, demonstrando, mais uma vez, a 
dificuldade de vinculação do Poder Executivo aos parâmetros, ainda 
que constitucionalmente estabelecidos, para a implementação da 
política de saúde. 

Podemos citar, ainda, como exemplo de atividade do legislativo 
tendente à realização do direito à saúde, a edição da Lei Orgânica da 
Saúde (Lei nº 8080/90) e da Lei nº 8142/90, que instituiu os conselhos 
e conferências nacionais, estaduais e municipais de saúde. A partir da 
criação desses organismos, houve uma expansão da participação da 
comunidade na formulação, gestão e execução das ações e serviços 
públicos de saúde16. 

16 As Conferências de Saúde, à luz do § 1º do art. 1º da Lei 8142/90, são órgãos 
colegiados, com representação de vários segmentos sociais e têm a atribuição 
de avaliar, periodicamente (a cada quatro anos) a situação de saúde em cada 
esfera de governo e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes. Já os Conselhos de Saúde, conforme disposto no 
§ 2º do mesmo dispositivo legal, constituem um órgão colegiado, de caráter 
permanente e deliberativo, com representação do governo, prestadores de 
serviços, profissionais de saúde e usuários. Devem atuar na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política de saúde. São obrigatórios 
para todos os entes federados. À luz do artigo 4º da Lei citada, os estados e 
municípios somente receberão os recursos federais e estaduais destinados 
ao SUS se tiverem criado conselhos de saúde. As conferências de saúde 
representam um grande exemplo de exercício da democracia no país e os 
conselhos “possuem a importante função de fiscalizar o Sistema Único de 
Saúde para que as deliberações tomadas pelas conferências de saúde sejam 
efetivamente concretizadas pelas autoridades responsáveis pela formulação 
e pela execução das ações e serviços públicos de saúde”. (cf. BRASÍLIA. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, op. cit., p. 66-7).
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Deve-se mencionar, também, a Portaria 2203/96, esta editada 
pelo Ministério da Saúde para instituir a “Norma Operacional Básica do 
SUS” (NOB/SUS)17, sem falar na criação, pela Lei 9782/99, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS)18, esta última pela Lei n. 9961/00.

Apesar de todo aparato legislativo e de todos os avanços no 
delineamento das principais políticas públicas na área de saúde, 
quando estas não funcionam ou são insuficientes, ainda há inúmeros 
argumentos contrários ao reconhecimento da aplicabilidade plena e 
imediata do direito à saúde. Aqui a dificuldade não advém tanto da 
falta de norma regulamentadora do disposto na Constituição, já que 
há expressiva produção legislativa dando concretude a esse direito.

Os principais argumentos contrários ao reconhecimento da 
eficácia plena do direito à saúde estão muito mais voltados a limitações 
de ordem fática e a restrições no que se refere à possibilidade de sua 
caracterização como um direito público subjetivo, capaz de constranger 
o Poder Público judicialmente a executar o que deve.

Há os que acreditam que tal direito, “por sua dimensão econômica, 
implica alocação de recursos materiais e humanos, encontrando-se, 
por esta razão, submetidos a uma reserva do possível”.19 Na mesma 
linha, há os que defendem que apenas o legislador democraticamente 
eleito possui competência para decidir sobre a alocação desses 
recursos (princípio da reserva parlamentar em matéria orçamentária, 
ligado ao princípio democrático e da separação de poderes).

17 “As NOBs são, acima de tudo, produto da necessidade de cooperação 
entre entes gestores, de modo a viabilizar a descentralização do sistema”. 
(BARROSO, Luis Roberto, op. cit, p. 16, nota 29). “Essa profusão normativa 
focada na proteção do direito à saúde fez surgir um novo ramo jurídico no 
Brasil, denominado direito sanitário”. (cf. BRASÍLIA. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Vigilância em Saúde, op. cit., p. 52).

18 A ANS tem por objetivo garantir a defesa do interesse público na assistência 
suplementar (prestada pela iniciativa privada) à saúde.

19 Esta expressão foi cunhada pelo Tribunal Constitucional da Alemanha 
(BverGE 33: 303-333) e vem sendo largamente utilizada no Brasil, muitas 
vezes como um argumento para esvaziar o caráter imperativo dos direitos 
fundamentais, particularmente os de natureza social. Contudo, acreditamos 
que não é possível aceitar que a reserva do possível se sobreponha sempre 
e de maneira incondicional ao princípio da dignidade humana, fundamento 
e fonte de legitimidade das constituições contemporâneas. (BARROSO, op. 
cit., p. 23, nota 44). O STF já se manifestou no sentido de que a chamada 
“cláusula da reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo 
objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade 
de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais (ADPF nº 
45/MC DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 04.05.2004).
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Na realidade, constitui um dos fundamentos do Estado Social de 
Direito a possibilidade de participação de todos nos bens da coletividade 
e uma melhor distribuição desses bens. Se essa participação for 
negada, pois o Poder Público não organiza sistemas adequados para 
atender às demandas mais elementares, deve-se buscar proteção 
jurídica para corrigir esta situação indesejada. A omissão do Estado 
neste campo deve, pois, ser passível de controle.

Assim, a figura do direito público subjetivo, quando usada no 
contexto de um Estado Social e Democrático de Direito para proteger 
um direito social, como a saúde, deve permitir aos seus titulares fazer 
funcionar a máquina estatal para:

Determinar aos poderes competentes a realização das políticas 
públicas que constituem o seu objeto primário, sempre de acordo com 
os parâmetros constitucionais vigentes;

Note-se que a oferta de um serviço público de saúde adequado 
interessa não apenas aos beneficiários diretos e imediatos das 
prestações concretas que compõem o serviço, mas à coletividade 
como um todo, já que a saúde constitui, como dito acima, condição 
indispensável para uma vida digna e um dia todos podem precisar de 
um sistema organizado para garanti-la. Este direito poderá, portanto, 
ser exigido individual ou coletivamente.

Fazer valer a dimensão individual desses direitos, ainda que não 
haja regulamentação infraconstitucional específica sobre a matéria, 
nem uma política pública para satisfazê-lo implementada (ou na 
hipótese de haver uma política insuficiente). Nesse caso, para que 
seja reconhecida a pretensão do particular a uma prestação material 
individual exige-se que haja violação ao mínimo necessário para uma 
vida digna.

Se não houver leis regulamentando as condições de exercício 
de um direito fundamental previsto na Constituição, deve-se admitir 
a possibilidade de exigibilidade judicial individual pelo menos das 
prestações mínimas indispensáveis para uma vida digna. Assim, se 
um paciente estiver morrendo porque o medicamento de que necessita 
não está previsto na RENAME, cabe ao Judiciário determinar que o 
Poder Público o forneça.

De fato, a previsão de direitos fundamentais na Constituição 
gera um direito público subjetivo, imediatamente exigível, pelo menos 
a prestações de cunho emergencial, cujo indeferimento acarretaria 
o comprometimento irreversível de bens essenciais como a vida, a 
integridade física e a dignidade da pessoa humana.
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Sobre o assunto, convém mencionar a posição de Luis Roberto 
Barroso:

[...] podem juízes e tribunais interferir com as deliberações 
dos órgãos que representam as maiorias políticas – isto é, o 
Legislativo e o Executivo –, impondo ou invalidando ações 
administrativas e políticas públicas? A resposta será afirmativa 
sempre que o Judiciário estiver atuando, inequivocamente, para 
preservar um direito fundamental previsto na Constituição ou 
para dar cumprimento a alguma lei existente. Vale dizer: para 
que seja legítima, a atuação judicial não pode expressar um 
ato de vontade própria do órgão julgador, precisando sempre 
reconduzir-se a uma prévia deliberação majoritária, seja do 
constituinte, seja do legislador.20

Ainda na visão desse autor:

O Judiciário deverá intervir sempre que um direito fundamental – 
ou infraconstitucional – estiver sendo descumprido, especialmente 
se vulnerado o mínimo existencial de qualquer pessoa. Se o 
legislador tiver feito ponderações e escolhas válidas, à luz de 
colisões de direitos e princípios, o Judiciário deverá ser deferente 
para com elas, em respeito ao princípio democrático.

A matéria é extremamente polêmica, e a apreciação de todos 
os argumentos em favor e contra a judicialização do direito à saúde 
extrapole os limites do presente artigo. Contudo, do que foi exposto, 
acreditamos na existência de embasamento suficiente para defender 
a existência de controle judicial de políticas públicas, sempre nos 
limites da Constituição e das normas infraconstitucionais com ela 
compatíveis que compõem o sistema de saúde, ambas fruto da 
deliberação democrática. Sem falar nos mecanismos criados pela 
política de saúde para garantir a participação popular direta, como as 
conferências de saúde, que representaram um grande avanço para o 
exercício da democracia em matéria de saúde no país.

Conclusão:

Apesar de termos avançado no plano do reconhecimento do 
direito à saúde no ordenamento jurídico brasileiro – com a previsão, 
inclusive, de diversos mecanismos de proteção reforçado –, ainda há 
muita polêmica quanto à determinação da amplitude deste direito. 
Até onde vai o dever do Estado de oferecer prestações de saúde? É 
possível obrigar judicialmente os poderes públicos a executarem o que 
devem em matéria de políticas públicas de saúde?

20 BARROSO, Luis Roberto, Da falta de efetividade à judicialização excessiva: 
direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a 
atuação judicial, p. 11. Disponível na Internet em: <http://www.lrbarroso.com.
br/pt/noticias/medicamentos.pdf>.Acesso em: 01.08.2012111.
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Um dos aspectos mais controvertidos que envolvem a questão 
diz respeito à possibilidade de reconhecimento, por parte dos 
indivíduos, de um poder para interferir, sobretudo pela via judicial, 
nas decisões sobre alocação de recursos, realização de programas 
sociais, definição de prioridades de ação governamental – elementos 
essenciais do conceito de políticas públicas. 

Trata-se de uma hipótese vista com grande resistência por boa 
parte da doutrina e da Jurisprudência. Entende-se que o Judiciário 
acabaria tendo que julgar questões cuja apreciação é da esfera do juízo 
de oportunidade e conveniência da Administração Pública. Na prática, 
o risco da chamada “politização” do Judiciário acaba funcionando 
como uma grande barreira à efetivação dos direitos fundamentais, 
especialmente os de caráter social, que têm como núcleo as políticas 
públicas. 

Entendemos que a figura do direito público subjetivo, quando 
utilizada para proteger um bem que é ao mesmo tempo individual e 
social, deve se prestar à exigibilidade do caráter individual e coletivo 
de tais direitos, ou seja, à exigibilidade de prestações individuais de 
saúde e também de políticas públicas. 

Mas, é preciso ter em mente, a realização de um direito social 
tem como objeto primário as políticas públicas. Assim, é imprescindível 
reconhecer a possibilidade de haver correção dos desvios ou omissões 
dos poderes públicos no cumprimento do seu dever de implementar 
as políticas públicas constitucionalmente delineadas. Nesse caso, 
a demanda pode ser interposta pelo indivíduo ou por um grupo, ou 
ainda pelo Ministério Público. O que importa é garantir uma forma de 
canalizar a exigibilidade de um interesse público a ser defendido, ainda 
que exercido por um particular.

Se, contudo, houver uma completa omissão dos poderes 
públicos na regulamentação e implementação do direito previsto 
constitucionalmente, e esta violação causar dano ao particular, 
o mesmo será exigível de maneira imediata sempre que houver 
comprometimento do mínimo existencial.

Procuramos aqui sustentar a visão de que o direito à saúde, 
assim como os demais direitos sociais, precisa ser definitivamente 
reconhecido como um verdadeiro direito capaz de vincular a atuação 
dos poderes públicos de forma imediata, especialmente quando da 
sua violação resultarem sérios danos à dignidade humana, seja na 
sua dimensão individual ou coletiva.
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Desenvolvimento Histórico do Direito do Trabalho

A escravidão foi a primeira forma de trabalho conhecida pela 
humanidade.

O ser humano tornava-se escravo pela dominação, por conquista 
ou pelo fato de ser prisioneiro e não condenado à morte. O escravo 
permanecia no solo conquistado, trabalhando “industriais” terra,  ou 
em trabalhos domésticos, este último era efetuado mais por mulheres. 
A condição de escravo também surgia com o nascimento de pai ou 
mãe escravos. Enfim, como já se afirmou, “os escravos nascem ou são 
feitos”. Ainda podemos afirmar que a escravidão nascia e m razão de 
dívida. 

A escravidão, segundo Comitê, “foi radicalmente indispensável 
à economia social da antigüidade”, além de, segundo este pensador, 
Ter sido um “mesmo progresso”,  pois sucedeu à antropofagia ou à  
imolação dos prisioneiros.

A escravidão perdurou durante séculos desde a antigüidade até 
o surgimento da servidão na idade média, a qual, poucas diferenças 
havia com aquela. A servidão tinha como características a descrição 
à gleba pelo servo; a condição hereditária do servo; o servo estava 
sujeito ao poder econômico do político do senhor feudal. 

Como o passar do tempo, o trabalho passa a ser desenvolvido  
nas cidades, as quais se tornavam em centros mercantis e industriais: 
em virtude desta mudança, surgem, nas cidades, as corporações.

As corporações eram os agrupamentos de trabalhadores, e 
ficaram conhecidos como corporações de ofício.

A organização das corporações eram constituídas por Mestres, 
companheiros e aprendizes.

Escorço  Histórico do Constitucionalismo Social

Domingos Sávio Zainaghi
Presidente Honorário da Asociación Iberoamericana 
de Derecho del Trabalho y de la Seguridad Social. 
Membro da Academia Paulista de Direito. 
Professor do curso de Mestrado do UNIFIEO. 
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No século XVIII, por influência da Revolução Francesa, após 
a  aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
de 1789, começa a surgir uma nova   fase nas relações de trabalho, 
pois é nesse período que se reconhece a liberdade de trabalho, a 
qual teve dois aspectos fundamentais:  a liberdade de contratação 
(com a  eliminação do trabalho escravo  e servil) e a possibilidade de  
realização de qualquer tipo de  trabalho (neste ponto o fato principal foi 
a promulgação da Lei Le Cajpelier, que proibiu as corporações).

O Estado Liberal surge, no mesmo momento em que a Revolução 
Industrial eclode. Este foi um grande episódio da história da humanidade. 
Ela implica numa mudança de modos de vida generalizado e intensa. 
É nesse período que mulheres e crianças ingressam no mercado de 
trabalho.

Havia uma maior oferta de  mão-de-obra do que de postos de 
trabalho.

Em 1848, como fruto da exploração da classe trabalhadora, Carl 
Marx escreve o Manifesto Comunista, pelo qual instigava o proletariado 
à revolução; tendo  tornado célebre a fase: “Proletariados do mundo, 
uni-vos”.

Já em 1891, o Papa Leão XIII, edita a primeira Encíclica da Igreja 
sobre direitos sociais: Renum Novarum, a qual teve ampla repercussão 
histórica, constituindo-se num marco para a criação do Direito do 
Trabalho. 

Pode-se afirmar que o Direito do Trabalho surge com o fim da 
1ª guerra Mundial, mais precisamente com o Tratado de  Nersalhers, 
sendo criada nesse momento a OIT – Organização Internacional 
do Trabalho. A partir desse momento, surgem leis no mundo inteiro 
tratando de Direito do Trabalho: Constituição Mexicana de  1917; 
Constituição Alemã de 1919, etc. No Brasil, o Direito do Trabalho surge 
a partir da década dos 30, sendo tal ramo da ciência jurídica tratando 
em todas as Constituições a partir da de 1934.

É a partir do surgimento do Direito do Trabalho e o da Seguridade 
Social, que surge o chamado constitucionalismo social.

2-O primeiro constitucionalismo social.

Com as constituições mexicana de 1917 e de Weimar de 1919, 
surgem o modelo conhecido como constitucionalismo social.

No mesmo ano de 1919 é criada a Organização Internacional 
do Trabalho, fruto da preocupação com o problema social herdado do 
século XIX.
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A importância dessa tutela constitucional está em que esta é 
dotada de grande estabilidade e permanência, que se dá por duas 
vias. Primeiro em virtude de da hierarquia das normas; a segunda em 
razão de que é mais difícil se alterar uma constituição que uma lei 
ordinária.

A Revolução Francesa foi um movimento com intuito claro de 
derrubar o absolutismo monárquico, numa sociedade flagrantemente 
dividida formal e juridicamente. As idéias revolucionárias não estavam 
preparadas para enfrentar o avanço do capitalismo fruto da Revolução 
Industrial.

As chamadas liberdades clássicas, herdadas da Revolução 
Americana e da Revolução Francesa, se construíram desde uma 
perspectiva da relação indivíduo e Estado, como oposição à 
intolerância política e religiosa e o absolutismo monárquico. Por 
outro lado, os direitos ditos sociais vão mais além de uma atitude 
simplesmente permissiva do Estado e esperam deste um papel ativo e 
intervencionista, dirigido a garantir o real exercício do direito. Enfoca-
se as relações das pessoas ou grupos não apenas frente ao Estado, 
mas também com relação a outros setores das sociedade. 

Tais direitos implicam a introdução de instrumentos de correção 
social e econômica, que levam a proteção especial de setores que se 
encontram em desvantagem e vulnerabilidade material.

3-Características do constitucionalismo social.

Os modelos constitucionais iniciados no início do Século XX 
passaram por reformas no pós 2ª Guerra Mundial. Surge uma nova 
geração de constituições européias e latinoamericanas, que se pode 
chamar, inclusive, de um novo Constitucionalismo Social.

As características desse novo constitucionalismo pode-se listar 
estas:

a) Surge o Estado Social de Direito.

b) A inclusão de normas aplicáveis sem necessidade de 
desenvolvimento legislativo específico.

c) A incorporação dos tratados internacionais sobre Direitos 
Humanos nas constituições, tendo supremacia, portanto, às normas 
ordinárias.

d) Incorporação de direitos trabalhistas em todas as constituições.

e) Importância do papel dos Tribunais na tutela judicial dos 
direitos humanos.
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É sintomático que essas constituições surgem após a queda 
de regimes autoritários, como ocorreu no Brasil e em Portugal, para 
ficarmos nestes dois como exemplos.

4-Constitucionalismo social no Brasil.

O Brasil tem seu constitucionalismo social, podemos assim dizer, 
surgindo com a Constituição de 1934. [As duas constituições anteriores 
(imperial de 1824 e republicana de 1891), nada trataram sobre o tema.

Fruto dos movimentos comunistas dos anos 1920 surge um grupo 
de elite que toma o poder no Brasil, liderado por Getúlio Vargas. Este 
cria normas sociais de proteção ao trabalhador, que deságuam na Carta 
de 1934, que pela primeira vez traz direitos sociais, particularmente os 
trabalhistas:

Art 121 - A lei promoverá o amparo da produção e 
estabelecerá as condições do trabalho, na cidade 
e nos campos, tendo em vista a proteção social do 
trabalhador e os interesses econômicos do País. 

§ 1º - A legislação do trabalho observará os 
seguintes preceitos, além de outros que colimem 
melhorar as condições do trabalhador: 

a) proibição de diferença de salário para 
um mesmo trabalho, por motivo de idade, sexo, 
nacionalidade ou estado civil; 

b) salário mínimo, capaz de satisfazer, conforme 
as condições de cada região, às necessidades normais 
do trabalhador; 

c) trabalho diário não excedente de oito horas, 
reduzíveis, mas só prorrogáveis nos casos previstos 
em lei; 

d) proibição de trabalho a menores de 14 anos; 
de trabalho noturno a menores de 16 e em indústrias 
insalubres, a menores de 18 anos e a mulheres; 

e) repouso hebdomadário, de preferência aos 
domingos; 

f) férias anuais remuneradas; 

g) indenização ao trabalhador dispensado sem 
justa causa; 
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h) assistência médica e sanitária ao trabalhador 
e à gestante, assegurando a esta descanso antes e 
depois do parto, sem prejuízo do salário e do emprego, 
e instituição de previdência, 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; 

i) regulamentação do exercício de todas as 
profissões; 

j) reconhecimento das convenções coletivas, de 
trabalho. 

§ 2º - Para o efeito deste artigo, não há distinção 
entre o trabalho manual e o trabalho intelectual ou 
técnico, nem entre os profissionais respectivos. 

§ 3º - Os serviços de amparo à maternidade e à 
infância, os referentes ao lar e ao trabalho feminino, 
assim como a fiscalização e a orientação respectivas, 
serão incumbidos de preferência a mulheres 
habilitadas. 

 § 4º - O trabalho agrícola será objeto de 
regulamentação especial, em que se atenderá, quanto 
possível, ao disposto neste artigo. Procurar-se-á fixar 
o homem no campo, cuidar da sua educação rural, 
e assegurar ao trabalhador nacional a preferência na 
colonização e aproveitamento das terras públicas. 

§ 5º - A União promoverá, em cooperação com 
os Estados, a organização de colônias agrícolas, para 
onde serão encaminhados os habitantes de zonas 
empobrecidas, que o desejarem, e os sem trabalho. 

§ 6º - A entrada de imigrantes no território 
nacional sofrerá as restrições necessárias à garantia 
da integração étnica e capacidade física e civil do 
imigrante, não podendo, porém, a corrente imigratória 
de cada país exceder, anualmente, o limite de dois por 
cento sobre o número total dos respectivos nacionais 
fixados no Brasil durante os últimos cinqüenta anos. 

§ 7º - É vedada a concentração de imigrantes 
em qualquer ponto do território da União, devendo 
a lei regular a seleção, localização e assimilação do 
alienígena. 
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§ 8º - Nos acidentes do trabalho em obras 
públicas da União, dos Estados e dos Municípios, a 
indenização será feita pela folha de pagamento, dentro 
de quinze dias depois da sentença, da qual não se 
admitirá recurso ex - offício .

Em 1937, após um Golpe de Estado, é outorgada a Constituição 
de 1937, período chamado de Estado Novo. Apesar de ser fruto de 
um golpe, e de estarem as garantias individuais suspensas, dita Carta 
trazia uma gama de Direitos Sociais, mas proibindo-se a greve.  
Estes eram os Direitos com feições sociais:

Art 137 - A legislação do trabalho observará, além de 
outros, os seguintes preceitos: 

 a) os contratos coletivos de trabalho concluídos 
pelas associações, legalmente reconhecidas, de 
empregadores, trabalhadores, artistas e especialistas, 
serão aplicados a todos os empregados, trabalhadores, 
artistas e especialistas que elas representam; 

b) os contratos coletivos de trabalho deverão 
estipular obrigatoriamente a sua duração, a importância 
e as modalidades do salário, a disciplina interior e o 
horário do trabalho; 

c) a modalidade do salário será a mais apropriada 
às exigências do operário e da empresa; 

d) o operário terá direito ao repouso semanal 
aos domingos e, nos limites das exigências técnicas 
da empresa, aos feriados civis e religiosos, de acordo 
com a tradição local; 

e) depois de um ano de serviço ininterrupto em 
uma empresa de trabalho contínuo, o operário terá 
direito a uma licença anual remunerada; 

f) nas empresas de trabalho continuo, a cessação 
das relações de trabalho, a que o trabalhador não 
haja dado motivo, e quando a lei não lhe garanta, a 
estabilidade no emprego, cria-lhe o direito a uma 
indenização proporcional aos anos de serviço; 
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g) nas empresas de trabalho continuo, a 
mudança de proprietário não rescinde o contrato de 
trabalho, conservando os empregados, para com o 
novo empregador, os direitos que tinham em relação 
ao antigo; 

h) salário mínimo, capaz de satisfazer, de acordo 
com as condições de cada região, as necessidades 
normais do trabalho; 

i) dia de trabalho de oito horas, que poderá sér 
reduzido, e somente suscetível de aumento nos casos 
previstos em lei; 

j) o trabalho à noite, a não ser nos casos em que 
é efetuado periodicamente por turnos, será retribuído 
com remuneração superior à do diurno; 

k) proibição de trabalho a menores de catorze 
anos; de trabalho noturno a menores de dezesseis, e, 
em indústrias insalubres, a menores de dezoito anos 
e a mulheres; 

l) assistência médica e higiênica ao trabalhador 
e à gestante, assegurado a esta, sem prejuízo do 
salário, um período de repouso antes e depois do 
parto; 

m) a instituição de seguros de velhice, de 
invalidez, de vida e para os casos de acidentes do 
trabalho; 

n) as associações de trabalhadores têm o dever 
de prestar aos seus associados auxílio ou assistência, 
no referente às práticas administrativas ou judiciais 
relativas aos seguros de acidentes do trabalho e aos 
seguros sociais. 

A Constituição de 1946, já uma Carta fruto de uma Assembléia 
Constituinte, foi um documento que seguiu a tendência do pós-guerra 
mencionado acima, dando ênfase aos Direitos Sociais, nestes termos:

Art 157 - A legislação do trabalho e a da previdência 
social obedecerão nos seguintes preceitos, além 
de outros que visem a melhoria da condição dos 
trabalhadores: 

I - salário mínimo capaz de satisfazer, conforme 
as condições de cada região, as necessidades normais 
do trabalhador e de sua família; 
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II - proibição de diferença de salário para 
um mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, 
nacionalidade ou estado civil; 

III - salário do trabalho noturno superior ao do 
diurno; 

IV - participação obrigatória e direta do 
trabalhador nos lucros da empresa, nos termos e pela 
forma que a lei determinar; 

 V - duração diária do trabalho não excedente a 
oito horas, exceto nos casos e condições previstos em 
lei; 

VI - repouso semanal remunerado, 
preferentemente aos domingos e, no limite das 
exigências técnicas das empresas, nos feriados civis 
e religiosos, de acordo com a tradição local; 

VII - férias anuais remuneradas; 

VIII - higiene e segurança do trabalho; 

IX - proibição de trabalho a menores de quatorze 
anos; em indústrias insalubres, a mulheres e a 
menores, de dezoito anos; e de trabalho noturno a 
menores de dezoito anos, respeitadas, em qualquer 
caso, as condições estabelecidas em lei e as exceções 
admitidas pelo Juiz competente; 

X - direito da gestante a descanso antes e depois 
do parto, sem prejuízo do emprego nem do salário; 

XI - fixação das percentagens de empregados 
brasileiros nos serviços públicos dados em concessão 
e nos estabelecimentos de determinados ramos do 
comércio e da indústria; 

XII - estabilidade, na empresa ou na exploração 
rural, e indenização ao trabalhador despedido, nos 
casos e nas condições que a lei estatuir; 

XIII - reconhecimento das convenções coletivas 
de trabalho; 

XIV - assistência sanitária, inclusive hospitalar e 
médica preventiva, ao trabalhador e à gestante; 
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XV - assistência aos desempregados; 

XVI - previdência, mediante contribuição da 
União, do empregador e do empregado, em favor da 
maternidade e contra as conseqüências da doença, 
da velhice, da invalidez e da morte; 

XVII - obrigatoriedade da instituição do seguro 
pelo empregador contra os acidentes do trabalho. 

Parágrafo único - Não se admitirá distinção entre 
o trabalho manual ou técnico e o trabalho intelectual, 
nem entre os profissionais respectivos, no que 
concerne a direitos, garantias e benefícios. 

Art 158 - É reconhecido o direito de greve, cujo 
exercício a lei regulará. 

Art 159 - É livre a associação profissional 
ou sindical, sendo reguladas por lei a forma de 
sua constituição, a sua representação legal nas 
convenções coletivas de trabalho e o exercício de 
funções delegadas pelo Poder Público. 

Parágrafo único - Caberá a um órgão federal 
orientar esses serviços e coordená-los com os de 
naturalização e de colonização, devendo nesta 
aproveitar nacionais. 

Em 1967 o Brasil ganha uma nova Constituição, já no período 
de exceção. Os avanços sociais são mantidos, apesar de os direitos 
individuais terem ficado restringidos, piorando em 13 de maio de 1968 
com a edição do Ato Institucional n. 5, que “fecha” de vez o regime. 
Mesmo assim, os Direitos Sociais elencados foram estes:

Art 158 - A Constituição assegura aos trabalhadores 
os seguintes direitos, além de outros que, nos termos 
da lei, visem à melhoria, de sua condição social: 

I - salário mínimo capaz de satisfazer, conforme 
as condições de cada região, as necessidades normais 
do trabalhador e de sua família; 

II - salário-família aos dependentes do 
trabalhador; 

III - proibição de diferença de salários e de 
critérios de admissões por motivo de sexo, cor e 
estado civil; 



68Domingos Sávio Zainaghi

Escorço  Histórico do Constitucionalismo Social

IV - salário de trabalho noturno superior ao 
diurno; 

V - integração do trabalhador na vida e no 
desenvolvimento da empresa, com participação nos 
lucros e, excepcionalmente, na gestão, nos casos e 
condições que forem estabelecidos; 

        
VI - duração diária do trabalho não excedente de 

oito horas, com intervalo para descanso, salvo casos 
especialmente previstos; 

VII - repouso semanal remunerado e nos feriados 
civis e religiosos, de acordo com a tradição local; 

VIII - férias anuais remuneradas;     

IX - higiene e segurança do trabalho; 

X - proibição de trabalho a menores de doze anos 
e de trabalho noturno a menores de dezoito anos, em 
indústrias insalubres a estes e às mulheres; 

XI - descanso remunerado da gestante, antes e 
depois do parto, sem prejuízo do emprego e do salário; 

XII - fixação das percentagens de empregados 
brasileiros nos serviços públicos dados em concessão 
e nos estabelecimentos de determinados ramos 
comerciais e Industriais; 

XIII - estabilidade, com indenização ao trabalhador 
despedido, ou fundo de garantia equivalente; 

XIV - reconhecimento das convenções coletivas 
de trabalho; 

XV - assistência sanitária, hospitalar e médica 
preventiva; 

XVI - previdência social, mediante contribuição 
da União, do empregador e do empregado, para 
seguro-desemprego, proteção da maternidade e, nos 
casos de doença, velhice, invalidez e morte; 

XVII - seguro obrigatório pelo empregador contra 
acidentes do trabalho; 

XVIII - proibição de distinção entre trabalho 
manual, técnico ou intelectual, ou entre os profissionais 
respectivos; 
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XIX - colônias de férias e clínicas de repouso, 
recuperação e convalescença, mantidas pela União, 
conforme dispuser a lei; 

XX - aposentadoria para a mulher, aos trinta 
anos de trabalho, com salário integral; 

XXI - greve, salvo o disposto no art. 157, § 7º. 

§ 1º - Nenhuma prestação de serviço de caráter 
assistencial ou de benefício compreendido na 
previdência social será criada, majorada ou estendida, 
sem a correspondente fonte de custeio total. 

§ 2º - A parte da União no custeio dos encargos 
a que se refere o nº XVI deste artigo será atendida 
mediante dotação orçamentária, ou com o produto 
de contribuições de previdência arrecadadas, com 
caráter geral, na forma da lei. 

Felizmente em 1988, é promulgada a Constituição atual, 
chamada por todos de Constituição Cidadã. Nesta os avanços sociais 
são elevados. Basta dizer que a mesma traz um capítulo sobre Direitos 
Sociais, brindo- se com o art. 6. que assim preconiza:

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

O rol de Direitos Trabalhistas encontra-se no art. 7., e é extenso, 
mas abre a previsão constitucional de proteção aos Direitos Sociais.
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Conclusão

O Constitucionalismo Social é resultado da exploração dos mais 
humildes pelos mais fortes, fruto da  Revolução Industrial. 

A Revolução Francesa buscou derrubar um regime de divisão de 
classes, mas com o objetivo indisfarçável de se opor à monarquia, e 
se descuidando da questão social.

As idéias marxistas surgem como forma de tentar libertar a 
classe trabalhadora do jugo da exploração. Tais idéias influenciaram 
os revolucionários bolcheviques na Rússia, sendo eles vencedores em 
1917, implantando os ideais socialistas preconizados por Marx.

O surgimento do Constitucionalismo Social, a bem da verdade, 
se dá em 1917, no México, e depois se alastra por todo o mundo.

Atualmente o Constitucionalismo Social é uma realidade na 
maior parte dos países do planeta, e é garantia de paz social e de 
possibilidade de que a humanidade viva em harmonia, e que cada um 
tenha o suficiente para viver com o exercício  pleno de sua dignidade.
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Introdução

As atrocidades e abusos cometidos, desde os últimos séculos, aos 
seres humanos, em todo o mundo, tem despertado uma “consciência 
jurídica universal” para intensificar o processo de humanização do 
Direito contemporâneo. É nesse condão de “cosmopolitismo ético 
dos direitos humanos”1 que exsurge o direito social do trabalhador ao 
salário justo.

Todavia, o quadro da realidade sociolaboral hodierna coincide, 
em muitas situações, com a época do liberalismo econômico, 
caracterizada pela utilização abusiva de mão-de-obra e aviltamento 
da contraprestação salarial. 

Malgrado essa identificação empírica no universo trabalhista, 
os sistemas jurídicos atuais – pós-guerra - incorporam valores ético-
sociais, imprimindo significativa relevância aos direitos fundamentais.

Nesse diapasão, emerge a necessidade de se conceber eficácia 
ao direito social do trabalhador ao salário justo. A princípio, podemos 
pensar que é impossível a implementação deste direito social, sendo 
escassa a sua disseminação na doutrina e jurisprudência pátria. Não 
raro ouvimos abordagens do tipo: “salário justo é uma utopia!”; “salário 
justo é um projeto irrealizável...”. 

DIREITO SOCIAL DO TRABALHADOR AO 
SALÁRIO JUSTO

Luciana Aboim Machado Gonçalves da Silva
Professora Adjunta do Departamento de Direito da 
Universidade Federal de Sergipe – UFS.  
Vice-coordenadora da pós-graduação stricto sensu 
(mestrado) em Direito da Universidade Federal de 
Sergipe. 

1 Oscar Vilhena VIEIRA, tratando a respeito, diz que o processo de globalização 
está associado aos direitos humanos, dando ensejo a uma via de duas 
mãos,  em que ocorre uma internacionalização do direito constitucional na 
mesma medida em que há uma constitucionalização do direito internacional. 
(Realinhamento Constitucional. In: Direito Global. SUNDFELD, Carlos Ari e 
VIEIRA, Oscar Vilhena. (coords.). São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 29.)
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As nossas inquietudes ante as circunstâncias de trabalho 
vivenciadas por inúmeros trabalhadores, especialmente os 
trabalhadores imigrantes, como bolivianos no bairro Bom Retiro (São 
Paulo) e os que labutam no corte de cana-de-açúcar com jornadas de 
trabalho exaustivas e salários ínfimos, freqüentemente demonstradas 
em diversos documentários e reportagens veiculados na mídia, bem 
como a consciência de que um dos papéis do estudioso do Direito 
é ser instrumento de provocação para metamorfoses no seio social, 
efetivando os valores – que a humanidade incorporou em seu processo 
civilizatório – vazados na Lei Fundamental, fizeram-nos investigar este 
tema em nossa tese de doutorado na esperança de lançar semente no 
mundo do Direito.

Mas, quais os fundamentos jurídicos para dizer que o salário 
justo é um direito humano do trabalhador? Como implementar este 
direito nas relações de trabalho? As respostas para estas indagações 
estão nos tópicos que seguem.

2. Salário justo como direito humano do trabalhador

Registra-se, inicialmente, que a expressão direito humano 
significa que somente o ser humano pode ser titular. É certo que 
não há consenso para designar tal tipo de direito. O próprio texto 
constitucional brasileiro de 1988 se vale de várias expressões, como 
direitos humanos (art. 4°, II), direitos e garantias fundamentais (epígrafe 
do título II e art. 5°, §1°), direitos e liberdades constitucionais (art. 5°, 
LXXI) e direitos e garantias individuais (art. 60, §4°, IV).

Em nossa concepção, a nomenclatura direitos fundamentais 
deve ser utilizada de forma genérica para se referir aos direitos de 
natureza fundamental, como o próprio nome indica, reconhecidos no 
sistema jurídico interno de um Estado, ao passo que o termo direitos 
humanos deve ser empregado apenas para os direitos essenciais 
titularizados por ser humano, aproximando-os do supraprincípio da 
dignidade da pessoa humana e excluindo-os do seu âmbito, portanto, 
pessoas jurídicas. 

Em segundo lugar, dizemos que é um direito humano porque 
tem arrimo nos valores ético-fundamentais, plasmados na consciência 
social de uma comunidade, e são tutelados por sistemas jurídicos. 

Partindo da premissa de que os princípios fundamentais do nosso 
Estado Democrático de Direito manifestam “conceitos universais de 
justiça”, impende salientá-los como os mais relevantes fundamentos 
do direito social do trabalhador ao salário justo, quais sejam: 

dignidade da pessoa humana (CF, arts. 1° e 170), que é 
princípio constitucional de maior hierarquia axiológico, valor pelo qual 
gravita toda a sistematização jurídica, que se afirma na medida em 
que se reconhecem e tutelam os direitos humanos.
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valor social do trabalho e da livre iniciativa (CF, arts. 1°, 
170 e 193) que, de forma conjugada, demonstram a adoção de um 
“capitalismo humanitário”, mesmo com todas as desigualdades sociais 
que lhes impõe, constituindo diretrizes essenciais de nossa ordem 
econômica.

justiça social, previsto no art. 170 da Constituição Federal, 
vinculando a ordem econômica aos ditames da justiça social, que se 
reflete notavelmente nas relações entre capital e trabalho. Não se pode, 
portanto, patrocinar o crescimento econômico do país sobre o pilar da 
injustiça social. Isso porque o bem-estar econômico de uma nação não 
se mede exclusivamente pela quantidade de bens produzidos, mas, 
principalmente, levando em conta o modo como são produzidos e o 
grau de equidade na distribuição das rendas.

Importa atentar, nesse limiar, para a conscientização social 
coletiva dos princípios éticos-fundamentais2, ensejando o crescente 
processo de abertura das Constituições a valores éticos que passaram 
a lhes incorporar como princípios dotados de força normativa. 

2.1 Classificação funcional do direito humano ao salario 
justo

O direito humano do trabalhador ao salário justo se enquadra na 
classificação funcional de Canotilho em direito de função de prestação 
social, significando o direito de o indivíduo obter algo fundamental para 
possuir uma vida digna, em observância do princípio da igualdade 
material e na direção de promover o bem-estar social. 

Considerando a estrutura jurídica da norma que prevê o direito ao 
salário justo, podemos afirmar que se trata de uma norma-princípio3, 
cuidando de uma mandado de optimização, uma vez que, como ensina 
Alexy, ordena que algo seja realizado na maior medida do possível, 
dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. 

2 É preciso registrar, com Fábio Konder COMPARATO, que a raiz mais profunda 
ou a fonte matriz dos princípios éticos é, inegavelmente, a consciência social 
coletiva. As imposições estatais que nela não encontram eco, ou, o que é pior, 
com ela entram em choque, carecem de legitimidade. As classes dominantes 
procuram, sempre, impor seus valores e a sua concepção de mundo às 
classes dominadas. Nestas, o fenômeno da “consciência alienada” é um 
obstáculo real à sua ascensão na sociedade e à reivindicação de seus direitos 
fundamentais de caráter econômico, social e cultural”. Todavia, não se pode 
perder de vista que os princípios éticos são normas objetivas de conteúdo 
axiológico que alcançam na história uma vigência universal. (COMPARATO, 
Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno, cit.,  p. 
517 - 518.)

3 Cabe lembrar que as normas regras são aquelas que somente podem ser 
cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então de se fazer exatamente o que 
ela exige, nem mais nem menos.
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Ademais, o direito ao salário justo constitui, simultaneamente, 
fonte de direito subjetivo, de modo que pode ser reclamado em 
juízo, e base fundamental da ordem jurídica, apontando para uma 
interpretação e aplicação das demais normas do sistema jurídico em 
sua conformidade.

3. Análise do sentido do direito ao salário justo

Em atenção à conotação do salário no decorrer da história, 
registra-se que, em princípio, sob uma visão puramente materialista, 
própria do liberalismo econômico, o salário era visto como o preço da 
mercadoria trabalho. 

A visão do salário como preço do trabalho decorre da equiparação 
do trabalho a uma mercadoria, como previsto na “lei de bronze”. Em 
1919, com o Tratado de Versailles proibiu-se a identificação do trabalho 
com mercadoria.

Assim, com o passar o tempo, sob o vértice da ética social, o 
trabalho aparece revestido da conotação de dignidade, em substituição 
da sua visão como mercadoria, ao tempo em que exige uma retribuição 
digna, tendo em conta que o salário constitui, comumente, o único 
meio de subsistência do trabalhador e sua família. 

José Martins Catharino explana que a socialização do salário, 
responsável pela sua notável dilatação, significa uma vitória do 
humanismo jurídico. 

Mas, o que é salário justo?

Para responder a esta indagação, cumpre primeiro aferir o 
sentido da expressão salário. Importa não confundir as expressões 
“remuneração” e “salário”, malgrado sejam utilizadas, por vezes, sem 
rigor técnico como sinônimas. 

Segundo o disposto no art. 4574 da CLT, remuneração é gênero 
que compreende duas espécies: salário e gorjeta.5 À expressão legal  
gorjeta, acrescentamos as gueltas. 

4 Art. 457. “Compreende-se na remuneração do empregado, para todos os 
efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, 
como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.”

5 Em um breve estudo do direito comparado, constata-se que essa distinção 
entre as designações “remuneração” e “salário” não é sempre empregada. À 
guisa de exemplo, cita-se o art. 41 do “Código del Trabajo” do Chile, atualizado 
pelo art. 13 da Lei n. 19.759, que assim define: “Se entiende por remuneración 
las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en 
dinero que debe percibir el trabajador de empleador por causa del contrato 
de trabajo.” MEJÍA VIEDMAN, Sérgio e LIZAMA PORTAL, Luis. Reformas 
Laborales: su contenido e impacto en la empresa. Chile: ConoSur Lexis 
Nexis, 2001, p. 274.
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Cabe lembrar que as gorjetas são gratificações pagas por terceiros 
ao empregado em virtude do serviço que lhe é prestado e as gueltas 
são parcelas pecuniárias, fixas ou variáveis, pagas por terceiros ao 
empregado para estimular as vendas ou produção de determinado 
bem. Já salário é a contraprestação do trabalho paga pelo empregador 
ao empregado em razão de uma relação de emprego. 

Então, o salário justo compreende o complexo de verbas de 
natureza salarial (pagas com habitualidade pelo empregador), 
excluindo, portanto, do seu cômputo as gorjetas e as gueltas, verbas 
estas que são pagas por terceiros (estranhos ao vínculo de emprego).

Por se apresentar o salário justo como um conceito jurídico 
indeterminado, ou seja, um conceito carente de especificação legal, de 
modo que a sua intelecção deve ser aferida pelo juiz no caso concreto6, 
aplicando a solução prevista na lei (corretiva e/ou supletiva do salário).

3.1. Fatores determinantes na estipulação do salário justo 

No fito de exprimir elementos para densificação do princípio do 
salário justo, importante elencar alguns critérios a serem considerados 
para a aferição da justa retribuição do trabalho que advêm de um 
“processo dialético de mediação entre fatos e valores através do qual 
se determina, para cada momento e lugar, o justo social”7.

Nessa perspectiva de aplicação do direito em estudo, a estipulação 
do valor salarial está circunscrita a fatores determinantes, que devem 
ser combinados entre si e analisados em cada caso concreto, como: 
salário vital (também conhecido como salário mínimo), possibilidades 
econômicas da empresa, conjuntura econômica do ramo empresarial, 
circunstâncias temporal-espaciais do trabalho, atividade laboral, 
qualificação profissional e experiência do empregado.

Salienta-se, por oportuno, que um ponto angular na consideração 
das possibilidades econômicas da empresa e da conjuntura econômica 
do ramo empresarial diz respeito ao trabalho desenvolvido em 
empresas terceirizadas. 

6 Como bem salienta Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO, não há supor que 
a inteligência judicial seja, de direito, e muito menos de fato, desamparada 
de luzes bastantes para extrair dos preceitos vagos e fluidos a dimensão que 
tem. (Eficácia das normas constitucionais sobre justiça social. Revista de 
Direito Público, n. 57-58. São Paulo: RT, 1981, p. 249.)

7 Alberto Montoso BALLESTEROS,  Supuestos filosófico-jurídicos de la 
justa remuneración del trabajo, p. 35.
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Nesse caso, deve se analisar, na cadeia produtiva onde se 
desenvolve o trabalho, o destinatário do labor disponibilizado, ou seja, 
a empresa coordenadora da atividade laboral, como referencial para a 
determinação do salário. Assim, empresta-se às empresas terceirizadas 
a qualidade de membro de um grupo econômico – adotando a teoria 
da solidariedade ativa nas empresas (CLT, art. 2º, § 2º)  –  de sorte a 
possibilitar a exigência de contraprestações do trabalho condizentes 
com a situação empresarial no qual se insere.

Nesse sentido, é o teor da Orientação Jurisprudencial 383 do 
Tribunal Superior do Trabalho in verbis:

TERCEIRIZAÇÃO. EMPREGADOS DA EMPRESA PRES-
TADORA DE SERVIÇOS E DA TOMADORA. ISONOMIA. 
ART. 12, “A”, DA LEI Nº 6.019, DE 03.01.1974 (mantida) - Res. 
175/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 

A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa 
interposta, não gera vínculo de emprego com ente da 
Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio 
da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas 
verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles 
contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a 
igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, “a”, da Lei 
nº 6.019, de 03.01.1974.

4. Previsão jurídica do direito ao salario justo 

Em atenção à normatização internacional trabalhista, ressalta-se 
que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) vem desenvolvendo 
relevante papel na direção de promover o trabalho decente. 

Salienta, a OIT, que “trabalho decente é um trabalho produtivo 
e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, 
equidade e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, e 
capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de 
seu trabalho”8.

A propósito, Cássio Mesquita Barros9 explana: “Trabalho 
decente significa um trabalho produtivo, no qual se protegem direitos 
fundamentais no trabalho e que proporciona remuneração e proteção 
social adequadas.”

8 El trabajo decente, centro de atención. In: Revista Trabajo de la OIT n. 57, 
septiembre 2006. Ginebra: OIT, 2006, p. 5.

9 Direitos Humanos Fundamentais no Trabalho. In: Princípios Constitucionais 
Fundamentais. VELLOSO, Carlos Mário da Silva, ROSAS, Roberto, e 
AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do (coords.). Estudos em homenagem 
ao professor Ives Gandra da Silva Martins. São Paulo: LEX Editora, 2005, p. 
256.
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Nessa senda, para se implementar um trabalho decente é 
fundamental proporcionar aos trabalhadores um salário justo que, a 
despeito de se constituir em um dos elementos do custo de produção 
empresarial que interessa à economia, configura retribuição do trabalho 
humano, que não pode mais ser considerado uma mercadoria.

A Lei Maior Brasileira vigente não assenta explicitamente o salário 
justo como um direito social do trabalho. Todavia, a recente Emenda 
Constitucional de n.° 53, de 19 de dezembro de 2006, alterando a 
disposição do art. 60 do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias 
– ADCT10, prevê o direito à remuneração condigna dos trabalhadores 
da educação “in verbis”: 

Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta 
Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o 
caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e 
desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna 
dos trabalhadores da educação [...].11 (grifo nosso)    

De igual modo, tratando de professor a CLT prevê:

Art. 323 - Não será permitido o funcionamento do estabelecimento 
particular de ensino que não remunere condignamente os seus 
professores, ou não lhes pague pontualmente a remuneração de 
cada mês.

Já, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) refere-se ao direito 
em comento, no art. 766, ao dispor “in verbis”:

Nos dissídios sobre estipulação de salários, serão estabelecidas 
condições que, assegurando justos salários aos trabalhadores, 
permitam também justa retribuição às empresas interessadas.
(grifo nosso).

Também, nesse sentido, o §2° do art. 91 da Lei n. 9279/96 
assegura ao empregado a justa remuneração ao tempo em que 
garante ao empregador o direito exclusivo de licença para exploração 
da propriedade de invenção ou de modelo de utilidade.

10 A Lei n. 11.494, de 20.06.07, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de 
Educação, reitera o direito à remuneração condigna do professor.

11 O art. 212 “caput” da CF dispõe: “A União aplicará, anualmente, nunca menos 
de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco 
por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”.
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5. Aspectos práticos para implementação do direito social 
do trabalhador ao salario justo

Com a globalização econômica e a acirrada competitividade 
do mercado, as empresas passam a implementar um novel modelo 
de gestão da produção cuja diretriz é baseada no lema: “maior 
produtividade com eficiência e menor custo”.

No cotidiano da atividade laboral verifica-se relações do tipo 
sweating system, que em uma tradução literal expressa sistema de 
suor, significando a atividade laboral com tarefas excessivas exercidas 
em longas jornadas de trabalho e aviltamento da retribuição salarial.

Exemplo frisante desse sistema de violência frontal à dignidade 
da pessoa humana é o que ocorre no setor canavieiro, em que o 
contrato é por safra e o salário pago por produtividade; não existe 
limite para o trabalho condizente com a saúde do trabalhador; e há 
práticas reiteradas de assédio moral vertical. 

Vale anotar que, nessa relação de trabalho, o valor do corte da 
cana-de-açúcar é manifestamente irrisório, o que leva o trabalhador a 
desempenhar uma atividade laboral além dos limites suportados pelo 
corpo humano, conduzindo-lhe, muitas vezes, à exaustão, no intento 
de perceber um salário justo e proporcionar uma melhoria da sua 
condição de vida. 

Essa realidade social vem gerando inquietude no seio social. 
Francisco José Alves, professor no Departamento de Engenharia 
de Produção da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)12, 
desenvolveu estudo no qual constatou que os cortadores acabam por 
pedir aposentadoria por invalidez após cerca de dez safras.

Esse professor, ao relatar a vivência no setor canavieiro, destaca 
que ocorrem freqüentes mortes de trabalhadores. Salienta que a 
expectativa de vida de um trabalhador cortando 12 toneladas de cana 
por dia é de dez a 12 anos, menor que a expectativa de vida de um 
trabalhador escravo do fim do século XIX, que era de 12 a 15 anos.

De igual modo, é a situação dos bolivianos no trabalho de costura 
de peças de roupas que ganham por produção (cerca de R$ 0,40 
centavos por peça), sendo o valor salarial da peça ínfimo, conduzindo a 
jornadas extenuantes para atingir o montante mínimo salarial previsto 
na legislação.

12 Francisco José ALVES, Texto extraído da internet. Disponível: http://www.
reporterbrasil.com.br/exibe.php?id=1139 – intitulado “Pesquisador prega 
extinção do trabalho por produção”. Acesso em: 06/08/2007.
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Assim sendo, cumpre promover, nas relações individuais e 
coletivas de trabalho, o direito social do trabalhador ao salário justo, 
que por se constituir em direito humano do trabalhador, possui eficácia 
imediata, nos termos da Lei Maior, as normas que o consagram são 
autossuficientes e prescindem de ulterior elaboração legislativa.

No decurso da nossa tese de doutoramento analisamos diversos 
aspectos práticos para implementação do direito ao salário justo. 
No entanto, considerando a dimensão do tema, nos ateremos, na 
sequência do presente texto, a tratar apenas do estabelecimento do 
salário judicial corretivo e supletivo aplicável nos casos concretos 
supracitados - bolivianos no trabalho de costura realizado no bairro 
Bom Retiro (São Paulo) e trabalhadores rurais no corte de cana de 
açúcar. 

É certo que o Poder Judiciário não pode ser mais conivente 
com a violação sistemática dos direitos humanos dos trabalhadores. 
Cumpre partir para novas perspectivas de ação, não se podendo mais 
dar guarida à concepção positivista do Direito que rejeita decisões 
criativas do juiz, ancoradas em valores ético-constitucionais.

Exige-se do juiz, hoje, a observância do princípio do devido 
processo legal não apenas em seu sentido processual, mas, 
principalmente, no sentido material,  na direção da realização de um 
processo justo.

Na preleção do atual Presidente do Supremo Tribunal Federal 
Carlos Ayres Britto:13

Legitimidade judiciária será tanto mais autêntica quanto sustenta 
no poder dever de reconhecer à Constituição o seu caráter 
dirigente. [...] Esse o desafio do Poder Judiciário brasileiro: 
entender que a meta é a fonte. Como no filme de Steven 
Spielberg, de nome ‘De volta para o futuro’, o que incumbe às 
nossas instâncias jurisdicionais é fazer a viagem de volta para a 
Constituição de 1988, sempre e sempre, porquanto nos princípios 
por ela albergados e no seu nítido caráter dirigente é que se tem 
todo o potencial de futuridade.

Partindo dessa concepção hodierna do sistema jurídico, deve-
se permitir a intervenção judicial para avaliar o montante salarial e, 
ao identificar as situações de trabalho nas quais são os “salários 
manifestamente injustos,” revisar a cláusula contratual e fixar um 
salário justo. 

Cabe, aqui, importar os princípios sociais do contrato imersos no 
novo Código Civil de 1988, que implementam a justiça contratual, nos 
termos do art. 8°, parágrafo único, da CLT.

13 BRITTO, Carlos Ayres. O humanismo como categoria constitucional, Belo 
Horizonte: Fórum. 2007, p.113-114.
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Acrescenta-se a isso que a situação de premente necessidade do 
emprego, leva ao empregado a expressar uma vontade viciada quanto 
ao montante salarial, manifestamente desproporcional ao trabalho, 
a refletir a aplicação do instituto jurídico da lesão, positivado no art. 
157 do Código Civil Brasileiro14, constituindo-se em fundamento para 
revisão da cláusula do contrato de trabalho relativa ao valor do salário.

Antonio Jeová Santos15 ensina que se deve entender por lesão 
contratual:

“o grave desequilíbrio entre as prestações, nos contratos 
onerosos, quando um dos contratantes se aproveita de uma 
situação de superioridade a respeito daquela em que se 
encontra a outra parte ao celebrar o contrato, devido à notória 
inexperiência ou estado de necessidade, o que permite obter por 
parte do sujeito ativo um lucro excessivo, desproporcionado, com 
relação ao que a parte passiva se obrigou.”16

Quando o Poder Judiciário revisa cláusula contratual sobre 
salário, deve fixar um montante salarial justo, atuando, por meio de um 
juízo de equidade, na função corretiva e criativa, em consonância com 
o disposto no art. 460 da CLT in verbis: 

Art. 460 - Na falta de estipulação do salário ou não havendo 
prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito 
a perceber salário igual ao daquela que, na mesma empresa, 
fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para 
serviço semelhante.

Repisa-se que somente nas hipóteses de manifesta injustiça 
salarial – pela desproporção material das prestações laborais e 
condições indignas de vida – é que entendemos conveniente esse 
tipo de intervenção judicial. 

14 Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou 
por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao 
valor da prestação oposta.

 §1°. Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes 
ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.

 §2°. Não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento 
suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do provento.

15 SANTOS, Antonio Jeová. A lesão em seus elementos objetivo e subjetivo. 
Função social do contrato, 2. ed. São Paulo: Editora Método, 2004, p. 175-
176.

16 Na visão de Ricardo FIUZA, lesão é um vício de consentimento decorrente 
do abuso praticado em situação de desigualdade de um dos contratantes, por 
estar sob premente necessidade, ou por inexperiência, visando a protegê-
lo, ante o prejuízo sofrido na conclusão do contrato, devido à desproporção 
existente entre as prestações das duas partes, dispensando-se a verificação 
do dolo, ou má-fé, da parte que se aproveitou. (FIUZA, Ricardo. Novo Código 
Civil, 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 157)
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Nesse caminho de correção de salário, também pode exercer 
relevante papel o Ministério Público do Trabalho, como fiscal da lei, na 
defesa dos interesses da coletividade de trabalhadores com salários 
manifestamente injustos.

É preciso ter em vista que os processos coletivos devem se voltar 
não apenas a determinadas empresas, mas a todo o setor econômico, 
a fim de possibilitar resultados macros das medidas judiciais e 
extrajudiciais de tutela coletiva. A atuação em apenas uma empresa 
enseja um desnível desta em relação a demais do setor econômico.

Por fim, salienta-se que, na nova redação da orientação 
jurisprudencial 235 da SDI1 do TST, vislumbramos uma mudança da 
perspectiva jurisdicional para efetivação do salário justo ao estabelecer:

O empregado que recebe salário por produção e trabalha em 
sobrejornada tem direito à percepção apenas do adicional de horas 
extras, exceto no caso do empregado cortador de cana, a quem é 
devido o pagamento das horas extras e do adicional respectivo.

6. Considerações finais

Em uma visão principiante, o salário justo era visto como sinônimo 
de salário mínimo. Em uma perspectiva evolutiva da função social do 
salário, passou-se a considerar este como um dos componentes do 
salário justo.

A concepção de que “quem diz contratual diz justo” não encontra 
mais albergue em nosso sistema jurídico, sendo  possível a revisão 
contratual do salário, quando manifestamente injusto.

Assim sendo, importante se faz despertar a atenção para o 
direito social do trabalhador ao salário justo, deixando de ver como 
uma utopia e conduzindo para sua efetiva implementação com vista 
a realidade social, posto que “O sonho, desprovido de senso prático, 
naufraga; o senso prático, sem a energia criativa do sonho, não voa”.
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Introdução

É mesmo lugar comum afirmar que o primeiro momento de 
afirmação dos direitos humanos fundamentais correspondeu ao 
imperativo de conferir ao ser humano – cidadão ou não – garantias e 
proteções que o preservassem dos excessos do Estado.

Nesse sentido, portanto, não é demasiado admitir que os direitos 
humanos fundamentais nasceram, se não contra o Estado como 
entidade abstrata, ao menos seguramente como negação dos poderes 
absolutos do “Príncipe”; vale dizer: como limitação e contenção à ação 
daquele ou daqueles que se encontram no exercício dos poderes 
coercitivos do Estado1.

Relação de Trabalho e Eficácia Horizontal 
dos Direitos Fundamentais: Possíveis 
Consequências Práticas Para o Exercício do 
Poder Disciplinar do Empregador

Antonio Rodrigues de Freitas Jr.
Professor Associado da Faculdade de Direito da USP
Procurador Legislativo de Município de São Paulo
Advogado e ex-Secretário Nacional de Justiça (2002)

1 “Na sua concepção tradicional, os direitos fundamentais são direitos de defesa 
(abwehrrechte), destinados a proteger determinadas posições subjetivas 
contra a intervenção do Poder Público, ou seja pelo (a) não-impedimento 
da prática de determinado ato, seja pela (b) não-intervenção em situações 
subjetivas ou pela não-eliminação de posições jurídicas. Nessa dimensão, os 
direitos fundamentais contêm disposições definidoras de uma competência 
negativa do Poder Público (negative kompetenzbestimmung).” (MENDES, 
Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade. 
São Paulo: Saraiva, 2004, p. 2).
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Já num estágio posterior, incorporaram-se, ao feixe dos assim 
chamados direitos humanos fundamentais, outras figuras que, por sua 
natureza menos constritiva, absenteísta e negativa (relativamente aos 
poderes do Estado), conferiam ao Estado o dever de ofertar prestação 
positiva2.  Nessa segunda projeção dos direitos humanos fundamentais, 
caberia ao Estado não apenas abster-se de excessos lesivos ao 
patrimônio jurídico de seus súditos, como também, mediante ações 
promocionais e distributivas, assegurar-lhes um mínimo de proteção 
social apto a lhes preservar a dignidade humana.

Há nesse exercício de categorizações muitas variações, tanto 
terminológicas quanto mais claramente conceituais. Há, por exemplo, 
quem fale em garantias positivas de liberdade, procurando realçar 
um direito que nasceu contra o soberano absoluto, mas que, já num 
cenário de liberdades públicas, passou a impor, até mesmo ao próprio 
soberano, o dever de prover medidas comissivas visando à sua garantia; 
em especial quando toldadas pela desigualdade entre particulares. Há 
também – e aqui se tenha apenas por mais um exemplo – quem fale em 
direitos de proteção. Não, propriamente, de proteção endereçada ao 

2 O emprego da designação “direitos de prestação” é crescentemente por 
muitos rechaçada, porque sugere que os direitos políticos – diversamente dos 
direitos sociais – não implicariam potencialmente vultosos gastos do Estado, 
nem tampouco o dever comissivo de prestação positiva para que os Poderes 
Públicos pudessem conferir-lhes eficácia. Nisso residiria, como assinalam 
alguns, uma falsa simetria e correspondência entre a distinção entre direitos de 
abstenção x direitos de prestação, e a que separa direitos políticos de direitos 
sociais, como espécies de direitos humanos fundamentais. Nesse sentido 
interessa o recorte distintivo traçado por PIOVESAN (“Direitos Humanos e o 
Trabalho”. VV.AA. Freitas Jr. Org. Direito do Trabalho e Direitos Humanos. 
São Paulo: BH Editora, 1999, p. 302-304) ao comentar o figurino preconizado 
pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, 
para quem: “se os direitos civis e políticos devem ser assegurados de plano 
pelo Estado, sem escusa ou demora – têm a chamada auto-aplicabilidade 
-, os direitos sociais, econômicos e culturais, por sua vez, nos termos em 
que estão concebidos pelo Pacto, apresentam realização progressiva (...). 
No entanto, cabe realçar que tanto os direitos sociais, como os direitos civis 
e políticos demandam do Estado prestações positivas e negativas, sendo 
equivocada e simplista a visão de que os direitos sociais só demandariam 
prestações positivas, enquanto que os direitos civis e políticos demandariam 
prestações negativas, ou a mera abstenção estatal.(...) Isto é, os direitos civis 
e políticos não se restringem a demandar a mera omissão estatal, já que a 
sua implementação requer políticas públicas direcionadas, que contemplam 
também um custo”. 
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ser humano contra situações ou contingências econômicas e sociais 
que lhe sejam capazes de comprometer a dignidade. Diversamente, 
ainda nessa acepção, os direitos de proteção são caracterizados como 
aqueles que se destinam a obrigar o Estado a proteger os indivíduos 
ou os grupos sob seu poder soberano, que tenham suas liberdades ou 
direitos fundamentais ameaçados pela ação – atual ou potencial – de 
terceiros3.

1. Da eficácia mediata ou vertical

Com essas breves remissões introdutórias objetivei apenas por 
em realce que, seja em sua acepção negativa, seja em sua projeção 
comissiva, promocional e, portanto, positiva, os direitos humanos 
fundamentais, em particular na segunda metade do século XX, teve 
o Estado como eixo de gravidade. Em outros termos: as autoridades 
públicas, seus agentes, e os Poderes Públicos são os destinatários 
imediatos do comando subjacente aos direitos humanos fundamentais. 
Por outro lado, os seres humanos sob seu poder soberano, reconhecidos 
como titulares de direitos “ante o Estado”. A esse figurino de predicação 
originária convencionou-se designar eficácia mediata ou vertical dos 
direitos fundamentais.

Ora bem, eficácia: 1) vertical, porque destinada à proteção do 
súdito diante do soberano – vale dizer, do ser humano diante do Estado; 
e 2) mediata, porque não endereçada à disciplina direta e imediata 
das relações jurídicas entre particulares, às quais o sistema jurídico 
reservara os veículos ordinários do direito privado e da jurisdição 
comum.

A premissa desse modelo de reconhecimento dos direitos 
fundamentais, predominante no primeiro momento de sua afirmação 
- essencialmente liberal, diga-se de passagem – residiu na aceitação 
de que, uma vez removidos os obstáculos de natureza estatal 
(públicas) oponíveis à liberdade e à igualdade entre particulares, não 
remanesceriam motivos para invocar a força normativa qualificada de 
direitos humanos fundamentais para interferir na relação entre atores 
privados.

3 Em meu ver, ainda que esse “dever de proteção” possa em alguma medida 
projetar-se no campo dos direitos humanos fundamentais, não parecem 
qualitativamente distintos da função protetora coessencial ao fenômeno da 
dominação e constitutiva, mesmo, do próprio Estado Moderno – muito antes 
que se pudesse falar, a rigor, em direitos humanos fundamentais. Suspeito 
que a única novidade apta a credenciar uma categoria específica de “direitos 
humanos fundamentais de proteção” seria função do dever do Estado 
contemporâneo de promover à proteção dentro de limites materiais e seguindo 
regras procedimentais que não menoscabem os fundamentos do Estado 
Democrático de Direito. Em outros termos: proteger, sem fazer com que o fim 
de proteger seja bastante para autorizar o emprego de todo e qualquer meio, 
como no cenário da supremacia absolutista.
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Em bom vernáculo: 1) o primeiro não-dito desse modelo 
consistiu no reconhecimento de que o sistema jurídico ordinário, 
de direito privado, seria suficiente para dar conta da disciplina das 
relações jurídicas entre sujeitos “formalmente iguais”, prescindindo 
da eficácia qualificada de direitos fundamentais e 2) o segundo, não 
menos eloqüente, residiu na correspondente desqualificação das 
desigualdades e assimetrias, materiais e até formais, que presidem 
muitas das relações entre atores não estatais. E isso porque, como 
suspeito, se o figurino liberal e individualista dos direitos humanos 
fundamentais foi capaz de reconhecer os riscos da dominação e do 
poder infenso a limites, não o foi para conferir a devida importância 
aos ingredientes de poder e de dominação – na acepção weberiana – 
que engendram e perpassam as relações entre sujeitos não-estatais. 
Ainda em termos weberianos, se levou em conta o Estado, ignorou 
outras espécies de “associações de interesse” no interior das quais 
relações de mando e de sujeição verificam-se presentes.

2.  Do poder disciplinar

Mais recentemente, tem sido comum observar que esse modelo 
ortodoxo de eficácia dos direitos humanos fundamentais vem sofrendo 
crescentes temperos.

O pano de fundo desse itinerário de mudança reside no progressivo 
reconhecimento de que, também no âmbito de relações entre sujeitos 
não-estatais, estão presentes diversas modalidades de exercício de 
poder que, para que seja exercitado de forma legítima, necessita 
observar, em muitos de seus traços, os limites e procedimentos que 
legitimam o exercício da autoridade pública. E assim não porque se 
cuide de sujeitos delegatários de poderes originariamente radicados 
na esfera pública; mas porque titulares de um poder que o sistema 
jurídico e o direito – privado – confere diretamente ao sujeito - também 
privado.

Esse é o caso de todo o chamado poder disciplinar que é 
exercitado no interior das entidades associativas (gremiais, sindicais 
ou corporativas), societárias, condominiais, e até mesmo no plano 
mercantil das concessões, das franquias, etc..

Nem é preciso lembrar ser esse também, tipicamente, o caso 
do poder disciplinar que o empregador exerce em relação à conduta 
do empregado; não por acaso qualificado “subordinado”, enquanto 
uma das projeções do chamado poder diretivo, (ao lado do poder de 
comando e do poder de fiscalização ou de supervisão).
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3. Procedimentos disciplinares praticados no âmbito das 
relações de trabalho não estatais e os Direitos Fundamentais

Até bem pouco, a quem quer que, sob o ângulo do direito do 
trabalho ou do direito constitucional, fosse indagado: os direitos 
humanos fundamentais – em especial o direito à ampla defesa – 
devem ser observados nos procedimentos disciplinares praticados 
no âmbito das relações de trabalho não estatais? A resposta seria 
tendencialmente pela negativa. 

Respeitados os direitos infra-constitucionais porventura dispostos 
em lei, no estatuto social ou em convenção coletiva (conforme o caso), 
e, naturalmente, assegurada a possibilidade de posterior revisão 
judicial (quanto ao mérito da sanção aplicável), não haveria lugar para 
invocar a nulidade formal in procedendo, ante a falta de observância 
do direito humano fundamental à ampla defesa.

Ampla defesa, num cenário como esse, consistiria apenas em 
direito fundamental oponível à autoridade judiciária (quando por ocasião 
de eventual e futuro reexame jurisdicional); jamais ao empregador nem 
a qualquer outro ente não-estatal titularizado ao exercício de poder 
disciplinar.

Não é por acaso que a doutrina a jurisprudência – mesmo da 
Justiça do Trabalho, reconheceu por muito tempo apenas o dever 
de observância do devido processo contraditório como condição de 
eficácia da aplicação de sanções disciplinares a servidores públicos, 
ainda que regidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 
E o fez em nome da extensão – ao servidor celetista – de direito 
originariamente assegurado aos servidores estatutários. Portanto, 
não enquanto projeção trabalhista de direito fundamental, mas como 
preceito derrogatório de direito administrativo, aplicável, como dito, 
por extensão, a servidores em regime jurídico predominantemente de 
direito privado.
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4. Da eficácia horizontal e imediata

É bem verdade que o direito à ampla defesa, em todo caso, 
quando aplicável no âmbito de relações jurídicas entre particulares, 
não o é sem consideráveis atenuações de fundo e de forma. Assim, 
por exemplo, não é possível falar em direito 1) à defesa técnica4  (salvo 
quando disposição estatutária ou contratual assim o preveja)5; 2) à 
utilização de meios de prova desproporcionais à natureza e à gravidade 
do fato; 3) à observância de prazos, regras procedimentais, duplicidade 
de graus ou instâncias decisórias, formalidades e ritualização que, por 
analogia, sejam retiradas de outros estatutos processuais punitivos.

Em termos sensatos e proporcionados à natureza da relação entre 
particulares – ainda que entre particulares que exibam assimetrias 
disciplinares chanceladas pelo sistema jurídico – cuida-se, porém, de 
assegurar ao acusado, ou àquele a quem se atribui fato disciplinar, 
contratual ou estatutariamente punível, ao menos 1) o direito de ser 
informado do fato que se lhe atribui; 2) de poder negá-lo, em sua 
materialidade e/ou autoria; 3) de empregar meios argumentativos e 
probatórios proporcionados à gravidade da imputação e 4) de não ser 
alvo de decisão disciplinar por sujeito a quem, pessoal e diretamente, 
sua sanção aproveite, ou por quem quer que manifestamente exiba 
com o acusado uma relação pessoal de comprometedora hostilidade 
ou desafeição.

Enfim, trata-se de permitir que a sanção, ainda que aplicada 
no plano das relações privadas, respeite parâmetros de seriedade 
e de dignidade sem cuja observância a autoridade não estatal não 
seja desacreditada como protagonista de um simulacro ou de uma 
zombaria à pessoa do acusado. Em outros termos, a imposição de 
um parâmetro que legitime – sem o inviabilizar - o exercício do direito 
disciplinar.

E o mais importante, de um parâmetro ou standard que vai 
consideravelmente além da simples proibição do abuso de direito 
ou do enaltecimento da boa-fé objetiva. Num movimento diverso e 
descendente: introduzindo e assimilando – porque, e na medida em 
que, compatível – no terreno da autoridade e do poder privados, de 
fundamentos de civilidade, convívio pacífico, temperança, parcimônia 
e de proporcionalidade que figuram entre os fundamentos da proteção 

4 Hoje, por sinal, com o advento da Súmula vinculante 5, do STF, sequer subsiste 
exigível enquanto projeção de preceito fundamental aos servidores públicos 
estatutários; diversamente do que há pouco predominara na dogmática 
publicista, sob cuja influência foram produzidos diversos estatutos funcionais 
ainda em vigor, em que as sanções mais severas vinham condicionadas ao 
oferecimento, ao acusado, do patrocínio de defensor habilitado.

5 O que revela sua natureza obrigacional e não a de aplicação de preceito 
imediatamente derivado da proteção constitucional.
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do ser humano do Estado Democrático de Direito. Algo próximo 
de preconizar que a expansão das conquistas democráticas, pelo 
respeito ao ser humano e a sua dignidade, não se deveria conter pelo 
“muro” da empresa, do estatuto associativo ou da autonomia privada 
(mesmo da autonomia privada coletiva, como por exemplo no caso dos 
partidos políticos e dos sindicatos, em que os direitos fundamentais da 
minoria não podem ser menoscabados pelo reconhecimento absoluto 
e ilimitado da regra de maioria).

Nisso reside uma importante nota distintiva entre a eficácia 
horizontal ou imediata de um direito humano fundamental, e outras 
figuras jurídicas de direito privado que também concorrem, de modo 
não raro semelhante, para a promoção da dignidade humana (proibição 
de abuso de direito, boa-fé objetiva, etc.). Quando se trata de eficácia 
imediata já não mais se trata de um direito infra-constitucional de 
natureza privada. Diversamente, cuida-se de uma proteção de índole 
constitucional, qualificada como direito humano fundamental e que, 
por esse motivo, não apenas observa os cânones da hermenêutica 
constitucional, como também, por seus predicados, sobrepõe-se e até 
mesmo invalida outras normas, sejam elas infra-constitucionais, sejam 
mesmo emanadas do poder constituinte derivado.

Por sinal, desde já é bom considerar que inúmeros preceitos de 
direito estrangeiro consagram explicitamente o postulado da eficácia 
horizontal e imediata dos direitos humanos fundamentais.

Um dos pioneiros, no âmbito do direito do trabalho, foi o Estatuto 
dos Trabalhadores da Itália (Lei 300, de 20.05.1970), que já nos anos 
setenta, previu, de modo um tanto insipiente, mas ousado ante o 
pioneirismo com que o fazia, o dever, ao empregador, de afixar, em 
local de fácil acesso, as normas disciplinares relativas às sanções 
aplicáveis, bem como os respectivos procedimentos de contestação. 
Obrigava-o, ainda, antes da aplicação de sanção disciplinar, a notificar 
o empregado, assegurando-lhe o direito de defesa, em especial o de 
se fazer assistido por representante da associação sindical à qual é 
filiado, diretamente ou por procuração. Por força dessas e de outras 
inovações, essa Lei italiana foi adotada como um verdadeiro paradigma, 
na atualização e no aperfeiçoamento de muitas disposições legais de 
países da Europa continental; em especial entre os experimentaram 
processos de democratização e de revitalização institucional decorrente 
da superação de regimes autoritários6.

6 SIQUEIRA Neto. Liberdade Sindical e Representação dos Trabalhadores 
nos Locais de Trabalho. São Paulo: LTr, 1999, 191 e ss.
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De forma ainda mais clara e bem mais abrangente, figura o 
art. 18, 1, da Constituição portuguesa, que ordena a aplicação dos 
direitos fundamentais a entes privados, ou mesmo o atual art. 35, 3, 
da Constituição suíça7.

Isso permite demonstrar que a eficácia horizontal dos direitos 
fundamentais, em nossos dias, não é apenas uma doutrina 
constitucional ou de direitos humanos. É em diversos ordenamentos 
um verdadeiro mandamento expresso de hermenêutica constitucional 
que deve presidir a interpretação e a aplicação de direitos no plano 
das relações entre particulares.

5. Precedentes do STF

No Brasil já deste século, um precedente da Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal foi decisivo para robustecer o itinerário de 
mudanças no terreno da aplicação dos direitos fundamentais.8

É bem verdade que não constitui um precedente de Plenário, nem 
tampouco exarado por votação unânime. Por outro lado, considerando 
os Ministros que lideraram a decisão vencedora, assim como um certo 
protagonismo que a Segunda Turma tem exercido nessa matéria, não 
será demasiado apontá-lo um firme passo na direção da tendência 
aqui comentada. Isso sem falar na circunstância de que em seus 
fundamentos, os votos vencedores – em especial nos do voto do 
Ministro Gilmar Mendes (relator designado), são feitas expressas 
referências a circunstâncias práticas em que a eficácia imediata dos 
direitos fundamentais aplicam-se a relações de emprego e trabalho.

7 O precedente do STF que comento a seguir traz, em diversas passagens, 
não apenas esses e outros exemplos, como também considera e debate o 
percurso evolutivo que a eficácia horizontal dos direitos fundamentais veio a 
merecer nessas últimas décadas.

8 Recurso Extraordinário 201.819-8 Rio de Janeiro. Recorrente: União Brasileira 
de Compositores – UBC; Recorrido: Arthur Rodrigues Villarinho.
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Por sua relevância e pela concisão com que externada, tomo a 
liberdade de transcrever alguns fragmentos da ementa, que por si só 
bem revelam os principais alicerces da decisão:

“SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO 
BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO 
SEM GARANTIA DE AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 
EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES 
PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I – EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES 
PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem 
somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, 
mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas 
e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais 
assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas 
os poderes públicos, estando direcionados também à proteção 
dos particulares em face dos poderes privados.

II – OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À 
AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÃOES. A ordem jurídico-
constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil 
a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis 
e, em especial, dos postulados que têm por fundamento o direito 
e o próprio texto da Constituição da República, notadamente em 
tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. (...).

III – SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE 
QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-
ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO 
DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À 
AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações 
privadas que exercem função predominante em determinado 
âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em 
relações de dependência econômica e/ou social, integram o que 
se pode denominar de espaço público, ainda que não estatal. 
(...) A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer 
garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido 
processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o 
qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos 
à execução de suas obras.(...)”

Os precedentes anteriores do STF, muitos dos quais limitadores da 
autonomia privada, mas ainda prisioneiros de um modelo de restrição 
fundado na garantia de direitos de personalidade, já apontavam para 
alguma abertura na perspectiva da eficácia imediata dos direitos 
fundamentais.



92Antonio Rodrigues de Freitas Junior

Relação de Trabalho e eficácia horizontal dos direitos fundamentais:
Possíveis consequências práticas para o exercício do poder 

disciplinar do empregador

No âmbito das relações de trabalho, veio assim o caso do RE 
160.222-RJ, em que se invalidou cláusula de contrato de trabalho 
consistente no dever de sujeição a revista íntima por empregadas 
em indústrias de lingerie (1995). O do RE 161.243-DF, em que se 
determinou fosse aplicado preceito benéfico de regulamento de 
pessoal de empresa francesa de transporte aéreo operando no Brasil, 
igualmente a empregados de nacionalidade não francesa (1997). Ou 
mesmo aquele em que se invalidou exclusão de sócio de cooperativa 
sem a observância do devido processo; sob um eixo de fundamentação 
ainda predominantemente reverente à eficácia mediata (RE 158.215-
RS; 1996).

Todavia, foi o precedente ora posto em realce que, como bem 
sintetizou o Ministro Celso de Mello, na abertura do voto em que forma 
com a maioria, que “o exame da controvérsia jurídica suscitada nesta 
sede recursal extraordinária faz instaurar instigante discussão em torno 
do tema impregnado do mais alto relevo constitucional, consistente na 
análise da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações 
entre particulares”.

E assim, mesmo que em relevantes passagens no voto vencedor, 
do Ministro Gilmar Mendes, tenha-se enfatizado o caráter “público, 
ainda que não estatal” das entidades arrecadadoras de direito autoral. 
Se essa nota em especial foi decisiva, como ele próprio afirmara, para 
a formação de seu convencimento, não é menos certo que assim o 
foi porque lhe pareceu suficiente para decidir na espécie. Em suas 
próprias palavras: 

“não est(ive) preocupado em discutir no (...) momento qual a 
forma geral de aplicabilidade dos direitos fundamentais que a 
jurisprudência des(s)a Corte professa para regular as relações 
entre particulares. Tenho a preocupação de, tão-somente, 
ressaltar  que o Supremo Tribunal Federal já possui histórico 
identificável de uma jurisdição constitucional voltada para a 
aplicação desses direitos à relações privadas”. 

Se isso é verdade no plano genérico da eficácia imediata dos 
direitos fundamentais, parece ainda mais claro no que se refere à 
eficácia imediata dos direitos fundamentais em relações de trabalho 
e emprego.

Não apenas por função dos já citados precedentes. No curso 
dos debates, chama a atenção o fato de que a própria Ministra Ellen 
Gracie, conquanto houvesse negado eficácia imediata à ampla 
defesa no pertinente à autonomia privada coletiva de associações 
de vinculação espontânea, ao contra-apartear o Ministro Joaquim 
Barbosa (vencedor), em suas objeções ao Ministro Veloso (também 
vencido), foi enfática ao assinalar sua percepção quanto à respectiva 
aplicação no âmbito das relações de trabalho: 
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“- O Senhor Ministro Joaquim Barbosa – O tema, aqui, é o 
da eficácia horizontal. É a tese que parte da premissa de 
que em determinadas situações as normas, especialmente 
as constitucionais relativas ao devido processo legal, ao 
contraditório, também podem ser invocadas nessas relações 
ditas horizontais. Parece-me bastante forte o argumento de que, 
na nossa Constituição, temos exemplos de aplicação dessa teoria 
da incidência horizontal, por exemplo, nas relações trabalhistas”

- A Senhora Ministra Ellen Gracie – Mas aí é completamente 
diferente. Em relações trabalhistas, há uma subordinação. Aqui 
a pessoa se associa porque quer (...)”

O tema também vem suscitando crescente interesse nos Estados 
Unidos da América, e mesmo nos países da União Européia; em 
especial em Portugal e na Alemanha (Voto Ministro Gilmar Mendes).

Nos Estados Unidos parece ainda de grande apelo a chamada 
teoria da state action, segundo a qual as limitações dos direitos 
fundamentais – o Bill of rights – conquanto se destine à ação do 
Estado, aplica-se aos particulares, por exceção, na medida em que 
desempenhem um poder derivado ou delegado do Poder Público, em 
que o direito questionado figure entre os que integram o feixe dos Civil 
Rights; ou quando digam respeito a conduta abusiva em negócios 
particulares.
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6. Conclusões

Por meio do sucinto panorama que procuro traçar aqui, pretendo 
não apenas realçar o conceito, mas sobretudo enfatizar a circunstância 
prática de que a chamada eficácia horizontal ou imediata, dos 
direitos humanos fundamentais, vem sendo crescentemente aceita 
e prestigiada em precedentes do Supremo Tribunal Federal. Também 
a de que tais precedentes, não obstante oscilem conforme a região 
temática em que incidem; seguramente no âmbito das relações de 
trabalho vêm encontrando maior terreno para afirmação e expansão.

Naturalmente estamos diante de uma operação hermenêutica 
delicada, cujos contornos dogmáticos ainda estão longe de exibir 
nitidez e previsibilidade.

Por outro lado, não parece ousado afirmar a conveniência 
de se conferir eficácia direta, ao menos a alguns direitos humanos 
fundamentais, no exercício da autoridade de gestão dos empregadores 
privados. Não me refiro aqui tão somente aos que dizem respeito 
aos chamados direitos de personalidade, nem àqueles que o próprio 
Texto expressamente endereça à disciplina das relações de trabalho; 
considerando que quanto a esses não parece subsistir questionamento. 
Refiro-me aos que incidem sobre a prudência e o equilíbrio que devem 
acompanhar e reger o exercício dos poderes de mando - em particular 
os que se referem à imputação de conduta ilícita, ainda que não 
de índole criminal – e o poder de aplicar sanções capazes de gerar 
consideráveis prejuízos materiais e pessoais à pessoa do acusado. 
Mas o que mais importa realçar: se os prejuízos materiais e pessoais 
(morais) podem ser de algum modo mitigados por via dos direitos de 
personalidade, o mesmo não se diga relativamente à construção de 
uma cultura e de um ambiente institucional de crescente tolerância e 
respeito à diversidade e à alteridade. Aqui importa avançar agindo sobre 
os próprios fundamentos em que se alicerça a dominação juridicamente 
legitimada. Nessa perspectiva, reconhecer a eficácia (antes mesmo 
que invocar a tutela) do direito fundamental, ultrapassando a proteção à 
pessoa do indivíduo vitimado, para conferir às relações intersubjetivas 
– uti universi , que se estabelecem no interior do ambiente social de 
trabalho, uma grandeza qualitativamente mais fraterna e tolerante.

Sabemos como é criticável e criticada a velha dicotomia que o 
direito infra-constitucional brasileiro confere ao princípio constitucional 
da proteção contra a despedida arbitrária (despojado de um meio-
caminho entre a amplitude da despedida imotivada tarifada e os rigores 
de uma proteção estabilitária excessiva ao ponto de não conhecer 
distinção entre justo motivo e falta grave).

Nem é preciso longa menção, aqui, às controvertidas marchas 
e contra-marchas em direção à incorporação, da Convenção n. 158 
da Organização Internacional do Trabalho, ao ordenamento jurídico 
brasileiro. 
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Nem à crescente ausência de cerimônia com que o Supremo 
Tribunal Federal vem atuando como legislador positivo; notadamente 
no respeitante a princípios constitucionais cuja regulamentação 
arrasta-se para uma indefinição sem horizonte previsível.

O argumento aqui sustentado prende-se ao reconhecimento 
de que – pondo de lado ou mesmo antes que o Supremo seja 
chamado a tratar dos limites do poder disciplinar do empregador, 
sob o ângulo da eficácia dos direitos fundamentais – nada impede; 
ou melhor, tudo parece aconselhar a progressiva incorporação de 
hábitos, procedimentos e rotinas, culturais e institucionais, para um 
exercício tolerável e tolerante da autoridade. E assim num vetor de 
aperfeiçoamentos que considere a conveniência e a justeza de sua 
contenção a limites – materiais e procedimentais – contemporâneos e 
consentâneos com o respeito não apenas ao ser humano, enquanto 
indivíduo, como também ao ambiente, inter e pluri-subjetivo, em que 
desempenha suas atividades laborativas.

Não vejo motivo para que se aguarde decisão do Supremo 
Tribunal nesse sentido. Até porque, se a esse cabe a guarda última 
da dicção constitucional, isso não retira a iniciativa nem dispensa a 
ação, espontâneas, pelos os atores sociais, voltadas à promoção e à 
disseminação de seus principais postulados.
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1. O Estado de Direito e os direitos sociais

O art. 1º da Constituição Federal define a Republica Federativa 
do Brasil como “Estado Democrático de Direito”, tendo entre seus 
fundamentos, a dignidade da pessoa humana.

São características do Estado de Direito1:

“O império da lei, como expressão da vontade geral;

A divisão de Poderes;

A legalidade da Administração e suficiente controle jurisdicional; 
e

Direitos e liberdades fundamentais com garantia jurídica(formal 
e efetiva)”.

Daí poder-se indagar: qual, então, o problema dos direitos 
humanos?  É a sua concretização, a sua efetiva existência na 
convivência social, seu respeito, pelo Estado e seu exercício pelos 
seus detentores ou titulares.

O art. 6º da Constituição assegura os direitos sociais do trabalho 
e da previdência social, a proteção à maternidade e à infância, entre 
outros.

Direitos Sociais: licença – maternidade e as 
“futuras gerações”

Maria Garcia
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1 COELHO, Inocêncio Mártires. in Revista de Informação Legislativa n. 108, 
p. 5, 1990
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E o art. 227 determina:

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, á alimentação, à educação, ao lazer,  à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, 
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.”

Cabe, portanto, efetivá-los no meio social e esse dever se renova 
a cada dia.

2. A condição feminina e a licença – maternidade

A mulher que trabalha fora do domicilio  leva consigo os problemas 
da condição feminina, situação peculiar, profundamente diferenciada 
do homem que, em razão de condutas culturalmente discriminatórias 
negativas, tem resultado em atitudes prejudiciais à atividade 
profissional: daí a Constituição estabelecer medidas especificas de 
proteção ao trabalho da mulher e, nesse desiderato, assegura, no art. 
7º XVIII: “licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, 
com a duração de 120 dias” (A Lei 11.770, de 2008 criou o Programa 
Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença – maternidade, 
mediante concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei 8.212, de 24 de 
julho de 1991”).

Não nos deteremos na questão da linguagem (a expressão 
“licença gestante” levou o Poder Judiciário a negar a licença à mãe 
adotiva, ora prevista na Lei n. 10.421 de 2002, inconstitucional, visto 
parcelar o prazo da licença – maternidade,  conforme a idade da 
criança), uma questão de interpretação constitucional.

A condição feminina, como visto, não obteve visualização 
compatível com o principio da dignidade da pessoa humana.

3. O art. 7º, XVIII e a “sadia qualidade de vida” (física e 
psíquica)

Quando trata do meio – ambiente, consagra a Constituição, no 
art. 225, a “sadia qualidade de vida” – o que leva à indagação: o art. 7º, 
XVIII estabelecendo o direito à licença – maternidade o que objetiva 
proteger?

Ao infante, evidentemente, porquanto a gestante terá direito, 
se necessário às seqüelas pós – parto, ao auxilio doença(Lei n. 
8.213/1991, art. 59).
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Objetiva a norma constitucional, portanto, a criação do vinculo 
familiar , o que somente se alcança pelo efetivo tempo de convivência,  
o que proporcionará à criança “sadia qualidade de vida”, física e 
psiquicamente, pela presença materna(e paterna). 

Os direitos da criança, previstos no art. 227 citado dependem, 
na sua concretização, da existência de uma família e da convivência 
familiar: na sua falta, uma família substituta que se comporá de forma 
diversificada, conforme a realidade social.

4. A Constituição e seu alcance: “as presentes e futuras 
gerações”(art. 225)

Mais: a personalidade abrange as características físicas e 
psíquicas, que individualizam determinado ser – humano e a Biologia 
e a Psicologia ensinam os níveis de desenvolvimento da pessoa e, 
pelo que vem sendo demonstrado por essas ciências, o ser – humano 
mostra-se,  na natureza, o mais dependente de todos os animais. 

Betti Katzenstein2 refere os pioneiros da psicologia cientifica 
do infante, no século XVIII, “quando os médicos começaram, com 
cuidadosas observações , a preocupar-se com o desenvolvimento de 
crianças,  “limitando-se inicialmente a crianças de 0 a 3 anos de idade: 

“Para certos psicólogos a importância dos primeiros anos do 
individuo é tão grande que chega a sufocar o interesse e o 
significado de outras épocas de sua vida. Os dois motivos 
principais que levaram nossos precursores a limitar-se aos 
três primeiros anos são os seguintes: 1º - o método usado, o 
da observação direta, torna-se o mais difícil na idade em que 
a criança sai do âmbito restrito da família e começa  a entrar 
em outros grupos sociais. 2º - a aquisição de conhecimentos e 
o desenvolvimento mental nesses três primeiros anos são tidos 
como essenciais e de tal importância que chegam a parecer mais 
importantes que os fatos subseqüentes na vida de um individuo.

(...) Depois da 1ª Guerra Mundial iniciaram-se na Europa e na 
América  estudos com crianças de todas as idades. Apesar de 
alguns psicólogos se dedicarem mais ao estudo de certa escala 
de idade, devido à complexidade do assunto, não perderam de 
vista a continuidade do desenvolvimento e a unidade da pessoa”.

Logo,  destaca:

“As experiências, a satisfação da necessidade de afeição 
do recém-nascido, o processo de desmame e o treino de 
eliminação, exercem uma grande influencia sobre a formação da 
personalidade da criança no primeiro ano de vida.

2 KATZENSTEIN, Betti. Psicologia da Criança, in A Psicologia Moderna, Otto 
KLineberg e Colaboradores, Agir, São Paulo, 1953, PP. 325 e segs.
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O estudo do desenvolvimento da criança apresentado por Betti 
Katzenstein apresenta “padrões de desenvolvimento”, a partir das 
considerações básicas acima expostas, de acordo com os estudos de 
variados autores, do ponto de vista do sono, alimentação, evacuação e 
micção, linguagem, desenvolvimento motor, desenvolvimento mental, 
desenvolvimento emocional e desenvolvimento social ocorre certa 
estabilidade de opiniões nas idades até 3 e/ou 4 anos que entendemos 
básicas para a pequena pessoa “enfrentar o mundo” . 

Conforme se constata, tempo de idade muito longe dos 120 ou 
180 dias cogitados na legislação brasileira.

Há portanto, a necessidade premente de rever, em profundidade, 
o direito a licença – maternidade, em favor da criança brasileira, 
fixando-se prazo compatível com o mandamento constitucional, nos 
seus diversos dispositivos, propondo-se então a licença – maternidade 
de 2(dois) anos. Tal medida, à evidência, deverá ser acompanhada 
de medidas complementares, opcionais, previstas em lei:  creche nas 
empresas; trabalho no domicilio; horário de meio período; divisão com 
a licença - paternidade e outras. 

Trata-se de assunto vinculado ao futuro do País, às condições 
da saúde e da educação da criança, condições essas essenciais à 
cidadania e ao trabalho, portanto, fatores básicos da ordem social, 
econômica e política, enfim, das determinações normativas da 
Constituição. 
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1. DIREITO À EDUCAÇÃO 
 
A Educação é um instrumento poderoso para modificar as ações 

humanas e os valores de determinada sociedade.

O Desafio do nosso século é a concretização dos direitos e em 
especial do direito à educação.

Inicialmente citaremos as disposições da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, no tocante ao direito á educação.

A Declaração Universal dos Direito Humanos em seu art. XXVI 
dispõe:

Art. XXVI

1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, 
pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução 
elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será 
acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada 
no mérito.   

 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento 
da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos 
direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução 
promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre 
todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as 
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.    

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de 
instrução que será ministrada a seus filhos.
      

Direitos Sociais: Positivação e Concretização
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1.1 Conceito de Educação na Constituição da República 
Federativa do Brasil 

Conforme disposto no artigo 205 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, a educação é direito de todos e dever 
do Estado e da família, devendo ser promovida com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

O conceito de educação que deve ser utilizado é aquele que 
seja o mais completo em relação ao desenvolvimento de todas as 
potencialidades do homem. Não há que se restringir somente ao aspecto 
do desenvolvimento cognitivo, ou apenas ao preparo para o mercado 
de trabalho. Ao contrário, é precípuo contemplar o desenvolvimento do 
ser humano de modo integral. A educação deve possibilitar ao homem 
desenvolver suas habilidades cognitiva, emocional e social, bem como 
as competências nas mais diversas áreas do conhecimento.

Essa parece ser a posição adotada pelo constituinte de 1988, 
quando afirma que a educação visa ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.

De acordo com o pensamento de  Edgar Morin, a educação 
deve contribuir para a autoformação da pessoa (ensinar a assumir 
a condição humana, ensinar a viver) e ensinar como tornar cidadão. 
Um cidadão é definido, em uma democracia, por sua solidariedade 
e responsabilidade em relação a sua pátria, O que supõe nele o 
enraizamento de sua identidade nacional.1

Dessa forma, a política educacional brasileira deve ter como norte 
o pleno desenvolvimento da pessoa humana, respeitando o princípio 
da dignidade da pessoa humana que foi inserido na Constituição da 
República Federativa do Brasil, em seu art. 1º, III e não podemos nos 
olvidar de que a educação deve ter compromisso claro com a formação 
cidadã dos indivíduos.

A educação está diretamente atrelada aos direitos humanos e a 
dignidade da pessoa humana.

1 MORIN, Edgar. A Cabeça Bem Feita.10ª ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2004, p.65.
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Ao professor deve ser garantida a liberdade de cátedra, para 
trazer aos alunos os mais diversos posicionamentos em relação a 
questões controversas, incentivando os alunos a desenvolver uma 
postura crítica. O professor deve se preocupar em desenvolver uma 
aprendizagem significativa, relacionando o conteúdo técnico com 
as questões do cotidiano. É altamente recomendável que também 
trabalhe temas transversais, visando ao pleno desenvolvimento do ser 
humano. Sempre, evidentemente, respeitando as diretrizes traçadas 
pelos órgãos competentes.

A educação emancipatória não pode ser uma mera reprodução 
ou transmissão de conhecimento, mas um processo de construção de 
conhecimento, de criação, de criatividade.

Os alunos devem contribuir na construção do conhecimento, para 
questionar, para adquirir autonomia, visando a uma formação cidadã 
crítica e criativa.

 1.2 A Educação e a Dignidade da Pessoa Humana – Pleno 
Desenvolvimento da Pessoa Humana

Para Giovanni Pico Della Mirandola o problema da dignidade do 
homem tem como perspectiva a posição que este ocupa no universo, 
ponto de referência de toda a realidade.  Dignidade é a capacidade 
racional que permite ao homem ter consciência da sua existência 
como ser livre. O homem tem o livre arbítrio de escolha para decidir 
os seus caminhos, perseguir seus ideais e alcançar aquilo que deseja 
ser.2

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em seu 
preâmbulo, considera que:o reconhecimento da dignidade inerente 
a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais 
e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 
mundo” e...” que os povos das Nações 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 condições de 
vida e uma liberdade mais ampla. 

Para o livre desenvolvimento da personalidade entendemos 
que o indivíduo é quem faz o seu projeto de vida, é ele quem possui 
a liberdade de escolha; o indivíduo, no desenvolvimento de sua 
personalidade, é senhor de uma liberdade de escolha baseada na 
moral, que lhe permite eleger seu verdadeiro projeto de vida. 

A educação é o processo que contribui para que esse pleno 
desenvolvimento da personalidade do indivíduo venha a ser atingido.

2 MIRANDOLA, Giovanni Pico Della . Discurso sobre a Dignidade do Homem, 
Rio de Janeiro: Edições 70, 1989, passim.



105Marcia Cristina de Souza Alvim

Direitos Sociais: Positivação e Concretização

Desta forma, a educação está intrinsecamente relacionada com o 
Princípio Constitucional da Dignidade Humana, que deve ser aplicado 
para que o art. 205 da Constituição da República Federativa do Brasil 
seja efetivamente concretizado.

Repisamos na idéia de que a educação, na visão constitucional, 
é ampla e vai além da proteção à educação formal, qualificação para 
o trabalho, pois visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, trazendo 
aqui uma das formas de concretude do Princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana, o nosso chamado supra princípio. (art. 1°, III, da CF) 
e também a preocupação com a formação do homem para o exercício 
da cidadania.

Lembramos que a educação tem um papel preponderante 
no desenvolvimento da autonomia do indivíduo; a educação deve 
proporcionar condições ao indivíduo de escolher os melhores caminhos 
para uma vida feliz, esta é a visão de uma educação libertadora.

E por falarmos em vida feliz, socorremo-nos dos pensamentos de 
Aristóteles, desenvolvidos na obra Ética a Nicômacos, em que o nobre 
pensador afirma que há uma verdade universal, que é a Busca pela 
Felicidade, pois em princípio todos desejamos, almejamos sermos 
felizes.

1.3 Preparo para o Exercício da Cidadania

Socorrendo-nos ainda dos ensinamentos da professora Terezinha 
Azerêdo Rios trazemos o conceito de felicidadania (termo novo), que é 
a cidadania na ação docente.

1. Construir a felicidadania, na ação docente, é reconhecer o 
outro; Reconhecer o outro no aluno é considerá-lo na perspectiva da 
igualdade na diferença, que é o espaço da justiça e da solidariedade. 
Partimos da diferença para chegar a igualdade possível.

2.Construir a felicidadania , na ação docente, é tomar como 
referência o bem coletivo.

Falamos aqui dos seguintes princípios: O que ensinar? Como 
ensinar? Para quem ensinar? Porque ensinar? Para que ensinar? A 
finalidade é formar a cidadania e as respostas serão orientadas para 
isso.

3.Construir a felicidadania, na ação docente, é envolver-se na 
elaboração e desenvolvimento de um projeto coletivo de trabalho, onde 
transmitimos os ensinamentos sobre cidadania. Nós, na Universidade, 
também podemos desenvolver projetos em parceria com os alunos, 
docentes e a sociedade civil para levar a cidadania para a população.
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3 RIOS, Terezinha Azerêdo , Compreender e Ensinar,- Por uma docência da 
melhor qualidade. 4ª ed., São Paulo: Cortez, 2003, p.126-128.

4 BITTAR, Eduardo C. B. , Ética, Educação, Cidadania e Direitos Humanos, 
Barueri: Manole, 2004, p.108.

4.Construir a felicidadania, na ação docente, é instalar na escola 
e na aula uma instância de comunicação criativa.3

Desta forma, a escola e, consequentemente, o professor 
desempenham um papel fundamental no processo de construção da 
cidadania, da participação ativa do indivíduo na sociedade, visando  
ao benefício da coletividade.

Podemos dizer que a felicidade é o objetivo maior que todos 
buscamos e dentro desse caminho é fundamental nos preocuparmos 
para o exercício da cidadania, que é fundamental para que 
desempenhemos um papel dentro da sociedade, que participemos de 
forma ativa no meio social em que vivemos. As nossas ações precisam 
fazer a diferença dentro da sociedade. Nós, homens, temos um papel 
social que precisamos desempenhar dentro do meio em que vivemos. 

E, para isso precisamos da educação para nos preparar, para 
construirmos um conhecimento, de forma criadora e transformadora 
para que a nossa intervenção na sociedade seja de forma plena, justa 
e solidária.

Essa participação ativa na sociedade nos revela de forma clara o 
papel no exercício da cidadania.

De acordo com o pensamento de Eduardo C. B. Bittar “...
quando se fala de cidadania, não se quer falar em mero conjunto de 
direitos e deveres legais ou constitucionais, mas em cidadania ativa e 
participativa, interativa e crítica, libertadora e consciente, produtiva e 
dinâmica.”4

São diversos os autores que tratam do conceito de cidadania. 
Podemos dizer que historicamente o conceito de cidadania está 
atrelado ao de cidadão; aquele que participa das decisões políticas.

Podemos considerar que cidadão é o indivíduo no gozo dos 
direitos civis e políticos de um Estado. 

Mas não só isso, pois seria uma visão muito reducionista para 
cidadania. Complementando, podemos dizer que ser cidadão é ter 
direito à vida, à propriedade, à igualdade perante a lei. É participar do 
destino da sociedade. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, 
políticos e sociais.
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Cidadania pode ser qualquer atitude cotidiana que implique 
uma manifestação da consciência de pertinência e responsabilidade 
coletiva. Assim, devemos ter ações voltadas para o bem da coletividade, 
pois só assim teremos uma sociedade saudável.

Cidadania implica sentimento comunitário, processos de inclusão 
de uma sociedade. Representa a concretização de direitos dos 
cidadãos em todas as esferas: política, social, econômica e cultural. 
Cidadania significa participação ativa e responsável pela construção 
de uma realidade social. Sabemos que num país das dimensões que 
o Brasil possui não é tão simples o exercício da cidadania.

A cidadania não pode ser dissociada da idéia de igualdade. A  
igualdade jurídica consiste em um  dos objetivos fundamentais do 
Estado democrático de direito e a despeito de ser um direito individual 
ela serve de sustentação  ao exercício de inúmeros  direitos sociais.

 Podemos dizer que cidadania é uma conquista, pois não se 
nasce cidadão, torna-se cidadão. E no processo de construção da 
cidadania a educação é fundamental, a escola é fundamental e o 
professor colabora no processo para a construção da cidadania.

Para que possamos concretizar o disposto no art. 205 da 
Constituição, enfatizamos aqui que a Educação  tem por objetivo: pleno 
desenvolvimento da pessoa humana; preparo para o exercício da 
cidadania;e qualificação para o trabalho. E, é direito de todos e 
dever: do Estado; da Família e da Sociedade.

O grande desafio do nosso século é nos preparamos para 
agir, somente através de uma ação com qualidade conseguiremos a 
concretização no disposto no art. 205 da Constituição da República 
Federativa do Brasil.

Para atingir a educação ética precisaremos desenvolver a 
educação que trabalhe de forma integral o homem. Este precisa 
desenvolver as habilidades técnicas, científicas, mas também os 
valores para o bem, os valores necessários à conduta deste homem 
para a realização do bem em sociedade.

Nas palavras de Terezinha Azerêdo Rios para se ter uma 
docência com qualidade é preciso admitir que: “Em toda ação docente, 
encontram-se uma dimensão técnica, uma dimensão política, uma 
dimensão estética e uma dimensão moral”.5

Uma educação ética é uma educação onde se concretiza a 
dignidade humana, onde não haja apenas a preocupação com a 
formação técnica, mas com a formação moral dos homens.

5 RIOS, Terezinha Azeredo. Compreender e Ensinar – Por uma docência da 
melhor qualidade. 4ª ed., São Paulo: Cortez, 2003, p.93.
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6 RIOS, Terezinha Azeredo. Compreender e Ensinar – Por uma docência da 
melhor qualidade. 4ª ed., São Paulo: Cortez, 2003, p.108.

Desta forma, a docência da melhor qualidade deve buscar 
a dimensão técnica, que diz respeito aos conteúdos; a dimensão 
estética, que diz respeito à sensibilidade, para  desenvolvimento da 
criatividade; dimensão política, participação na construção coletiva, 
construção da cidadania; dimensão ética, orientação da ação fundada 
no respeito, na solidariedade, na realização do bem coletivo, na busca 
da felicidade.6

Ainda na concretização da educação ética, de acordo com 
os desafios de um mundo complexo, em que o desenvolvimento 
tecnológico não acompanhou o desenvolvimento da humanidade, é 
preciso desenvolver nos homens a consciência para uma ação ética, 
humana e solidária.

A educação deve possibilitar ao homem desenvolver suas 
habilidades e competências nas mais diversas áreas do conhecimento. 
Deve habilitá-lo para lidar com as múltiplas demandas que a vida vai 
constantemente lhe oferecer. 

Dessa forma, a política educacional brasileira deve ter como norte 
o pleno desenvolvimento da pessoa humana, respeitando o princípio 
da dignidade da pessoa humana, que foi inserido na Constituição da 
República Federativa do Brasil em seu art. 1º, III. A educação tem 
compromisso com a formação cidadã dos indivíduos.

REFLEXÃO

Inúmeras são as reflexões sobre educação, sobre processo 
educacional. No entanto, gostaria de trazer uma questão para reflexão 
sobre o papel da família na educação.

Retomamos a idéia, já desenvolvida, de que a obrigação do Estado 
não é exclusiva, a família deve participar do processo educacional, 
bem como deverá haver a participação da sociedade.

Educar os filhos em casa é um direito legal? Há esta liberdade 
de escolha? É um direito individual? É um direito social?

Nos Estados Unidos há o reconhecimento da HomeSchooling. 
HOMESCHOOLING é o Ensino doméstico ou domiciliar é “aquele 
que é lecionado, no domicílio do aluno, por um familiar ou por pessoa 
que com ele habite”, em oposição ao ensino numa instituição tal como 
uma escola pública ou privada.
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Aqui no Brasil encontramos decisões que negaram o pedido 
dos pais de educarem seus filhos em casa e outras que permitiram a 
educação dos filhos em casa:

Pelo exposto, fica aqui a reflexão sobre o direito à educação e 
quais os melhores caminhos a serem seguidos no respeito máximo 
aos direitos humanos.
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1. Proposta do artigo

A proposta de conciliar num único artigo as noções de 
transconstitucionalismo, convencionalidade e abertura jurídica guarda 
estreita relação com o fenômeno da globalização que, inevitavelmente 
acaba por influenciar o contexto no qual se colocam os ordenamentos 
jurídicos. Nos dias de hoje, as preocupações com o meio ambiente, 
com a difusão de informações por meio da Internet e com a proteção 
e concretização dos direitos humanos ganham as manchetes dos 
jornais e não se encontram restritas às fronteiras de um único Estado.

Num contexto dessa magnitude, no qual não existem 
delineamentos geográficos, o transconstitucionalismo pode se ver 
empregado como uma ferramenta eficiente na análise comparativa 
de ordenamentos distintos, especialmente daqueles que, embora 
próximos do ponto de vista geográfico, como o brasileiro e o argentino, 
adotam posicionamentos distintos quando têm em voga o estamento 
ocupado pelos tratados de direitos humanos na pirâmide normativa. 
É, justamente, essa sensibilidade às influências dos tratados 
internacionais de direitos humanos que acaba por determinar o grau de 
abertura do ordenamento jurídico de cada um desses dois Estados às 
construções normativas da comunidade internacional, direcionando, 
por via de consequência, as políticas pública, legislativa e jurisdicional.

Transconstitucionalismo, Abertura, Jurídica 
e Convencionalidade: um paralelo entre a 
Argentina e o Brasil

Elvis Donizati Voltolin
Mestre em Direito e doutorando do Centro de Pós-
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Ademais, Brasil e Argentina guardam profundas semelhanças na 
sua história: ambos foram obrigados a iniciar um recente processo de 
redemocratização do qual, no dia 5 de outubro de 1988, aquele viera a 
colher a sua Constituição Federal. Apesar de instituído referido marco 
jurídico democrático no Brasil, a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, aquém da da Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina 
e da teoria monista internacionalista encampada pelo parágrafo 2º 
do seu artigo 5º1, mostra-se reticente em conferir aos tratados de 
direitos humanos o status material de norma constitucional, incluindo-
os, definitivamente, na noção de bloco de constitucionalidade2. 
É sobre esse disparate entre a jurisprudência dos dois países e do 
posicionamento acanhado adotado pelo Supremo Tribunal Federal em 
face da Constituição Federal brasileira que se pretende discorrer. Para 
alcançar o fim colimado, impõe-se a prévia abordagem da noção de 
transconstitucionalismo que orientará essa análise.

2. Da noção de transconstitucionalismo

Pensar sob o viés do transconstitucionalismo significa admitir 
que ordens pré-constituídas, não necessariamente firmadas numa 
Constituição, interagem entre si e se influenciam mutuamente, sempre 
permitindo uma análise comparativa.

Ao contrário do que o designativo possa deixar transparecer 
num primeiro momento, o transconstitucionalismo não tem por 
objeto comparar ordens jurídicas firmadas, unicamente, numa 
Constituição, escrita ou consuetudinária. Na verdade, numa 
concepção mais ampla, foca ordens sedimentadas, estáveis, que 
podem vir a prescindir de uma Constituição. É por esse motivo que, 

1 O parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal encontra-se redigido nos 
seguintes termos: “[...] Os direitos e garantias expressos nesta Constituição 
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, 
ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte”.

2 Como registra Manuel Eduardo Góngora Mera, a denominação, bloco 
de constitucionalidade teve a sua origem na jurisprudência do Conselho 
Constitucional da França, tendo sido adotada, no ano de 1982, pelo Tribunal 
Constitucional da Espanha. Na década de noventa acabou por se espalhar 
pelos tribunais da América Latina. Há um consenso em designar por bloco 
o conjunto de normas que ostentam hierarquia constitucional dentro de um 
ordenamento jurídico. O que diferencia cada bloco é o tipo de norma a que 
se defere a incorporação. Para citar alguns exemplos, menciona que para 
o Conselho de Estado Francês o bloco de constitucionalidade é composto 
pela Constituição, pela Declaração de Direitos de 1789, pelo Preâmbulo da 
Constituição de 1946 e pelos princípios fundamentais das leis da República; 
ao seu passo, para o Tribunal Constitucional Espanhol a composição se dá por 
meio dos estatutos das comunidades autônomas e por algumas leis orgânicas. 
Na Colômbia, arrola ainda, o bloco de constitucionalidade se compõe dos 
tratados internacionais de direitos humanos e jurisprudência da respectiva 
Corte Constitucional. El bloque de constitucionalidad en Argentina y 
su relevancia en la lucha contra la impunidad. Disponível em:  http://
www.nmrz.de/wp-content/uploads/2009/11/Bloque_Constitucionalidad_
Argentina_impunidad.pdf>. Acesso em 07 out. 2010.
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dentre outras, o transconstitucionalismo admite que se tome por 
parâmetro de comparação uma ordem supranacional, entendida 
como aquela organização fundada num tratado que atribui aos seus 
órgãos competências legislativas, administrativas e jurisdicionais que 
acabem por vincular os cidadãos e os próprios órgãos dos Estados 
que a compõem. Adotado esse conceito restrito, registra Marcelo 
Neves, somente a União Europeia se coloca como uma organização 
supranacional, pois conta, inclusive, com um órgão jurisdicional 
específico, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias3.

Outra lembrança de ordem não fundada em uma Constituição é 
a estabelecida pelas coletividades nativas, que não guardam qualquer 
vínculo com o Estado4. Os nativos de uma determinada região 
submetem-se às regras que criam, mesmo quando se contrapõem às 
formalizadas pelo Estado em cujo território se situam. Marcelo Neves, 
para citar um exemplo desse conflito, destaca que o artigo 226 da 
Constituição Federal5 permite inferir que o Brasil adotara o modelo 
matrimonial monogâmico. Ocorre que as comunidades indígenas 
localizadas no território brasileiro caracterizam-se pela poliginia, quer 
dizer, pela união conjugal firmada por um homem com mais de uma 
mulher concomitantemente, realidade esta que acabará, nos termos do 
inciso V do artigo 201 da Constituição Federal6, por gerar implicações 
no momento em que se tiver que indicar o destinatário da pensão por 
morte deixada pelo integrante falecido da família.

3 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2009, p. 152-153.

4 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2009, p. 216.

5 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 
1º. O casamento é civil e gratuita a celebração. § 2º. O casamento religioso 
tem efeito civil, nos termos da lei. § 3º. Para efeito de proteção do Estado, 
é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 
familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. § 4º. Entende-
se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos 
pais e seus descendentes. § 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade 
conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. § 6º. O 
casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. § 7º. Fundado nos princípios da 
dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento 
familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer 
forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. § 8º. O Estado 
assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”.

6 Dispõe o inciso V do artigo 201 da Constituição Federal: “Art. 201. A previdência 
social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo 
e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: [...] V – pensão por morte 
do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, 
observado o disposto no § 2º”.
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Situações díspares, como a elencada, não permitem que se 
eleja uma determinada ordem como a mais correta, fazendo com que 
se sobreponha à que não o é. Deve-se buscar um ponto que admita 
ao intérprete coordená-las na busca da solução mais adequada. 
É justamente esse pressuposto de coordenação que distingue o 
transconstitucionalismo das teorias referentes à interação entre os 
ordenamentos jurídicos nacional e internacional, as teorias dualista e 
monista, ambas pautadas por um critério de subordinação. A primeira 
se constrói pela alocação do direito interno e do direito internacional 
em duas ordens distintas e independentes, de modo que uma não 
busque o seu fundamento de validade na outra, consolidando-se em 
sistemas jurídicos autônomos7. Por sua vez, o monismo faz com que 
a validade de um sistema dependa do outro. Nessa linha, tratando-se 
do monismo internacionalista, primeira das duas espécies em que 
se divide a teoria monista, o pressuposto de validade do ordenamento 
nacional é o internacional; o contrário se dá com o monismo 
nacionalista, que privilegia a Constituição de cada Estado em face 
dos tratados internacionais8.

O mesmo parâmetro de coordenação que norteia o 
transconstitucionalismo permite fazer com que se expresse de 
duas maneiras diferentes: a) o transconstitucionalismo bipolar, 
baseado na conciliação de duas ordens autônomas9 , e b) o 
transconstitucionalismo multiangular, que toma por objeto 
de estudo mais de duas ordens autônomas. Quanto ao primeiro, 
transconstitucionalismo bipolar, basta ter-se em conta o conflito entre 
a letra “b” do inciso XLVII do artigo 5º da Constituição Federal10 com 
as disposições da letra “b” do número 1 do artigo 77 do Estatuto 

7 Uma ordem jurídica acaba por individualizar-se quando todas as normas 
que a compõem têm o mesmo fundamento de validade. É o que se afere do 
pensamento de Hans Kelsen: “[...] Uma ‘ordem’ é um sistema de normas cuja 
unidade é constituída pelo fato de todas elas terem o mesmo fundamento 
de validade. [...].” KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998. p. 33.

8 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 10 
ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 4. Saraiva, 2005. p. 4.

9 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2009, p. 132-234.

10 A letra “b” do inciso XLVII do artigo 5º da Constituição Federal conta com a 
prescrição que se segue: “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XLVII – Não haverá 
penas: [...] b) de caráter perpétuo [...]”.
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de Roma11: enquanto este admite a prisão perpétua, aquela acaba 
por vedá-la terminantemente. A situação se vê agravada quando 
se denota que o parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição Federal12  
acabara por recepcionar o Estatuto de Roma. Com o fito de buscar 
uma solução para o impasse gerado entre as duas esferas, o Supremo 
Tribunal Federal viu a imperiosidade de afastar a sua jurisprudência 
de não extradição de brasileiros, firmada no inciso LI do artigo 5º 
da Constituição Federal13, admitindo a entrega do suposto acusado 
da prática do crime se a pena de prisão perpétua for comutada em 
pena de prisão com a duração máxima de trinta anos14. Além disso, 
o Supremo Tribunal Federal entende que referida entrega ao Tribunal 
Penal Internacional não se constitui em extradição, pois esta somente 
poderia ocorrer se fosse promovida entre Estados e nunca entre um 
Estado e o Tribunal Penal Internacional15.

11 Sem prejuízo de o Tribunal Penal Internacional vir a analisar a questão da 
redução da pena, na forma do artigo 110 do Estatuto de Roma, prevê a letra 
“b” do número 1 de seu artigo 77: “1. Sem prejuízo do disposto no artigo 110, 
o Tribunal pode impor à pessoa condenada por um dos crimes previstos no 
artigo 5º do presente Estatuto uma das seguintes penas: [...] b) Pena de prisão 
perpétua, se o elevado grau de ilicitude do fato e as condições pessoais do 
condenado o justificarem [...]”. O número 1 do artigo 5º do Estatuto de Roma 
estabelece a competência material do Tribunal Penal Internacional para julgar 
os crimes de genocídio, contra a humanidade, os de guerra e os de agressão.

12 O parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição Federal, acrescentado pela 
Emenda Constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004, vale-se da 
seguinte prescrição: “[...] O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 
Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão”.

13 A redação do inciso LI do artigo 5º da Constituição Federal se apresenta nos 
seguintes termos: “[...] nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, 
em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado 
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei 
[...]”.

14 A ementa do acórdão proferido na extradição 1.104-9 ilustra o 
afirmado: “EMENTA: EXTRADIÇÃO. Passiva. Pena. Prisão perpétua. 
Inadmissibilidade. Necessidade de comutação para pena privativa de 
liberdade por prazo não superior a 30 (trinta) anos. Concessão com 
essa ressalva. Interpretação do art. 5º, XLVII, “b”, da CF. Precedentes. 
Só se defere pedido de extradição para cumprimento de prisão perpétua, se 
o Estado requerente se comprometa a comutar essa pena por privativa de 
liberdade, por prazo ou tempo não superior a 30 (trinta) anos” (Grifo do autor). 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Extradição n. 1.104-9 Reino Unido da 
Grã-Bretanha e da Irlanda. Relator: Ministro Cezar Peluso. Brasília, 14 de abril 
de 2008.

15 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2009, op. cit., p. 147-149.
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Não é raro no cotidiano mundial, no entanto, surgirem situações 
em que o transconstitucionalismo acabará por se deparar com níveis 
múltiplos, fazendo com que a descrição esmerada no bipolarismo se 
mostre ineficaz. Imagine-se a hipótese, e o caso é verídico, em que a 
União Europeia impedira a importação de animais oriundos dos Estados 
Unidos porque tomara conhecimento de que haviam sido tratados 
com hormônios. Nessa hipótese, há três ordens distintas e conflitantes 
submetidas ao transconstitucionalismo, este sim multiangular: a) a 
ordem estatal americana; b) a ordem supranacional inerente à União 
Europeia, sob o argumento de proteger a saúde dos consumidores 
europeus, e c) a ordem internacional, baseada no direito econômico 
internacional, resguardada pela Organização Mundial do Comércio16.

Seja no seu aspecto bipolar, seja no multiangular, o 
transconstitucionalismo decorre da constatação de que determinados 
assuntos já não são exclusividade da pauta de discussões de um 
determinado Estado. O tratamento que um defere à economia, à 
questão nuclear, ao meio ambiente ou aos direitos humanos acaba 
por interessar à Comunidade Internacional. Com o desenvolvimento 
da Internet verifica-se que o direito de acesso à cultura num Estado 
pode implicar em violação de direitos autorais em inúmeros outros. 
Cada vez mais, as ordens pré-constituídas pelos Estados estão em 
constante comunicação, impondo sejam analisadas sob o aspecto da 
transconstitucionalidade, comparando-as e aferindo as implicações 
dessas influências.

Inegavelmente, o ordenamento brasileiro se insere nesse cenário 
sendo que o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, chamado 
de cláusula de abertura, inquina um raciocínio transconstitucional, 
comparando o posicionamento adotado pela jurisprudência argentina, 
fortemente aberta aos tratados de direitos humanos, com a recatada 
jurisprudência brasileira, reticente em aceitar a abertura que acaba 
por condicionar a validade do ordenamento jurídico nacional aos 
tratados de direitos humanos dos quais o Brasil se coloque como 
signatário. Inevitavelmente, referidas conclusões passam pela prévia 
análise casuística de julgados da Corte Suprema de Justiça da Nação 
Argentina e do Supremo Tribunal Federal.

16 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2009, p. 238-239.
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3. Hierarquia dos tratados de direitos humanos na Argentina

O tratamento dispensado pela Constituição e pela jurisprudência 
argentinas ao status ocupado pelos tratados internacionais de direitos 
humanos no ordenamento jurídico interno permite diferenciar três 
períodos distintos. O primeiro deles encontra respaldo no artigo 31 da 
Constituição da Confederação da Argentina17, de 1. de maio de 1853. 
Nitidamente influenciado pela vertente nacionalista da teoria monista 
sobre a interação entre os ordenamentos nacional e internacional, 
preconiza a prevalência da Constituição e das leis internas em relação 
aos tratados firmados na esfera internacional.

Manuel Eduardo Góngora Mera18 registra que o dispositivo 
externava a supremacia do direito argentino sobre o internacional. A 
Constituição estava no ápice do ordenamento jurídico, sendo seguida 
pelas leis nacionais e, num terceiro plano, colocavam-se os tratados 
internacionais.

Além de inserir os tratados internacionais no terceiro plano do 
ordenamento jurídico, o dispositivo não distinguia os internacionais 
comuns dos tratados internacionais de direitos humanos19. O 
mesmo tratamento hierárquico deferido aos documentos internacionais 
firmados para a efetivação de relações comerciais acabava sendo 
estendido aos que se destinavam a tutelar o direito à vida ou o direito 
à educação.

17 “Art. 31. Esta Constitución, las leyes de la Confederación que en su consecuencia 
se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la 
ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas 
a conformarse a ellas, no obstante cualquiera disposición en contrario que 
contengan las leyes o Constituciones Provinciales”.

18 GÓNGORA MERA, Manuel Eduardo. El bloque de constitucionalidad en 
Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad. Disponível em:  
http://www.nmrz.de/wp-content/uploads/2009/11/Bloque_Constitucionalidad_
Argentina_impunidad.pdf>. Acesso em 07 out. 2010.

19 A definição dos tratados internacionais tradicionais ou tratados 
internacionais comuns se faz por um critério de exclusão. Assim, a exceção 
dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, todos os 
demais devem ser tidos como tradicionais. Considerando essa definição, 
devem ser tidos como tratados internacionais tradicionais os referentes 
à comercialização de produtos agrícolas ou o Acordo Geral de Tarifas e 
Comércio, GATT, para citar dois exemplos.
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A partir do dia 7 de julho de 1992, a construção normativa firmada 
pelo artigo 31 da Constituição então vigente começara a sofrer as 
reformulações decorrentes da jurisprudência. A ordem pré-constituída 
que existia se viu confrontada pelo julgamento do caso Ekmekdjian, 
Miguel Ángel v. Sofovich, Gerardo y otros, decisão 315:149220, pela 
Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina. Teve início o 
segundo período evolutivo do tratamento deferido pelo ordenamento 
nacional aos tratados de direitos humanos.

Naquela oportunidade, descreveu-se, num programa de televisão 
denominado La Noche del Sábado, exibido no dia 11 de junho de 1988 
pelo canal dois de televisão, Gerardo Sofovich leu uma carta escrita 
por Dalmiro Sáenz. Através dela, o remetente referia-se às imagens 
de Jesus Cristo e da Virgem Maria de forma ofensiva e desrespeitosa.

A leitura do documento fez com que Miguel Ángel Ekmekdjian 
se sentisse ferido em seu sentimento religioso. Decidido a fazer valer 
o seu direito de resposta, enviou uma carta à emissora, solicitando 
fosse lida no mesmo programa. Gerardo Sofovich, nessa segunda 
oportunidade, decidiu não proceder à leitura do documento recebido.

A negativa fez com que Miguel Ángel Ekmekdjian ajuizasse 
demanda pleiteando que o apresentador do programa fosse coagido 
a conferir-lhe o direito de resposta. Fundamentou o seu pedido nas 
disposições do artigo 33 da Constituição da Confederação da Argentina 
e no artigo 14 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos21, da 
qual a Argentina era signatária.

Embora o artigo 33 reforçasse a orientação nacionalista incutida 
no artigo 31, salientava que as declarações, direitos e garantias 
enumerados na Constituição não excluem outros nela não elencados, 
encontrando-se condicionados pelo princípio da soberania do povo 
e pela forma republicana de governo22. Outrossim, o artigo 14.1 da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos admite o direito de 
réplica, mas condiciona-o à legislação interna de cada Estado23.

20 ARGENTINA. Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina. Decisão 
315:1492. Miguel Ángel Ekmekdjian, Gerardo Sofovich e outros. Buenos Aires, 
07 de julho de 1992. Disponível em: <http://www.pensamientopenal.com.
ar/16072007/sofovich.pdf>. Acesso em 20 jan. 2011.

21 O artigo 14 da Convenção sobre os Direitos Humanos trata do direito de 
retificação ou resposta.

22 “Art. 33. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, 
no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no 
enumeradas; pero que nacen del principio de la Soberanía del Pueblo y de la 
Forma Republicana de Gobierno”.

23 O artigo 14.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos encontra-
se redigido nos seguintes termos: “[...] Toda pessoa atingida por informações 
inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo por meios de difusão legalmente 
regulamentados e que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer, pelo 
mesmo órgão de difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que 
estabeleça a lei”.
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Partindo do pressuposto de que a legislação argentina não 
regulou o direito disposto no Pacto de San José da Costa Rica, 
o pedido ajuizado por Miguel Ángel Ekmekdjian foi indeferido em 
primeira instância. A negativa fez com que o litígio alcançasse a Corte 
Suprema de Justiça da Nação Argentina, sendo que o posicionamento 
adotado em primeira instância fora revisto e, com ele, toda a orientação 
jurisprudencial até então adotada pelo Tribunal.

Naquela oportunidade, a Corte Suprema de Justiça da Nação 
Argentina avocou para o Poder Judiciário a responsabilidade de velar 
pelas relações internacionais estabelecidas pelo Estado, fazendo com 
que não viessem a ser afetadas pelos atos e omissões decorrentes 
do direito argentino. Nesse desmembramento, a expressão “[...] nas 
condições que estabeleça a lei [...]” não inibe o direito de réplica 
conquistado a duras penas pelo povo argentino.

A Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina entendeu que 
a Convenção Americana sobre Direitos Humanos exige, unicamente, 
que a legislação nacional disponha sobre a forma de exercício do 
direito de réplica. A omissão do legislador argentino não pode servir 
de justificativa para privar o jurisdicionado do seu direito de resposta. 
Para tanto, incumbiu o Poder Legislativo de especificar, dentre outros 
pontos: a) a duração direito de resposta, se em tempo igual ao do qual 
resultara a ofensa; b) a ocasião em que a resposta, uma vez recebida, 
deve ser divulgada; c) o lapso prescricional para que o ofendido possa 
se valer do seu direito de réplica.

Em vista dos argumentos apresentados e considerando a 
responsabilidade da Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina 
perante a comunidade internacional, Miguel Ángel Ekmekdjian teve o 
seu pedido acolhido.

O julgamento é paradigmático, pois colide com a visão de 
hierarquia normativa eleita pela própria Constituição da Confederação 
da Argentina, de 1. de maio de 1853. Enquanto o artigo 31 da 
Constituição faz expressa opção pela vertente nacionalista do 
monismo, o acórdão revela a preocupação da Corte Suprema de 
Justiça da Nação Argentina em ver cumprida, no âmbito nacional, a 
obrigação assumida por meio da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, mesmo diante da omissão do legislador nacional em regular 
o direito resposta.

Por efeito do transconstitucionalismo bipolar, a inquietação 
manifestada pela jurisprudência logo resvalou na reforma constitucional 
empreendida pela Argentina no ano de 1994. O elemento comum entre 
a esfera jurisprudencial e a constitucional foi, justamente, a proteção 
dos direitos humanos veiculados por meio dos tratados internacionais. 
A partir daí iniciava-se o terceiro período evolutivo do tratamento 
dispensado pela Argentina à hierarquia ocupada pelos tratados de 
direitos humanos.
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Ao contrário do artigo 31 da anterior, o número 22 do artigo 
75 da Constituição da Nação Argentina, de 22 de agosto de 199424, 
passou a distinguir os tratados de direitos humanos daqueles tidos 
como tradicionais. Aos primeiros, arrolados em rol passível de adição 
pelo voto de dois terços do total de membros de cada Câmara do 
Congresso, atribuiu o status constitucional, fazendo com que se vejam 
integrados no bloco de constitucionalidade argentino.

 Definitivamente, o dispositivo afasta do plano de incidência 
dos direitos humanos a aplicação da vertente nacionalista da teoria 
monista, abrindo o ordenamento argentino aos influxos dos documentos 
firmados no plano internacional.

 Essa abertura ganhou reforço quando a Corte Suprema de Justiça 
da Nação Argentina julgou o caso Mazzeo25 . Naquela oportunidade, 
fez-se, pela primeira vez, referência ao controle de convencionalidade, 
tido como o instrumento de aferição de compatibilidade entre os 
tratados de direitos humanos e as normas que lhe são subjacentes26.

24 “Artículo 75. Corresponde al Congreso: [...]
 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con 

las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los 
tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
su Protocolo Facultativo; la Convención Sobre la Prevención y la Sanción del 
Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Racial; la Convención Sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención Contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 
Convención Sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, 
tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte 
de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y 
garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por 
el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de 
la totalidad de los miembros de cada Cámara.

 Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser 
aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes 
de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía 
constitucional.

 [...].
25 ARGENTINA. Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina. Julio Lilo Mazzeo 

e outros. Buenos Aires, 13 de julho de 2007. Disponível em: <http://www.csjn.
gov.ar/cfal/fallos/cfal3/ver_fallos.jsp>. Acesso em 20 jan. 2011.

26 “[...] En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control 
de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los 
casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 
esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino 
también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 
intérprete última de la Convención Americana [...]”.
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 A decisão, mais uma vez, deixa nítida a preocupação com a 
implementação plena do documento internacional no ordenamento 
interno argentino, fazendo remissão, inclusive, à forma com que a 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos deve ser interpretada27. 
É a mesma inquietude que fez com que os tratados de direitos humanos 
deixassem de ocupar uma hierarquia infraconstitucional, sob a vigência 
da Constituição da Confederação Argentina, de 1853, para se erigirem 
à das normas constitucionais, funcionando como paradigmas para a 
realização do controle de convencionalidade.

4. Hierarquia dos tratados de direitos humanos no Brasil

Tal qual ocorrera com a Corte Suprema de Justiça da Nação 
Argentina, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal vem sendo perquirido 
sobre a hierarquia que os tratados ocupam no ordenamento nacional. 
Os períodos de relativa estabilidade escondem a inquietação que 
ainda inquina o assunto.

A primeira oportunidade em que o tema ingressou na pauta de 
discussões do Supremo Tribunal Federal data do ano de 1971, quando 
o então Ministro Oswaldo Trigueiro, na condição de Relator, deparou-se 
com litígio no qual se discutia a possibilidade de o prazo prescricional, 
previsto na Lei Uniforme sobre Cheque, adotada pela Convenção 
de Genebra, incidir diretamente sobre as relações firmadas com base 
no direito interno brasileiro, sem que houvesse lei, elaborada pelo 
Poder Legislativo brasileiro, que a regulamentasse no plano nacional28. 
De imediato, percebeu-se que a resolução da contenta passava pela 
prévia apreciação de dois posicionamentos confrontantes. O primeiro 
deles, guinado pela visão monista nacionalista, sustentava que a 
Lei Uniforme sobre Cheque somente poderia ser aplicada no plano 
nacional se houvesse legislação interna dispondo sobre o seu conteúdo. 
De outro ângulo, a segunda corrente, contrária ao posicionamento 
jurisprudencial então vigorante na Corte Suprema de Justiça da Nação 
Argentina, admitia a aplicação imediata da Lei Uniforme sobre Cheque 
às relações jurídicas firmadas sob a vigência do direito interno.

27 Nesse sentido, a título de comparação, Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari 
destaca que o Brasil não conta com qualquer dispositivo que lhe permita 
absorver disposições de organizações internacionais que venham a influenciar 
o direito interno. Assim, para citar dois exemplos, o ordenamento jurídico 
brasileiro se mostra apático às decisões da Corte Internacional de Justiça 
ou da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mesmo quando instituam 
situações que venham a seu favor ou em prol dos seus jurisdicionados. 
DALLARI, Pedro Bohomoletz de Abreu. A recepção do tratado internacional 
no direito brasileiro: uma proposta de sistema integrador. 1999. 245 f. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
SP, 1999. p. 165. 

28 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 71.154 Paraná. 
Odilon Mello de Freitas e Aníbal Goulart Maia Filho. Relator: Ministro Oswaldo 
Trigueiro. Brasília, 04 de agosto de 1971.
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Adotando a segunda linha, o Ministro Relator Oswaldo Trigueiro 
acentuou a incoerência em se exigir que o Congresso Nacional 
disponha, em legislação integrativa, sobre a mesma matéria firmada 
no documento internacional. Se o Congresso Nacional é o responsável 
pela internalização do tratado internacional, não se vê motivo para que 
dele também se exija a elaboração de uma lei que apenas reprise todo 
o conteúdo já disposto no documento internacional29.

Nesse primeiro julgamento, o Supremo Tribunal Federal equiparou 
os tratados internacionais à legislação ordinária, haja vista ter-lhes 
admitido modificá-la. Uma norma mais recente somente altera a que 
lhe precede quando ocupam o mesmo patamar. A discussão viria a 
ser retomada seis anos mais tarde30, quando se aferiria se o artigo 2º 
do Decreto-Lei 427, de 22 de janeiro de 196931, poderia exigir que a 
validade dos títulos de crédito ficasse condicionada a seu registro na 
repartição a ser definida pelo Ministério da Fazenda.

Reafirmando o posicionamento adotado quando do julgamento 
do Recurso Extraordinário 71.154, o Supremo Tribunal Federal decidiu 
pela aplicabilidade do artigo 2º32. Se os tratados revogam a legislação 
ordinária por se alocarem no mesmo patamar hierárquico, é admitido 
à última, quando mais recente, revogar ou modificar o primeiro. 
Reconhecida a nulidade do título, afastou-se a responsabilidade 
patrimonial do avalista, que interpusera o Recurso Extraordinário.

29 A ementa do julgado proferido viera a ser redigida nos seguintes termos: “[...] 
Lei Uniforme sôbre o Cheque, adotada pela Convenção de Genebra. Aprovada 
essa Convenção pelo Congresso Nacional e regularmente promulgada, suas 
normas têm aplicação imediata, inclusive naquilo em que modificarem a 
legislação interna. Recurso Extraordinário conhecido e provido”.

30 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 80.004 Sergipe. 
Belmiro da Silveira Gois e Sebastião Leão Trindade. Relator: Ministro Cunha 
Peixoto. Brasília, 01 de junho de 1977.

31 O Decreto-Lei 427, de 22 de janeiro de 1969, dispõe em seu artigo 2º: “[...] No 
prazo de 60 (sessenta) dias da data da publicação dêste Decreto-lei, deverão 
ser registradas na repartição competente, definida pelo Ministério da Fazenda, 
tôdas as notas promissórias e letras de câmbio emitidas até a publicação 
dêste Decreto, sob pena de nulidade desses títulos de crédito”.

32 A ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos:
 “[...] CONVENÇÃO DE GENEBRA – LEI UNIFORME SOBRE LETRAS DE 

CÂMBIO E NOTAS PROMISSÓRIAS – AVAL APOSTO A NOTA PROMISSÓRIA 
NÃO REGISTRADA NO PRAZO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SER O 
AVALISTA ACIONADO, MESMO PELAS VIAS ORDINÁRIAS. VALIDADE DO 
DECRETO-LEI N. 427, DE 22.01.1969.

 Embora a Convenção de Genebra que previu uma lei uniforme sobre letras de 
câmbio e notas promissórias tenha aplicabilidade no direito interno brasileiro, 
não se sobrepõe ela às leis do País, disso decorrendo a constitucionalidade e 
consequente validade do Dec.-lei n. 427, que instituiu o registro obrigatório da 
Nota Promissória em Repartição Fazendária, sob pena de nulidade do título.

 Sendo o aval um instituto do direito cambiário, inexistente será ele se 
reconhecida a nulidade da cambial a que foi aposto.

 Recurso extraordinário conhecido e provido”.
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O único voto divergente foi o do Ministro Xavier de Albuquerque. 
Argumentou que a exigência prévia do registro não poderia ser 
admitida, pois afrontava a finalidade para a qual a Convenção de 
Genebra fora instituída que era, justamente, a facilitação da circulação 
de títulos de crédito, mormente duplicatas e notas promissórias, no 
mercado internacional.

Embora se trate de voto vencido, o posicionamento adotado pelo 
Ministro Xavier de Albuquerque inseriu a noção de supralegalidade 
dentre as discussões empreendidas pelo Supremo Tribunal Federal. 
Se os tratados internacionais permanecessem no mesmo patamar da 
legislação ordinária, acabariam por perder seu objeto e, a partir daí, a 
própria utilidade.

O julgamento majoritário admitiu ao legislador nacional 
estabelecer requisitos suplementares aos dispostos nos tratados 
internacionais; todavia, a semente da supralegalidade estava plantada 
e já angariava amparo na legislação interna.

Contrariando a jurisprudência então vigorante do Supremo 
Tribunal Federal, o artigo 98 do Código Tributário Nacional admitiu 
a prevalência dos tratados internacionais em relação à legislação 
nacional. A redação do dispositivo se pauta nos seguintes termos: 
“Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam 
a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes 
sobrevenha”.

Os dois julgados referidos não distinguem os tratados de direitos 
humanos dos remanescentes. No entanto, a indagação sobre a 
hierarquia ocupada pelos tratados de direitos humanos, surgida no ano 
de 1996, quando do julgamento do Habeas Corpus número 72.131-133  
pelo Supremo Tribunal Federal, acabaria por impô-la. Nesta ocasião, 
um dos pontos discutidos versava, justamente, sobre a hierarquia 
ocupada pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos no 
ordenamento jurídico nacional. A lide versava sobre a possibilidade 
de se admitir a prisão do devedor quando, figurando num contrato de 
alienação fiduciária, firmado nos termos do Decreto-Lei número 911, 
de 1 de outubro de 1969, já não detinha o bem então requisitado.

33 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 72.131-1 Rio de Janeiro. 
Lairton Almagro Vitoriano da Cunha, Marcello Ferreira de Souza Granado 
e Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Relator: Ministro Marco 
Aurélio. Brasília, 27 de novembro de 1996. D.J. 24 ago. 2001.
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Atribuindo aos tratados internacionais de direitos humanos 
o mesmo tratamento consubstanciado quando da abordagem da 
hierarquia ocupada pela Convenção de Genebra, o Ministro Moreira 
Alves foi incisivo em reafirmar o status de lei ordinária que lhes vinha 
sendo conferido. Frisou que, assim como ocorre com a legislação 
infraconstitucional, a letra “a” do inciso III do artigo 105 da Constituição 
Federal34 determina que a negativa de vigência ou a contrariedade 
ao tratado internacional coloca-se como objeto do recurso especial, 
passível de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça35.

É importante salientar que a liminar concedida na oportunidade 
pelo Ministro Relator Marco Aurélio não estava fundamentada em 
qualquer documento internacional, mas na natureza jurídica do 
contrato de alienação fiduciária em face da legislação interna. A mesma 
argumentação foi repetida quando da emissão do seu voto. Salientou 
que o Decreto-Lei número 911, de 1. de outubro de 1969, subverteu, 
maliciosamente, o campo de incidência da prisão civil, admitida pelo 
parágrafo 17 do artigo 150 da Constituição Federal de 196736.

Na verdade, a definição de depositário infiel deveria ser aquela 
estabelecida pelo artigo 1.265 do Código Civil37, o de 1916, deferindo 
o designativo, unicamente, àquele que se compromete a guardar um 
bem móvel, por certo lapso de tempo, e, quando reivindicado, já não 
dispõe dele.

34 “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: [...] III – julgar, em recurso 
especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais 
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e 
Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou 
negar-lhes vigência [...]”.

35 De valia, consignar o excerto que retrata o posicionamento do Ministro Moreira 
Alves: “Com efeito, é pacífico na jurisprudência desta Corte que os tratados 
internacionais ingressam em nosso ordenamento jurídico tão somente com 
força de lei ordinária (o que ficou ainda mais evidente em face de o artigo 
105, III, da Constituição que capitula, como caso de recurso especial a ser 
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça como ocorre com relação à lei 
infraconstitucional, a negativa de vigência de tratado ou a contrariedade a 
ele), não se lhes aplicando, quando tendo eles integrado nossa ordem jurídica 
posteriormente à Constituição de 1988, o disposto no artigo 5º, § 2º, pela 
singela razão de que não se admite emenda constitucional realizada por meio 
de ratificação de tratado. [...]”.

36 O parágrafo 17 do artigo 150 da Constituição Federal de 1967 conta com a 
seguintes disposição: “Art. 150. A Constituição assegura aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes 
à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] § 17 – Não haverá prisão civil por dívida, multa ou custas, salvo o caso 
do depositário infiel, ou do responsável pelo inadimplemento de obrigação 
alimentar na forma da lei”.

37 O artigo 1.265 do Código Civil de 1916 dispunha da seguinte redação: “Pelo 
contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até 
que o depositante o reclame”.
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Em seu voto, o Ministro Relator Marco Aurélio frisa que a 
natureza do encargo assumido por meio do contrato de depósito é real, 
consistente na devolução do bem quando reivindicado. Na alienação 
fiduciária, ao contrário, o encargo tem natureza pessoal, pois o 
reconhecimento do contrato de depósito e a subsequente decretação 
da prisão civil do contratante são desencadeados pelo inadimplemento 
da dívida contraída. Tanto é verdade que, uma vez quitado o débito, 
que é a obrigação principal exigida, não mais se falará em devolução 
do bem.

Apontado esse primeiro julgamento e os fundamentos do voto 
proferido pelo Ministro Relator Marco Aurélio, impõe-se constatar 
que a fundamentação das decisões posteriores, afastando a prisão 
daquele que se desfez de um bem adquirido por meio de contrato de 
alienação fiduciária, passa a se deslocar para a adoção expressa das 
previsões contidas em documentos internacionais, como a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, particularmente o número 7 de 
seu artigo 7º: “[...] Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio 
não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos 
em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar”.

Perfilhando essa nova dinâmica, também o Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos ganha uma atenção especial, 
particularmente quando às disposições de seu artigo 11: “Ninguém 
poderá ser preso apenas por não poder cumprir uma obrigação 
contratual”.

Os julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no dia 
3 de dezembro de 2008 denotam um considerável aprofundamento na 
investigação da hierarquia ocupada pelos tratados, especialmente os 
de direitos humanos, em face do ordenamento brasileiro.

Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal apreciou dois 
Recursos Extraordinários, 349.703-138 e 466.343-139, e dois Habeas 
Corpus, 87.585-840 e 92.566-941. Nos quatro acórdãos, por votação 
majoritária, decidiu-se que os tratados de direitos humanos posicionam-
se entre a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional.

38 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 349.703-1 Rio 
Grande do Sul. Banco Itaú S/A, Armando Luiz Segabinazzi. Relator originário: 
Ministro Carlos Britto. Relator para o acórdão: Ministro Gilmar Mendes. Brasília, 
03 de dezembro de 2008.

39 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 466.343-1 São 
Paulo. Banco Bradesco S/A, Vera Lúcia de Albuquerque e outro(a/s). Relator: 
Ministro Cezar Peluso. Brasília, 03 de dezembro de 2008.

40 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 87.585-8 Tocantins. 
Alberto de Ribamar Ramos Costa, Superior Tribunal de Justiça. Relator: Marco 
Aurélio. Brasília, 03 de dezembro de 2008.

41 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 92.566-9 São Paulo. 
José Arlindo Passos Correa, Eduardo Gomes de Queiroz e Superior Tribunal 
de Justiça. Relator: Marco Aurélio. Brasília, 03 de dezembro de 2008.
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O aparente consenso, proclamando a hierarquia supralegal 
dos tratados internacionais de direitos humanos, esconde a calorosa 
discussão travada a cada um dos votos proferidos.

Contrapondo-se ao pensamento majoritário, o Ministro Celso de 
Mello, firmado no conteúdo dos tratados internacionais, foi contundente 
em sustentar que os de direitos humanos devem ocupar a mesma 
hierarquia conferida às normas constitucionais42. A supralegalidade, 
caracterizada pela inserção do documento no estamento hierárquico 
que medeia a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, 
ficaria adstrita aos tratados internacionais comuns. As ponderações do 
Ministro têm amparo legal no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição 
Federal que, a exemplo do número 22 do artigo 75 da Constituição 
da Nação Argentina, coloca os tratados internacionais como fontes 
complementares dos direitos expressos pela Constituição, dando 
ensejo ao bloco de constitucionalidade brasileiro43. Pela natureza que 
os assemelha aos direitos fundamentais previstos na Constituição, o 
dispositivo confere aos tratados internacionais de direitos humanos 
o status de normas constitucionais, pressuposto necessário para a 
realização do controle de convencionalidade no Brasil44.

Por sua vez, o Ministro Menezes Direito, de forma isolada, 
apresentou suas considerações no sentido de que a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos somente permitem a prisão por infidelidade 
do depositário judicial. Argumentou que a exclusão da prisão nessa 
hipótese acabaria por fragilizar a credibilidade do Poder Judiciário, 
admitindo ao depositário judicial frustrar a expectativa que o próprio 
42 O posicionamento adotado pelo Ministro Celso de Mello já encontrava respaldo 

na doutrina de Flávia Piovesan, a qual se encontra pautada pelos seguintes 
termos:

 “Ora, ao prescrever que “os direitos e garantias expressos na Constituição 
não excluem outros direitos decorrentes dos tratados internacionais”, a 
contrario sensu, a Carta de 1988 está a incluir, no catálogo de direitos 
constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos tratados 
internacionais em que o Brasil seja parte. Este processo de inclusão implica 
na incorporação pelo texto constitucional desses direitos.

 Ao efetuar tal incorporação, a Carta está a atribuir aos direitos internacionais 
uma hierarquia especial e diferenciada, qual seja, a hierarquia de norma 
constitucional. Os direitos enunciados nos tratados de direitos humanos de que 
o Brasil é parte integram, portanto, o elenco dos direitos constitucionalmente 
consagrados. Esta conclusão advém ainda de interpretação sistemática e 
teleológica do texto, especialmente em face da força expansiva dos valores da 
dignidade humana e dos direitos fundamentais, como parâmetros axiológicos 
a orientar a compreensão do fenômeno constitucional”. PIOVESAN, Flávia. 
Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 5. ed. rev., 
amp. e atual. São Paulo: Max Limonad, 2002. p. 75-76.

43 O parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal se compõe pelos seguintes 
termos: “[...] Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

44 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O controle jurisdicional da 
convencionalidade das leis. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 60-
61 e 112-113.
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Estado lhe depositara quanto à conservação do bem. O eventual 
reconhecimento da impossibilidade de se vir a impor a coerção 
física determinada pela prisão civil ao depositário judicial, continuou, 
determinaria a revogação do verbete 619 da Súmula do Supremo 
Tribunal Federal45.

Os debates sobre o ponto levantado pelo Ministro Menezes 
Direito acabaram por aprofundar-se, sendo que, no Habeas Corpus 
92.566-9, o Supremo Tribunal Federal decidiu revogar o Enunciado 
619, encerrando as discussões acerca da possibilidade de aplicação da 
prisão civil àquele que, na condição de depositário, não desempenhe 
da forma devida o múnus de preservar o bem que lhe fora conferido.

Em síntese, a análise dos quatro acórdãos selecionados permite 
apontar duas conclusões: a primeira dirige-se à constatação da 
abertura da jurisprudência aos influxos dos tratados internacionais de 
direitos humanos de que o Brasil seja parte; a segunda constata a 
atrofia da jurisprudência brasileira que, quando comparada à da Corte 
Suprema de Justiça da Nação Argentina, ainda reluta em conferir 
status constitucional aos tratados internacionais de direitos humanos, 
mesmo quando o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal 
assim o admite.

5. Transconstitucionalismo e controle de convencionalidade

A teoria do transconstitucionalismo, proposta por Marcelo Neves46, 
permite a análise concomitante de múltiplas esferas sistêmicas, 
ligadas por uma característica comum, sem que se tenha a pretensão 
de hierarquizá-las. As influências de uma sobre a outra decorre do 
mero contato entre essas esferas e da própria opção de cada uma 
delas de se ver modificada, aproximando-se das características das 
demais. Às qualidades que lhes são comuns, Marcelo Neves atribui o 
nome de pontes de transição47. Através do transconstitucionalismo é 
possível perceber que diversas esferas que se desenvolvem de forma 
independente possuem um ponto de contato que as aproxima.

45 O Enunciado 619 do Supremo Tribunal Federal contava com a seguinte 
redação: “[...] A prisão do depositário judicial pode ser decretada no próprio 
processo em que se constituiu o encargo, independentemente da propositura 
de ação de depósito”.

46  NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2009, p. IXX-XXV.

47 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2009, p. 288.
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Durante toda a análise empreendida por meio deste artigo, 
quatro esferas diferentes e independentes se mostraram constantes, 
apresentando os seus avanços e as suas dificuldades: a) a ordem 
constitucional argentina; b) a jurisprudência da Corte Suprema 
de Justiça da Nação Argentina; c) a Constituição Federal brasileira 
e d) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nas quatro, o 
ponto comum que vem a uni-las é a proteção dos direitos humanos, 
viabilizada pelo status material de norma constitucional que ocupam.

A ponte de transição eleita, o status material de norma 
constitucional inerente aos tratados internacionais de direitos humanos, 
é, justamente, o fundamento por meio do qual se operacionaliza 
o controle de convencionalidade, definido por Valerio de Oliveira 
Mazzuoli sob duas vertentes: a) é através dele que se promove a 
aferição da compatibilidade vertical das normas de direito interno 
com a previsão dos tratados de direitos humanos que lhes passam a 
conferir validade e b) a exemplo dos controles difuso e concentrado 
de constitucionalidade, é por meio do controle de convencionalidade 
que se conferem as técnicas48 destinadas à compatibilização do 
direito interno com a previsão dos tratados internacionais de direitos 
humanos49.

À medida que a proteção dos direitos humanos se firma com base 
no transconstitucionalismo, a noção de controle de convencionalidade 
é sedimentada, fazendo com que, o ordenamento interno acabe por 
se abrir em face das construções internacionais, incorporando novos 
direitos.

48   De conformidade com Valerio de Oliveira Mazzuoli, a exemplo do controle de 
constitucionalidade, o controle de convencionalidade pode ser empreendido 
de duas formas distintas: a) a difusa, fundada no parágrafo 2º do artigo 5º 
da Constituição Federal; e b) a concentrada, amparada no parágrafo 3º 
do mesmo dispositivo. O controle difuso pode ser realizado por qualquer 
magistrado e sempre se apresentará como uma prejudicial para que se dê a 
apreciação do pedido principal. Por sua vez, o controle concentrado somente 
pode ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal e admite a declaração de 
inconvencionalidade como o pedido principal. Como o estudo que agora se 
apresenta não tem por objeto o aprofundamento neste assunto, indica-se a 
consulta da obra do referido autor: O controle jurisdicional da convencionalidade 
das leis. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

49        “Falar em controle da convencionalidade significa falar em compatibilidade 
vertical das normas de direito interno com as convenções internacionais de 
direitos humanos em vigor no país. Significa, também, falar em técnica 
judicial de compatibilização vertical das leis com tais preceitos internacionais 
de direitos humanos. O controle jurisdicional da convencionalidade das 
leis. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 17.
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Como relata Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, os anos 
de ditadura contribuíram para isolar o direito interno brasileiro 
do internacional. A redemocratização recente do país deve ser 
acompanhada de uma abertura do ordenamento jurídico, a fim de 
propiciar a participação do Brasil no cenário internacional50.

Nesse sentido, é preciso ter a sensibilidade de perceber a 
modificação da própria fundamentação das decisões proferidas pelo 
Supremo Tribunal Federal. Enquanto a argumentação disposta no 
Habeas Corpus 72.131-1, afastando a prisão do depositário infiel, 
estava encorpada, unicamente, nas disposições da legislação nacional, 
a proferida nos últimos quatro acórdãos passa amparar-se em normas 
de direitos humanos, firmadas perante a comunidade internacional.

Essa dinâmica denota uma nítida influência do 
transconstitucionalismo, haja vista todos os Estados signatários dos 
tratados de direitos humanos manifestarem a inclinação de incorporá-
los ao seu direito nacional, influenciando-se mutuamente, respeitadas 
as particularidades dos ordenamentos de cada um deles.

O avanço em admitir a abertura da jurisprudência ao ordenamento 
internacional é, no entanto, freado pelo descompasso gerado pela 
hierarquia supralegal conferida pelo Supremo Tribunal Federal aos 
tratados de direitos humanos. 

Ao contrário da Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina 
que, quando do julgamento do caso Ekmekdjian, Miguel Ángel v. 
Sofovich, Gerardo y otros, Fallos 315:1492, colocou-se à frente do 
monismo nacionalista disciplinado pelo artigo 31 da Constituição da 
Confederação Argentina, o Supremo Tribunal Federal está aquém 
da expectativa de sua Constituição Federal. Despreza o avanço 
do parágrafo 2º de seu artigo 5º, que confere ao Poder Judiciário 
o instrumento do controle de convencionalidade, para adotar o 
acanhado controle de supralegalidade, referido, na seara fiscal, pelo 
artigo 98 do Código Tributário Nacional.

Diante desse contexto, duas constatações tornam-se evidentes. 
A primeira é a de que a jurisprudência argentina se mostra mais 
inclinada à preservação dos direitos humanos que a brasileira. 
Enquanto o artigo 31 da Constituição da Confederação Argentina, por 
meio da adoção da vertente nacionalista da teoria monista de interação 
entre os ordenamentos nacional e internacional limitava a aplicação 
imediata dos tratados internacionais de direitos humanos às relações 
firmadas no plano interno, a jurisprudência, assentada na ideia de 

50 DALLARI, Pedro Bohomoletz de Abreu. A recepção do tratado internacional 
no direito brasileiro: uma proposta de sistema integrador. 1999. 245 f. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
SP, 1999. p. 216.
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responsabilidade internacional, da Corte Suprema de Justiça da 
Nação Argentina, admitiu, no caso Miguel Ángel Ekmekdjian, Gerardo 
Sofovich e outros, a aplicação direta da Declaração Americana sobre 
Direitos Humanos no plano interno.

A guinada da jurisprudência argentina fez com que o número 
22 do artigo 75 da Constituição da Nação Argentina, abandonasse a 
vertente nacionalista para adotar, com parcimônias, a internacionalista 
da teoria monista.

O Brasil, por sua vez, desde o ano de 1988, tem o seu bloco de 
constitucionalidade aberto aos influxos dos tratados internacionais de 
direitos humanos. O parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal 
confere a qualquer documento dessa natureza, quando tenha o Brasil 
como signatário, o status de normas constitucionais, viabilizando-lhe 
a condição de paradigma do controle de convencionalidade.

No entanto, adotando posição acanhada, a jurisprudência 
brasileira recente, datada do ano de 2008, reluta em conferir aos 
tratados internacionais de direitos humanos o status de normas 
constitucionais que lhes é garantido pela própria Constituição Federal. 
Enquanto a Argentina, no caso Julio Lilo Mazzeo e outros, de 1996, já 
trazia para a seara jurisprudencial a obrigação de o Estado implementar 
o controle de convencionalidade, o Supremo Tribunal Federal, até 
o ano de 2008, nega aos tratados de direitos humanos o status de 
normas constitucionais, pressuposto material para a implementação 
do referido controle.

Se a jurisprudência brasileira precisa absorver a ideia de 
responsabilidade internacional, frisada nos julgamentos da Corte 
Suprema de Justiça da Nação Argentina, a Constituição da Nação 
Argentina esbarra na necessidade de ver implementada, em seu 
texto, a abertura proporcionada pela brasileira. Só assim disporá do 
instrumental jurídico necessário para ver sedimentada jurisprudência 
orientada pela responsabilidade internacional.

Essa afirmação decorre do fato de que, no Brasil, a incorporação 
dos tratados de direitos humanos em seu bloco de constitucionalidade 
se faz de forma automática, bastando que o Estado assuma a condição 
de signatário; na Argentina, essa implementação só ocorre quando, 
após o Estado tornar-se parte no tratado internacional de direitos 
humanos, seja o documento aprovado por maioria qualificada de dois 
terços em cada uma das Câmaras do Congresso. Esse disparate torna-
se evidente quando o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal 
brasileira é confrontado com o número 22 do artigo 75 da Constituição 
da Nação Argentina.
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Coadunado com o impasse jurídico apontado, surge o de natureza 
econômica, política, social e cultural. O Brasil e a Argentina colocam-se 
como parceiros no Mercado Comum do Sul e o parágrafo único do artigo 
4º da Constituição Federal51 do primeiro impõe-lhe buscar a integração 
em todos os quatro aspectos apontados, sempre visando a formação 
de uma comunidade latino-americana de nações. Se a prevalência dos 
direitos humanos se põe como regente das relações internacionais 
firmadas pelo Brasil, os tratados internacionais de direitos humanos 
continuarão a se colocar como as pontes de transição que influenciam 
esferas que se desenvolvem autonomamente. Inegavelmente, o 
Mercado Comum do Sul fará com que essas esferas se aproximem e 
que, cada vez mais, os ordenamentos argentino e brasileiro acabem 
por se assemelhar, fazendo com que o controle de convencionalidade 
ocupe lugar de destaque na jurisprudência e no ordenamento dos dois 
Estados.

51 O parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal se compõe dos 
seguintes termos: “A República Federativa do Brasil buscará a integração 
econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a 
formação de uma comunidade latino-americana de nações”.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem o escopo de trazer uma reflexão sobre 
como vem sendo interpretado pelos magistrados brasileiros o problema 
da concretização dos direitos sociais, e, em especial do direito 
fundamental da dignidade dos trabalhadores, que têm seus direitos 
fundamentais aniquilados por aqueles que detêm o poder econômico 
tratando o ser humano como escravos e objetos de propriedade, com 
o intuito de enriquecimento.

Os direitos fundamentais são considerados como paradigma de 
respeito aos direitos intrínsecos a todo o ser humano, funcionando como 
um arquétipo de referência ética que norteia o cerne da proteção de 
ordem jurídica, ou seja, são direitos consagrados constitucionalmente 
e que a sociedade política tem o dever de garantir e concretizar, uma 
vez que servem como base de sustentação jurídica para resguardar os 
interesses mais elementares e basilares do ser humano, configurando 
esses interesses na dignidade, na liberdade e na igualdade da pessoa 
humana dentro de um Estado Democrático de Direito. 

Nos parâmetros estabelecidos pelo artigo 1º, inciso III da 
Constituição Federal brasileira, proclamada em 1988, é possível 
estabelecer que o trabalho seja o direito social que talvez mais 
contribua para a elevação da dignidade da pessoa humana, visto que 
promove a socialização do homem e apura suas aptidões e vocações, 
propiciando uma evolução pessoal ao se humano enquanto cidadão. 

A Constituição Federal brasileira traz como premissa sua 
fundamentação nos valores sociais do trabalho e na livre iniciativa, 
como preconiza o inciso IV di artigo 1º, além de assegurar que nas 
relações entre o trabalho e o capital, deve preponderar o trabalho, 
conforme interpretação confirmada pelo artigo 170 da referida Carta, 
que assegura a todos uma existência digna conforme os ditames da 
justiça social fundada na valorização do trabalho humano.
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TRABALHO E O TRABALHO ESCRAVO NA 
ATUALIDADE BRASILEIRA
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Desse modo, qualquer atentado contra esse direito social indicado, 
irá quebrar a lógica do sistema e, portanto, trazer um enfraquecimento 
do Estado Democrático de Direito violando gravemente a dignidade da 
pessoa humana.

Existe na atualidade uma grande preocupação com a tutela da 
dignidade da pessoa humana e com a erradicação do trabalho escravo 
no Brasil. O País luta para vencer essa guerra, mas é necessário que 
o Estado e os operadores do direito também busquem pelos direitos 
sociais para que, assim, possa ser preservado e efetivado o bem 
comum para a concretização de um verdadeiro Estado justo e solidário.

Ao interpretar a norma, o magistrado deverá estar atento para 
promover o senso de justiça baseado nos princípios maiores da 
Constituição Federal, uma vez que, a função da interpretação é fazer 
a ordem jurídica funcionar, tornando o Direito operativo, pois o direito 
existe para regular a vida em sociedade.

1. O AVANÇO DA PROTEÇÃO DO DIREITO SOCIAL DO 
TRABALHO

Esclarece-se que muitos dos direitos e garantias hoje 
consignados na ordem constitucional atual são frutos da humanização 
do pensamento jurídico e político no decorrer da história.

Tais direitos são frutos das conquistas do homem por meio de 
duras penas, lutas e sofrimento da humanidade e a dignidade da 
pessoa humana, como uma das maiores conquistas, desponta-se 
nas relações de trabalho se confundindo com o próprio surgimento do 
Direito do Trabalho como disciplina autônoma.

Na Antiguidade, a escravidão era uma realidade comum e não 
se falava em proteção do trabalhador, basta lembrar o pensamento 
filosófico de Aristóteles1 que considerava o trabalho escravo necessário 
na sociedade, sendo que o escravo possuía a natureza de objeto do 
direito de propriedade, como salienta Amauri Mascaro Nascimento:

Na sociedade pré-industrial não há um sistema de 
normas jurídicas do direito do trabalho. Predominou 
a escravidão, que fez do trabalhador simplesmente 
uma coisa, sem possibilidade sequer de se equiparar 
a sujeito de direito. O escravo não tinha, por sua 
condição, direitos trabalhistas.2

 

1 ARISTÓTELES. A política. Livro I. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
2 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. São 

Paulo: LTR, 2001, p. 38.
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Já na Idade Média, novas relações jurídico-laborais foram 
experimentadas através das corporações de ofício, nas quais foram 
outorgadas maiores liberdades e disciplinadas algumas condições 
para o exercício da atividade laboral.

Os grandes movimentos sociais, que floresceram durante a 
história culminando no surgimento do Estado Democrático de Direito 
foram baseados na preservação da liberdade e igualdade de direitos 
entre os homens. 

Destacam-se entre estes movimentos a Revolução Industrial 
na Inglaterra, a Revolução Francesa, a Organização Internacional do 
Trabalho e a Declaração Internacional dos Direitos Humanos.

No século XVIII, conhecido por seus ideais iluministas, o 
liberalismo outorga ao Estado a redução de seu papel por ter sido 
a liberdade individual dogmatizada e autores contratualistas como 
John Locke3, sustentavam que ao Estado bastava garantir a vida, a 
liberdade e a propriedade, que o restante deveria ser deixado a cargo 
da liberdade individual das contratações, sem haver qualquer forma de 
intervenção estatal. 

Na Europa, a mecanização da produção desencadeada pela 
Revolução Industrial trouxe rigorosas mudanças nas relações sociais 
com o aparecimento da classe operária e trouxe as máquinas 
substituindo a força física do trabalho.

O progresso das máquinas acabou por gerar o desemprego 
em massa fazendo com que os contrastes sociais aumentassem, 
provocando assim, um abalo na sociedade, pois demonstrou a grave 
submissão da parte mais fraca à parte mais forte de quem mantinha o 
poder econômico.

O Estado, diante da política de se abster da intervenção nas 
relações laborais, assistia tudo sem se intrometer e, neste contexto, 
salienta Alice Monteiro de Barros4 “surgiu daí uma liberdade econômica 
sem limites, com opressão dos mais fracos, gerando, segundo alguns 
autores, uma nova forma de escravidão”. 

Começam, então, a aparecer os primeiros sindicatos, legislações 
e constituições com o intuito de proteger esses trabalhadores e o 
Estado começa a demonstrar a preocupação em tutelar os cidadãos 
hipossuficientes passando a estabelecer normas sobre as condições 
de trabalho que deveriam ser respeitadas pelos empregadores.
3 Paradoxalmente, John Locke é referido como “o último grande filósofo 

que procura justificar a escravidão absoluta e perpétua”, mas delimita 
essa possibilidade quando em condições de guerra e conquista, em que 
o dominado troca sua vida pela escravidão. LOCKE, John. Dois Tratados 
Sobre o Governo. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

4 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTR, 
2009, p. 63
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Porém, mesmo diante da grande transformação causada pelo 
reconhecimento dos direitos sociais, os detentores da posse de bens 
continuaram a explorar os mais fracos economicamente e somente 
após a Revolução Francesa, por meio da Declaração dos direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789, que foi reconhecido a todo o cidadão 
os direitos que lhe eram natos, passando a ser afirmados perante o 
Estado.

O século XIX é marcado pelo fim do regime de escravidão e o 
homem passa a ser considerado como cidadão livre e protegido em 
sua dignidade, deixando então de ser visto simplesmente como coisa 
ou mercadoria, contudo, as mudanças mais radicais despontaram já 
no século XX com o advento das duas Grandes Guerras, como afirma 
Sergio Pinto Martins, 

As experiências e lições advindas das duas Grandes Guerras 
mundiais, fez com que surgisse o que pode ser apontado como 
constitucionalismo social, ou seja, a sistematização do conjunto 
de direitos sociais do homem com a inclusão nas constituições 
de preceitos relativos à defesa social da pessoa, de normas de 
interesse social e de garantia de certos direitos fundamentais, 
incluindo o direito do trabalho.5

Após a Primeira Guerra Mundial, foi criada, em 1919, a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) trazendo a tese de que 
o Estado tem a obrigação de interferir nas relações trabalhistas, com 
a intenção de assegurar os direitos dos trabalhadores, e isso veio 
a universalizar o Direito do Trabalho, com a finalidade de trazer a 
igualdade nas relações laborais e promover o bem-estar do cidadão 
enquanto ser humano e trabalhador.

Arnaldo Sussekind6 esclarece que a Organização Internacional 
do Trabalho visa adotar uma política social de colaboração e de 
desenvolvimento social entre os sistemas jurídicos nacionais, criando 
normas de proteção sociais universais para os trabalhadores e 
reconhecendo internacionalmente os direitos humanos desses.

A partir de então, o Direito do Trabalho foi incorporado nas ordens 
jurídicas dos países desenvolvidos e democráticos se oficializando 
internacionalmente e, dentro de um contexto normativo internacional, 
o direito ao trabalho7 encerra o exercício de uma liberdade positiva, 
qual seja, a de escolher o ofício ou profissão, que não sejam ilícitos, 
ou uma liberdade negativa, que proíbe a submissão de outrem ao 
trabalho obrigatório. 

5 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2009, 
p. 8.

6 SUSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr., 
1987, p. 124.

7 JAYME, Fernando G. Direitos Humanos e sua efetivação pela Corte 
Interamericana de direitos humanos. Belo Horizonte: Del Rey. 2005, p. 128. 
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Diante disso, o Direito ao Trabalho é considerado um direito 
humano fundamental, na medida em que propicia os meios para 
uma existência digna, contando com a ampla proteção do Direito 
Internacional. 

A Organização Internacional do Trabalho nasceu para universalizar 
as normas trabalhistas, consagrar o Direito do Trabalho e para 
estabelecer critérios básicos de proteção ao trabalhador, regulando 
sua condição no plano internacional e assegurando assegurar padrões 
de dignidade e de bem-estar social.8

A Convenção número 29 da Organização Internacional do 
Trabalho foi elaborada com base em estudos que tratavam as diversas 
formas de escravidão e práticas análogas à de escravidão e dispõe 
sobre a eliminação do trabalho forçado ou obrigatório em todas as 
suas formas. 

Já a Convenção número 105 proíbe o uso de toda forma de 
trabalho forçado ou obrigatório como medida de coerção, castigo, 
método de mobilização, utilização de disciplina, punição ou medida de 
discriminação.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada em 
1948, após a 2ª Guerra Mundial e surge em razão de necessidade 
de garantia da liberdade e da igualdade entre os povos. Veio também 
para demonstrar a vocação de universalidade dos direitos humanos, 
na medida em que foi aceita não apenas pelos Estados, mas 
fundamentalmente por homens livres e iguais, como salienta Norberto 
Bobbio:

8 MAZZUOLI, Valério de O. Curso de direito internacional público. 2. ed. São 
Paulo: RT.  2007,  p. 679.
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Não se tem consciência de até que ponto a Declaração Universal 
representa um fato novo na história, na medida em que, pela 
primeira vez, um sistema de princípios fundamentais da conduta 
humana foi livre e expressamente aceito, através de seus 
respectivos governos, pela maioria dos homens que vive na 
Terra. Com essa declaração, um sistema da valores é – pela 
primeira vez na história – universal, não em princípio, mas de 
fato, na medida em que o consenso sobre sua validade e sua 
capacidade de reger os destinos da comunidade futura de todos 
os homens foi explicitamente declarado. (...). Somente depois 
da Declaração Universal é que podemos ter certeza histórica de 
que a humanidade – toda a humanidade – partilha de alguns 
valores comuns e podemos, finalmente, crer na universalidade 
dos valores, no único sentido em que tal crença é historicamente 
legítima, ou seja, no sentido em que universal significa não algo 
dado objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo 
universo dos homens.9

Portanto, a partir da Declaração Universal, iniciou-se o resgate da 
dignidade da pessoa humana que ultrapassou, de modo inclusivo, os 
limites das relações de trabalho alcançando seu caráter universalizante, 
vedando-se a coisificação do homem e trazendo para as novas 
Constituições, vários direitos fundamentais que foram declarados a fim 
de proteger o cidadão de ser dominado e instrumentalizado.

A Constituição Federal do Brasil de 1988 trouxe uma base ética 
para toda a ordem jurídica, buscando a efetivação do extenso preceito 
de direitos por ela assegurados, representando assim, um marco do 
rompimento e superação dos padrões que era até então vigentes no 
que tange à ascensão da defesa da dignidade da pessoa humana.

Por ser o Brasil um Estado Democrático de Direito, a democracia 
deve ser vivida sob a égide de valores que dirijam o agir concreto 
dos homens e a efetividade dos direitos fundamentais, preservando a 
dignidade da pessoa humana com absoluta igualdade de consideração 
dos elementos mínimos asseguradores desta dignidade para que não 
retorne a barbárie que outrora foi observada. 

2. O DIREITO SOCIAL DO TRABALHO E O TRABALHO 
ESCRAVO NA ATUALIDADE BRASILEIRA

Em um Estado Democrático de Direito, cuja base constitucional 
fundamental é a dignidade da pessoa humana, o ser humano é o 
centro de todo o ordenamento jurídico e a dignidade é o bem mínimo 
que deve ser assegurado a todo cidadão que nele vive.

9 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 28.
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Oferecer trabalho ao homem, cidadão de um Estado Democrático 
de Direito, em condições dignas, é a forma de proporcionar os direitos 
que decorrem do atributo da dignidade, o que lhe é próprio. 

Se admitir que o trabalho se reduza à condição análoga à de 
escravo, cumpre destacar que o princípio da dignidade da pessoa 
humana é violado, além de outros direitos fundamentais considerados 
universalmente.

A ordem jurídica encontra seu próprio sentido no valor da 
dignidade da pessoa humana10, sendo seu ponto de partida e seu ponto 
de chegada na tarefa de interpretação normativa contemporânea, 
assim, a dignidade da pessoa humana consagra-se como verdadeiro 
super princípio constitucional.

O texto da Constituição Federal de 1988, no que condiz com os 
direitos e garantias fundamentais se coloca como o documento mais 
avançado e abrangente sobre a matéria na história constitucional 
do país, onde a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais 
é declaradamente consagrada no §1º do art. 5º, não havendo 
necessidade de interferência da lei ordinária.

O princípio da dignidade humana alcança11 espaço ímpar na 
Carta Magna, enunciado dentre os princípios fundamentais do estado 
brasileiro, ele preordena a compreensão e a interpretação dos direitos 
sediados no núcleo central da Constituição, significando que, para o 
direito constitucional, o reconhecimento de que a pessoa humana tem 
dignidade própria, constitui um valor em si mesmo e não pode ser 
sacrificado em favor de qualquer interesse coletivo. 

O princípio12 da dignidade da pessoa humana se expressa na 
afirmação dos direitos fundamentais em geral, alicerçando uma série 
de limitações restritivas à atuação dos poderes e da sociedade, 
inspirando um grande número de direitos especificados no centro dos 
direitos fundamentais e sociais, além de outros direitos elencados no 
texto constitucional.

10 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional 
internacional. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 30-31.

11 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positivação dos direitos 
fundamentais na Constituição de 1988. In: direitos humanos fundamentais: 
positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006, p. 131.

12 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positivação dos direitos 
fundamentais na Constituição de 1988. In: direitos humanos fundamentais: 
positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006, p. 132.
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Paulo Bonavides ensina que:

Um dos princípios constitucionais mais proeminentes é o 
princípio da máxima efetividade daqueles direitos, cuja ‘força 
de irradiação’ se estende por sobre todo o Direito Privado, 
(...) sem a concretização dos direitos sociais não se poderá 
alcançar jamais a ‘sociedade livre, justa e solidária’ contemplada 
constitucionalmente como um dos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil.13

O trabalho14 é um direito fundamental, um valor almejado pela 
sociedade e um ideal do ser humano, e, como fundamento da ordem 
social, o valor trabalho passou a nortear também a ordem jurídico-
positiva brasileira quando foi inserido na Constituição como elemento 
fundamental de nossa sociedade.

A Constituição Federal é um dos mais importantes instrumentos 
para o Direito do Trabalho, porém, a proteção ao trabalhador, se depara 
com a flexibilização decorrente da globalização, e, no contexto do 
novo sistema econômico, surge a estratégia de exploração do trabalho 
para supervalorizar os ganhos empresariais numa época de extremo 
capitalismo.

As normas constitucionais e infraconstitucionais que compõem 
o Direito do Trabalho constituem a positivação do direito natural do 
trabalho enquanto um direito fundamental.

No tocante à escravidão, é comum pensar que seja coisa do 
passado e que já esteja erradicada, contudo, a realidade infelizmente 
é outra no Brasil atual.

Há mais de cento e vinte anos da Abolição da Escravatura no 
Brasil, a realidade demonstra que a escravidão continua viva dentro da 
fronteira brasileira e, nesse sentido, Gilberto Dimenstein lembra que:

13 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 
2000, p. 548 e 594.

14 ALMEIDA, Mirian R. R. Bicalho de. Contribuições histórico-filosóficas, 
desde a antiguidade, para a evolução do conceito do trabalho, no âmbito 
dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. In: Revista Mestrado 
em direito: Direitos humanos fundamentais. n. 1. Osasco: Edifieo, 2007, p. 93. 
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O Brasil foi a última nação independente a abolir a escravidão, fato 
que deixou marcas até hoje enraizadas. A escravidão, entretanto, 
continua existindo, e sua essência é a mesma, embora apresenta 
outro aspecto. A escravidão se caracteriza na maioria dos casos 
pela dívida crescente e impagável. (...) Segundo documento da 
Câmara dos Deputados existem quatro modalidades de trabalho 
escravo: 1. Zona de expansão agrícola: para desmatar e fazer 
benfeitorias na Amazônia (Pará, Mato Grosso e Rondônia); 
(...) 2. Usinas de álcool e açúcar: utilizam intensivamente mão 
de obra escrava de outros estados nas épocas de corte de 
cana; (...) 3. Corte de madeira: na fabricação de carvão ou 
desmatamento para outros fins industriais, as empresas colocam 
os trabalhadores em abrigos precários, em regiões distantes, 
onde sua liberdade é tolhida; (...) 4. Hortifrutigranjeiros: os 
trabalhadores são recrutados nas periferias das grandes cidades 
ou no interior, onde é grande o desemprego (...).15

Diante do desrespeito aos seus direitos fundamentais e 
principalmente da violação dos direitos humanos proclamados 
mundialmente, existem inúmeras pessoas (cidadãos) que continuam 
sendo exploradas e obrigadas a trabalhar em condições extremamente 
desumanas e impossibilitadas de garantir a própria subsistência.

Frente à abundância de mão de obra disponível devido ao alto 
número de desemprego, da miséria, da marginalização e da exclusão 
social, na atualidade não se compra mais escravos e o centro do trabalho 
escravo contemporâneo está ligado muitas vezes em rebaixar a mão 
de obra do trabalhador a mera mercadoria, para que o empregador 
obtenha lucro, utilizando-se da exploração do cidadão. 

Hoje, ao invés da cor da pele, da religião, da raça, é a miséria que 
determina o mais terrível dos roubos, aquele da própria vida, podendo-
se afirmar que os escravos de hoje, tornaram-se uma mercadoria ou 
objeto que se usa e depois se joga fora.

15 DIMENSTEIN, Gilberto. Democracia em pedaços: direitos humanos no 
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 166-171.
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Segundo Kevin Bales,

A nova escravidão é como uma nova doença, pelo qual não existe 
ainda vacina; (...) Quando a posse não é a condição sine qua non 
da escravidão, esta última pode ser facilmente mascarada ou 
legitimada de um normal contrato de trabalho. Para que as leis 
contra a escravidão possam funcionar, é necessário que ocorram 
violações precisas para perseguir. Sempre sobre base jurídica 
é uma violação privar o indivíduo dos direitos fundamentais, 
impedir-lhe de se mover com liberdade, não pagar-lhe pelo 
trabalho e obrigá-lo a trabalhar em condições perigosas. A 
escravidão é, indiscutivelmente, a extrema violação dos direitos 
humanos.16

O ato de forçar alguém à prática de trabalho em condições 
de escravo, além de ferir substancialmente normas e princípios 
constitucionais, fere também o alicerce do Estado Democrático de 
Direito, e, quando a sociedade se depara com situações de trabalho 
em condição de escravidão na atualidade, se restabelece a ideia 
de escravo natural como viva demonstração de que a civilização 
retrocedeu, visto que, os trabalhadores que são submetidos a essa 
situação degradante não têm os seus direitos mínimos respeitados.17

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT):

No Brasil, há variadas formas e práticas de trabalho escravo. 
O conceito de trabalho escravo utilizado pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) é o seguinte: toda a forma de 
trabalho escravo é trabalho degradante, mas o recíproco nem 
sempre é verdadeiro. O que diferencia um conceito do outro 
é a liberdade. Quando falamos de trabalho escravo, estamos 
nos referindo a muito mais do que o descumprimento da lei 
trabalhista. Estamos falando de homens, mulheres e crianças 
que não têm garantia da sua liberdade. Ficam presos a fazendas 
durante meses ou anos por três principais razões: acreditam 
que têm que pagar uma dívida ilegalmente atribuída a eles 
(alimentação e transporte), estão distantes da via de acesso 
mais próxima, o que faz com que seja impossível qualquer 
fuga ou são constantemente ameaçados por guardas que, no 
limite, lhes tiram a vida na tentativa de uma fuga. É comum que 
sejam escravizados pela servidão por dívida, pelo isolamento 
geográfico, pela ameaça às suas vidas. Isso é trabalho escravo.18

16 BALES, Kevin. I nuovi schiavi: La merce umana nell’economia globale. 
Tradução do autor. Milão: Feltrinelli, 2000, p. 35. 

17 NETO, Vito Palo. Conceito jurídico e combate ao trabalho escravo 
contemporâneo. São Paulo: LTr., 2008, p. 68. 

18 OIT. Organização Internacional do Trabalho. Trabalho escravo no Brasil do 
Século XXI. Projeto de combate ao trabalho escravo.  Disponível em: www.
oitbrasil.org.br/download/sakamoto_final. 2005, p. 11.
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O trabalho escravo causa indignação à sociedade mundial e 
brasileira, pois tal prática vai de encontro com os direitos trabalhistas e 
fundamentais, atingindo diretamente os direitos humanos proclamados 
e positivados internacionalmente.

Oferecer trabalho ao homem em condições dignas é o meio 
de proporcionar os direitos sociais e fundamentais que decorrem do 
atributo da dignidade e conforme explica Gabriela Delgado, Nogueira 
e Rios:

Se o Direito é instrumento de controle social, o trabalho, enquanto 
direito fundamental, deve ser regulamentado e protegido 
juridicamente para que se realize em condições de dignidade. 
O trabalho enquanto “esforço aplicado”, tarefa a que se dedica o 
homem, por meio da qual gasta energia “para conquistar ou adquirir 
algo”, deve ser capaz de dignificá-lo em sua condição humana. 
Caso contrário, não poderá ser identificado como trabalho, mas 
sim como mecanismo de exploração. (...) O trabalho realizado em 
condições análogas à de escravo é um dos principais exemplos 
de exploração humana na contemporaneidade, antítese do 
direito fundamental ao trabalho digno.19

O problema em torno do trabalho escravo contemporâneo não 
se reduz aos instrumentos usados para sua coibição, mas sim aos 
instrumentos que devem ser usados para sua prevenção e, portanto, 
não basta a erradicação do trabalho escravo no Brasil, mas o que deve 
ser feito é adotarem-se políticas públicas, no sentido de devolver ao 
cidadão trabalhador a dignidade que lhe é própria e a capacidade de 
introduzir-se numa sociedade de fato.

Faz-se presente que é de suma importância ressaltar os princípios 
constitucionais do trabalho como forma de travar a ocorrência do 
trabalho escravo no país, e salientar-se que será somente através da 
concretização do trabalho, como alicerce da ordem econômica e social 
que se impedirá que seres humanos sejam tratados como coisa por 
pessoas extremamente capitalistas e de condutas escravagistas. 

Enfatizando-se a dignidade da pessoa humana como princípio 
universal e abrangendo os valores sociais do trabalho, necessário se 
faz uma posição estatal que inclua o trabalho como um bastião de 
inserção na estrutura igualitária do país, pois, somente assim estar-
se-á concretizando os direitos fundamentais do cidadão. 

19 DELGADO, Gabriela Neves; NOGUEIRA, Lílian Katiusca Melo; RIOS, Sâmara 
Eller. Instrumentos jurídico-institucionais para a erradicação do trabalho 
escravo no Brasil Contemporâneo. Anais do XVI Congresso Nacional do 
CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteux , 2008, p. 2984-3003.
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Por meio da concretização dos direitos fundamentais e dos 
direitos sociais por parte do Estado, e através de condições oferecidas 
ao cidadão de obter um trabalho digno, é que esse cidadão nacional 
se torna capaz de se afirmar e adquirir autonomia, realizando de modo 
pleno sua condição de ser social, numa comunidade democrática e 
justa.

3. ATUAÇÃO DOS MAGISTRADOS NA INTERPRETAÇÃO DO 
DIREITO SOCIAL DO TRABALHO

Existe, de um lado, uma grande preocupação na tutela da 
dignidade da pessoa humana, tanto no plano pátrio quanto no plano 
internacional; porém, de outro lado, confirma-se que lesões ao exercício 
do trabalho, tal como o escravo são denunciadas, persistindo ainda,  a 
desvalorização da dignidade da pessoa humana. 

A Constituição Federal20, impulsionada pela evolução histórica 
do mundo atual e pela repercussão internacional do tratamento dos 
direitos da pessoa humana, avança de modo inovador, levando ao que 
se pode chamar de um sistema constitucional de direitos fundamentais 
cujo núcleo de princípios faz contemplar-se a completude e o caráter 
de fundamentalidade.

A existência de valores e princípios positivados constitucionalmente 
para proteção dos direitos fundamentais e sociais não obsta para o fim 
da escravidão e para e efetivação de trabalho digno ao cidadão. É 
necessário que os intérpretes da lei positivada, ao interpretarem direitos 
fundamentais, usem da hermenêutica jurídica com ponderação, mas, 
com o comprometimento de aplicar a norma verificando a realidade e 
os valores reclamados pela sociedade.

Faz-se imperioso que os magistrados tenham a sensibilidade de 
inovar a jurisprudência, vindo a normatizar o problema da negação 
de direitos, fazendo desse modo, que surjam novos paradigmas que 
revejam os padrões preexistentes. 

O magistrado deve estar atento para promover a justiça, pois, 
desse modo, baseado nos princípios basilares da Constituição, dará 
um passo à frente na dogmática constitucional, vez que, a função da 
interpretação é fazer com que a ordem jurídica funcione, tornando o 
Direito operativo e regulador da vida em sociedade.

20 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positivação dos direitos 
fundamentais na Constituição de 1988. In: BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; 
FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Org. Direitos humanos fundamentais: 
positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006, p. 125.
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Somente assim, estarão atentando aos pilares do direito, 
assegurando assim os direitos sociais e fundamentais em sua 
plenitude. E que não haja temor, da parte destes, em fazer prevalecer 
a direito do cidadão, enquanto pessoa digna.

Segundo Eduardo Bittar: 

Caminhar em direção ao Estado Constitucional significa ampliar 
a função política do judiciário, ou seja, abraçar as críticas ao 
Estado de Direito, quais sejam, o rigorismo dedutivista da 
legalidade e a limitação do positivismo jurídico, para constituí-
lo não como o único intérprete do ordenamento jurídico e nem 
mesmo como intérprete que parte do Código de Direito privado 
para compreender o sistema jurídico. Trata-se de entender que 
a função política do Poder Judiciário é a que desloca sua função 
de aplicador do sistema codificado, em direção à politização 
do sentido das metas sociais, das ambições axiológicas das 
finalidades políticas eleitas, contidas na dinâmica de uma 
constituição de caráter pluralista e democrático.21

Se toda interpretação se traduz em uma manifestação22 de 
vontade do aplicador do Direito e se a distância entre a generalidade 
da norma e a particularidade do caso exige o trabalho intercessor do 
intérprete como condição indispensável ao funcionamento do sistema 
jurídico, então o ideal de racionalidade, de objetividade e de segurança 
jurídica assinala para o imperativo de se recuar o mais possível o 
momento subjetivo da decisão e reduzir ao mínimo o voluntarismo que 
se faz presente em todo trabalho hermenêutico.

Para que se reverencie a Constituição, levando a cabo seu 
significado enquanto lei maior torna-se necessário atentar-se para 
sua estrutura de efetivação enquanto concretização, para um maior 
desenvolvimento da Constituição e, por consequência, do Direito e da 
Justiça. 

A interpretação fiel à Constituição e aos seus princípios é de 
caráter essencial na construção de um efetivo Estado de Direito e, 
portanto, cabe aos magistrados decidirem os conflitos relacionados 
com os direitos fundamentais e com a dignidade da pessoa humana, 
para que possam, assim, contribuir na formação de uma sociedade 
mais justa.

21 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; FERRAZ, Anna Candida da Cunha.  
Hermenêutica e Constituição: a dignidade da pessoa humana como legado 
à pós-modernidade. In: Direitos Humanos Fundamentais: positivação e 
concretização. São Paulo: Edifieo, 2006, p. 54.

22 COELHO, Inocencio Mártires. Ordenamento jurídico, constituição e norma 
fundamental. In:  MENDES, Gilmar; COELHO, Inocencio Martires; BRANCO, 
Paulo Gustavo Gonet. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 95.
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Aquele que interpreta direitos fundamentais23, regendo-se pela 
teoria liberal, acolhe da filosofia do poder e de limitação do Estado, os 
elementos necessários de orientação de sua pauta hermenêutica, e 
buscando recurso nos critérios provenientes do entendimento liberal, 
o intérprete busca elucidar os questionamentos relativos à liberdade e 
à preservação dos valores de natureza tanto espiritual como material, 
intrínsecos aos direitos fundamentais, que legitimam a sociedade na 
dignidade da pessoa humana, protegendo-a do arbítrio e abusos do 
Estado.

O processo é um instrumento que se propõe a atender os fins 
aspirados pelo Estado e pela sociedade e, portanto, é um meio de 
inclusão social que pode transformar o ambiente desigual e promover 
a justiça social. 

Para que isso seja possível, os magistrados devem pautar-se 
na construção de interpretações criativas destinadas a criar decisões 
que venham a trabalhar em favor do respeito aos direitos do cidadão, 
possibilitando de tal forma, uma solução justa a todos os conflitos da 
vida social.

Como bem salienta Fábio Konder Comparato:

O juiz não pode, sob o falso argumento de que não é um órgão 
político, recusar-se a apreciar eticamente as lides submetidas 
ao seu julgamento. A finalidade última do ato de julgar consiste 
em fazer justiça, não em aplicar cegamente as normas do direito 
positivo. Ora, a justiça, como advertiu a sabedoria clássica, 
consiste em dar a cada um o que é seu. O que pertence 
essencialmente a cada indivíduo, pela sua própria natureza, é a 
dignidade de pessoa humana, supremo valor ético. Uma decisão 
judicial que negue, no caso concreto, a dignidade humana é 
imoral e, portanto, juridicamente insustentável.24

Diante da grande responsabilidade social e política do magistrado, 
esse não deve atuar somente sobre as consequências, mas sobre 
as causas dos problemas sociais e, uma vez investidos dos poderes 
jurisdicionais, necessitam estar sempre cientes de que suas decisões 
têm importantíssimos efeitos teóricos e práticos para a compreensão 
e aplicação dos direitos fundamentais.

23 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 15ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 615.

24 COMPARATO. Fábio Konder. Aula proferida na Escola Paulista da 
Magistratura, em 22 de janeiro de 2001. Disponível em: http://bdjur.stj.gov.
br/xmlui/bitstream/handle/2011/18673/. Acesso em julho de 2011.
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Tendo diante de si um sistema de Direito, o intérprete25 não o 
pode receber apenas como concatenação lógica de proposições, 
deve, porém, sentir que nesse sistema existe algo de subjacente, que 
são os fatos sociais aos quais está ligado um sentido ou um significado 
que resulta dos valores, em um processo de integração dialética, que 
implica ir do fato à norma e da norma ao fato, devendo, portanto, 
se pautar na experiência jurídica sem se afastar dela, pois, quer no 
momento da feitura da lei, quer no da construção e da sistematização 
dogmáticas, o Direito não pode admitir não ser compreendido senão 
como realidade histórico-cultural, uma vez que o Direito somente 
poderá interpretar e atingir com autenticidade, quem se integrar na 
peculiaridade das circunstâncias da sociedade. 

Pode-se dizer então que a constante adequação das normas aos 
fatos26 apresenta-se como requisito indispensável à própria efetividade 
do direito, o qual só funciona enquanto se mantém sintonizado com a 
realidade social, e, se as normas jurídicas devessem necessariamente 
andar a reboque dos fatos sociais, seriam estes e não aquelas os 
verdadeiros conformadores das relações humanas. 

Para que o direito possa operar efetivamente, faz-se necessário 
que os aplicadores da norma funcionem como instâncias redutoras do 
descompasso entre os problemas sociais e as respectivas soluções 
legislativas.

Os magistrados, na qualidade de guardiões dos princípios 
essenciais da Constituição, devem basear-se na hermenêutica de 
um novo direito constitucional, isto implica no constitucionalismo de 
direitos fundamentais consagrados em um Estado Democrático de 
Direito.

Não se pode negar que a jurisprudência é prudente ao tratar de 
caracterizar e punir crimes cometidos por empregadores que reduzem 
seus empregados à condição análoga à de escravo, e essa realidade 
mostra que compete aos magistrados, na qualidade de aplicadores da 
lei, compartilhar dessa empreitada através de um comprometimento 
pessoal para com os princípios da democracia e dos valores da 
igualdade e da justiça.

Atualmente, os magistrados estão maximizando a efetividade do 
princípio da dignidade da pessoa humana e reconhecendo que suas 
decisões têm importantíssimos efeitos para compreensão e aplicação 
dos direitos humanos no Brasil, concretizando dessa maneira, uma 
nova hermenêutica do direito constitucional.

25 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 19. ed.. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 
585.

26 COELHO, Inocencio Mártires. Ordenamento jurídico, constituição e norma 
fundamental. In:  MENDES, Gilmar; COELHO, Inocencio Martires; BRANCO, 
Paulo Gustavo Gonet. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 87
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Necessário se faz atentar para que prevaleçam os direitos dos 
trabalhadores que, na condição de cidadãos, protegidos por um 
Estado Democrático de Direito, tenha tal proteção efetivada por uma 
jurisprudência justa em que se preserve sua liberdade e sua igualdade 
perante a sociedade.

A Interpretação que não está de acordo com a questão de como 
interpretar os direitos fundamentais positivados na Constituição, corre 
o risco de trazer uma decisão que se afaste dos valores e da realidade 
social, deixando sem proteção a pessoa humana, vez que, o âmbito 
normativo pode não condizer com o direito e representar uma ameaça 
para sociedade.

Conclui-se, portanto, que, além de políticas públicas que 
concretizem os direitos sociais e a dignidade da pessoa humana e da 
contribuição da sociedade em buscar seus direitos, cabe também aos 
magistrados fazer valer o título de guardiões da Constituição e nas 
suas decisões, lembrarem que somente através de uma interpretação 
condizente com a afirmação dos direitos fundamentais, estarão 
contribuindo para uma sociedade mais justa, livre e em paz.
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CONCLUSÃO

A dignidade da pessoa humana configura-se em um expressivo 
valor fonte que compõe e move o ordenamento jurídico dos Estados 
de Direito, traduzindo-se como um dos princípios basilares do Estado 
brasileiro e se, de um lado existe uma grande preocupação na tutela 
da dignidade da pessoa humana, tanto no plano pátrio quanto no 
plano internacional, de outro lado, confirma-se que lesões do tipo 
trabalho escravo são denunciadas, consagrando-se a desvalorização 
da dignidade da pessoa humana. 

Frente à escravidão e à falta de condição ao cidadão de possuir 
um trabalho digno, não há que se falar em valor social ou dignidade da 
pessoa humana, ou, ainda, em direitos fundamentais protegidos.

Na atualidade está se protagonizando um momento importante 
na história da sociedade e surge a importância dos legisladores e 
dos julgadores, fazerem a diferença dentro da defesa da erradicação 
do trabalho escravo e da concretização dos direitos sociais do 
trabalho, perpetrando assim, a devida contribuição para prevalecer, na 
sociedade, o princípio intrínseco do homem: a dignidade.

Portanto, as decisões dos magistrados encerram importantíssimos 
resultados para uma maior concepção e zelo no que se refere aos 
direitos fundamentais, e será somente através do trabalho digno, da 
qual seja assegurada ao trabalhador a reverência por sua condição de 
ser humano, que o cidadão será apto de afirmar-se plenamente como 
um ser social.

Não se pode esquecer que é do Estado a obrigação de 
concretizar a dignidade da pessoa humana, através da efetivação dos 
Direitos Sociais e do Direito do Trabalho, mas também depende dos 
intérpretes da lei que isso se torne realidade e somente respeitando-
se os direitos consagrados constitucionalmente, o desenvolvimento 
econômico, social e político caminharão lado a lado com o direito da 
pessoa humana, essa, que é a base de um Estado Democrático de 
Direito.
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INTRODUÇÃO 

A alínea f do artigo 482 da CLT trata de duas hipóteses, pois 
utilizou a conjunção ou, logo poderá o empregado ser dispensado 
quando habitualmente se embriagar, seja no serviço ou em outro local 
e também quando a embriaguez for constatada no serviço, e nesse 
caso não haverá necessidade da habitualidade, conforme sustenta 
Mauricio Godinho Delgado: ·.

Este tipo jurídico também desdobra-se em duas situações 
distintas. A primeira, embriaguez habitual, seria a que ocorre, 
“mesmo sem relação alguma com o serviço” […], porém 
“repetidas vezes” dentro de curto espaço de tempo. A segunda, 
embriaguez em serviço, que acontece no ambiente laborativo, 
na execução do contrato, ainda que uma ou poucas vezes. 
Entretanto, o tipo legal do art. 482, “f”, da CLT, tem de ser lido 
com inquestionáveis restrições. Afinal, como aponta Valentin 
Carrion, “ingestão frequente de bebidas sem efeitos negativos, 
mesmo que ostensiva, não equivale a embriaguez. [...]

 As duas possibilidades de rescisão do contrato por embriaguez, 
desde longa data suscitam dúvidas e entendimentos doutrinários 
divergentes em diversos prismas, como, por exemplo, o que se 
caracteriza como habitual? Se há necessidade da embriaguez habitual 
causar prejuízo ao labor? Se apenas um único ato de embriaguez no 
serviço já é motivo para a rescisão do contrato? 

A Organização Mundial da Saúde admite o alcoolismo como 
uma doença, e extensivamente o será doente o sujeito que fizer uso 
de substâncias entorpecentes por força da dependência química que 
vincula o usuário a substância e esse é o primeiro argumento para que 
a justa causa por embriaguez deixe de ser admitida.

O DIREITO AO TRABALHO E A 
EMBRIAGUEZ: JUSTA CAUSA OU 
TRATAMENTO DO DEPENDENTE?

José Eduardo Parlato F. Vaz
Mestrando pelo UNIFIEO  
SUMÁRIO: Introdução 1 .Conceituação do termo 
embriaguez 2. A embriaguez habitual. 3. A embriaguez 
em serviço. 4. A Embriaguez como doença e não 
como motivo de Justa Causa Conclusão  Referencias 
bibliográficas
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Modernamente se discute se a norma celetista ainda deve 
prevalecer, pois com a Constituição Federal de 1988 a intimidade e a 
vida privada são direitos assegurados e consequentemente não pode 
o empregador interferir na vida pessoal do empregado, que poderá 
dispensa-lo por justa causa ante a ingestão habitual de bebida ou o 
uso de entorpecente.

São essas as questões que exploraremos no presente estudo. 

1. Conceituação do termo embriaguez.

No dicionário Houaiss1 o termo embriaguez é assim definido: “...1. 
estado causado pela ingestão de bebidas alcoólicas; embriagamento...”

Definição semelhante consta do verbete embriaguez no dicionário 
Michaelis2: “...1. Turbação passageira das faculdades em virtude do 
excesso de bebida alcoólica ingerida...”

 
Apesar das definições supra transcritas, o termo embriaguez 

abrange não apenas o uso de álcool, conforme leciona Carlos José 
De Souza3, mas de qualquer substância entorpecente, seja ela 
natural, como a maconha; semissintética, como a cocaína e o crack 
ou; sintética, como ecstasy: 

[...] a legislação não faz distinção quanto à origem da embriaguez 
ser motivada por álcool, ou decorrente do uso de outras substâncias 
tóxicas e entorpecentes, como por exemplo, maconha, cocaína, 
ou qualquer outro tipo de estimulantes. Entretanto, não obstante 
a lei não tenha distinguido, se os resultados são idênticos, é de se 
entender por analogia que o uso de tóxicos autoriza a aplicação 
da justa causa para o rompimento da relação empregatícia. 

1 Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. http://dic.busca.uol.com.
br/result.html?q=embriaguez&group=0&t=10&dict=acesso>. Acesso em  
03.06.2012.

2 MICHAELIS. Dicionário Prático de Língua Portuguesa. São Paulo: 
Melhoramentos. In: < http://dic.busca.uol.com.br/result.html?q=embriaguez&
group=0&t=10&dict=acesso>. Acesso em 03/06/2012.

3 SOUZA. Carlos José de. Prática de Direito do Trabalho. São Paulo: Hemus, 
1988, p. 130.
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Para que o sujeito fique embriagado é necessário que haja 
alteração do seu comportamento habitual. Oportuna à transcrição da 
definição apresentada por Flávio Filgueiras Nunes e Rogério Pereira 
Verardo4:

[...] para o direito do trabalho embriaguez é a condição de estado 
em que se encontra o indivíduo que fez uso de quantidade 
significativa de substância psicoativa, a ponto de sofrer alteração 
em seu comportamento habitual, influenciando a sua capacidade 
de autogestão e afetando a execução de suas atividades laborais 
[...].

Wagner Drdla Giglio5, citando Almeida Júnior, que transcreveu 
a definição da Associação Médica Britânica, apresenta conceituação 
jurídica para o termo embriaguez, qual seja:

 “A palavra embriaguez será usada para significar que o indivíduo 
esta de tal forma influenciado pelo álcool, que perdeu o governo 
de suas faculdades a ponto de tornar-se incapaz de executar 
com prudências o trabalho a que se consagre no momento”.

2. A embriaguez habitual

Para rescisão do contrato de trabalho motivado pela embriaguez 
habitual não é necessário que o empregado se apresente ébrio ao 
labor, bastando apenas que o sujeito frequentemente se embriague. 
Wagner Giglio6 faz três distinções de embriaguez, a ocasional, a 
habitual e a crônica:

O empregado, por outro lado, poderá embriagar-se raramente, 
e a embriaguez então será ocasional; poderá embriagar-se 
frequentemente e, nesse caso, a embriaguez será considerada 
habitual; ou se apresentará permanentemente embriagado, e a 
embriaguez se dirá crônica. 

A justa causa poderá ser aplicada quando o empregado 
frequentemente se embriague e leciona Délio Maranhão7 que a 
fundamentação para que ocorra a rescisão decorre do fato da quebra 
da confiança do empregador em razão da conduta desregrada do 
laborista:

4 NUNES, Flávio Filgueiras; VERARDO, Rogério Pereira.  EMBRIAGUEZ: doença 
a ser tratada ou falta grave passível de demissão? Disponível em: <http://www.
viannajr.edu.br/revista/dir/doc/art_20005.pdf> Acesso em 01/01/2012.

5 GIGLIO, Wagner Drdla. Justa Causa – 2ª Ed. São Paulo: LTr, 1986, p. 153. 
6 GIGLIO, Wagner Drdla. Justa Causa. 7ª ed. rev. e ampl., São Paulo: Saraiva, 

2000, p. 156.
7 MARANHÃO, Délio; SUSSEKIND, Arnaldo; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, 

Lima. Instituições de Direito do Trabalho. 22ª ed. vol I atual., São Paulo: 
LTR. 2005, p. 586.  
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A habitualidade revela o vício, o desregramento. Embora nenhuma 
falta haja o empregado cometido no trabalho, embora aí compareça, 
sempre, sem o menor grau de intoxicação, aquele vício, a que se 
entrega fora do trabalho, fá-lo perder a confiança no empregado [...]

Diverge do entendimento acima transcrito Amaury Mascaro 
do Nascimento8, que entende ser necessário que a embriaguez 
habitual transpareça no ambiente de trabalho: “Quanto à embriaguez 
habitual, fora do serviço e na vida privada do empregado, desde que 
transpareçam no ambiente de trabalho os efeitos dessa situação de 
ebriedade pela CLT é justa causa [...]”.

Entendimento idêntico é de Daniel Autié, citado por Evaristo de 
Moraes Filho:9  “[...] a conduta privada do empregado não pode motivar 
sua dispensa, enquanto não adquire pela notoriedade, um caráter tal 
que possa prejudicar o empregador”. 

Antonio Lamarca10 foi ainda mais longe ao afirmar que a figura 
da embriaguez habitual é matéria a ser excluída do rol das penas de 
justa causa:

O legislador deve excluir da lei, o mais breve possível, a figura 
da embriaguez habitual. Esta nada tem a ver com o contrato de 
trabalho; se alguma relação vem a ter, a longo prazo, plenamente 
satisfatória serão outras justas causas existentes em lei [....] Não 
se apoiam na realidade das coisas os que asseveram que a 
embriaguez habitual ocasiona o enfraquecimento do elemento 
confiança [...] o ébrio contumaz e incorrigível pode ser um 
trabalhador padrão, verdadeiramente modelar, e além de tudo, 
intrinsicamente honesto [...]

Opinião diversa é manifestada por Domingos Sávio Zainaghi11, 
para quem a própria embriaguez habitual já causa danos:

O que a lei visa é a proteger o empregador de máculas que um 
empregado ébrio habitual pode acarretar à empresa, além de que, 
é comprovado pela Medicina, a pessoa que se embriaga de forma 
constante terá sua capacidade física e mental comprometida em 
pouco tempo [...] não se pode negar que um empregado que se 
embriaga de forma habitual poderá colocar em risco a imagem e 
o patrimônio do empregador [...] 

8 MASCARO NASCIMENTO, Amauri. Iniciação ao direito do trabalho. 31ª 
ed., São Paulo: LTr, 2005, p. 509.

9 MORAIS FILHO. Evaristo de. Contrato de Trabalho. São Paulo: LTr, 1944, p. 
189.

10 LAMARCA, Antonio. Manual das Justas Causas. 2ª ed. rev. e ampl., São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 441/442.

11 ZAINAGHI, Domingos Sávio. A Justa Causa no Direito do Trabalho. 2ª ed., 
São Paulo: Malheiros, 2001, p.98/100.
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3. A embriaguez em serviço.

No caso da embriaguez em serviço, a figura da habitualidade 
é dispensada, pois o ébrio no local de trabalho pode causar sérios 
danos, seja ao patrimônio seja a sua segurança e a de seus colegas, 
como esclarece Mauricio Godinho Delgado12:

No caso da embriaguez em serviço, ela afeta diretamente o 
contrato de trabalho, sem dúvida. Em conformidade com a função 
do trabalhador (motorista ou segurança armado, por exemplo), 
esta afetação pode ser muito grave, uma vez que coloca em 
risco a saúde e bem-estar da própria coletividade, o 
que tende ensejar a imediata dispensa por justa causa 
[...]

 Quanto à dispensa por justo motivo do sujeito que se apresenta 
ébrio ao serviço, a opinião majoritária afirma que basta que o fato se 
dê uma única vez para que a justa causa seja aplicada. Nesse sentido 
afirma Domingos Sávio Zainaghi13: “Para caracterização desta figura 
basta que o empregado compareça ébrio em serviço uma única vez 
[...]” e Alice Monteiro de Barros14: “[...] A embriaguez habitual ou em 
serviço, ainda que uma por uma única vez, autoriza a dispensa por 
justa causa a teor da alínea “f” do art. 482 da CLT [...]

A questão da desnecessidade de repetição do ato é mitigada por 
Dorval de Lacerda15: “[...] entendo ser muito rigoroso o critério da falta 
única [...]”. Posicionamento análogo é exposto por  Délio Maranhão16 
e Wagner Drdla. Gilgio17, que entendem que se deve considerar as 
circunstâncias que levou o trabalhador a se embriagar:

12 GODINHO DELGADO, Mauricio. Curso de direito do trabalho. São Paulo: 
LTr, 2009, p. 1101.

13 ZAINAGHI, Domingos Sávio. A Justa Causa no Direito do Trabalho. 2ª ed., São 
Paulo: Malheiros, 2001, p. 101.

14 MONTEIRO DE BARROS, Alice. Curso de Direito do Trabalho. 5ª ed., São 
Paulo: LTr, 2009, p. 902.

15 LACERDA, Dorval de. A falta grave no Direito do Trabalho. 4ª ed., Rio de 
Janeiro: Edições Trabalhistas, 1976, p. 172.

16 MARANHÃO, Délio. Instituições de Direito do Trabalho. 5º ed., vol.I,  Rio de 
Janeiro: Livraria Freitas Bastos,  1971,  p. 484.

17 GIGLIO, Wagner Drdla. Justa Causa. 2ª ed., São Paulo: LTr, 1986, p.159.
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Em tese, a embriaguez em serviço para justificar a resolução 
do contrato, basta que ocorra uma única vez. Esta é a ‘figura 
faltosa’ abstratamente considerada. Tal não significa, entretanto, 
que o juiz, sempre e necessariamente, deve entender justificada 
a resolução do contrato de um empregado que, uma única vez, 
comparece embriagado ao trabalho. Como já dissemos, a culpa 
do empregado deve ser apreciada “in concreto”. Suponhamos, 
por exemplo, o caso de um empregado com ótimos antecedentes, 
que por havido sofrido um desgosto íntimo, se embriaga e nesse 
estado de apresenta no serviço. Não será positivamente, justo 
aplicar-lhe a pena máxima, sem levar em conta as circunstâncias 
do fato e o passado limpo do empregado.

[...] resulta claro que, regra geral, basta apenas uma falta de 
embriaguez em serviço para caracterizar a justa causa [...] Parece-
nos que não deveria ser assim, nos caso de embriaguez de 
primeiro grau [...] E até mesmo poderá haver casos, excepcionais 
é verdade, em que a repetição da falta deveria ser exigida, 
quando a embriaguez que é de segundo ou terceiro graus, e a 
falta é cometida em serviço. Seriam os casos, em determinadas 
circunstâncias, de empregados que se embriagassem por terem 
sofrido um grande desgosto, como o falecimento de um filho, por 
exemplo; puni-los com a dispensa, em tais hipóteses, seria mais 
do que injusto, desumano.

 Interessante a interpretação dada pelo Tribunal Regional do 
Paraná para um caso analisado onde o empregado que estava de 
folga foi chamado ao trabalho. Mesmo informando ao empregador que 
havia ingerido bebida alcoólica foi obrigado a dirigir, envolveu-se em 
acidente de trânsito e foi demitido por justa causa.  A decisão restou 
anulada pelo Poder Judiciário que também condenou a empregadora 
à indenização por dano moral por ter colocado em risco a vida do 
empregado:

DANO MORAL. EMPREGADO DESFRUTANDO DE DIA DE 
FOLGA IMPELIDO A TRABALHAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 
FALTA GRAVE - EMBRIAGUEZ - RESCISÃO CONTRATUAL 
POR JUSTA CAUSA. [...] O Autor estava no gozo de seu 
descanso, que lhe é devido por direito, quando interrompido e 
chamado pela Ré para empreender viagem que, mesmo alertada 
das condições que obstavam um bom desempenho do trabalho 
solicitado, e despreocupada com as consequências pessoais que 
poderiam incidir sobre o empregado, exigiu pronto cumprimento 
à sua ordem. Contando apenas com a própria sorte, ao Autor não 
restou outra alternativa - no anseio de assegurar seu emprego e, 
assim, sua subsistência - a atender a determinação patronal. E, 
como já era de se esperar, envolveu-se em acidente de trânsito, 
certamente em decorrência das condições adversas que se 
encontrava ao assumir seu posto de trabalho, que, repise-se, eram 
de conhecimento da Ré mas foram ignoradas em prol do objetivo 
que se almejava com a prestação do serviço. A empregadora agiu 
com negligência e imprudência, assumindo o risco do seu ato e, 
portanto, a responsabilidade pelas eventuais consequências. Não 
é demais ressaltar que não só o negócio foi posto em perigo, mas 
a própria integridade física do Autor, uma vez que a gravidade 
do acidente poderia lhe resultar até a morte. Não bastasse isso, 
a Ré ainda o culpou pelo evento, despedindo-o por embriaguez 
no trabalho. Ora, a Ré não só arriscou a vida do seu empregado, 
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como lhe repassou a responsabilidade por um erro que foi seu. 
O Autor estava desfrutando de dia de folga quando foi impelido 
a trabalhar. Avisou que havia ingerido bebida alcoólica, atitude 
que, até então, não constituía conduta reprovável. Por isso, não 
poderia ser acusado de embriaguez no trabalho, porque o Autor 
só bebeu porque estava folgando e sabia que não trabalharia 
naquele dia. A Ré o convocou extraordinariamente, sem prévio 
aviso e, mesmo tendo ciência da situação noticiada, não aceitou 
substitui-lo por outro motorista, excedendo seu poder de mando. 
Evidente, pois, o dano de ordem moral advindo das consequências 
geradas pela conduta ilícita adotada pela Ré, que, como já visto, 
violou a integridade física e moral do Autor, ensejando-lhe a 
reparação correspondente. (TRT-9º Região – Proc: 27445-2007-
015-09-00-1-ACO-37149-2008 - 4A. TURMA - Relator: MÁRCIA 
DOMINGUES - Publicado no DJPR em 24-10-2008).

Não haverá a rescisão motivada quando o laborista fizer uso 
de substância entorpecente durante a hora do almoço, pois afirma 
Domingos Sávio Zainaghi18 que nesse período opera-se a suspensão 
do contrato de trabalho: “O horário de almoço é período de suspensão 
do contrato de trabalho. Logo, a ingestão de álcool nesse horário, 
mormente se foi em acompanhamento à refeição, não constitui 
qualquer falta”, porém o consumo deverá ser moderado, pois caso 
o trabalhador exceda, se embriague e volte ao serviço, poderá ser 
aplicada a pena máxima.

4. A Embriaguez como doença e não como motivo de Justa 
Causa

 Quando a CLT foi editada em 1943, as normas legais, 
evidentemente refletiam a sociedade da época, que enxergava o ébrio 
como um sujeito de caráter fraco e que, por isso, marginalizava-o, o 
que acabava por justificar a rescisão motivada do contrato de trabalho. 

Em 1967, na 8ª Conferência Mundial de Saúde, a Organização 
Mundial de Saúde inseriu o alcoolismo como doença e desde, então, a 
jurisprudência tem evoluído e, em diversas decisões o Judiciário anula 
a penalidade máxima, tal como decidido pelo Egrégio Tribunal Superior 
do Trabalho em julgado compilado na obra de Amauri Mascaro do 
Nascimento19:

18 ZAINAGHI, Domingos Sávio. A Justa Causa no Direito do Trabalho. 2ª ed. 
São Paulo: Malheiros, 2001,  p. 94

19 MASCARO NASCIMENTO, Amauri. Iniciação ao direito do trabalho. 31ª 
ed., São Paulo: LTr, 2005, p. 509.
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A jurisprudência vem alterando a interpretação do dispositivo 
legal que considera embriaguez habitual justa causa, como se vê 
pelo seguinte acórdão do Tribunal Superior do Trabalho: “Justa 
Causa. Alcoolismo Crônico. Art. 482, f, da CLT. 1. Na atualidade, o 
alcoolismo crônico é formalmente reconhecido como doença pelo 
Código Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial 
de Saúde OMS, que o classifica sob o título de síndrome de 
dependência do álcool (referência F- 10.2). É patologia que gera 
compulsão, impele o alcoolista a consumir descontroladamente a 
substância psicoativa e retira-lhe a capacidade de discernimento 
sobre seus atos. Clama, pois, por tratamento e não por punição. 2. 
O dramático quadro social advindo desse maldito vício impõe que 
se dê solução distinta daquela que imperava em 1943, quando 
passou a viger a letra fria e hoje caduca do art. 482, f, da CLT, no 
que tange à embriaguez habitual. 3. Por conseguinte, incumbe 
ao empregador, seja por motivos humanitários, seja porque lhe 
toca indeclinável responsabilidade social, ao invés de optar pela 
resolução do contrato de emprego, sempre que possível, afastar 
ou manter afastado do serviço o empregado portador dessa 
doença, a fim de que se submeta a tratamento médico visando a 
recuperá-lo. 4. Recurso de embargos conhecido, por divergência 
jurisprudencial, e provido para restabelecer o acórdão regional.” 
TST-E-RR n. 586.320/1999.1 – Ac. SBDI 1 – Rel. Min. João 
Oreste Dalazen – DJ em 21.05.04 – p. 401).

Apesar da discussão quanto à aplicação da justa causa ao 
ébrio datar do século passado, ainda não há um posicionamento 
sedimentado, como demonstrado por Homero Batista Mateus da 
Silva20, que apresenta três alternativas para a questão:

A primeira delas é descolar o enquadramento legal, deixando a 
alínea f de lado e evocando os possíveis distúrbios causados 
pelo empregado como fonte da justa causa, mas para tanto há 
necessidade de se tratar de um ébrio agressivo ou que pelo 
menos tenha provocado hostilidades no ambiente de trabalho 
[...] A segunda solução é admitir a doença em qualquer hipótese, 
no lugar da aplicação da justa causa, remeter o trabalhador para 
tratamento médico, inclusive com percepção de auxílio-doença 
meramente previdenciário [...] Como a doença somente decorre 
do abuso, da dependência e da psicose, é possível sustentar, 
ainda, que o comparecimento do empregado alcoolizado uma 
única vez à empresa, com perturbação à ordem, gera a justa 
causa sem gerar a doença [...]

Sergio Pinto Martins21 defende a ideia de que compete ao Estado 
e não ao empregador os cuidados para com os dependentes químicos: 

20 MATEUS DA SILVA, Homero Batista. Curso de Direito do Trabalho 
Aplicado, vol. 6: contrato de trabalho. 2ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, 
p. 289.

21 PINTO MARTINS, Sergio. Manual da Justa Causa. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 
2010, p. 89/90 e 94/95.
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O Estado tem interesse na saúde das pessoas, até mesmo para 
que não haja gastos desnecessários com o sistema de saúde [...] A 
embriaguez é fundamento para justa causa, pois o empregador tem 
interesse em preservar a harmonia, a ordem interna e a disciplina 
no ambiente de trabalho e a boa execução do serviço. O ébrio pode 
gerar desarmonia, perturbando o ambiente de trabalho, assim como 
dar mau exemplo para outros empregados. O trabalhador coloca em 
risco o nome da empresa.  O empregado embriagado não produz o 
necessário, podendo causar prejuízos aos bens da empresa, acidentes 
do trabalho e tornar-se indisciplinado e violento… A doença não seria 
um problema do empregador, mas, do Estado. Este é responsável 
pela saúde das pessoas. A embriaguez é hipótese de justa causa 
porque a lei assim dispõe, pois o fato de o empregado apresentar-
se embriagado poderá causar prejuízo à empresa e a seus clientes. 
Entender de forma contrária é negar vigência à alínea f do art. 482 da 
CLT. O juiz não pode se investir na condição de legislador e desprezar 
o conteúdo da alínea f do art. 482 da CLT [...] A embriaguez habitual 
enquadra-se num conceito amplo de incontinência de conduta. Uma 
pessoa normal não deveria beber em excesso, indo além das suas 
capacidades físicas de beber.

O mesmo entendimento, que é adotado modernamente por 
Sergio Pinto Martins, já era utilizado por Dorval de Lacerda22 no século 
passado:

[...] se presume, na inserção da embriaguez habitual no elenco 
faltoso, nem tanto um prejuízo da empresa e uma arma de defesa 
do empregador contra os perigos que oferece um ébrio habitual, 
embora momentaneamente (durante o serviço) sóbrio, mas uma 
ação indireta do  Estado contra a propagação do alcoolismo 
[...] Não é de hoje a ação do Estado contra o alcoolismo ou 
qualquer espécie de vício que conduza à embriaguez [...] Não 
será, pois, acusado de rigorismo o legislador que, por todos 
os meios e modos, procure atenuar o terrível mal, não sendo, 
consequentemente, sem propósito e oportunidade a ação nesse 
campo vasto e propício das relações de trabalho [...] 

O pensamento de Dorval de Lacerda foi contestado por Antonio 
Lamarca23 que já no século passado defendia a revisão da aplicação 
da pena de justa causa ao ébrio habitual:

22 LACERDA, Dorval de. A falta grave no Direito do Trabalho. 4ª ed., Rio de 
Janeiro: Edições Trabalhistas S/A, 1976, p. 162/164.

23 LAMARCA, Antonio. Manual das Justas Causas. 2ª ed. rev. e ampl., São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 443.
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A explicação intentada por Dorval de Lacerda, no sentido 
de que o Estado pretende, com esta justa causa, combater 
indiretamente a propagação do vício de beber, não pode, data 
vênia, ser aceita. O Estado brasileiro é indiferente ao consumo 
de bebidas alcoólicas; salvo algumas restrições no tocante à 
idade – e para consumo público – é livre, entre nós, a produção 
de bebida que contenham graduação alcoólica [...] Ora, não seria 
com uma medida desta natureza (embriaguez habitual) que o 
legislador iria se propor ao combate indireto à divulgação do vício 
de beber...Assim, não havendo razão alguma para a manutenção 
desta figura (embriaguez habitual) [...] só nos resta esperar por 
uma modificação da lei.

Wagner D. Giglio24, também se filia a corrente que entende ser 
necessária a alteração legislativa:

Parece-nos, entretanto, que a lei deverá ser modificada, no 
futuro, para excluir a embriaguez patológica do rol das justas 
causas. O viciado é um doente e como tal deverá ser tratado. 
Essa conclusão é inelutável e temos certeza de que vingará, 
no porvir, superando a resistência de retrógrados, no campo do 
Direito do Trabalho [...] Assim, esperamos ver o dia em que o 
empregador, ao invés de despedir o empregado viciado, será 
constrangido por lei a encaminhá-lo ao Instituto, para tratamento 
e recuperação.  

Em dias atuais, o mesmo postulado foi adotado por José Augusto 
Rodrigues Pinto25:

[...] o empregador deve pensar duas vezes, antes de despedir 
seu empregado sob o fundamento de embriaguez habitual. Isso 
porque há um forte impulso, na doutrina e na jurisprudência, a 
esta altura praticamente consolidado com certeza, em favor de 
considerá-la doença, como aliás, o é no Código Internacional 
de Doenças (CID), a exigir tratamento médico e não disciplinar. 
A despedida, então, levará o trabalhador ao desamparo social, 
agravando, desumanamente, a patologia [...] Parece-nos, 
entretanto, que a lei deverá ser modificada, no futuro, para excluir 
a embriaguez patológica do rol das justas causas. O viciado 
é um doente e como tal deverá ser tratado. Essa conclusão é 
inelutável e temos certeza de que vingará, no porvir, superando 
a resistência de retrógrados, no campo do Direito do Trabalho 
[...] Assim, esperamos ver o dia em que o empregador, ao invés 
de despedir o empregado viciado, será constrangido por lei a 
encaminhá-lo ao Instituto, para tratamento e recuperação [...]

24 GIGLIO, Wagner D. Justa Causa – 2ª ed. São Paulo: LTr, 1986, p. 158.
25 RODRIGUES PINTO, José Augusto. Tratado de Direito Material do 

Trabalho. São Paulo: LTr, 2007, p. 563 e 567.
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O legislador, atento à questão, propôs alteração ao texto celetista 
e em 08 de dezembro de 2010, e a Câmara Federal aprovou o projeto 
de lei 206/2003, para inserir no artigo 482 da CLT a obrigação de 
que seja concedida licença prévia para o tratamento em casos de 
embriaguez habitual antes da aplicação da penalidade máxima, e 
doutrinariamente Carlos Henrique da Silva Zangrando26, se posiciona 
no mesmo sentido:

Não há dúvida que o vício do álcool deve ser combatido até 
mesmo dentro das empresas, mas também não se deve perder 
de vista a situação do trabalhador e os reflexos sobre a sociedade 
[...] Devemos salientar que é de todo recomendável que a 
empresa, antes de promover a dispensa por causa baseada na 
embriaguez, tente encaminhar o empregado para tratamento [...]

26 ZANGRANDO, Carlos Henrique da Silva. Resumo do Direito do Trabalho. 4ª 
ed. rev. e atual., Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas Ltda. 1997, p. 156/157.
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CONCLUSÃO 

Resta claro que a aplicação da justa causa por embriaguez 
habitual clama por ser excluída do rol taxativo de atos que possibilitem 
a aplicação da pena, pois é inadmissível que o empregador invada 
a intimidade do seu empregado. Desde que o ato não interfira 
nas questões laborativas, como por exemplo, a produtividade e o 
desempenho, a embriaguez habitual não traz reflexos no cotidiano 
laborativo.

Quanto à embriaguez em serviço, entendemos que a justa causa 
poderá ser aplicada, porém pensamos que não poderá existir rigor 
excessivo, com a aplicação da pena de imediato, quando o fato ocorrer 
pela primeira vez.

Não há duvidas que o alcoolismo é uma doença, logo, pensamos 
que antes da resolução justificada do contrato, o empregador 
deve permitir ao empregado que tente a cura, pois a empresa tem 
responsabilidade social, não podendo simplesmente descartar o 
empregado, que pode até mesmo ter iniciado o consumo de substância 
entorpecente por conta das condições do labor e do ambiente de 
trabalho.

Vale lembrar que ao empregador é imposta responsabilidade 
social, cabendo às empresas contribuírem para o bom desenvolvimento 
da sociedade, logo, não devemos admitir que o trabalhador seja 
motivadamente demitido, antes de lhe permitir o tratamento, pois 
certamente a rescisão agravará ainda mais o quadro, uma vez 
que haverá grande probabilidade que  o sujeito desempregado 
eleve o volume de ingestão de álcool ou consumo de substancias 
entorpecentes, para tentar mitigar suas frustrações decorrentes da 
dispensa.

Entendemos, que a justa causa fundamentada na embriaguez 
habitual deva ser descartada do ordenamento jurídico, pois havendo 
reflexo na produtividade de desempenho do trabalhador em razão do 
consumo de álcool ou uso de enterpocente, o empregador poderá 
aplicar a justa causa por outros fundamentos, como por exemplo, 
pela desídia. Quanto à embriaguez em serviço, pensamos que a 
justa causa poderá ser aplicada, pois certamente o empregado não 
poderá trabalhar embriagado, porém antes da rescisão motivada, 
pensamos ser necessária a oportunidade para que o empregado faça 
um tratamento e busque a cura. Havendo recusa ao tratamento ou 
reincidência após a oportunidade ai sim a justa causa seria legitima.
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Introdução

A consagração dos Direitos Fundamentais é uma realidade 
na maioria dos países do mundo, sobretudo aqueles do ocidente. 
Conquanto seja mais importante efetivá-los do que elencá-los, é 
extreme de dúvida a sua crescente catalogalização e sua posição 
de destaque nos ordenamentos jurídicos em geral. Na célebre frase 
atribuída a Protágoras, “o homem é a medida de todas as coisas”, 
e como corolário as legislações sempre tem por escopo a proteção 
humana.

No entanto, o presente trabalho pretendeu lançar novas luzes aos 
destinatários dos “Direitos Fundamentais”, com a provocativa inclusão 
de seres não humanos, ou pós-humanos.

Para tanto, foi-se utilizado o método dedutivo, partindo-se 
das premissas gerais da aplicação dos Direitos Fundamentais aos 
humanos, para que se pudesse sugerir a extensão aos não humanos.

Nesta esteira, no primeiro capítulo tratou-se da evidente 
exaltação dos Direitos Fundamentais pelas diversas legislações dos 
mais diferentes países.

No segundo capítulo, a incursão disse respeito à problemática 
ética e moral que poderiam ou não influenciar no discurso em questão.

No terceiro capítulo procurou-se aclarar que os Direitos 
Fundamentais nunca foram uniformes entre todos os seres humanos, 
com a existência de excluídos dos seus roles, e a paulatina inclusão 
destes “párias”.

O quarto capítulo abordou uma questão altamente complexa e 
desafiadora: afinal, os animais podem ser destinatários de direitos 
fundamentais?

O derradeiro capítulo,  com um propósito muito mais interrogativo 
do que responsivo, sugeriu a inclusão como destinatários dos direitos 
fundamentais seres ciborgues, ou mesmo máquinas com inteligência 
artificial.

Direitos humanos para além dos humanos?

Jezualdo Eduardo de Almeida Junior
Mestre e doutorando pelo Instituto Toledo de Ensino – 
ITE, de Bauru
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1 A consagração de direitos aos seres humanos

A universalidade dos Direitos Humanos é uma tônica. J. A. 
Lindgren Alves1 afirma que 

todas as Constituições nacionais redigidas após a adoção da 
Declaração pela Assembléia Geral da ONU nela se inspiram 
ao tratar dos direitos e liberdades fundamentais, pondo em 
evidência, assim, o caráter hoje universal de seus valores.

De fato, expressões como “Direitos Humanos” ou “Direitos 
Fundamentais” fazem parte dos ethos da maioria das sociedades 
culturais modernas, notadamente em países ocidentais. 

Aliás, cabe dizer que alguns inclusive reclamam do inflacionamento 
destes direitos, o que geraria uma banalização do conceito. Por 
exemplo, Rubens Beçak2 alerta que

Preocupações como a necessidade do combate à fome, proteção 
do meio ambiente, em todas as suas manifestações, ou ainda, 
a questão, por exemplo, de se evitar a fibulação (a chamada 
circuncisão feminina) na África Subsaariana, a fim de permitir o 
livre gozo de uma vida sexual plena. Aliás, acentua-se que vai 
se observando uma tendência, cada vez maior, no sentido da 
afirmação de mais e mais direitos, todos na verdadeira cornucópia 
que é a 3ª geração de direitos, os de solidariedade. Ferreira Filho 
(2004, p. 67-69) chega a criticar o que chama de vulgarização 
e desvalorização da idéia e, citando Philip Alston, entende que 
se produziu “inflação” destes direitos. Sem pretendermos entrar 
nessa polêmica, preferimos nos ater ao fato de que a realidade é 
inconteste. Cada vez mais são declarados direitos fundamentais, 
sempre no campo dos chamados direitos de solidariedade ou 
de fraternidade, o que leva a um vívido interesse na discussão 
destes assuntos no campo das ciências humanas. O aumento 
expressivo das publicações especializadas na área — fenômeno 
igualmente observado na literatura nacional — assim o demonstra.

A afirmação dos Direitos Fundamentais, hoje, é tão ampla que há 
países que asseguram como tais temas curiosos. Na Finlândia, a nova 
Lei do Mercado das Comunicações previu como Direito Fundamental 
o acesso à banda larga3.

1 ALVES, J. ª Lindegren.  Os direitos humanos como tema global. São Paulo: 
Perspectiva, 1994, , p. 94

2 BEÇAK, Rubens. A dimensão ético-moral do direito. São Paulo: Editora 
Brasileira de Direito Constitucional, 2007, n. 9, p. 313

3 Disponível em: http://blogs.estadao.com.br/link/direito-a-internet-na-finlandia/ 
> Acesso em: 20 janeiro 2012.
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Porém, cada vez mais surgem vozes no sentido de se estender 
esses direitos para além dos seres humanos. Por exemplo, já se 
tornaram famosos os casos de habeas corpus em favor de chipanzés4  
e há quem defenda a igualdade absoluta entre os animais humanos e 
os não humanos.

A par disto, a sociedade nunca experimentou em escala tão 
profunda avanços científicos tão marcantes. A tecnologia é a nota 
fundamental em nosso cenário cotidiano; o desenvolvimento científico 
é contínuo e parece não ter limites! Alvos outrora inimagináveis 
tornaram-se relativamente banais.

O “Admirável Mundo Novo” de Aldous Huxley já não está tão 
distante; dar a volta ao mundo não leva mais 80 (oitenta) dias como 
ficcionalmente imaginava Júlio Verne; hoje, talvez nem 80 (oitenta) 
horas. O “homem biônico de seis milhões de dólares”5 é factível... 

Mesmo as telenovelas nacionais já tiveram seus repentes 
científicos. A “barriga de aluguel”6  é uma realidade, e o clone humano7  
muito provável de ser produzido.

Assim, os ficcionistas do passado têm se tornado realidades e 
amiúde obsoletos.

Deste modo, será que “2001 – Uma Odisséia no Espaço”, com 
máquinas inteligentes que subjugam seres humanos está próxima? AI 
– inteligência Artificial - é possível? Seres mutantes e híbridos serão 
plausíveis? Clones humanos farão parte da nossa realidade?

4 Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/04/justica-nao-
concede-habeas-corpus-chimpanze-morador-de-zoo-no-rj.html> Acesso em: 
20 janeiro 2012.

5 Baseado em uma série de livros do escritor Martin Caidin a série “O homem 
de 6 milhões de dólares” estreou em 1974 nos Estados Unidos (teve seu 
ultimo episódio lançado em 1978), porém fez muito sucesso aqui no Brasil na 
década de 80. A série traz a história do piloto aéreo Steve Austin (Lee Majors) 
que ao ser socorrido em um acidente passou por uma cirurgia onde recebeu 
implantes biônicos: um braço (direito), duas pernas e um olho. Esta cirurgia 
custou 6 milhões de dólares, daí a origem o nome da série. Os implantes 
biônicos deram a Austin poderes incríveis: suas pernas permitiam a ele correr 
mais de 60 milhas por hora, seu braço direito tinha uma força incrível e seu 
olho tinha um poderoso zoom e um eficiente sistema infravermelho. Devido a 
estas capacidades excepcionais começou a trabalhar como agente do governo 
Americano. In http://www.anos80.com.br/dummies/six_million_dollars.html

6 O tema foi tratado numa telenovela homônima transmitida pela Rede Globo de 
Televisão em 1990 e 1991

7 A questão foi abordada na televonela de 2001 e 2002, também da Rede Globo 
de Televisão.
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Cremos ser inevitável a resposta afirmativa. Porém, agregada 
a essa evolução científica, novas questões éticas surgirão, e outras 
gerações (ou dimensões) de direitos talvez se façam necessárias para 
tratar de questões tão intrincadas e, sobretudo, inusitadas.

Haveria, então, a consagração de direitos a esses seres, como a 
vida, liberdade, igualdade, segurança e mesmo propriedade?

Poder-se-ia falar em “velhos direitos; novos titulares”?

O modernismo positivista, racionalista, com verdades absolutas 
e a  padronização do conhecimento não está preparado para produzir 
essas respostas. Talvez sequer o pós-modernismo com privilégio à 
heterogeneidade e a diferença como força libertadora na redefinição 
do discurso cultural esteja.

Mas, desse pós-positivismo devemos trazer conosco a subversão 
de paradigmas, da práxis, para, quem sabe, tentar responder às 
questões acima formuladas, muito embora nesse momento tenhamos 
mais perguntas do que respostas...

2. Novos condicionantes éticos?

Ética e moral são coisas distintas. A ética é a busca de um bom 
modo de viver, ao passo que a moral perfaz normas de condutas de 
origem cultural, costumeira ou religiosa.

Luiz Alberto Cabral8 defende que em sentido etimológico, ética 
vem do grego ethos e significa estudo da moral, e quer dizer modo de 
ser, caráter ou costume. Já a moral advém do latim moris e significa 
etimologicamente costume ou conjunto de traços de um indivíduo ou 
de um povo, relativo, portanto, aos costumes.

Vê-se, pois, que em sentido etimológico moral e ética não têm 
diferenças. No entanto, pode-se estabelecer uma dessemelhança ao 
se propor que a ética perfaz costumes ou princípios que a sociedade 
consagra como essenciais, como a vida e a dignidade; a moral fala 
dos princípios conforme são vividos e introjetadas na consciência de 
cada um.

Quase no mesmo pensar, Adolfo Sánches Vásques9 propõe que 
a ética seria teórica e reflexiva, o estudo geral do que é bom ou moral, 
das justificativas para as regras propostas pela moral. Ao passo que 
a moral é eminentemente prática, pois estabelece regras que são 
assumidas pela pessoa.

8 Disponível em < http://www.youtube.com/watch?v=6AtHKgmrPaM&feature=f
vwrel>. Acessado em: 20 janeiro 2012. 

9 VASQUES, Adolfo Sanches. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,  
1998, p. 12
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Em entrevista para um programa de televisão10, Mário Sérgio 
Cortella disse que “ética é conjunto de valores e princípios que usamos 
para resolver o quero, devo e posso.  A paz de espírito vem quando 
realizado aquilo que quero, devo, e posso.”

Além disso, o mesmo autor argumenta que “a ética é definida 
pelo modulado exemplar, e pelos princípios religiosos e culturais” E 
dá como exemplo o fumar: há vinte anos as pessoas fumariam num 
auditório; há dez anos haveria a placa proibido fumar; e hoje ninguém 
fuma. Isso é a evolução ética”.

Para Leonardo Boff11,

Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações e 
indicações que valem para todos, pois estão ancorados na nossa 
própria humanidade.

A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura 
que é sempre diferente da outra. Um indígena, um chinês, um 
africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a solidariedade 
e o perdão. Esse jeito diferente chamamos de moral. Ética 
existe uma só para todos. Moral existem muitas, consoante as 
maneiras diferentes como os seres humanos organizam a vida. 
Vamos dar um exemplo. Importante é ter uma casa (ética). O 
estilo e a maneira de construi-la pode variar (moral). Pode ser 
simples, rústica, moderna, colonial, gótica, contanto que seja 
casa habitável. Assim é com a ética e a moral.

O direito, como a ética, é eminentemente social. Desta forma, 
muitas vezes os vincularam. Garzón Valdés12 diz textualmente: 

El debate acerca de la relación entre derecho y moral 
tiene, como todos sabemos, una tradición milenaria 
(…) No existe practicamente ningún jurista con un 
mínimo de interés por cuestiones filosóficas, que no 
haya intervenido en esta polémica (…).

Há quem os desvinculassem, como Hans Kelsen e sua famosa 
Teoria Pura do Direito, que propunha o “isolamento” do Direito, sua 
verdadeira “imunização” para com os influxos da ética, cuja validade 
de um ordenamento jurídico é independente de sua correspondência 
moral. 

10 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=RFlVgcl4A1M.> Acessado 
em: 20 janeiro 2012

11 Disponível em: < http://leonardoboff.com/site/vista/outros/etica-e-moral.htm> . 
Acessado em: 20 janeiro 2012.

12 GARZÓN VALDES, Ernesto. Derecho, Ética y Política. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1993, p. 37
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Ernesto Garzón Valdéz13, comentando o tema e mostrando esta 
“pretensão de legitimidade” ou “de autoridade”, diz que um argumento 
forte a sustentar a separação entre Ética e Direito é a de que a Ética não 
deveria desempenhar papel algum no Direito, exatamente, segundo 
alguns, por razões éticas.

As teorias acima alistadas dão autonomia ao Direito em relação à 
ética. Mas, é sabido, em grande parte essa ingere naquele. E questões 
éticas tomam de assalto temas jurídicos. Assim, até que ponto a ética 
influencia o Direito e com ele guarda relação? O fato de um animal 
ou artificial ser destituído de ética ou moral o impede de ter direitos? 
O fato de um grupo na ter condição de entender a dimensão ética ou 
moral os impede de serem titulares de direitos?

O que serve de norte no discurso ético são as considerações 
sobre o estatuto moral. Nos últimos séculos, mudanças drásticas em 
nossas atitudes morais se tornaram visíveis, desde a condenação 
da escravidão e concessão de direitos ao voto e maior participação 
econômica para mulheres, até a caminhada para o fim do preconceito 
homossexual.

Logo, parâmetros morais são sempre cambiantes em relação ao 
tempo, principalmente em face de circunstâncias. E talvez tenhamos 
que nos perguntar em breve: serem as máquinas e os animais carentes 
de sentimentos e de valores éticos limitam sua obtenção de direitos?

3. A consagração de direitos aos seres humanos – a inclusão 
de grupos.

Pode-se dizer que ao longo da história nem todas as pessoas 
gozavam de iguais direitos. E mesmo atualmente não há uniformidade 
de direitos em relação às diferentes pessoas, embora os “diferentes” 
tenham ao longo dos tempos conquistados algumas prerrogativas

Para justificar, usemos dois exemplos: a) os escravos; b) as 
mulheres.

3.1. A escravidão.

A Bíblia previa a existência de escravos e em muitas passagens 
de seus textos há menção expressa sobre essa desprivilegiada classe 
de pessoas. Prevê instruções sobre como os escravos deveriam ser 
tratados (Deuteronômio 15:12-15), mas não a declara ilegal. Também 
no velho testamento há o relato do período em que o próprio povo 
hebreu fora escravo no Egito.

13 GARZÓN VALDES, Ernesto. Derecho, Ética y Política. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1993, p. 330
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Na civilização grega a escravidão era disseminada. Os escravos 
eram objetos de seus donos e estavam alijados do direito ao voto.

Em Roma, com as conquistas territoriais promovidas pela 
expansão militar, os povos dominados na maioria das vezes tornavam-
se escravos. O imperador Justiniano, em suas Institutas, definiu os 
escravos da seguinte forma:

TÍTULO III; DO DIREITO DAS PESSOAS:

A divisão principal no direito das pessoas é que todos os homens 
ou são livres ou são escravos.

A liberdade (da qual vem a palavra livre) é o poder natural de 
fazer, cada um, o que quer, se a violência ou a lei não o proíbe.

A servidão é uma instituição do direito das gentes, pela qual é 
alguém submetido contra a natureza ao domínio de outrem.

Os servos são assim chamados porque os generais costumam 
vender os cativos e destarte conservá-los sem os matar. Eles 
têm também o nome de “mancipia” porque são tomados à mão 
dentre os inimigos.

Os servos, ou nascem tais, ou se fazem. Nascem das nossas 
escravas, ou fazem-se escravos pelo direito das gentes, mediante 
a captura, ou pelo direito civil, quando um homem livre, maior de 
vinte anos, consentiu em ser vendido para participar do preço.

Não há diferença na condição dos servos, e há muitas diferenças 
entre os livres; pois estes ou são ingênuos ou são libertos.

Para os romanos, a escravidão também poderia decorrer do 
não cumprimento de uma obrigação. Deste modo o homem livre era 
entregue ao poder do credor enquanto havia a dívida não cumprida 
pelo devedor14. Segundo Ovídio Batista15, 

No caso de insolvência, poderia o credor receber o pagamento 
obrigando o devedor a prestar-lhe serviço ou, até mesmo, reduzi-lo ad 
carcerem privatum (autor e obra cits., p. 631). Antonio Pertile observa 
que mesmo que a esecuzione personale, “cadesse in dissuetudine, 
come immorale”, ainda são encontrados vestígios de escravidão por 
dívida na Itália medieval, até o século XIV (Storia del diritto italiano, 
Bolonha, 2. ed., 1966, vol. VI, Parte II, p. 353).

Vê-se, pois, que o ethos daquele período autorizava a escravidão 
e o tratamento absolutamente desigual entre os homens.

14 ALBERTON, Ganacéia da Silva. Impenhorabilidade do bem imóvel do fiador. 
In TUCCI, José Rogério Tucci ( Org. ); FORNACIARI JÚNIOR, Clito (Org.) . A 
penhora e o bem de família do fiador da locação . São Paulo:RT. 2003, p. 
106.

15 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Execução obrigacional e mandamentalidade. 
Porto Alegre: Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, 2007, n. 
17.
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Na América pós-colombiana, inicialmente os colonizadores 
tentaram escravizar os indígenas. Após, teve início a escravidão 
africana para servir de mão de obra. Ives Gandra da Silva Martins16  
ensina que:

Nos Estados Unidos, a Suprema Corte americana, no caso Dred 
Scott, em 1857, defendeu a escravidão e o direito de matar o 
escravo negro, à luz dos seguintes argumentos: 1) o negro não 
é uma pessoa humana e pertence a seu dono; 2) não é pessoa 
perante a lei, mesmo que seja tido por ser humano; 3) só adquire 
personalidade perante a lei ao nascer, não havendo qualquer 
preocupação com sua vida; 4) quem julgar a escravidão um mal, 
que não tenha escravos, mas não deve impor esta maneira de 
pensar aos outros, pois a escravidão é legal; 5) o homem tem o 
direito de fazer o que quiser com o que lhe pertence, inclusive 
com seu escravo; 6) a escravidão é melhor do que deixar o negro 
enfrentar o mundo.

Nos primeiros momentos da colonização das Américas o ethos 
também autorizava a escravidão dos “diferentes”, sob argumentos, 
hoje, deploráveis.

E o fim da escravidão deu-se, na verdade, preponderantemente 
por motivos não tão nobres assim. Admaldo Cesário dos Santos17.

O tráfico negreiro e a escravidão não faziam mais parte 
dos interesses ingleses, por se tornarem um empecilho ao 
desenvolvimento econômico daquele país. Como o Brasil era o 
maior importador de escravos africanos à época, passou a ser o 
alvo principal da estratégia britânica contra a escravidão. Inúmeras 
foram as pressões inglesas  para que o Brasil a extinguisse, 
sobretudo após a independência. No intento de pôr em prática tal 
desiderato, o Estado brasileiro criou algumas leis que visavam a 
minorar a escravidão, até a sua extinção por completo. Leis como 
a Eusébio de Queirós, proibindo o tráfico, do “Ventre Livre”, que 
deixava livre todo filho de mulher escrava a partir daquela data; 
a dos “Sexagenários”, que pontificava a liberdade aos escravos 
com mais de sessenta anos, e a “Lei Áurea”, que pôs fim por 
completo à escravidão, não foram elaboradas por humanidade 
ou generosidade, mas por meros interesses, que fatalmente 
iriam atingir o negro na falsa concepção de liberdade.

16 Cd-Ron Magister de Direito Civil e Processo Civil. O Direito à Vida no Código 
Civil à Luz da Constituição. Porto Alegre: Ed. Magister.

17 SANTOS, Admaldo Cesário dos. “O Papel Ideológico no Período Científico: 
seus influxos na América Latina e Brasil. Porto Alegre: Revista Magister de 
Direito Penal e Processual Penal, 2010, nº XXXV, p. 15.
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Assim, no século XIX, em decorrência da Revolução Industrial, 
a escravidão perde força. E segundo o citado Admaldo dos Santos, 
“essa prática passou a ser vedada. Naquele momento era importante 
aumentar o mercado consumidor. Por não possuírem patrimônio, os 
escravos não podiam consumir. Era esperado, portanto, que com o 
desenvolvimento do capitalismo a escravidão desaparecesse.”18.

Hoje, o ethos não permite a escravidão e o seu fim é declarado em 
vários documentos jurídicos internacionais e nacionais19, conquanto 
haja constantes denúncias de situação de escravidão ou de situação 
análoga à escravidão de grupos menos favorecidos.

Vale dizer: seres que antes não tinham direitos passaram a tê-los.

3.2. Evolução dos Direitos das Mulheres.

Não é exagero dizer-se que as mulheres, ao longo da história, 
sempre foram postas em situação de inferioridade nas mais diversas 
sociedades. 

Muitas foram as teorias, até de ordem biológica, que tentaram 
sustentar a inferioridade feminina. Diz-se que a mulher tem um cérebro 
de 130 a 150 gramas menor que o homem; que seus lóbulos frontais 
eram reduzidos e os parietais excessivamente desenvolvidos, ao 
passo que no homem se dava o inverso.

A própria Bíblia relata que o homem foi feito à imagem e 
semelhança de Deus, e que a mulher foi concebida para ser uma 
companheira do homem, a partir de sua costela. Assim, quem tem a 
semelhança ao Ser Supremo é o homem; à mulher coube uma posição 
de experimento secundário que trouxe o pecado ao mundo através de 
Eva.

A mesma Bíblia prega, sob as ordens de Paulo, na Primeira Carta 
aos Coríntios, mais especificamente no Capítulo 11, versículos 3, 5, 
8-9, 13 e Capítulo 14, versículo 34: 

18 SANTOS, Admaldo Cesário dos. “O Papel Ideológico no Período Científico: 
seus influxos na América Latina e Brasil. Porto Alegre: Revista Magister de 
Direito Penal e Processual Penal, 2010, nº XXXV, p. 15

19 Artigo IV da Declaração Universal dos Direitos Humanos; TPI, art. 7º., 1., “c”; 
Convenção 182; Convenção sobre a Proibição das Piores Formas de Trabalho 
Infantil e a Ação Imediata para a sua Eliminação; Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica); Código Penal brasileiro, 
art. 149.
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Quero, no entanto, que saibais o seguinte: a cabeça de todo 
homem é o Cristo; a cabeça da mulher é o homem; a cabeça de 
Cristo é Deus.
Mas toda mulher que reza ou profetiza de cabeça descoberta 
desonra sua cabeça, pois é exatamente como se estivesse de 
cabeça raspada.
Pois não é o homem que foi tirado da mulher, mas a mulher do 
homem.

E o homem não foi criado par a mulher, mas a mulher, para o 
homem.
Julgai por vós mesmos: porventura é conveniente que uma 
mulher ore a Deus sem tirar véu?

As mulheres calem-se nas assembléias; elas não têm permissão 
para falar; elas devem permanecer submissas, como o diz a lei.

Neste passo, depreende-se que a posição da mulher no ethos 
judaico- cristão é de clara inferioridade em relação ao homem.

E esse conceito também se faz presente na cultura islâmica. Na 
Sura 4.34 (um capítulo do Alcorão) lê-se: “Os homens têm autoridade 
sobre as mulheres porque Alá fez um superior à outra”. E por conta 
disto, muitas mulheres são obrigadas a casarem-se forçadamente 
com quem seus pais indicarem, e é prática disseminada o politeísmo 
para os homens, com base na Sura 4.3, que determina:

Se você tem medo de não poder tratar com justiça os órfãos, 
case-se com as mulheres que você escolher, duas ou três ou quatro, 
mas se você tem medo de não poder agir com justiça [com elas], então 
somente uma, ou aquela que a sua mão direita possui que seja mais 
apropriada, para evitar que você cometa injustiça.

E em muitos países muçulmanos, como o Afeganistão, as 
mulheres são proibidas de trabalhar, de estudar, e devem usar a burka. 
Na Arábia Saudita são proibidas de dirigir veículos.
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Viviana Isabel Vladimirsky20, em sugestivo artigo denominado 
“45 Séculos de Misoginia no Direito e Outros Escritos: Uma visão de 
Gênero”, apresenta várias frases ao longo da historia da humanidade 
que colocam a mulher em situação inferior nos mais diversos ethos. E 
ao longo do seu trabalho conclui que a mulher sempre foi inferiorizada, 
independentemente do momento histórico ou condicionamento 
cultural. A situação somente começou a melhorar no início do século 
XX e fundamentalmente no pós-segunda guerra mundial no mundo 
ocidental21.

Em 1948, em Bogotá, Colômbia, aos 02 de Maio, foi assinado, 
por ocasião da IX Conferência Americana ali realizada, a “Convenção 
Interamericana sobre a concessão dos direitos civis à mulher”, 
outorgando-se às mulheres os mesmos direitos civis de que goza o 
homem.

No mesmo ano seria proclamada a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem,  adotada e proclamada pela Resolução n. 217 A 
(III), da Assembléia Geral das Nações Unidas em, 10.12.1948. Entre 
outras coisas, no preâmbulo dessa declaração consta que haveria 
preservação da dignidade da pessoa humana, e que homens e 
mulheres seriam tratados igualmente.

Embora o Brasil tivesse aderido à Convenção Internacional de 
Direitos Humanos e outros documentos que proclamavam a igualdade 
entre os gêneros,  somente a Constituição de 1.988, de maneira 
expressa, viria a tratar que “homens e mulheres são iguais em direitos 
e obrigações”. Porém, até aportar-se a esse primado longo foi o 
caminho.

20 VLADIMIRSKY, Viviana Isabel. “45 Séculos de Misogenia no Direito e Outros 
Estudos: Uma visão de Gênero”. São Paulo: Revista Brasileira de Direito de 
Família, 2009, nº 6, p. 16

21 Algumas curiosas frases obtidas no trabalho de Vladimirsky. Segundo ela, no 
Código de Hamurábi lê-se que “o marido tem determinados direitos sobre a 
mulher (...) pode submetê-la á servidão na casa de seu credor; já o Código 
Bramânico declara que “não há na terra outro Deus para uma mulher do que 
seu marido”; Zaratustra pregou: “Toda manhã, por nove vezes consecutivas, 
deve ajoelhar-se aos pés do seu marido e, de braços cruzados, perguntar-lhe: 
senhor, que desejais que eu faça?”; já o imperador Sólon lecionava que “o 
silêncio é o melhor adorno das mulheres”; para a doutrina oriental de Confúcio, 
“o marido tem o direito de matar sua mulher”; o grego Sócrates declarou: “odeio 
mulher erudita”, ao passo que Aristóteles entendia que “a mulher é um homem 
incompleto”; Jean Jaques Rousseau jocosamente professava que “uma mulher 
letrada será solteira toda a vida, enquanto existam homens sensatos na terra”; 
Hegel asseverou que “a mente da mulher não é adequada para ciências mais 
elevadas” e Schopenhauer que a mulher é “um ser de cabelos longos e idéias 
curtas”; também Freud: “ela reconhece o fato de sua castração e, com isso, 
também a superioridade do homem e sua própria inferioridade”.
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Não obstante a isto, ainda hoje há quem defenda a inferioridade 
feminina. João Batista Villlela22, resenhando um livro de Alfred Duford, 
assegura que este é 

amplamente hostil às características do direito matrimonial 
moderno. Condena a igualdade de direitos entre os cônjuges, 
que considera uma degeneração da proposta evangélica, em 
razão da qual a mulher se faz “co-ministra do sacramento” (p. 
4). Também não esconde sua simpatia pela “matriz patriarcal” 
do casamento (p. 4, 52-53). Torce o nariz para o que chama 
“florescimento heteróclito” das declarações de direitos dos 
últimos tempos (p. 3)”. 

E para Godinho23, 

para alguns, a inovação constitucional seria um erro inaceitável 
pelas próprias conseqüências que acarretaria se obedecida: 
assim a tradição da chefia conjugal pelo marido supera a 
igualdade que, portanto, é irrelevante, apesar deser norma 
imposta pela Carta Magna.

Em linhas gerais, viu-se que à mulher também foi dispensado 
um papel secundário em nível jurídico ao longo da história. As suas 
conquistas foram paulatinas, recentes,  e desuniforme pelos países 
do mundo. Não seria esse o mesmo percurso dos direitos de outros 
seres?

Direitos aos animais?

Segundo palestra de Mario Sérgio Cortella24, para cada ser 
humano há sete bilhões de insetos. Assim, fácil constatar que os seres 
humanos são minoria no mundo animal. E obtempera:

22 VILLELA, João Baptista. “Resenha de livros”. São Paulo: Revista Brasileira 
de Direito de Família. São Paulo: Editora IOB, 1999, nº 03, p. 142.

23 GODINHO, Helena Telino Neves. Animais: coisas, pessoas ou “tertium 
genus”. Campina Grande: Revista Tema, 2010, V. X, p. 23.

24 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=
zoS4FaQd2iU. Acessado em: 20 janeiro 2012.
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A ecologia é difícil por isso. Nos consideramos proprietários 
do planeta, mas não usuários (...) mas somos usuários 
compartilhantes. Somo racionais, mas não iluminados no sentido 
exclusivo. Racionalidade é um termo que nós aplicamos a nós.

Esse ser “usuário compartilhante”, dotado de auto-intitulada 
racionalidade, cujos critérios desta racionalidade são por ele 
próprio imposto, desenvolvido e modificado, decidiu que os 
animais são seres inferiores, subjugados, nascidos para servirem, 
e vistos, quando muito, como objeto de direitos.

Talvez tal visão antropocêntrica, excludente e periférica em 
relação aos animais, decorra da tradição judaica-cristã de que ao 
criar o Universo, Deus decidiu: “E Deus os abençoou, e Deus lhes 
disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e 
dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e 
sobre todo o animal que se move sobre a terra.”25

O homem seria o ser por excelência, que dominaria os demais. 
Assim, sistematicamente negou-se direitos de quaisquer espécie aos 
animais, sobretudo porque, em síntese, seriam destituídos de ética. 
Neste sentido Frei Betto26:

Os animais não têm ética nem moral, ao menos vistos por 
olhos humanos. Agem por instinto, sem liberdade de escolha 
ou discernimento consciente de seus atos. Mesmo quando um 
cão deixa de avançar numa pessoa, é o instinto que o previne 
de um possível castigo, caso avance. Assim, o animal pode ser 
domesticado, adestrado, mas nunca dotado de ética.

Por conta disto, quando alguma lei visa proteger a fauna e a flora,  
como a Lei 9605/98, cujo art.  32 descreve o tipo penal de maus tratos 
a animais,  absurdamente sustenta-se que a objetividade jurídica da 
legislação não é propriamente os animais, pois não são considerados 
sujeitos de direitos, e sim o “bem estar de todos os seres humanos”27. 
Por isso,  não é possível atribuir-se direitos aos animais, e os eventuais 
direitos tem sua origem em um interesse humano.

Cremos, contudo, que o fato de um animal não ter senso de ética 
não lhe tolhe de direitos. Sim, pois um recém nascido, um deficiente 
mental, por certo também não terão entendimento de ética ou moral. 
No entanto, ninguém negará que são detentores de direitos.

Deste modo, vozes se levantam no sentido da superação do 
antropocentrismo, a fim de substituí-lo pelo ecocentrismo. E passos 
neste sentido já foram dados.

25 Gênesis 1:28.
26 Disponível em: <Desafios éticos. http://portal.ouvidoria.fazenda.gov.br/

ouvidoria/ActionServlet?idInformacao=167&objeto=br.com.tellus.ouvidoria.
negocio.InformacaoUtil&acao=recover> Acessado em: 20 janeiro 2012.

27 Disponível em: http://blogdoalbertojorge.blogspot.com/2011/02/o-bem-
juridico-nos-crimes-ambientais.html.> Acessado em: 20 janeiro 2012.
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Peter Singer, in “Teoria da Libertação”, defende a igualdade 
entre “animais humanos e não-humanos” com base na capacidade 
que ambos têm de sofrer, e deixa claro que não se trata de um livro 
sobre animais de estimação e muito menos sobre afagar bichos fofos, 
como gatos e cachorros. 

Singer batizou de “especismo” esse preconceito a favor dos 
interesses da própria espécie contra os de outras. E o antiespecismo 
seria a negação dessa suposta superioridade.

Embora não diga expressamente que os animais são titulares 
de direitos, João Baptista Villela28  apregoa que “nem é necessário, de 
resto, saber exatamente o que são os animais para reconhecer que 
são portadores de dignidade e lhes garantir tratamento justo.” 

Como lembra Helena Telino Neves Godinho29:  “a afirmação de 
que os animais não são mais coisas parece provocadora. Entretanto, 
uma evolução legislativa parece inciar-se neste sentido”. E,  nos seus 
dizeres, No âmbito do Direito Civil, a Áustria foi pioneira ao aprovar, 
em 1988, a Lei Federal sobre o estatuto jurídico do animal. O §285 do 
Código Civil austríaco adotou um conceito amplo de coisa, que abrange 
tanto coisas corpóreas, quanto incorpóreas. Foi introduzido o §285a, 
no qual se afirma que os animais não são coisas e estão protegidos 
por leis especiais. Na Alemanha, O §903 do BGB dispõe agora que 
o proprietário de um animal, no exercício de seus poderes, tem que 
observar os preceitos especiais de proteção dos animais. Em matéria 
de indenização foi determinado um regime similar ao austríaco e mais 
favorável ao animal, pois é obrigatório indenizar as despesas feitas em 
tratamentos veterinários mesmo que estas excedam o próprio valor 
econômico deste animal.

Ensina que na Suíça, desde 2003, havendo litígio sobre animais 
domésticos que tenham pluralidade de donos – marido e mulher, por 
exemplo -, a lei manda que se atribua a propriedade exclusiva àquele 
que lhe garantir melhor tratamento (CC suíço, art. 651a). E também a 
Constituição reconhece a dignidade da criatura (art. 24).

Em suma, para os códigos civis austríaco, alemão e suíço, tiere 
sind keine sachen, isto é, “animais não são coisas”.

E para que tenham seus direitos preservados, não se fará 
necessário que o elevem à condição de ser humano. Aliás, o que é ser 
ser humano?

28 VILLELA, João Baptista. Bichos: uma outra revolução é possível. Belo 
Horizonte: Revista Del Rey Jurídica, 2005, nº. XVI,  p. 12

29 GODINHO, Helena Telino Neves. Animais: coisas, pessoas ou “tertium genus”. 
Campina Grande: Revista Tema, 2010, Volume X, p. 03.
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Conforme Rodrigo Petrônio30, 

Há uma tendência inexorável de essas teses ganharem o espaço 
público e reformularem radicalmente os princípios do biopoder 
planetário, borrando as margens jurídicas que separa animais 
e humanos e, consequentemente, reforçando a linha divisória 
que separa humanos de pós-humanos. Assim, a ampliação 
dos direitos dos animais (...) encontrará legitimidade e, por 
conseguinte, jurisdição. 

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet31, “a dignidade da pessoa humana 
assume a condição de matriz axiológica do ordenamento jurídico”. 
Porém, deve-se pensar numa dignidade da vida para além da humana. 

Prossegue Sarlet argumentando que se pensar na dignidade 
como atributo exclusivo da pessoa humana é teoria kantiniana 
superada. E que se deve, entre outros, a René Descartes sustentar 
que o animal é máquina, diferente do homem, que tem alma. E fulmina: 
“de fato, o dilema existencial com que se defronta a humanidade hoje 
revela a fragilidade (para não dizer a falácia) da separação cartesiana 
entre ser humano e a Natureza.”

Neste diapasão cabe lembrar a existência da Convenção Sobre 
a Diversidade Biológica que destaca o reconhecimento do valor da 
diversidade biológica, e da Declaração Universal dos Direitos dos 
Animais na Unesco,  que sugere, nas mesmas palavras de Sarlet, 
“acrescentar ao contrato social a celebração de um contrato natural 
ou socioambiental de reciprocidade e interação entre os pactantes”32, 
e o reconhecimento de que os animais têm direitos de per si, e não 
apenas quando vislumbrados nas suas relações com os humanos.

30 PETRONIO, Rodrigo. !O último homem”. São Paulo: Scala, ano VI, nº 66,2012,  
p. 25.

31 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas sobre a dimensão ecológica da 
dignidade da pessoa humana e sobre a dignidade da vida em geral. Revista 
de Direito Público. São Paulo: Editora IOB, v. XIX, 2010, p. 12.

32 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas sobre a dimensão ecológica da 
dignidade da pessoa humana e sobre a dignidade da vida em geral. Revista 
de Direito Público. São Paulo: Editora IOB, v. XIX, 2010, p. 26
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Inteligência artificial

A tecnologia é ferramental. Usamos uma escada para ir algum 
lugar, e não como bem. Pelo menos esse é o conceito até hoje. 

No entanto, o avanço tecnológico parece não ter limites e Pablo 
de Araújo Batista33 defende a tese de que 

sendo inevitável frear a expansão da tecnologia e de um mundo 
em que teremos robôs inteligentes, conceder a eles um status 
moral e trazê-los para a esfera ética do homem parecem ser a 
melhor forma de lidar com essa nova realidade.

Pablo propõe que “vivemos o momento da história em que podemos 
criar o alicerce para um desenvolvimento seguro da Inteligência Artificial 
(IA)”,  pois o desenvolvimento científico inevitavelmente permitirá que 
se criem serem artificiais com inteligência semelhante à humana, bem 
como a criação de seres híbridos, o que nos remete a situações “de 
alta periculosidade como as narradas (ainda em tons de ficção) nos 
filmes “Matrix” e nas sequências de “Exterminador do Futuro”.

Cada vez mais máquinas tomarão conta de nossa vida, em 
assuntos dos mais triviais aos mais complexos. E pouco há de 
preocupação com os riscos das relações diretas com os seres 
humanos, bem como da aceitação dessas máquinas em nossos 
contextos sociais, tal como exigimos de outros seres34.

Rodrigo Petrônio35 enxerga “uma transformação antropológica de 
consequências ainda desconhecidas e que pode levar à extinção do 
conceito de humano”, nascendo o “pós-humano”. Para o autor, humanos 
serão aqueles que nascerão sob o fato do acaso, ao passo que os 
pós-humanos são as pessoas com próteses neuronais maquínicas e 
também os seqüenciados geneticamente, tal como vaticina a película 
de ficção Gattaca.36

Para Peter Singer37 (2010, p. 399) ao fazer um juízo ético, deve-se 
ir além de um ponto de vista pessoal ou grupal, e levar em consideração 
os interesses de todos os que forem por ele afetados. Isso significa, 
segundo Pablo de Araújo Batista (loc. cit), 

33 BATISTA, Pablo de Araújo. Máquinas sociais. Filosofia. São Paulo:Editora 
Escala, ano VI, nº 64, p. 14

34 BATISTA, Pablo de Araújo. Máquinas sociais. Filosofia. São Paulo:Editora 
Escala, ano VI, nº 64, p. 14.

35 PETRÔNIO, Rodrigo. O último homem. São Paulo: Scala, ano VI, nº 66, 14.
36 Resumidamente, neste filme narra-se um futuro no qual os seres humanos 

são escolhidos genetiamente em laboratórios, as pessoas concebidas 
biologicamente são consideradas inválidas. Os biologicamente são filjos de 
Deus, ou filhos do acaso, vistos como minusválidos.

37 SINGER, Peter. Libertação animal. Porto Alegre: Lugano Editora, 2010, 
p.399.
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que refletiremos sobre os interesses considerados simplesmente 
como interesses, e não como os meus interesses. Isso nos 
proporciona um principio básico de igualdade: o princípio de igual 
consideração de interesses.

E arremata, com rara provocação :

A criação de um estado de direito visa zelar pelo bem-estar 
de todos os alcançados pelo raio de esfera ética, pro isso 
temos justificativas para proibir assassinatos, assaltos e outras 
formas de provocar sofrimento em nossos semelhantes. Ao 
deliberarmos sobre quem deve ser etiquetado com a tutela de 
status moral – sendo por isso carente de tratamento ético - , 
levamos em consideração a posse de pelo menos uma de suas 
características: sensiência ou sapiência.

Quando no futuro máquinas tiveram isso, deverão ser introduzidas 
no nosso status moral.

Uma vez que as máquinas passem a ser dotadas de inteligência, 
aptas a decisões, poderão titularizar direitos?

38 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley. derechos y justicia. 
Madrid: Editorial Trotta, 2009. p. 27

39 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley. derechos y justicia.. Madrid: 
Editorial Trotta, 2009. p. 27.
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Considerações finais

Com o perdão da redundância, é truísmo discorrer sobre os 
avanços científicos e não há como pressupor os seus limites. No 
entanto, parece evidente que logo teremos seres que em muito se 
assemelharão aos humanos.

Outrossim, a clara degradação ambiental e os problemas a ela 
inerentes trazem questões complexas como a introdução da fauna – e 
quiçá da flora – como legitimados em direitos.

O pluralismo é o autêntico valor fundante do estado democrático 
de direito. De fato, segundo Gustavo Zagrebelsky38 (2009, p. 27), 
“a coexistência de valores e princípios díspares exige que nenhum 
deles tenha caráter absoluto. São apenas absolutos o imperativo do 
pluralismo e seu enfrentamento (a lealdade em seu confronto).”

E esse pluralismo caminhará para a necessidade de inclusão 
de novos atores até então excluídos ou não imaginados, com uma 
visão além da “dignidade humana”, englobando outros seres vivos, 
domínios maquínicos e genéticos ora desconhecidos39, com uma clara 
identificação ético-moral que precederá o discurso jurídico. 

Nesse sentido vale lembrar Rubens Beçak40: 

A importância da identificação de um plano ético-moral que 
exerça influência no Direito é uma das características da visão 
pós-positivista, sobretudo no que diz respeito à interpretação 
constitucional. A verificação da coexistência, em uma 
Constituição, de normas que exsurgem originalmente do campo 
ético-moral a par de outras que o fazem do campo jurídico é 
tarefa previa à discussão da existência de normas-princípio e 
normas-regra. Só uma exegese extensiva, que não prescinda 
desta constatação, inclusive com a possibilidade de aplicação da 
ponderação de interesses às normas principiológicas, possibilita 
um real primado constitucional.

A máxima decorrente da célebre frase atribuída a Protágoras, de 
que “o homem é a medida de todas as coisas”, deverá ser repensada. 
Talvez será substituída por um vindouro apoftegma: “os seres são as 
medidas de todas as coisas”

40 BEÇAK, Rubens. A dimensão ético-moral do direito. São Paulo: Revista 
Brasileira de Direito Constitucional. 2007, nº 09, p. 307
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O caráter jurídico da fraternidade como elemento
essencial dos direitos sociais em sua jusfundamentalidade

1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 alçou os direitos sociais à 
categoria de direitos fundamentais.

Tal constatação é facilmente verificável no texto constitucional, ao 
se volver os olhos ao Título II, “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, 
daquele diploma normativo.

Tais direitos, diferentemente dos direitos individuais, que surgiram 
no contexto das Revoluções liberais, impregnados por uma acepção 
egoística, que caracterizou ideologicamente o Estado Burguês, nos 
séculos XVIII e XIX; vieram a lume somente no século XX, a partir do 
esgotamento desse modelo econômico liberal. Ligados, portanto, em 
sua gênese, ao aparecimento do Estado Social, esse imantado por 
uma perspectiva emancipatória do homem, a partir de sua dignificação.

Em tal perspectiva, os direitos sociais, ligados a um modelo 
estatal intervencionista, necessitam, para sua existência, de uma base 
conceitual que justifique e possibilite a existência desse modelo de 
Estado, sem o qual, perdem-se na província das intenções cristalizadas 
em diplomas normativos.

Assim, a essência desses direitos somente é verificável no seu 
âmbito de proteção, o qual depende da atuação do Estado.

De outra ponta, a ação Estatal é direcionada pelos ditames 
políticos que regem aquele Estado. Além disso, as políticas Estatais 
estão conformadas pelos limites orçamentários que ditam o regime 
financeiro a balizar sua atuação política. Assim, considerando a 
natureza dos direitos sociais, em sua própria essencialidade, conclui-
se que os mesmos não podem prescindir da acepção política, mesmo 
se compreendendo a sua natureza jurídica, em sua caracterização, 
como direito fundamental.
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E, ao se evidenciar o papel da ideologia estatal, como norte a 
volver os olhares do governo, na direção do solidarismo; a presença 
da fraternidade, em cotejo com as finalidades buscadas pelo Direito, 
vai além, permitindo o reconhecimento do homem como ser humano, 
a partir de sua inserção orgânica na estrutura estatal, que, como 
uma grande família, realiza o ideal de humanidade, promovendo uma 
igualdade de dignidade entre todos.

De outra parte, a fraternidade almeja um progresso geral da 
moralidade, que adstrita à imperatividade jurídica daquela, imputa, a 
cada qual, o dever inerente a tal condição. 

Se, portanto, em uma primeira análise, a fraternidade se trata, 
tão somente, de uma categoria ética e religiosa, associada à noção 
de consangüinidade, tendo sua significação imantada à identificação 
de pessoas constituintes de um grupo familiar. A partir de uma 
investigação mais acurada, verifica-se, que em nossa realidade, a 
fraternidade fora alçada à prática política, mas por imposição jurídica, 
mesmo que possa ser derivada de uma mesma base religiosa, a partir 
da secularização do cristianismo.

Portanto, a defesa do caráter imperativo dos direitos sociais, 
somente faz sentido se fundada no caráter jurídico da fraternidade, 
enquanto elemento fundante da solidariedade.

A partir dessa conjugação de fatores, tem-se o alicerce sob o 
qual se possa conceber um conceito dinâmico de dignidade, voltado a 
uma igualdade material que se constitua na dimensão real da justiça 
social.

2 A FRATERNIDADE COMO CATEGORIA JURÍDICA

A natureza jurídica do princípio da fraternidade é uma discussão 
que se ocupam os juristas há pouco tempo. Tal situação explica-se, 
ante o obscurantismo que fora impingido a tal temática.

Ocorre que a fraternidade, logo em seu nascedouro, fora a primeira 
vítima do individualismo burguês, com sua lógica voltada à utilização 
egoísta do bem privado e orientada à acumulação desmedida.
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Tal constatação é apontada por Alexandre José Costa Lima 
(BAGGIO, 2009, pp. 78 e 79), o qual explica que:

Ora, a disputa por bens, associada à acumulação desenfreada 
tornou-se uma lógica excludente, que relegou a idéia de 
fraternidade ao conjunto dos conceitos ultrapassados e 
dispensáveis, como se fosse um elemento de fundo que não 
merecesse voltar ao primeiro plano. (...) A moral burguesa 
resume-se à crença de que o cuidado em proteger o interesse 
privado promove o interesse público, pretensão inconcebível, 
para os antigos, cuja idéia de liberdade pressupunha o plano 
político, e não apenas a vida privada, como pensa o burguês. 
O Estado burguês existiria para garantir a inteira liberdade de 
comércio, aliás, a única função imaginável numa sociedade na 
qual os bens naturais e os artificiais se tornam mercadorias, 
meros artigos intercambiáveis no mercado.

Entretanto, com a evolução histórica, a feição do Estado burguês 
se modifica, e a natural concepção do Direito se volta ao homem, em 
sua dimensão fraterna.

Assim, Alexandre José Costa Lima1 explica que no plano político, 
o século XVIII reconhece a evidência do princípio solene da igualdade 
e da liberdade de todos os homens nas sociedades ocidentais. No 
século seguinte, vislumbra-se a abolição da escravidão e, finalmente, 
no século XX, dá-se a universalização da Declaração dos Direitos do 
Homem.

No entanto, a presença da fraternidade, em cotejo com as 
finalidades buscadas pelo Direito em sua dimensão atual, é inconteste. 
Dir-se-ia, até mesmo, imprescindível, apesar de várias brumas terem-
lhe obstado uma conclusão plausível sobre a sua juridicidade, e a sua 
consideração como categoria constitucional.

O primeiro óbice resulta do caráter espontâneo que emerge da 
fraternidade, natureza essa que acompanha tal conceito ao longo 
da história humana. Caráter oposto à coatividade que alimenta o 
fenômeno jurídico.

Desse modo, questiona-se, em primeira análise, se a fraternidade 
se trata, tão somente, de uma categoria ética e religiosa, associada 
à noção de consangüinidade, tendo sua significação imantada à 
identificação de pessoas constituintes de um grupo familiar. Ou, 
avançando-se, ao longo dos séculos, a fraternidade como a identificar 
um séquito religioso, ornado pela mesma fé. E, finalmente, vicejando, 
por obra do Novo Testamento Cristão, numa idéia que remete à noção 
de uma família universal, na qual todos são reconhecidos como filhos 
de um mesmo pai.

1 BAGGIO, Antonio Maria (Org). O Princípio Esquecido/1. São Paulo: Cidade 
Nova, 2008, p. 81.
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No entanto, ante o desenrolar do processo de secularização 
do Cristianismo, o que se vê, apesar do passado histórico remeter 
à realidade relatada, é a fraternidade alçada à prática política, por 
imposição jurídica, mas com a mesma base religiosa.

Pondera, nesse sentido, Giuseppe Tosi2, expressando-se do 
seguinte modo:

Desse ponto de vista, seria ilusório pensar em conseguirmos nos 
livrar definitivamente da influência do pensamento cristão, de seus 
valores, de suas coordenadas conceituais: embora secularizado, 
o cristianismo continua sendo o paradigma fundante do espírito 
do Ocidente.

Hans Blumenberg respondeu a Löwith afirmando que, se é 
verdade que os conceitos modernos encontram suas raízes no 
cristianismo e na teologia cristã, desde as sínteses patrísticas 
até o nominalismo tardo-medieval, é verdade também que tais 
conceitos se emanciparam definitivamente dessa tradição, 
adquirindo uma legitimidade própria e ocupando um lugar novo 
e diverso, e uma nova função hermenêutica (cf. Blumenberg, 
1992).

Assim, a fraternidade passa a representar uma igualdade de 
dignidade entre todos os homens, independentemente de qualquer 
convenção externa, de qualquer natureza. 

De um aspecto filosófico, uma acepção defensável de uma 
significação fraterna se insere em um postulado que defende o dever 
de impedir a infelicidade na maior medida possível e do maior número 
de pessoas.

2 BAGGIO, Antonio Maria (Org). O Princípio Esquecido/2. São Paulo: Cidade 
Nova, 2009, p. 44.
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Tal acepção de justiça social, chamada por Arthur Kaufmann3 de 
utilitarismo negativo, é apresentada a partir da seguinte derivação:

Devemos impedir a infelicidade na maior medida possível e 
do maior número possível de pessoas. E a infelicidade ou, 
mais rigorosamente, a aspiração que cada pessoa tem de não 
ser exposta à infelicidade, é algo que se pode universalizar. 
[...] Vejamos o que escreve Tammelo: “Para mim, o mais alto 
mandamento do ordenamento da justiça consiste na supressão 
ou na maior redução possível da miséria. O princípio do 
utilitarismo positivo, segundo o qual se deve procurar a maior 
felicidade possível do maior número de pessoas, tem que ser 
posto em causa. A felicidade é apenas uma questão de sorte... A 
minha preocupação dirige-se também para os infelizes... Acresce 
que a felicidade da maioria é muito frequentemente conseguida à 
custa do sofrimento das minorias”.

A fraternidade, como expressão de sua gênese, representou, 
portanto, o amálgama entre a tradição política, religiosa e filosófica, 
como explica Giuseppe Tosi4:

O cristianismo, embora polemizado com o panteísmo subjacente 
à doutrina estóica, identificou-se com o igualitarismo e o 
cosmopolitismo estóico, em nome da fraternidade universal, 
sem distinção entre “bárbaros ou gregos, judeus ou romanos, 
escravos ou livres” (Paulo, Cl 3,11). O cristianismo opera, assim, 
uma síntese entre as duas tradições; lei natural e decálogo 
identificam-se. O decálogo expressa o conteúdo fundamental da 
lei natural, explicita e sanciona as normas universais escritas por 
Deus no coração de todos os homens e que todos, inclusive os 
pagãos, podem conhecer e devem respeitar, como afirma são 
Paulo numa passagem famosa.

De outra parte, a fraternidade e o direito não são necessariamente 
excludentes.

Assim, a fraternidade, enquanto valor, vem sendo proclamada 
em algumas Constituições modernas, ao lado de outras categorias 
historicamente consagradas, como a igualdade e a liberdade.

Considerando que tanto para Kant como para Hegel, o direito é 
o lugar da liberdade, e que a humanidade, porquanto, sobre o direito 
constrói o seu progresso técnico5, a fraternidade tem como premissa 
o reconhecimento da igualdade entre todos os seres humanos, 
consistente, a priori, em uma igualdade de dignidade.

3 KAUFMAAN, Arthur. Filosofia do Direito. 4ª ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2010, p. 260-261.

4 BAGGIO, Antonio Maria (Org). O Princípio Esquecido/2. São Paulo: Cidade 
Nova, 2009, p. 50.

5 ANDRADE, Maria Inês Chaves de. A Fraternidade como Direito 
Fundamental entre o Ser e o Dever na Dialética de Opostos de Hegel. 
Coimbra: Almedina, 2010, p.34.
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E por toda a significação vaga e ambígua que circunscreve o 
princípio da igualdade, tem-se que a ascendência da fraternidade 
sobre a igualdade, traz matizes enunciativos que aproximam-na de 
uma vertente justa. Nesse sentido, Marcelo Neves6 pondera que:

O princípio da igualdade, entretanto, não se restringe à 
integração igualitária no sistema. A noção de acesso igualitário 
aos procedimentos pode ser lida a partir de duas perspectivas 
diversas e, entretanto, inseparáveis. Do ponto de vista sistêmico, 
a questão refere-se à neutralização de desigualdades fácticas 
na consideração jurídico-política de pessoas e grupos. Mas, por 
outro lado, é imprescindível que na esfera pública pluralista tenha-
se desenvolvido a idéia de que as diferenças sejam recíproca e 
simetricamente respeitadas. Isso exige que os procedimentos 
constitucionais apresentem-se como sensíveis ao convívio dos 
diferentes e, dessa maneira, possibilitem-lhes um tratamento 
jurídico-político igualitário.

Assim, a fraternidade preconiza a dignidade de uma perspectiva 
dinâmica e não estática. Noção, a partir da qual se pode observar o 
individualismo se realizando por consideração ao coletivismo, em um 
contexto relacional.

A fraternidade alcança a extensão da própria humanidade, 
visto que exige necessariamente a presença do outro com quem se 
fraterniza e de tantos quantos sejam necessários à expressão “uns 
aos outros”, progressivamente alçando o necessário ao todo7.

Assim, evidencia-se o caráter compromissário da fraternidade ao 
dever de solidariedade universal de um homem em relação ao outro. 
Nesse sentido, Marcio Aquini8 explica que: “Nesse novo panorama, a 
evocação dos deveres evidencia o significado da contribuição prestada 
por todo ser humano na construção da sociedade, local e nacional em 
primeiro lugar, mas também internacional”.

A fraternidade remete, portanto, a uma noção de equilíbrio entre 
direitos e deveres, consubstanciada na idéia de solidariedade confiada 
ao próprio sujeito.

6 NEVES, Marcelo. A Constituição Simbólica. 2ª ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 170.

7 ANDRADE, Maria Inês Chaves de. A Fraternidade como Direito 
Fundamental entre o Ser e o Dever na Dialética de Opostos de Hegel. 
Coimbra: Almedina, 2010, p.34.

8 BAGGIO, Antonio Maria (Org). O Princípio Esquecido/1. São Paulo: Cidade 
Nova, 2008, p. 134.
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Essa noção, portanto, transcende a órbita Estatal, não se 
restringindo à ação da autoridade do Estado, como explica Filippo 
Pizzolato9:

Nesse sentido, podemos também dizer que a fraternidade 
parece uma forma de solidariedade que interpela diretamente 
o comportamento individual e o responsabiliza por sorte do (s) 
irmão (os). Por essa especificação, portanto, somos induzidos 
a considerar a fraternidade uma das facetas com as quais se 
manifesta o princípio de solidariedade, de firme arraigamento 
jurídico, também na Itália. Assim, podemos identificar a fraternidade 
com aquela solidariedade que chamaremos horizontal, uma 
vez que surge do socorro mútuo prestado entre as pessoas, e 
que se coloca ao lado daquela outra forma de solidariedade, 
ligada à fraternidade por um vínculo de subsidiariedade, e que 
chamaremos vertical, baseada na intervenção direta do Estado 
(e dos poderes públicos) em socorro das necessidades. 

O Direito, por seu turno, nasce das opções realizadas pelo 
legislador, para, disciplinando condutas, estabelecer regras de 
convivência social. A produção do Direito, nesse viés, portanto, é 
resultado de um ato arbitrário do poder.

Entretanto, ao longo da história da humanidade, percebe-se um 
conjunto de direitos, os quais não são suscetíveis de se submeterem 
exclusivamente ao alvedrio do Estado. Assim, por exemplo, a 
Constituição Federal, ao estabelecer a justiça social, como um de seus 
objetivos fundamentais, propugna a cada um de seus destinatários, 
o dever jurídico de praticar a solidariedade, ou melhor, o imperativo 
jurídico de vivenciar a fraternidade. Tal constatação é apresentada por 
Wagner Balera10, o qual, em sua doutrina, ensina que:

A redução das desigualdades sociais – tarefa que exige esforço 
colossal da comunidade – prepara o terreno onde se assenta 
uma sociedade mais justa.

Advirta-se, porém, que a redução das desigualdades sociais não 
pode ser fruto, simplesmente, de programas de governo.

Ela só se dará a partir da mudança radical de perspectiva dos 
atores sociais. Exige-se, ao fim e ao cabo, que cada qual pratique 
a solidariedade com os demais. 

No âmbito internacional, por seu turno, a fraternidade se 
apresenta como direito humano, a partir do momento em que passa a 
ser estabelecida no teor da Declaração Universal, essa com o seguinte 
teor: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação 
uns aos outros com espírito de fraternidade.”

9 BAGGIO, Antonio Maria (Org). O Princípio Esquecido/1. São Paulo: Cidade 
Nova, 2008, p. 13-14.

10 BALERA, Wagner. Noções Preliminares de Direito Previdenciário. São 
Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 23-24.
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Tal concepção revela-se, entretanto, mais que um conceito, 
buscando se apresentar como princípio ativo a determinar o 
comportamento da humanidade.

A explicar a expressão universal da fraternidade, Marcio Aquini11  
pondera que:

A fraternidade, todavia, não se apresenta apenas como 
enunciação de um conceito, mas como princípio ativo, motor 
do comportamento, da ação dos homens, com uma conotação 
essencialmente moral. Assim, ela deve ser considerada – a meu 
ver- estreitamente ligada ao mesmo tempo ao Preâmbulo, nas 
partes em que evoca a idéia da família humana e considera a 
Declaração um ideal comum a ser alcançado por todos os povos 
e nações, e ao Artigo 29, que introduz a idéia dos deveres que 
todo ser humano tem para com a comunidade.

Assim, a fraternidade, como já referido, advém da base conceitual 
do Cristianismo, e tem sua origem ligada à igualdade e liberdade. 
Nesse sentido, Giuseppe Tosi12 explica que:

Se isso é verdade, podemos afirmar que não só a fraternidade 
mas também a igualdade e a liberdade são conceitos que 
encontram suas raízes no cristianismo: os Direitos Humanos 
são parte da tradição histórica-conceitual do cristianismo, e a 
prova direta disso é que assim são percebidos pelas tradições 
não-ocidentais, que acusam os Direitos Humanos de não serem 
universais, mas justamente ocidentais e cristãos.

O Direito, sob a perspectiva da fraternidade, visa, neste aspecto, 
como uma categoria jurídica, ao lado da liberdade e da igualdade, 
contribuir para melhor realização dos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil, presentes no artigo 3º da Constituição 
Federal de 1988, especialmente no que diz respeito à construção de 
uma sociedade “livre, justa e solidária”.

11 BAGGIO, Antonio Maria (Org). O Princípio Esquecido/1. São Paulo: Cidade 
Nova, 2008, p. 133.

12 BAGGIO, Antonio Maria (Org). O Princípio Esquecido/1. São Paulo: Cidade 
Nova, 2008, p. 133.
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Tal derivação nasce da concepção de que qualquer sociedade, 
em que conformação seja, deve pretender-se antes fraterna, aspecto 
esse, essencial à sua gênese e desenvolvimento. Nesse sentido, 
Antonio Maria Baggio13 pondera que:

A fraternidade fornece, portanto, a base categorial para o 
desenvolvimento de um pensamento da cidadania que possa 
ser aplicada à comunidade humana; o que não exclui as outras 
comunidades, mas serve-se delas, realizando a “comunidade 
de comunidades”, [...] Conhecemos, porém, se assim podemos 
dizer, em sentido kantiano, a forma: qualquer que seja a 
estrutura desejada para si por uma sociedade, tal estrutura 
deve ser fraternal; e a condição dos irmãos é viver em igualdade 
entre diferentes. Parece, portanto, que uma condição basilar de 
qualquer sociedade fraterna seja levar a liberdade e a igualdade 
a conviverem, uma vez que a fraternidade se revela como 
condição e princípio regulador de ambas.

Outro escopo é demonstrar que a fraternidade, numa perspectiva 
jurídica, está a serviço da eficácia do Direito. Assim é crível considerar 
que o princípio da fraternidade é quem melhor realiza os fins do Direito 
por estar intimamente relacionado ao princípio da dignidade humana, 
núcleo central do constitucionalismo contemporâneo, dos direitos 
fundamentais e do Estado Democrático de Direito.

Nesse desiderato ainda, destaca-se a importância do princípio da 
fraternidade como fundamento da ordem normativa constitucional, na 
medida em que representa um importante critério interpretativo sobre 
o conteúdo de certas normas para que se aplique a melhor solução do 
caso concreto. Nesse sentido, Fellippo Pizzolato14  explica que:

Assim, a fraternidade age no ordenamento como solidariedade 
que nasce da ponderação entre as esferas de liberdade, e 
que é confiada não à intervenção do Estado enquanto sujeito 
ativo da relação jurídica, mas sim à ação do Estado enquanto 
ordenamento jurídico. Portanto, os mecanismos (legislativo 
e jurídicos) de balanceamento visam a evidenciar direções de 
desenvolvimento das liberdades individuais que salvaguardem, 
aliás, que promovam as razões da comunidade e, dentro dela, as 
relações dos mais fracos.

13 BAGGIO, Antonio Maria (Org). O Princípio Esquecido/2. São Paulo: Cidade 
Nova, 2009, p. 127.

14 BAGGIO, Antonio Maria (Org). O Princípio Esquecido/2. São Paulo: Cidade 
Nova, 2009, p. 124.
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Tal temática é abordada, ainda, por Giuseppe Tosi15, que explica 
que:

Nesse sentido, seria preciso abandonar uma postura antimoderna 
e abrir um diálogo crítico com a Modernidade: não se trata de 
colocar a fraternidade contra a liberdade e a igualdade, mas com 
elas, articulando dialeticamente os três conceitos e retomando 
a antiga tradição do humanismo cristão. A fraternidade poderá 
desempenhar um papel político se for capaz de interpretar e 
transformar o mundo real em que vivemos, mostrando assim um 
valor heurístico e uma eficácia prática.

De outra parte, a partir de um viés normativo, evidencia-se que 
sob a ótica da fraternidade, os incisos do Art. 3º da Constituição Federal, 
conclamam a uma atuação promocional da pessoa humana, a partir 
de uma premissa fundamental, sem a qual, tais objetivos fundamentais 
jamais poderão ser perseguidos; quais sejam, o reconhecimento 
da igualdade entre todos os seres humanos, além da igualdade em 
dignidade. Nesse sentido, Daniel Sarmento16, ao se debruçar sobre o 
tema, pondera que:

Na verdade, a solidariedade [aqui também é possível referir-se 
à fraternidade] implica reconhecimento de que, embora cada 
um de nós componha uma individualidade, irredutível ao todo, 
estamos também juntos, de alguma forma irmanados por um 
destino comum. Ela significa que a sociedade não deve ser um 
lócus da concorrência entre indivíduos isolados, perseguindo 
projetos pessoais antagônicos, mas sim um espaço de diálogo, 
cooperação e colaboração entre pessoas livres e iguais, que se 
reconheçam como tais.

Portanto, a recusa de qualquer distinção entre os seres humanos 
requer da sociedade e de seus membros um esforço para a promoção 
dos menos favorecidos, a fim de que sejam erradicadas a pobreza e a 
marginalização e reduzidas às desigualdades sociais e regionais (art. 
3º, III da Constituição Federal), direcionando para o desenvolvimento 
da nação (art. 3º II da Constituição Federal).

O princípio da fraternidade, desse modo, está ligado aos 
princípios da liberdade e igualdade, apresentando-se como imperativo 
à construção de uma comunidade política coesa, implicando, portanto, 
na expansão da cidadania.

15 BAGGIO, Antonio Maria (Org). O Princípio Esquecido/2. São Paulo: Cidade 
Nova, 2009, p. 58.

16 SARMENTO, Daniel, Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 295.
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Assim, O Domingo Ighina17 explica que:

O princípio da fraternidade, entendido como princípio que implica 
na construção de uma comunidade política coesa e, portanto 
moderna, reconhece, como sabemos, origens antigas (...). 
De fato, o princípio da fraternidade permite supor um cidadão 
equivalente a outro, um cidadão capaz de assumir sua situação 
política em paridade com seu próximo, de tal modo que a polis 
se torne algo que supere qualquer compartimento de casta ou de 
classe. Sobre esse princípio, explícito ou não, foram construídos 
os Estados nacionais modernos, ao longo do século XIX.
A fraternidade exige, com certeza, uma forte articulação com os 
princípios da liberdade e da igualdade, sem os quais é impossível 
pensar na equivalência política dos habitantes de uma nação.

Ainda nesse sentido, Domingo Ighina18, ao contextualizar 
historicamente e geograficamente a fraternidade, teorizou sobre a 
situação colonial da América Latina, apresenta-a como alternativa à 
opressão. Assim, ponderou que:

A consciência dessa situação colonial leva Ingenieros a 
reivindicar liberdade política e justiça social, princípios que 
desaparecem em uma situação colonial. Nessa situação 
e nessa carência, Ingenieros percebe implicitamente a 
possibilidade da fraternidade, pois esta torna-se tarefa 
conjunta, projetiva, destinada a reverter a condição dos 
oprimidos. O princípio político da fraternidade surge, então, 
como requerimento contra a opressão, por articular o 
princípio da liberdade – que ele denomina liberdade política 
– e o da igualdade, expresso na justiça social. 

Assim, a sociedade, em qualquer de suas formas organizativas, 
somente se justifica se fundada no reconhecimento subjetivo do ser 
humano no outro, e não na certeza de si, de modo a excluir tudo aquilo 
que não seja ele mesmo19.

17 BAGGIO, Antonio Maria (Org). O Princípio Esquecido/2. São Paulo: Cidade 
Nova, 2009, p. 33-34.

18 BAGGIO, Antonio Maria (Org). O Princípio Esquecido/2. São Paulo: Cidade 
Nova, 2009, p. 38.

19 ANDRADE, Maria Inês Chaves de. A Fraternidade como Direito 
Fundamental entre o Ser e o Dever na Dialética de Opostos de Hegel. 
Coimbra: Almedina, 2010, p. 216.
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Tal acepção fundada no reconhecimento do outro como igual a 
si, de modo a permitir a conjugação da liberdade e da igualdade no 
campo social, somente pode ser concebida a partir da fraternidade. 
Nesse sentido, Antonio Maria Baggio20 pondera que:

Conhecemos, porém, se assim podemos dizer, em sentido 
kantiano, a forma: qualquer que seja a estrutura desejada para si 
por uma sociedade, tal estrutura deve ser fraternal; e a condição 
dos irmãos é viver em igualdade entre diferentes. Parece, 
portanto, que uma condição basilar de qualquer sociedade 
fraterna seja levar a liberdade e a igualdade a conviverem, uma 
vez que a fraternidade se revela como condição e princípio 
regulador de ambas.

Portanto, os direitos sociais têm sua conformação adstrita ao 
princípio da fraternidade, e à sua temática libertária e igualitária. 
Nesse sentido, ainda, Fabiana Okchstein Kelbert21 apresenta a 
fundamentação fraternal à concepção de um direito fundamental a um 
mínimo existencial:

Peter Krause salienta que é preciso registrar que a literatura 
pré-revolucionária derivava os direitos fundamentais sociais na 
França do princípio da “fraternidade”, pois se alguém que se 
alimenta por meio do próprio trabalho e esforço ficar impedido 
de trabalhar em razão de doença, idade ou acidente, então a 
comunidade precisa substituí-lo em seu socorro. Aponta, ainda, 
a inclusão de um direito fundamental ao mínimo existencial no 
projeto de constituição de Emmanuel Sieyés (1748-1836), que 
partia da ideia de um indivíduo que busca o bem-estar e utiliza 
todos os meios que estão a sua disposição, devendo receber 
apoio do Estado.

20 BAGGIO, Antonio Maria (Org). O Princípio Esquecido/2. São Paulo: Cidade 
Nova, 2009, p. 127.

21 KELBERT, Fabiana Okchstein. Reserva do Possível e a efetividade dos 
direitos sociais no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2011, p. 22-23
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Assim, o resgate dos direitos sociais, inseridos em uma dialética 
entre a subjetividade e alteridade, somente poderá ocorrer a partir de 
uma inserção axiológica, representada pela consideração do princípio 
da fraternidade. Tal circunstância é apontada por Giuseppe Tosi22, ao 
explicar que:

A tese central pare-me ser a seguinte: ao enfatizar a liberdade 
e a igualdade em detrimento da fraternidade, a Modernidade 
acentuou os aspectos individualistas e egoístas dos Direitos 
Humanos, esquecendo o caráter social, fraterno e solidário 
desses mesmos Direitos, que não são simplesmente do indivíduo 
e dos grupos ou classes, mas também do “outros”, do mais pobre, 
do mais desfavorecido. Se a liberdade remete ao indivíduo na 
sua singularidade, e a igualdade abre para uma dimensão social 
que, no entanto, permanece no âmbito da identidade de certo 
grupo ou classe social contra outros, a fraternidade remete à 
idéia de um “outro” que não sou e nem meu grupo social, mas o 
“diferente” diante do qual tenho deveres e responsabilidades, e 
não somente direitos a opor.

Ainda, por seu caráter axiológico, a fraternidade se imanta na 
justiça, no entanto, está acima dela, atuando em uma esfera particular, 
que nesse jaez, tem uma efetividade propedêutica que se insere na 
pretensão do progresso geral da moralidade.

Tal acepção é pontuada por Michael J. Sandel23, o qual, ao tratar 
do aspecto terapêutico da justiça, sobre a fraternidade pondera que:

Quando a fraternidade se desvanece, pode bem fazer-se mais 
justiça, mas poderá ser necessário muito mais para restabelecer 
o status quo moral. Para além disso, nada garante que a justiça e 
as virtudes rivais sejam perfeitamente comensuráveis. O colapso 
de certos vínculos pessoais e cívicos pode bem constituir um 
perda moral de tal magnitude que nem uma dose considerável 
de justiça a possa compensar. Será certo que uma ruptura no 
tecido dos entendimentos e dos compromissos implícitos de uma 
comunidade ficará devidamente restaurada a partir do momento 
em que cada um “cumpra o seu dever” daí em diante?

Portanto, é crível argumentar-se que a fraternidade apresente 
uma natureza jurídica. Pode ser situada internacionalmente, na 
Declaração dos Direitos do Homem de 1948. E, por sua vez, no plano 
interno, situa-se delimitada no texto constitucional, como categoria 
constitucional.

22 BAGGIO, Antonio Maria (Org). O Princípio Esquecido/2. São Paulo: Cidade 
Nova, 2009, p. 59.

23 SANDEL, Michael J. O Liberalismo e os Limites da Justiça. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbekian, 2005, p. 60.
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Desse modo, o princípio da fraternidade apresenta um conteúdo 
imperativo. Representa deveres sociais, juridicamente consagrados, 
de uma pessoa em relação a outra. Promove o resgate dos direitos 
sociais, possibilitando-lhes uma maior densificação, na medida em 
que lhes insere um caráter axiológico interpessoal; apontando uma 
dialética entre a subjetividade e alteridade, como requisito de sua 
existência.

2 DA NATUREZA JUSFUNDAMENTAL DOS DIREITOS 
SOCIAIS.

O problema da jusfundamentalidade dos direitos sociais evoca 
um dos mais acirrados debates que permeiam o Direito Constitucional, 
visto a essencialidade que representam à concretização do conceito 
de vida humana digna.

A conformação dos direitos sociais liga-se a uma temática 
de ação. O Estado não pode se limitar a assistir a estagnação dos 
mandamentos constitucionais, petrificados pela ausência de políticas 
tendentes ao bem-estar de seu povo.

Portanto, a inaugurar tais ponderações, evoca-se uma primeira 
abordagem, qual nos faz volver os olhos no sentido de que a noção 
de Direito somente se justifica ontologicamente como mecanismo 
provocador de transformações sociais. A demonstrar tal acepção, 
Nagibe de Melo Jorge Neto24 pontua que:

O Direito, já há algum tempo, não é mais visto como mero 
instrumento de pacificação de conflitos, assumiu definitivamente 
o lugar de instrumento de desenvolvimento econômico e social, 
instrumento de construção da sociedade com base nos valores 
idealizados e positivados na Constituição.

De mais a mais, acalentar direitos sociais viceja na exigência 
de um caminhar no sentido de guindá-los, esses direitos concebidos 
nas páginas dos diplomas constitucionais, à realidade social. Tal 
ponderação é apresentada por Virgílio Afonso da Silva25, o qual 
assevera que:

Se “proteger direitos sociais” implica uma exigência de ações 
estatais, a resposta à pergunta “o que faz parte do âmbito de 
proteção desses direitos? tem que, necessariamente, incluir 
ações. “Proteger direitos”, nesse âmbito, significa “realizar 
direitos”. Por isso, pode-se dizer que o “âmbito de proteção de 
um direito social é composto pelas ações estatais que fomentem 
a realização desse direito. 

24 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O Controle Jurisdicional das Políticas 
Públicas. 2ª tir. Salvador: Juspodium, 2009, p. 19.

25 SILVA, Virgílio Afonso. Direitos Fundamentais. 2ª ed, 2ª tir. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 77.
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Assim, com o surgimento do constitucionalismo democrático, no 
segundo Pós-Guerra, vem a lume a universalização do judicial review, 
bem como, a afirmação de leis fundamentais que passam a impor 
limites à regra da maioria.

De outra medida, a Constituição, a par de todas as argumentações 
que podem ser lançadas em supedâneo à sua força normativa, por ser 
uma lei dever ser cumprida, ante o seu caráter imperativo de norma 
jurídica. Tal derivação é apontada por J. J. Gomes Canotilho26, ao 
asseverar que:

A força normativa da constituição visa exprimir, muito 
simplesmente, que a constituição sendo uma lei como lei deve 
ser aplicada. Afasta-se a tese generalizante aceite nos fins do 
século XIX e nas primeiras décadas do século XX que atribuía 
à constituição um “valor declaratório”, “uma natureza de simples 
direcção política”, um carácter programático despido de força 
jurídica actual caracterizadora das verdadeiras leis.

A dramaticidade de tal discussão reflete questões que perpassam 
pela própria existência desses direitos, uma vez que, deslocando-se a 
sua ontologia a uma acepção política, a opção por sua implementação 
no seio social, fica a depender das ideologias de um governo em 
particular.

Por outro lado, ao se pontuar a natureza jurídica desses direitos, a 
questão fundamental que se apresenta, ainda quanto a sua existência, 
repousa em saber em qual medida se poderia obrigar judicialmente 
o Estado a fornecer o acesso a bens econômicos, sociais e culturais 
aos carentes. Tal temática é abordada por Jorge Reis Novais27, o qual 
pondera que:

O “problema” dos direitos sociais é, antes, como se verá 
em todo o desenvolvimento, uma questão competencial 
ou de separação de poderes: uma vez reconhecidos, mais 
ou menos controversamente, como verdadeiros direitos 
fundamentais, coloca-se a questão decisiva de saber a 
quem compete fixar o seu comando normativo definitivo, 
a quem cabe a última palavra sobre o seu sentido, o seu 
conteúdo e alcance.

26 CANOTILHO, José Joaquim. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 623.

27 NOVAIS, Jorge Reis. Direitos Sociais. Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 
33.
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Ainda, Jorge Reis Novais28 conclui que:

Enquanto problema jurídico-constitucional, tudo se resume 
em última análise, em saber se o juiz, designadamente o juiz 
constitucional, pode, com fundamento nas normas sobre direitos 
sociais, e em caso afirmativo, em que medida e com que 
alcance, impor aos Governo/maioria democrática a invalidação 
das respectivas decisões ou o cumprimento positivo de deveres, 
ainda que contra a vontade ou a opção política desses titulares 
do poder político

Assim, o âmbito de proteção desses direitos implica 
fundamentalmente na sua realização, que se concretiza por meio das 
ações Estatais.

Portanto, o foco de ação do Poder Judiciário deve volver-se à 
obrigatoriedade de atuação do Estado quanto a execução de políticas 
públicas.

Nesse sentido, tem-se, como mencionado, que a partir da evolução 
do Estado Liberal, veio a lume o Estado Social, marco inaugural dos 
direitos sociais. Quando o Estado assume a responsabilidade de 
efetivação desses direitos, caracterizados, nessa acepção, como 
fundamentais.

Assim, ao se defender a natureza dos direitos sociais como 
adstrita à concepção de direitos fundamentais, é necessário elucidar 
a significação desses direitos, para então apresentar razões que 
justifiquem a inclusão daqueles direitos nesse rol.

Quanto aos direitos fundamentais, portanto, pode-se ponderar, 
quanto à gênese dos mesmos; que suas principais fontes de inspiração 
originaram-se no pensamento cristão e na concepção dos direitos 
naturais.

Entretanto, como explica o professor José Afonso da Silva29, 
a evolução histórica dos direitos naturais se deu através das várias 
concepções doutrinárias, as quais moldaram a acepção desses 
direitos, tendo como mote as reivindicações e lutas sociais.

28 NOVAIS, Jorge Reis. Direitos Sociais. Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 
33.

29 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 3ª ed. 
São Paulo: Editora Saraiva, 1998, p. 172-173.
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Tal processo, ligado à gênese e evolução dos direitos 
fundamentais, é apontado por Lafayette Pozzoli e Otávio Augusto 
Custódio de Lima30, nos seguintes termos:

Identificados os valores pertinentes à dignidade da pessoa 
humana, inicia-se um processo – ainda que gradativo – de 
codificação de respectivos valores e direitos, cujo principal 
objetivo nada mais é do que fazer valer, de forma respeitosa, tais 
direitos inerentes a cada ser humano face à sociedade e suas 
instituições. Daí a importância de um elemento como o Estado, 
de pleno conhecimento contemporâneo.

Portanto, os direitos fundamentais do homem constituem-se em 
situações jurídicas, objetivas e subjetivas, definidas no direito positivo 
(Carta Constitucional), em prol da dignidade, igualdade e liberdade da 
pessoa humana, ligados, umbilicalmente, ao fenômeno estatal. 

De forma ainda mais clara, direitos fundamentais, nas palavras de 
José Afonso da Silva31: “são aquelas prerrogativas e instituições que o 
Direito Positivo concretiza em garantia de uma convivência digna, livre 
e igual de todas as pessoas”.

Portanto, direitos fundamentais possuem como característica 
essencial estarem consagrados no texto constitucional.

Tal situação se verifica em nossa constituição, quanto aos direitos 
sociais, esses previstos, de forma ampla, nos artigos 6º e 7º de seu 
texto. Nessa medida, portanto, os direitos sociais se caracterizam 
como fundamentais. 

De outra medida, a doutrina constitucional, majoritariamente, 
reconhece três níveis de direitos fundamentais. Assim, a partir 
da chamada teoria das gerações de direito, como explica George 
Marmelstein32; esses são nominados de direitos de primeira, segunda 
e terceira geração (dimensão). 

30 POZZOLI, Lafayette; LIMA, Otávio Augusto Custódio. Direito Previdenciário. 
São Paulo: Primeira Impressão Editora & Distribuidora Ltda, 2009, p. 16.

31 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 3ª ed. 
São Paulo: Editora Saraiva, 1998, p. 178.

32 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 3ª ed. São 
Paulo: Editora Atlas, 2011, p. 41.
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Abstendo-se de pronunciar-se a respeito dos chamados direitos 
de terceira geração, ante os escopos do presente trabalho, quando 
aos chamados direitos de primeira e segunda geração, pronuncia-se 
Celso de Mello, no MS nº 22.164/SP, nos seguintes termos:

(...) enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e 
políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, negativas 
ou formais – realçam o princípio da liberdade e os direitos de 
segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) – que 
se identificam com as liberdades positivas, reais e concretas – 
acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, 
que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos 
genericamente a todas as formações sociais, consagram o 
princípio da solidariedade e constituem um momento importante 
no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos 
direitos humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais 
indisponíveis, pela nota de um essencial inexauribilidade.

Portanto, os direitos de primeira geração correspondem 
aos direitos e garantias individuais e políticas clássicas, surgidos 
institucionalmente a partir da Magna Carta, de 1215, espraiando-se 
nos séculos posteriores, através de documentos históricos, como 
por exemplo, a Paz de Westfália, em 1648; o Habeas Corpus Act, de 
1679; o Bill of Rights, de 1688 e as Declarações Americana, de 1776 
e Francesa, de 1789.

Constituem-se em direitos de defesa frente ao Estado. São 
direitos que surgem frente da idéia de submissão do Estado a uma 
constituição. Portanto, tratam-se de direitos que representavam um 
ideologia de afastamento do Estado das relações individuais e sociais.

Considerando, nesses termos, tais ponderações, ao Estado 
caberia simplesmente ser o guardião das liberdades, permanecendo 
longe de qualquer interferência no relacionamento social.

Tais direitos são nominados de “liberdades públicas negativas” 
ou ainda, de “direitos negativos”, já que, como mencionado, exigem 
uma postura de abstenção do Estado.

A clarificar tais ponderações, manifesta-se Paulo Bonavides33, 
nos seguintes termos:

Os direitos da primeira geração são os direitos da liberdade, os 
primeiros a constarem do instrumento normativo constitucional, 
a saber, os direitos civis e políticos, que em grande parte 
correspondem, por um prisma histórico, àquela fase inaugural do 
constitucionalismo do Ocidente.

33 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 10ª ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 563.
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Se hoje esses direitos parecem já pacíficos na codificação 
política, em verdade se moveram em cada país constitucional 
num processo dinâmico e ascendente, entrecortado não raro de 
eventuais recuos, conforme a natureza do respectivo modelo de 
sociedade, mas permitindo visualizar a cada passo uma trajetória 
que parte com freqüência do mero reconhecimento formal para 
concretização parciais e progressivas, até ganhar a máxima 
amplitude nos quadros consensuais de efetivação democrática 
do poder. 

Quanto aos direitos de segunda geração, os mesmos representam 
uma etapa de evolução na proteção da dignidade da pessoa humana. 
Assim, uma vez conquistados os direitos de primeira geração, o 
homem passa a luta pelos direitos de segunda geração; redundando 
no surgimento do denominado Estado Social.

Sua inspiração remonta à Revolução Industrial européia, a 
partir do século XIX, por conta das péssimas condições de trabalho 
impostas aos operários. Entretanto, os direitos sociais somente são 
institucionalizados no início do século XX, com o fim da 1ª Guerra 
Mundial.

Tais direitos têm como essência a preocupação com as 
necessidades humanas. E nesse viés, buscam a satisfação das 
necessidades primordiais das pessoas, a fim de que se possam 
alcançar patamares mínimos de existência, desfraldando, em sua 
marcha, a bandeira da dignidade da pessoa humana, com intento de 
buscar uma significação maior à vida, que uma sucessão de misérias.

No presente contexto, portanto, ante o imperativo da dignidade 
da pessoa humana, ao Estado não é dado se abster. Ao revés, deverá 
agir, atuando no sentido de se buscar a superação das carências 
individuais e sociais, por princípio institucional. Tal paradigma é 
apontado por Gilmar Ferreira Mendes34, o qual explica que:

Vinculado à concepção de que ao Estado incumbe, além da 
não intervenção na esfera da liberdade pessoal dos indivíduos, 
garantida pelos direitos de defesa, a tarefa de colocar à disposição 
os meios materiais e implementar as condições fáticas que 
possibilitem efetivo exercício das liberdades fundamentais, os 
direitos fundamentais a prestações objetivam, em última análise, 
a garantia não apenas da liberdade-autonomia (liberdade perante 
o Estado), mas também da liberdade por intermédio do Estado, 
partindo da premissa de que o indivíduo, no que concerne à 
conquista e manutenção de sua liberdade, depende em muito de 
uma postura ativa dos poderes públicos.

34 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de 
Constitucionalidade. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 6.
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Por tal razão, os direitos de segunda geração são denominados 
direitos positivos. Possuem, também, a denominação de “direitos de 
crença”, na medida em que trazem, em seu bojo, a esperança de uma 
participação ativa do Estado.

Portanto, resta evidenciado que os direitos fundamentais 
representam um construto dogmático coeso e inseparável, de modo 
que uma geração de direitos não implica na superação da anterior.

Assim, a significação dos direitos de primeira geração somente 
poderá existir se levar em consideração, na sua aplicação, a 
essencialidade determinante do caráter existencial da pessoa humana, 
signo dos direitos de segunda dimensão. 

A partir de tal construção dogmática, concluiu-se, portanto, pelo 
caráter fundamental que emerge dos direitos sociais, visto que se 
agregam ao plexo de direitos naturais do ser humano, viabilizando 
uma existência digna.

Assim, o caráter jusfundamental dos direitos sociais é admissível 
e se fundamenta tanto doutrinariamente, adstritos ao rol de direitos 
naturais do ser humano, como positivamente, constando do texto 
escrito da Constituição Brasileira.
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3 CONCLUSÃO

Os direitos sociais apresentam um caráter jusfundamental. Por 
sua conformação existencial, apresentam-se muito próximos a uma 
ontologia que dá significação à dignidade da pessoa humana.

Tal conclusão, por si só, representa um comprometimento com a 
sua existência; plasmado no âmbito de proteção desses direitos, o que 
representa, em última análise, a realização desses direitos por parte 
do Estado.

Assim, a realização das políticas públicas viabilizadoras da 
concreção desses direitos deriva dos compromissos constitucionalmente 
assumidos pelo Estado. A omissão do Estado no cumprimento de 
seu desiderato, não pode ser justificada pela ausência de orçamento, 
sem se valer do princípio da proporcionalidade. Portanto, o conceito 
de reserva do possível, por si só, não é razão crível a justificar a 
inoperabilidade Estatal em garantir um piso existencial mínimo.

A fraternidade, por seu turno, numa perspectiva jurídica, vem 
contribuir para a efetivação dos direitos fundamentais e a promoção da 
dignidade humana, na medida em que abre novos horizontes para a 
satisfação das demandas sociais, propugnando pelo comprometimento, 
de todos, ao cumprimento de tal desiderato.

Assim, a fraternidade e o direito não são auto excludentes. Ao revés, 
a fraternidade, enquanto valor, vem sendo proclamada nos diplomas 
constitucionais modernos, figurando como elemento teleológico para 
o qual derivam outras categorias historicamente consagradas, como 
a igualdade e a liberdade. E nesse sentido, a fraternidade apresenta, 
como eixo essencial, o reconhecimento da igualdade entre todos os 
seres humanos, consistente em uma igualdade de dignidade.

E mais, a fraternidade, em sua axiologia, pretendendo um 
progresso moral incondicional, configura uma virtude, que transcende o 
bem da justiça. E nesse sentido, preconiza a dignidade, uma perspectiva 
dinâmica e não estática. Noção, a partir da qual se pode observar a 
individualismo se realizando por consideração ao coletivismo, em um 
contexto relacional, no qual o homem se reconhece no outro.
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O DIREITO SOCIAL À MORADIA NA CONSTITUIÇÃO 
BRASILEIRA DE 1988: Uma análise à luz da teoria estrutural dos 
direitos fundamentais de Robert Alexy.

1. Introdução

Muito embora houvesse menção na legislação infraconstitucional 
pátria, em tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil 
é signatário (como, por exemplo, o Pacto Internacional dos Direitos 
Sociais, Econômicos e Culturais de 1966) e, de maneira incidental, 
na própria Constituição de 1988, o direito à moradia somente foi 
positivado, no Texto Maior, na condição de direito fundamental social, 
por ocasião da Emenda Constitucional nº 26, de 14 de fevereiro de 
2000, que o inclui dentre o rol de direitos sociais previstos pelo artigo 
6º, da Constituição de 1988.1

A despeito da pertinente ressalva de Ingo Wolfgang Sarlet2 no 
sentido de que seria possível “reconhecer um direito fundamental à 
moradia como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana 
(art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), pelo fato de este reclamar, 
na sua dimensão positiva, a satisfação das necessidades existenciais 
básicas para uma vida com dignidade”, a positivação constitucional 
do direito à moradia como direito fundamental social é importante 
porque, a um, o diferencia dos direitos sociais atribuídos por meio de 
interpretação e, a dois, evita o prolongamento da polêmica discussão 
– que teve especial relevo na Alemanha – se os direitos sociais são 
garantidos pela Constituição e, em caso afirmativo, quais seriam eles.3

O DIREITO SOCIAL À MORADIA NA 
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988: 
Uma análise à luz da teoria estrutural dos 
direitos fundamentais de Robert Alexy

Marcelo Doval Mendes
Mestrando em Direito pela USP

1 Posteriormente, com a edição da Emenda Constitucional nº 64, de 4 de 
fevereiro de 2010, foi incluído, ainda, no rol de direitos sociais, o direito à 
alimentação, com o que a redação atual do dispositivo é a seguinte: “Art. 
6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

2 O direito fundamental à moradia aos vinte anos da Constituição Federal de 
1988: notas a respeito da evolução em matéria jurisprudencial, com destaque 
para a atuação do Supremo Tribunal Federal, in Revista Brasileira de 
Estudos Constitucionais – RBEC, ano 2, nº 8, outubro/dezembro de 2008, 
pp. 55-92.

3 Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais (trad. de Virgílio Afonso da 
Silva), Malheiros, 2008, pp. 499-500.
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No entanto, justamente em decorrência dessa positivação, 
outras questões igualmente importantes e intrincadas surgem, entre 
as quais merece relevo, para o presente estudo, aquela relacionada 
à efetivação4 de um direito social expressamente insculpido na 
Constituição e que demanda uma prestação positiva do Estado.

A concretização dos direitos sociais constitucionalizados está 
diretamente relacionada à discussão sobre a eficácia das normas 
constitucionais de direitos fundamentais, bem como sobre sua 
justiciabilidade, aspectos de extrema relevância e amplamente tratados 
na doutrina nacional e estrangeira. 

Todavia, sem olvidar destes fundamentais aspectos, o objetivo 
principal do presente estudo é um passo anterior: analisar um dos 
direitos sociais positivados na Constituição brasileira de 1988 – o direito 
à moradia – sob o enfoque da teoria dos direitos fundamentais de 
Robert Alexy, tentando, especificamente, verificar seu enquadramento 
dentre as oito normas de estrutura de direitos fundamentais sociais e 
fazendo o cotejo com os conceitos de mínimo existencial e reserva do 
possível.

2. Os direitos sociais

2.1. Brevíssimo histórico

 Como observa Manoel Gonçalves Ferreira Filho5, “desde a 
Revolução de 1789, o regime constitucional é associado à garantia dos 
direitos fundamentais”, com o claro objetivo de limitar a interferência 
do Estado sobre os indivíduos em si considerados. 

4 Cabe aqui a definição de efetividade de Luís Roberto Barroso, festejada por 
José Afonso da Silva: “Efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o 
desempenho concreto de sua função social. Ela representa a materialização, 
no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão 
íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade 
social.” BARROSO, Luís Roberto, O direito constitucional e a efetividade 
de suas normas: limites e possibilidades da Constituição brasileira, 2ª 
ed., Rio de Janeiro, Renovar, 1993, p. 79.

5 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional, 30ª 
ed., São Paulo, Saraiva, 2003. P. 284.
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Nesse sentido, bem pontua Anna Candida da Cunha Ferraz6:

“Nos primeiros modelos constitucionais sob o enfoque das 
doutrinas liberais do Século XVIII, os direitos positivados levavam o 
rótulo de direitos individuais ou direitos de liberdades stricto sensu, 
consideradas como ‘poderes de autodeterminação, reconhecidos 
e organizados pelo direito positivo, que tende a lhes conferir 
proteção reforçada’. Direitos vistos como naturais, anteriores 
à organização estatal, próprios do homem enquanto homem, 
oponíveis à vontade do Estado, inalienáveis, imprescritíveis; 
exigiam do Estado o reconhecimento e a abstenção de qualquer 
interferência na esfera pessoal de cada indivíduo. Consistiam 
nos chamados direitos ou liberdades ‘negativas’ ou poder de 
fazer que encontravam limites na liberdade de outrem, limites a 
serem postos exclusivamente pela lei.”

Ocorre que, com a superação da “conotação ideológica 
originária”7, com o desenvolvimento da sociedade industrial e com a 
“deterioração do quadro social”8, o conceito individualista deixa de ser 
suficiente e os direitos individuais passam a conviver com os direitos 
econômicos, sociais e culturais – genericamente todos englobados 
sob a denominação “direitos sociais” –, com relação aos quais não 
basta o reconhecimento e a abstenção por parte do Estado, mas, sim, 
uma prestação positiva dele para concretizá-los. 

Portanto, podendo-se tomar como marco temporal a Primeira 
Guerra Mundial e as Constituições Mexicanas (1917) e de Weimar 
(1919), ao lado das liberdades públicas9 – e, de certa forma, para 
instrumentalizá-las –, surgem os direitos sociais, tornando necessária 

6 Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na Constituição de 1988, 
in Direitos humanos fundamentais: positivação e concretização (orgs. 
Eduardo C. B. Bittar e Anna Candida da Cunha Ferraz), Osasco, Edifieo, 
2006, pp. 118-119.

7 Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na Constituição de 1988, 
in Direitos humanos fundamentais: positivação e concretização (orgs. 
Eduardo C. B. Bittar e Anna Candida da Cunha Ferraz), Osasco, Edifieo, 
2006,. 119.

8 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, Direitos humanos fundamentais, 
12ª ed., São Paulo, Saraiva, 2010, p.59.

9 Consoante ressalta Anna Candida da Cunha Ferraz, no “último quartel do 
Século XX, tende a desaparecer na normação positiva de direitos referências 
ao rótulo direitos individuais ou liberdades públicas que dão lugar à 
utilização ad expressão ‘direitos fundamentais’, inseridas nas declarações 
contemporâneas com o significado de direitos da pessoa humana positivados 
numa Constituição” . Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na 
Constituição de 1988, in Direitos humanos fundamentais: positivação e 
concretização (orgs. Eduardo C. B. Bittar e Anna Candida da Cunha Ferraz), 
Osasco, Edifieo, 2006,. p.119).
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“a criação de mecanismos e tomada de medidas efetivas para 
disponibilizar o exercício de direito a todos os seres humanos”10, tema 
que ainda está no centro do debate do direito constitucional e dos 
direitos fundamentais nos dias atuais.

2.2. Alguns conceitos

De acordo com José Afonso da Silva11:

“os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais 
do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado 
direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, 
que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, 
direitos que tendem a realizar a igualização de situações 
sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito 
de igualdade. Valem como pressuposto do gozo dos direitos 
individuais na medida em que criam condições materiais mais 
propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, 
proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo 
da liberdade.”

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, por sua vez, classifica os 
direitos sociais como direitos subjetivos, assim como as liberdades 
públicas, com a diferença básica de que não são meros poderes de 
agir, mas sim poderes de exigir.12

J. J. Gomes Canotilho, analisando a Constituição portuguesa, 
observa que os direitos sociais apelam para uma democracia 
econômica e social e podem ser compreendidos em três sentidos: 
(i) direitos de todos, (ii) com tratamento preferencial para os menos 
favorecidos que, em virtude de determinadas condições, não podem 
desfrutar desses direitos e (iii) tendência à igualdade dos cidadãos.13

10 Anna Candida da Cunha Ferraz, Aspectos da positivação dos direitos 
fundamentais na Constituição de 1988, in Direitos humanos fundamentais: 
positivação e concretização (orgs. Eduardo C. B. Bittar e Anna Candida da 
Cunha Ferraz), Osasco, Edifieo, 2006, p. 119.

11 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo, 25ª ed., São 
Paulo, Malheiros, 2005, pp. 286-287.

12 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, Direitos humanos fundamentais, 
12ª ed., São Paulo, Saraiva, 2010,  pp. 67-68. O próprio autor ressalva que 
“[h]á, sem dúvida, direitos sociais que são antes poderes de agir”, como, por 
exemplo, o direito ao lazer. (Idem, p. 68)

      sociales fundamentales son derechos fundamentales, es decir, derechos 
subjetivos com um alto grado de importância”).

13 CANOTILHO, J, J, Gomes, Direito constitucional e teoria da Constituição, 
7ª ed., Coimbra, Almedina, 2003, p. 348.
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Para Rodolfo Arango, “os direitos sociais fundamentais são 
direitos fundamentais, isto é, direitos subjetivos com um alto grau de 
importância”14, distinguindo-se de outros direitos fundamentais por sua 
característica de direitos gerais positivos a ações fáticas do Estado.15

Por fim, Robert Alexy define os direitos sociais – que denomina 
direitos fundamentais sociais – como direitos a prestações em sentido 
estrito, os quais “são direitos do indivíduo, em face do Estado, a algo 
que o indivíduo, se dispusesse de meios financeiros suficientes e se 
houvesse uma oferta suficiente no mercado, poderia também obter de 
particulares”.16

Como se vê, entre eminentes autores brasileiros e estrangeiros, 
não há diferenças fundamentais quanto ao conceito de direito social. 
Em verdade, pode-se até identificar certa complementaridade, à 
medida que, partindo de um mesmo núcleo central (direitos subjetivos 
a prestações positivas e específicas do Estado), dão relevância a um 
ou outro aspecto decorrente.

Diante disto e considerando que o objetivo do presente estudo é o 
enquadramento de um direito social previsto na Constituição brasileira 
de 1988 – o direito à moradia – na teoria de Robert Alexy, doravante 
o conceito de direitos sociais (ou direitos fundamentais sociais) será 
aquele apresentado pelo próprio Alexy e acima referido.

3. Algumas considerações sobre eficácia das normas 
constitucionais

Primeiramente, cumpre fazer um breve introito terminológico no 
que tange à correspondência ou a distinção entre os termos eficácia 
e aplicabilidade. 

14 ARANGO, Rodolfo. Derechos sociales fundamentales como derechos 
subjetivos, Bogotá, Legis, 2005, p. 37 (tradução livre do original: “lós derechos 
sociales fundamentales son derechos fundamentales, es decir, derechos 
subjetivos com um alto grado de importância”)

15 ARANGO, Rodolfo. Derechos sociales fundamentales como derechos 
subjetivos, Bogotá, Legis, 2005, p. 37 (tradução livre do original: “lós derechos 

16 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. (Trad. Virgílio Afonso da 
Silva). São Paulo: Malheiros, 2008, p.. 499.
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José Afonso da Silva explica que as normas jurídicas são criadas 
para reger as relações humanas, ou seja, para serem aplicadas, donde 
conclui que “[a]plicabilidade exprime uma possibilidade de aplicação”17, 
consistindo na atuação concreta da norma18. Prosseguindo, para 
explicar o conceito de eficácia, o autor conclui que:

“Uma norma só é aplicável na medida em que é eficaz. Por 
conseguinte, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais 
constituem fenômenos conexos, aspectos talvez do mesmo 
fenômeno, encarados por prismas diferentes: aquela como 
potencialidade; esta como realizabilidade, praticidade.

Se a norma não dispõe de todos os requisitos para sua 
aplicação aos casos concretos, falta-lhe eficácia, não dispõe de 
aplicabilidade.”19

Com a mesma ideia de correspondência entre aplicabilidade e 
eficácia, Wilson Steinmetz sustenta que, “a rigor, a aplicabilidade é um 
dos significados possíveis de vocábulo eficácia”20.

Contudo, considerando que o presente estudo versa sobre os 
direitos fundamentais sociais, o socorro é buscado em Virgílio Afonso 
da Silva, que distingue a eficácia e a aplicabilidade das normas de 
direitos fundamentais. Nesse sentido, observa o autor que nem toda 
norma juridicamente apta a produzir efeitos (eficácia jurídica) é de fato 
aplicável (aplicabilidade)21. Ou seja, Virgílio Afonso da Silva22 distingue 
eficácia de aplicabilidade na relação entre fato e norma:

“Por isso, decidir sobre aplicabilidade é decidir sobre uma conexão 
entre fatos e normas. Aplicabilidade, portanto, é um conceito que 
envolve uma dimensão fática que não está presente no conceito 
de eficácia – capacidade de produzir efeitos –, mas, também, 
cujo suporte fático se conecta com os fatos de um determinado 
caso concreto.”

17 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais, 7ª ed. 
São Paulo, Malheiros, 2007, p. 51.

18 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais, 7ª ed. 
São Paulo, Malheiros, 2007,51.

19 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais, 7ª ed. 
São Paulo, Malheiros, 2007, p. 60.

20 STEINMETZ,  Wilson. A vinculação dos particulares a direitos 
fundamentais, São Paulo, Malheiros, 2004, p. 45, apud SILVA,  Virgílio 
Afonso da, A constitucionalização do Direito: Os direitos fundamentais 
nas relações entre particulares, São Paulo, Malheiros, 2005, p. 55.

21 SILVA,  Virgílio Afonso da, A constitucionalização do Direito: Os direitos 
fundamentais nas relações entre particulares, São Paulo, Malheiros, 2005, 
pp. 55-56.

22 SILVA,  Virgílio Afonso da, A constitucionalização do Direito: Os direitos 
fundamentais nas relações entre particulares, São Paulo, Malheiros, 2005, 
p. 56.
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Feita esta digressão, observa-se que, no Brasil, merece destaque 
a teoria de José Afonso da Silva sobre a “aplicabilidade das normas 
constitucionais”, de acordo com a qual as normas constitucionais 
podem ser classificadas como de eficácia plena, eficácia contida e 
eficácia limitada ou reduzida.23

Assim, na classificação tríplice de José Afonso da Silva, 
sucintamente, as normas constitucionais de eficácia plena são aquelas 
que “desde a entrada em vigor da constituição, produzem todos os 
seus efeitos essenciais (ou têm a possibilidade de produzi-los)”24, 
porque dotadas de normatividade suficiente.

As normas constitucionais de eficácia contida também “incidem 
imediatamente e produzem (ou podem produzir) todos os efeitos 
queridos, mas preveem meios ou conceitos que permitem manter sua 
eficácia contida em certos limites, dadas certas circunstâncias.”25

Finalmente, as normas constitucionais de eficácia limitada ou 
reduzida “não produzem, com a simples entrada em vigor, todos os 
seus efeitos essenciais, porque o legislador constituinte, por qualquer 
motivo, não estabeleceu, sobre a matéria, uma normatividade 
suficiente, deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou a outro 
órgão do Estado.”26

Com relação às normas constitucionais de eficácia limitada, 
merecem especial atenção, aqui, as normas constitucionais 
programáticas. Assim é que, sendo as Constituições contemporâneas 
“documentos jurídicos de compromisso entre o liberalismo capitalista 
e o intervencionismo”27, que trazem em seu bojo direitos econômicos 

23 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais, 7ª ed. 
São Paulo, Malheiros, 2007, p. 82

24 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais, 7ª ed. 
São Paulo, Malheiros, 2007, p. 82. 

25 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais, 7ª ed. 
São Paulo, Malheiros, 2007, p. 82.

26 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais, 7ª ed. 
São Paulo, Malheiros, 2007, pp. 82-83.

27 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais, 7ª ed. 
São Paulo, Malheiros, 2007, p. 135.
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e sociais, surge o conceito de Constituição dirigente28, como a 
Constituição brasileiras de 1988, que “define fins e programas de ação 
futura no sentido de uma orientação social democrática”29. Com isso, no 
esteio de minudenciar os rumos a serem seguidos pelo Estado, muitas 
normas apresentam enunciado aberto e impreciso que, demandado o 
posterior desenvolvimento pelo legislador ordinário, possuem eficácia 
limitada. Essas normas são chamadas programáticas e, na definição 
de José Afonso da Silva30 são

“aquelas normas constitucionais através das quais o constituinte, 
em vez de regular, direta e imediatamente, determinados 
interesses, limitou-se a traçar-lhes os princípios para serem 
cumpridos pelos seus órgãos (legislativos, executivos, 
jurisdicionais e administrativos), como programas das respectivas 
atividades, visando à realização dos fins sociais do Estado.”

Considerando o contexto da Constituição brasileira de 1988, 
as normas programáticas “traduzem os elementos sócio-ideológicos 
da constituição, onde se acham os direitos sociais, tomada, aqui, a 
expressão direitos sociais num sentido abrangente também dos 
econômicos e culturais”31, donde se pode concluir que as normas 
constitucionais que consagram os direitos sociais na Constituição 
brasileira de 1988 são de eficácia limitada.

Recordando-se o exposto no tópico anterior, de acordo com 
a doutrina clássica, as liberdades públicas e os direitos políticos 
exigem abstenções do Estado com o objetivo de garantir a esfera de 
autonomia do homem, ao passo que os direitos sociais demandam 
prestações positivas do Estado. Partindo desta ideia básica e 
tendo em consideração as distinções quanto à eficácia das normas 
constitucionais, costuma-se dizer que as normas relativas às liberdades 
públicas e aos direitos políticos seriam normas de eficácia plena, já que 
não dependem de regulamentação e intervenção estatal para produzir 
seus efeitos, enquanto as normas relativas aos direitos sociais seriam 
normas de eficácia limitada, já que, sem atuação estatal, não teriam 
eficácia produzida por completo.32

28 De acordo com J. J. Gomes Canotilho, por meio deste modelo, a Constituição 
não estaria reduzida “a um simples instrumento de governo, ou seja, um 
texto constitucional limitado à individualização dos órgãos e à definição de 
competências e procedimento de acção dos poderes públicos.” “A Constituição 
comandaria a acção do Estado e imporia aos órgãos competentes a realização 
das metas programáticas nela estabelecidas.” CANOTILHO, J. J. Gomes 
Direito Constitucional.e Teoria da Constituição.7a. ed. Coimbra: Almedina, 
2003, p. 217.

29 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais, 7ª ed. 
São Paulo, Malheiros, 2007, pp. 136-137.

30 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais, 7ª ed. 
São Paulo, Malheiros, 2007, p. 138.

31 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais, 7ª ed. 
São Paulo, Malheiros, 2007, p. 139.

32 SILVA, Virgílio Afonso da.  Direitos fundamentais: conteúdo essencial, 
restrições e eficácia, 2ª ed., São Paulo, Malheiros, 2010, p. 231.
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33 SILVA,  Virgilio Afonso da.  O Judiciário e as políticas públicas: entre 
transformação social e obstáculo à realização dos direitos sociais, in Direitos 
Sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie  
(coords. Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento), Rio de Janeiro, 
Lumen Iuris, 2008,  p. 591.

34 SILVA, Virgílio Afonso da.  Direitos fundamentais: conteúdo essencial, 
restrições e eficácia, 2ª ed., São Paulo, Malheiros, 2010., p. 231.

35 SILVA, Virgílio Afonso da.  Direitos fundamentais: conteúdo essencial, 
restrições e eficácia, 2ª ed., São Paulo, Malheiros, 2010, p. 231.

36 A título de exemplo para comprovar a tese proposta, Virgílio Afonso da Silva 
apresenta duas contraposições, uma entre dois direitos específicos (o direito 
ao sufrágio e o direito à saúde) e outra entre duas categorias de direitos 
(liberdades públicas e direitas sociais). Com relação ao primeiro exemplo, 
anota o autor que “a diferença entre os dois casos é fática e temporal: porque 
já existem tribunais eleitorais, seções, juntas etc., parece que a norma é de 
eficácia plena, que basta a si mesma; como não existem hospitais, médicos 
e medicamentos suficientes, acha-se o contrário. Em ambos os casos, no 
entanto, a atuação estatal é necessária e imprescindível. Não existe, nesse 
sentido, nem mesmo a partir de uma perspectiva dita ‘estritamente jurídica’, 
norma de eficácia plena. A única diferença é que em um caso as condições 
fáticas para sua produção de efeitos já existem. No outro, não (e não há 
recursos disponíveis). Mas, como já se salientou acima – e será visto com 
mais detalhes adiante –, as condições fáticas não são algo externo ao direito 
e devem, por isso, ser consideradas também na análise constitucional que 
alguns autores denominam de estritamente jurídica.” (Direitos fundamentais..., 
p. 234). Ampliando a ideia, partindo para a contraposição entre liberdades 
públicas e direitos sociais, Virgílio Afonso da Silva pontua que: “[a] criação 
de condições para a produção de efeitos das liberdades públicas – via 
regulamentação, criação e manutenção de organização e procedimentos – 
equivaleria, no âmbito, por exemplo, do direito à educação, à construção de 
escolas, contratação e treinamento de professores e auxílio aos estudantes 

Virgílio Afonso da Silva, no entanto, observa que “a realização 
e a proteção de direitos sempre custam dinheiro, seja no caso dos 
direitos sociais seja no caso dos direitos civis e políticos”33. Ou seja, as 
liberdades públicas e os direitos políticos também exigem ação onerosa 
do Estado. Portanto, partindo do ponto de vista de que a limitação das 
normas de direitos fundamentais (sejam liberdades públicas, sejam 
direitos sociais) “depende muito mais de opções político-ideológicas 
que não têm necessária relação com o texto constitucional”34, conclui-
se que toda norma tem eficácia limitada35.36

Vê-se, pois, que, seja na doutrina clássica, encampada por José 
Afonso da Silva, seja na vertente teórica desenvolvida por Virgílio 
Afonso da Silva, os direitos sociais são normas de eficácia limitada.
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4. Aspectos pertinentes da teoria de Robert Alexy para o 
presente estudo

4.1. Distinção entre regra e princípio

Conforme observam Robert Alexy37 e Virgílio Afonso da Silva38, 
vários e distintos, metodologicamente, são os critérios de distinção 
de regras e princípios. No entanto, como ressalva Virgílio Afonso da 
Silva39:

“não há que se falar em classificação mais ou menos adequada, 
ou, o que é pior, em classificação mais ou menos moderna. 
Classificações ou são coerentes e metodologicamente sólidas, 
ou são contraditórias – quando, por exemplo, são misturados 
diversos critérios distintivos – e, por isso, pouco ou nada úteis.”

Alexy elenca alguns destes critérios distintivos (a generalidade – o 
mais utilizado e de acordo com o qual “princípios são normas com grau 
de generalidade relativamente alto, enquanto o grau de generalidade 
das regras é relativamente baixo”40 –; a determinabilidade dos casos 
de aplicação; a forma de surgimento; o caráter explícito do conteúdo 
axiológico; a referência à ideia de direito ou a uma lei jurídica suprema; 
a importância para a ordem jurídica; “o fato de serem razões para 
regras ou serem eles mesmo regras”41; “o fato de serem normas de 
argumentação ou normas de comportamento”42 com base nos quais 
reúne e identifica “três teses inteiramente diversas acerca da distinção 
entre regras e princípios”43.

carentes na compra de material escolar; ou, no âmbito do direito à moradia, à 
construção de casas e abertura de linhas populares de financiamento etc. A 
diferença central entre eles é: enquanto as condições – institucionais, legais, 
materiais etc. – de produção de efeitos dos direitos individuais, em geral, já 
existem, as condições – institucionais, legais, materiais etc. – para a produção 
de efeitos dos direitos sociais e de outras normas de chamada eficácia limitada 
ainda não existem. Aqui, como se vê mais uma vez, a eficácia aproxima-se – e 
muito – da efetividade.” (Direitos fundamentais..., pp. 237-238).

37 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008., pp. 85-87

38 SILVA, Virgílio Afonso da.  Direitos fundamentais: conteúdo essencial, 
restrições e eficácia, 2ª ed., São Paulo, Malheiros, 2010,  pp. 43-45 e A 
constitucionalização..., pp. 30-32.

39 Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção, in Revista 
Latino-Americana de Estudos Constitucionais, nº 1, 2003, p.614.

40 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008., p. 87.

41 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008,  p. 89.

42 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 89..

43 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 89
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A primeira destas teses acredita que não há possibilidade de 
distinção entre princípios e regras, justamente em decorrência da 
diversidade existente. A segunda sustenta que é possível uma distinção, 
mas que a diferença entre regras e princípios é apenas de grau. Por 
fim, a terceira tese prega também a possibilidade de distinção, mas 
não em uma diferença de grau, mas, sim, uma diferença qualitativa.44

No critério distintivo de Alexy, regras e princípios estão dentro 
do conceito de norma, “porque ambos dizem o que dever ser. Ambos 
podem ser formulados por meio das expressões deônticas básicas do 
dever, da permissão e da proibição”45. Portanto, “toda norma é ou uma 
regra ou um princípio”46. A diferença, pois, entre estas duas espécies de 
normas, está em sua estrutura. Assim, para Alexy, “[o] ponto decisivo 
na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que 
ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das 
possibilidades jurídicas e fáticas existentes”47. 

Diante deste ideário, Alexy48 define princípios e regras:

“Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, 
que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus 
variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação 
não depende somente das possibilidades fáticas, mas também 
das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas 
é determinado pelos princípios e regras colidentes.

Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não 
satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente 
aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, 
portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e 
juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras 
e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de 
grau.”

44 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. pp. 89-90. Virgílio Afonso da 
Silva, sistematizando esta conclusão de Robert Alexy, anota que as três 
grandes categorias de distinção entre regras e princípios são: “(a) teorias que 
propõem uma distinção forte; (b) teorias que propõem uma distinção débil; (c) 
teorias que rejeitam a possibilidade de distinção.” (A constitucionalização..., 
pp. 30-31).

45 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008., p. 87.

46 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 91.

47 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: ALEXY, Robert. São Paulo: Malheiros, 2008.,. p. 
90.

48 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. pp. 90-91.
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Conforme observa Alexy, “a diferença entre regras e princípios 
mostra-se com maior clareza nos casos de colisões entre princípios e 
de conflitos entre regras”49, à medida que, enquanto os conflitos entre 
regras se resolvem no plano da validade (declaração de validade 
de uma e invalidade de outra ou estabelecimento de uma cláusula 
de exceção), as colisões entre princípios são resolvidas mediante 
a definição de uma relação de precedência apenas para o caso 
concreto específico, por meio de um sopesamento entre os princípios 
colidentes.50

4.2. Direitos a prestação em sentido estrito (direitos 
fundamentais sociais)

Em sua teoria dos direitos fundamentais, Alexy compreende o 
conceito de direito a prestações positivas de forma ampla, uma vez 
que “todo direito a uma ação positiva, ou seja, a uma ação do Estado, 
é um direito a uma prestação”.

Entretanto, os direitos a prestação em sentido amplo são divididos 
em: (i) direitos a proteção, (ii) direitos a organização e procedimento 
e (iii) direitos a prestações em sentido estrito.51 Neste estudo, com 
o objetivo de enquadrar o direito à moradia previsto na Constituição 
brasileira de 1988 em uma das estruturas de direitos fundamentais 
sociais de Alexy, interessa, especificamente, a análise dos direitos a 
prestação em sentido estrito.

Assim, de acordo com Alexy, os direitos a prestação em sentido 
estrito “são direitos do indivíduo, em face do Estado, a algo que o 
indivíduo, se dispusesse de meios financeiros e suficientes e se 
houvesse uma oferta suficiente no mercado, poderia também obter de 
particulares”52. Como observa o próprio Alexy, os direitos fundamentais 
sociais – dentre os quais se inclui o direito à moradia –, embora, em 
alguma medida, contenham outras faces dos direitos a prestação em 
sentido amplo, são, primariamente, direitos a prestação em sentido 
estrito.53

49 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 91.

50 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, pp. 92-94.

51 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 444.

52 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 499.

53 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, 499
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No contexto da Constituição alemã, Alexy diferencia os direitos 
a prestações em sentido estrito previsto de forma expressa no texto 
constitucional daqueles outros não positivados, mas atribuídos 
por meio de interpretação, inclusive anotando que costuma haver 
denominações distintas para uns e outros, porém ressalva que quanto 
ao conteúdo, à estrutura e aos problemas, ambas as categorias se 
assemelham.54 Para o estudo, que tem por foco o direito à moradia, 
que está previsto na Constituição brasileira de 1988, também não 
importa a distinção entre uma e outra categoria.

Neste panorama, cumpre expor a teoria de Alexy sobre as 
estruturas das normas de direitos fundamentais sociais. Assim, as 
normas de direitos fundamentais sociais podem ser diferenciadas com 
base em três critérios, de forma escalonada. Pelo primeiro deles, as 
normas podem garantir direitos subjetivos ou apenas obrigar o Estado 
de forma objetiva. Pelo segundo, as normas podem ser vinculantes 
(com relação às quais é possível uma análise da violação por meio 
do controle jurisdicional de constitucionalidade) ou não-vinculantes 
(aquelas que enunciam conteúdos programáticos).55 Por fim, pelo 
terceiro, as normas podem fundamentar direitos e deveres definitivos 
(regras) ou prima facie (princípios). Ao combinar de maneira escalonada 
estes critérios, Alexy encontra oito normas de estrutura possíveis para 
os direitos fundamentais sociais que apresenta no seguinte quadro56 
ora reproduzido, à luz da qual entende devem ser compreendidas as 
diversas teses teórico-normativas no âmbito dos direitos fundamentais 
sociais57:

Vinculante Não - Vinculante

Subjetivo Objetivo Subjetivo Objetivo

def. p.f. def. p.f. def. p.f. def. p.f.

1 2 3 4 5 6 7 8

Conforme explica Alexy, “[a] proteção mais intensa é garantida 
pelas normas vinculantes que outorgam direitos subjetivos definitivos 
a prestações (1); a proteção mais fraca, pelas normas não-vinculantes 
que fundamentam apenas um dever estatal objetivo prima facie à 
realização das prestações (8).”58

54 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, pp. 499-500. 

55 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, pp. 500-501.

56 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008,  p. 501.

57 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 501.

58 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 501.
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A classificação dos direitos fundamentais sociais dentro desta 
teoria estrutural deve ter o cuidado de observar, ainda, um aspecto 
substancial. Neste tocante, Alexy aponta como especialmente 
importante a diferença entre um conteúdo minimalista e maximalista.59

Por fim, é importante anotar que, em sua tentativa de consolidar 
um modelo de direitos fundamentais sociais, Alexy parte do que 
chama “ideia-guia formal”, segundo a qual “a todos são conferidas 
posições no âmbito dos direitos a prestações, na forma de direitos 
fundamentais sociais, que, do ponto de vista do direito constitucional, 
são tão importantes que a decisão sobre garanti-las ou não garanti-
las não pode ser simplesmente deixada para a maioria parlamentar 
simples”60.

Pois bem. Colocados estes aspectos da teoria dos direitos 
fundamentais sociais desenvolvida por Alexy, passa-se à análise do 
direito à moradia na Constituição brasileira de 1988 e à tentativa de 
seu enquadramento à teoria estrutural de Alexy.

5. Direito à moradia na Constituição brasileira de 1988

5.1. Algumas considerações quanto ao conteúdo do direito 
à moradia

José Reinaldo de Lima Lopes anota que o direito de moradia “inclui 
o de ocupar um lugar no espaço e direito às condições que tornam este 
espaço um local de moradia. Morar é um existencial humano. O homem 
não apenas ocupa o lugar, ele mora, ele cria seu ambiente humano, 
ele não se submete à natureza”61. Assim, muito antes da positivação 

59 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 502.

60 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. pp. 511-512.

61 LOPES. José Reinaldo de Lima.  Cidadania e propriedade: perspectiva 
histórica do direito à moradia, in Revista de Direito Alternativo, nº 2, 1993, 
p. 121.
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62 LOPES. José Reinaldo de Lima.  Cidadania e propriedade: perspectiva 
histórica do direito à moradia, in Revista de Direito Alternativo, nº 2, 1993, 
p. 133

63 A mesma relação é feita por Ingo Sarlet: “Com efeito, sem um lugar adequado 
para proteger-se a si próprio e a sua família contra as intempéries, sem um local 
para gozar de sua intimidade e privacidade, enfim, de um espaço essencial 
para viver com um mínimo de saúde e bem estar, certamente a pessoa não 
terá assegurada a sua dignidade, aliás, por vezes não terá sequer assegurado 
o direito à própria existência física, e, portanto, o seu direito à vida.” (O direito 
fundamental à moradia na Constituição: algumas anotações a respeito de seu 
contexto, conteúdo e possível eficácia, in Revista Eletrônica sobre a Reforma 
do Estado, nº 20, Salvador, dezembro/janeiro/fevereiro 2009/2010, p. 15).

64 LOPES. José Reinaldo de Lima.  Cidadania e propriedade: perspectiva 
histórica do direito à moradia, in Revista de Direito Alternativo, nº 2, 1993, 
p. 134..

65 LOPES. José Reinaldo de Lima.  Cidadania e propriedade: perspectiva 
histórica do direito à moradia, in Revista de Direito Alternativo, nº 2, 1993, 
p. 134.

66 SARLET, Ingo Wolfgang ,  O direito fundamental à moradia na Constituição.
aos vinte anos da Constituição Federal de 1988: notas a respeito da evolução 
em matéria jurisprudencial com destaque para a atuação do Supremo Tribunal 
Federal. In Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, nº 8, ano 2, 
outubro/dezembro, 2008.

67 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo, 24a. 
ed.São Paulo:Malheiros, 2005, p. 285.

68 Cf. nota 2.
69 Conforme também já visto, a Emenda Constitucional nº 64, de 4 de fevereiro 

de 2010, inclui, ainda, o direito à alimentação, dando a redação atual do 
dispositivo.

constitucional do direito à moradia, o autor asseverava que “a atual 
perspectiva do direito à moradia funda-se originariamente na ideia de 
direito à vida”62 63 e o direito à vida é “direito à vida digna e à integração 
social”64, diante do que “o fundamento do direito à moradia está na 
constatação de que é crescente a exclusão social, a marginalidade 
econômica, que redunda em marginalidade geográfica”65.

Ingo Sarlet aponta a importância da positivação constitucional do 
direito à moradia, bem como a necessidade de atenção, dentre outros 
motivos, “pelo incremento galopante da exclusão social no nosso país 
e pelo consequente agravamento do antigo, mas lamentavelmente 
cada vez mais atual problema do acesso a uma moradia digna para 
largas parcelas de nossa população”66.

A Constituição de 1988, inovando com relação às Constituições 
anteriores desde 1934, e trouxe um capítulo próprio para os direitos 
sociais, separando-o da ordem social67. Conforme já visto acima68, a 
redação original do artigo 6º previa como direitos sociais a educação, a 
saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Todavia, 
a Emenda Constitucional nº 26, de 14 de fevereiro de 2000, introduziu 
nesse rol o direito à moradia, ora analisado.69 
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De acordo com Ingo Sarlet, “andou bem o nosso legislador 
constitucional ao referir o direito à moradia de forma genérica 
desacompanhado de qualquer adjetivo”70, à medida que se evita, 
com isso, interpretações demasiadamente restritivas ou ao exclusivo 
alvitre do legislador ordinário.71 Importante deixar claro, ainda, que 
o direito à moradia não se confunde com o direito de propriedade e 
do direito à propriedade: ainda que relacionados (usucapião especial 
constitucional), o direito à moradia é direito fundamental social 
autônomo, com objeto, âmbito e meios de proteção distintos, e que 
pode, inclusive, servir de restrição ao direito de propriedade (função 
social da propriedade).72

Quanto à extensão do direito à moradia, José Reinaldo de Lima 
Lopes observa que não se trata meramente de se oferecer abrigo, 
mas, sim, de uma política pública muito mais ampla, admitindo, porém, 
a existência de limites materiais e políticos.73

Essa conclusão encontra guarida na ideia de que o direito à 
moradia alicerça-se nos princípios da igualdade e da liberdade, bem 
como no princípio da dignidade humana, com base no qual se faz 
necessária “a proteção da pessoa contra as necessidades de ordem 
material e a garantia de uma existência com dignidade”74.

70 SARLET, Ingo Wolfgang ,  O direito fundamental à moradia na Constituição.
aos vinte anos da Constituição Federal de 1988: notas a respeito da evolução 
em matéria jurisprudencial com destaque para a atuação do Supremo Tribunal 
Federal. In Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, nº 8, ano 2, 
outubro/dezembro, 2008, p.17.

71 SARLET, Ingo Wolfgang ,  O direito fundamental à moradia na Constituição.
aos vinte anos da Constituição Federal de 1988: notas a respeito da evolução 
em matéria jurisprudencial com destaque para a atuação do Supremo Tribunal 
Federal. In Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, nº 8, ano 2, 
outubro/dezembro, 2008, p.17.

72 SARLET, Ingo Wolfgang ,  O direito fundamental à moradia na Constituição.
aos vinte anos da Constituição Federal de 1988: notas a respeito da evolução 
em matéria jurisprudencial com destaque para a atuação do Supremo Tribunal 
Federal. In Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, nº 8, ano 2, 
outubro/dezembro, 2008.

73 LOPES. José Reinaldo de Lima.  Cidadania e propriedade: perspectiva 
histórica do direito à moradia, in Revista de Direito Alternativo, nº 2, 1993, 
pp. 133-136.

74 SARLET, Ingo Wolfgang ,  O direito fundamental à moradia na Constituição.
aos vinte anos da Constituição Federal de 1988: notas a respeito da evolução 
em matéria jurisprudencial com destaque para a atuação do Supremo Tribunal 
Federal. In Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, nº 8, ano 2, 
outubro/dezembro, 2008, p. 14.
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Assim, ante a inexistência de uma determinação constitucional 
do direito à moradia, Ingo Sarlet, sem prejuízo de ressalvar que o 
melhor atendimento deve observar as peculiaridades regionais e 
locais75, socorre-se da síntese de Rajindar Sachar sobre os padrões 
internacionais estabelecidos pela Comissão da ONU para Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais:

“a) Segurança jurídica para a posse, independentemente de sua 
natureza e origem.

b) Disponibilidade de infra-estrutura básica para a garantia da 
saúde, segurança, conforto e nutrição dos titulares do direito 
(acesso à água potável, energia para o preparo da alimentação, 
iluminação, saneamento básico, etc.)

c) As despesas com a manutenção da moradia não podem 
comprometer a satisfação de outras necessidades básicas.

d) A moradia deve oferecer condições efetivas de habitabilidade, 
notadamente assegurando a segurança física aos seus 
ocupantes.

e) Acesso em condições razoáveis à moradia, especialmente 
para os portadores de deficiência.

f) Localização que permita o acesso ao emprego, serviços de 
saúde, educação e outros serviços sociais essenciais.

g) A moradia e o modo de sua construção devem respeitar e 
expressar a identidade e diversidade cultural da população.”76

Como se vê, de maneira geral, no aspecto relacionado ao direito 
a prestações positivas, há a necessidade de prestações materiais e 
prestações normativas. Com relação às prestações normativas, não 
parece haver um direito subjetivo do cidadão. Quanto às prestações 
fáticas, é possível identificar um direito subjetivo, muito embora o 
aspecto principal seja o objetivo, com a orientação de que o Estado 
promova o direito à moradia a todos os cidadãos em geral.77

75 SARLET, Ingo Wolfgang ,  O direito fundamental à moradia na Constituição.
aos vinte anos da Constituição Federal de 1988: notas a respeito da evolução 
em matéria jurisprudencial com destaque para a atuação do Supremo Tribunal 
Federal. In Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, nº 8, ano 2, 
outubro/dezembro, 2008., p. 20 

76 The right to adequate housing: the realization of economic, social and cultural 
rights, relatório apresentado em junho de 1993 à Comissão de Direitos 
Humanos da ONU, apud O direito fundamental à moradia na Constituição..., 
p. 19.

77 SARLET, Ingo Wolfgang ,  O direito fundamental à moradia na Constituição.
aos vinte anos da Constituição Federal de 1988: notas a respeito da evolução 
em matéria jurisprudencial com destaque para a atuação do Supremo Tribunal 
Federal. In Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, nº 8, ano 2, 
outubro/dezembro, 2008., pp. 38-39.
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Diante destas breves considerações quanto ao conteúdo do 
direito à moradia, percebe-se, indiscutivelmente, que, embora exista 
uma face que demanda proteção contra interferência do Estado, bem 
como de outros particulares, há outra que demanda uma prestação 
positiva.

5.2. Enquadramento do direito à moradia na teoria estrutural 
dos direitos fundamentais de Robert Alexy

Partindo dos elementos supramencionados, tanto com relação 
aos direitos sociais, de maneira geral, quanto com relação ao direito à 
moradia insculpido na Constituição brasileira de 1988, especificamente, 
cumpre tentar proceder ao enquadramento deste direito social dentro 
da teoria estrutural das normas de direitos fundamentais sociais de 
Alexy explicitada no item 4 acima.

Do exposto nos itens 2, 3 e 5, e conforme observa Ingo Sarlet, 
“é justamente na sua dimensão prestacional (em função desta) que 
os direitos sociais – e o direito à moradia em especial – têm sido 
enquadrados na categoria das normas constitucionais programáticas”. 
Esta ainda parece ser a posição dominante e é plenamente válida 
para o âmbito da Constituição brasileira de 1988, autorizando a 
conclusão de que o direito à moradia, na teoria estrutural dos direitos 
fundamentais sociais, é uma norma não vinculante.

Por outro lado, considerando que a norma que consagra o direito 
à moradia nada mais é que um mandamento de otimização (e não uma 
determinação), cuja satisfação pode ocorrer em graus variados e cuja 
medida devida de satisfação depende das possibilidades fáticas e das 
possibilidades jurídicas, tem-se que o direito à moradia na Constituição 
brasileira de 1988 é um princípio e, nessa condição fundamenta um 
direito prima facie.

Por fim, quanto ao direito garantido pela norma que consubstancia 
o direito à moradia, pode-se identificar uma face subjetiva e outra 
objetiva. A face subjetiva, no entanto, é reconhecível no caso concreto, 
após a ponderação dos princípios em conflito. A face objetiva, ao 
contrário, é aferível de plano, à medida que o enunciado do artigo 6º, 
da Constituição brasileira de 1988, de maneira geral, impõe ao Estado 
a realização de prestações para concretizar o direito à moradia.

Portanto, pode-se dizer que, considerada em si própria, à luz 
da teoria de Alexy, a norma que consagra o direito social à moradia 
na Constituição brasileira de 1988 é um princípio não-vinculante que 
fundamenta deveres objetivos.
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Por fim, com base nas conclusões acima e considerando a 
escala de força da proteção constante da teoria da estrutura dos 
direitos fundamentais sociais de Alexy, afigura-se possível afirmar que 
o direito à moradia constante do artigo 6ª, da Constituição brasileira de 
1988, está no nível (8), isto é, goza de uma proteção fraca no âmbito 
teórico-normativo dos direitos fundamentais sociais. 

Ressalte-se apenas que essa classificação quanto à força da 
proteção se dá no âmbito das teses teórico normativas. Considerando-
se, por exemplo, que em determinada situação, o direito à moradia 
refere-se ao mínimo existencial, estar-se-á diante de uma norma de 
nível (1), isto é, de proteção mais intensa, já que se trataria de um 
direito subjetivo definitivo vinculante, mas, no entanto, será necessária 
a utilização da interpretação pautada em outros valores e/ou princípios, 
como o princípio da dignidade da pessoa humana.

6. Conclusão

Como se pode ver – e, aliás, como não poderia deixar de ser, 
ante a abrangência do tema –, o presente estudo pretendeu apenas 
oferecer uma modesta contribuição à compreensão dos direitos sociais 
na Constituição brasileira de 1998, à luz da teoria da estrutura dos 
direitos fundamentais de Robert Alexy e a partir do enfoque no direito 
à moradia insculpido no artigo 6º, do Texto Maior, tendo em conta 
sobretudo a fundamentabilidade desse direito e a grande dificuldade 
em sua concretização, uma vez que, conforme bem observa Ingo 
Sarlet78: 

“uma breve visita à periferia das grandes cidades brasileiras, já 
bastaria para revelar – de modo bem mais contundente do que 
uma pletora de dados estatísticos – o quanto também o direito à 
moradia (e a referência aos ‘sem-teto’ não possui mero acaso) 
já ‘nasce’ – em se considerando a sua incorporação expressa 
ao texto constitucional – marcado pela crise de efetividade, 
identidade e confiança que assola os direitos fundamentais.”

Evidentemente, a tarefa é árdua, tanto no âmbito da completa 
análise jurídica, quanto das prestações fáticas e normativas por parte 
do Estado. Cumpre observar que, no aspecto substancial, acredita-se 
que a efetivação dos direitos fundamentais sociais, dentre os quais o 
direito à moradia, deve estar com os olhos voltados para o conteúdo 
maximalista, exigindo-se, porém, do Estado o conteúdo minimalista, 
ao menos até que se possa garantir a todos os cidadãos os “direitos 
mínimos”79.

78 SARLET, Ingo Wolfgang ,  O direito fundamental à moradia na Constituição.
aos vinte anos da Constituição Federal de 1988: notas a respeito da evolução 
em matéria jurisprudencial com destaque para a atuação do Supremo Tribunal 
Federal. In Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, nº 8, ano 2, 
outubro/dezembro, 2008, p. 9..

79 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de. Virgilio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008,  p. 502.
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Sem deixar de garantir aos cidadãos esses “direitos mínimos” 
que lhes possibilitem o acesso, ao menos, ao mínimo existencial, 
por meio de demandas individuais que busquem a satisfação dos 
direitos sociais tratados de forma subjetiva, o Poder Judiciário deveria, 
na sugestão de Virgílio Afonso da Silva, “ser capaz de canalizar as 
demandas individuais e, em uma espécie de diálogo constitucional, 
exigir explicações objetivas e transparentes sobre a alocação de 
recursos públicos por meio das políticas governamentais, de forma 
a estar apto a questionar tais alocações com os poderes políticos 
sempre que necessário for”80.

 80  SILVA,  Virgilio Afonso da.  O Judiciário e as políticas públicas: entre 
transformação social e obstáculo à realização dos direitos sociais, in Direitos 
Sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie  
(coords. Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento), Rio de Janeiro, 
Lumen Iuris, 2008,  p. 598.
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Introdução

 A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 1º, 
parágrafo único, que a República Federativa do Brasil é um Estado 
Democrático de Direito, consagrando o povo como fonte de poder, cujo 
exercício se dá por meio de seus representantes.

Além disso, estabelece no inciso III deste mesmo artigo, como 
um de seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, bem como 
prevê, no artigo 3º, como objetivos a serem alcançados, construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; 
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceito 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.

Esta fórmula, como não poderia deixar de ser, pressupõe 
que o titular do poder, que é o povo, fonte indireta da legislação, 
desenvolva plena aptidão para o exercício da cidadania no processo 
de consolidação democrática.

Contudo, a realidade não é bem essa no Brasil, e o presente 
trabalho tem por objetivo abordar alguns aspectos relacionados à 
atividade estatal de instituição e arrecadação de tributos, especialmente 
as contribuições sociais, e sua relação com a realização e concretização 
dos direitos fundamentais, especialmente os direitos fundamentais 
sociais.

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, 
DEMOCRACIA, TRIBUTAÇÃO E 
CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 
NO ESTADO BRASILEIRO

Valdir dos Santos Pio
Advogado
Mestrando em Direito pelo Centro Universitário FIEO
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1. A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais 
sociais

Não há dúvidas de que a dignidade da pessoa humana, apesar 
de ser um dos conceitos práticos mais complexos e de difícil definição, 
é amplamente utilizado, de forma indiscriminada, nos meios jurídicos 
e não jurídicos sem a necessária preocupação com o conteúdo e o 
alcance deste conceito.

A literatura especializada também vacila quanto à sua definição, 
seja em relação a autores estrangeiros ou mesmo autores nacionais.

Para Peter Häberle (apud Marciano Buffon1), por exemplo:

A dignidade humana apresenta-se, de tal sorte, como “valor jurídico 
mais elevado” dentro do ordenamento jurídico constitucional, 
figurando como “valor jurídico supremo”. O caráter pré-positivo 
da dignidade humana é, neste sentido, implicitamente evocado. 
Característica é também a formulação da dignidade humana 
como “fim supremo de todo o Direito” ou como “determinação de 
inviolabilidade da dignidade humana, que está na base de todos 
os direitos fundamentais”.

 
Para o referido autor alemão, a dignidade humana é um valor, 

e o mais importante do ordenamento jurídico alemão. É um valor tão 
importante que na própria lei fundamental alemã ele ocupa o artigo 
inaugural daquele documento, artigo 1º, §1º, I,: “A dignidade humana 
é inviolável”.2

Em nossa Constituição Federal de 1988 a dignidade humana 
aparece como fundamento da República, positivada no art. 1º, inciso 
III.

Autores nacionais, a exemplo de Rizzatto Nunes, fazem distinção 
sistêmica entre valores e princípios, os quais são inconfundíveis3, 
afirmando que “a dignidade é garantida por um princípio. Logo, 
é absoluta, plena, não pode sofrer arranhões nem ser vítima de 
argumentos que a coloquem num relativismo.”

1 BUFFON, Marciano. Tributação e dignidade humana. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2009, p. 122.

2 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio 
Afonso da Silva. 2º ed. MLHEIROS: São Paulo, 2011, p. 111.

3 Mas o fato é que enquanto o valor é sempre um relativo, na medida em que 
“vale”, isto é, aponta para uma relação, o princípio se impõe como um absoluto, 
como algo que não comporta qualquer espécie de relativização. O princípio 
é, assim, um axioma inexorável e que, do ponto de vista do Direito, faz parte 
do próprio linguajar desse setor de conhecimento. Não é possível afastá-lo, 
portanto. (NUNES, Rizzatto. O Princípio Constitucional da Dignidade da 
Pessoa Humana: Doutrina e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 20.)
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Contudo, não é concebível em nosso sistema jurídico que haja 
valores ou princípios que sejam absolutos, inclusive a dignidade 
humana, pelo simples fato de que, se assim fosse, que solução 
jurídica poderia ser dada a titulares de direitos igualmente absolutos 
em colisão?

As normas de direitos fundamentais, não raro, são caracterizadas 
como princípios e, com menos frequência, são utilizadas como valores, 
objetivos, fórmulas abreviadas, regras sobre ônus argumentativo, de 
modo que falta distinção precisa e sistemática entre regras, princípios 
e valores.

Para Robert Alexy, “(...) princípios são normas que ordenam que 
algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades 
jurídicas e fáticas existentes. (...) são, por conseguinte, mandamentos 
de otimização (...).”4

Isso significa que os princípios dão ensejo à satisfação em grau 
variado, a depender das possibilidades fáticas e jurídicas. No caso das 
regras “(...) são normas que são sempre satisfeitas ou não satisfeitas 
(...). (...) contém, portanto, determinações no âmbito daquilo que 
é fática ou juridicamente possível.”5. Nesse aspecto, as normas se 
revelam como princípios e comportam satisfação em grau variado, de 
modo que a distinção entre princípios e regras não é uma distinção de 
grau, mas uma distinção qualitativa. Como exemplo destas regras o 
autor cita as prescrições que se referem às condutas imprudentes. Tais 
prescrições não exigem que se cumpra no grau máximo de cuidado, 
mas num determinado grau, cujas dúvidas nos casos individuais serão 
decididas analisando-se, na verdade, se o grau de cuidado exigido 
pela norma foi satisfeito6. Essa distinção, para Alexy, assemelha-se 
àquela proposta por Ronald Dworkin.

A diferença entre princípios e regras se torna mais clara nos 
casos de colisões entre princípios e nos conflitos entre regras, pois é 
a forma de solução destes conflitos que as distinguem. 

4 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio 
Afonso da Silva. 2º ed. MLHEIROS: São Paulo, 2011, p. 90.

5 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio 
Afonso da Silva. 2º ed. MLHEIROS: São Paulo, 2011, p. 91.

6 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio 
Afonso da Silva. 2º ed. MLHEIROS: São Paulo, 2011, p. 91.
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A solução para o conflito de regras prescinde da introdução, em 
uma das regras, de uma cláusula de exceção a eliminar o conflito ou 
declarar inválida uma das regras em conflito. Um exemplo, que também 
pode servir ao direito brasileiro, é o conflito entre a regra1: que proíbe 
o aluno deixar a sala de aula antes de soar o sinal no final da aula e a 
regra2: consistente no dever de deixar a sala de aula quando soar o 
alarme de incêndio. Uma vez que soar o alarme de incêndio antes de 
soar o sinal do final da aula haverá um conflito entre as regras, pois 
as duas não podem ser satisfeitas ao mesmo tempo, já que encerram 
dois juízos de dever-ser contraditórios. A regra2 funciona, portanto, 
como uma cláusula de exceção à regra1. Se esse critério não fosse 
possível, uma das regras haveria de ser declarada inválida aplicando-
se os critérios de solução de antinomias (temporal, especialidade, 
hierárquico).

Por sua vez, a colisão entre princípios deve ser solucionada de 
forma diversa. Se algo é proibido de acordo com determinado princípio 
e de acordo com outro é permitido, um deles há de ceder sem que isso 
implique na invalidade do princípio preterido ou na inclusão de uma 
cláusula de exceção. Isso, no caso concreto, significa dizer que um 
dos princípios tem peso maior que o outro, ou seja, enquanto que os 
conflitos entre regras ocorrem na dimensão da validade, as colisões 
entre princípios ocorrem no plano da dimensão do peso7.

A solução para os conflitos entre princípios, de acordo com a 
lei de colisão de Robert Alexy, se dá por meio do sopesamento entre 
os interesses em conflito, de modo a definir qual dos interesses, 
abstratamente no mesmo nível, tem maior peso no caso concreto 
e, em razão disso, deva prevalecer sobre o outro de acordo com o 
princípio da proporcionalidade.

Para Robert Alexy, a dignidade da pessoa humana tem apenas 
a impressão de um caráter absoluto, cuja razão para isso decorre do 
fato da norma da dignidade humana ser tratada em parte como regra 
e em parte como princípio. 

Quando ela é tratada como regra é perceptível quando não 
se questiona se ela prevalece sobre outras normas, mas sim, se 
houve violação ou não da regra da dignidade. Em outras palavras, a 
dignidade humana, enquanto princípio, sujeitar-se-á ao sopesamento 
com outros princípios cuja precedência será determinada de acordo 
com as condições de cada caso. 

Já como regra, cujo conteúdo é determinado pela relação de 
preferência do princípio da dignidade, terá a norma da dignidade 
humana caráter absoluto8, consubstanciando-se, neste caso, o mínimo 
existencial.
7 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio 

Afonso da Silva. 2º ed. MLHEIROS: São Paulo, 2011, p. 94.
8 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio 

Afonso da Silva. 2º ed. MLHEIROS: São Paulo, 2011, p. 111-114.
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Robert Alexy entende que princípios e valores estão intimamente 
relacionados, de modo que não há perda de conteúdo ao conferir-
se o mesmo tratamento sistemático tanto aos enunciados de valores 
como aos enunciados de princípios9. Mesmo porque, é designado 
como valor os critérios de valoração e não os objetos, de modo que 
a aplicação dos critérios de valoração enseja sopesamento, e neste 
aspecto guarda identidade com a aplicação dos princípios.10  

A diferença, para o autor, está no fato de que princípios são 
mandamentos de otimização que pertencem ao âmbito deontológico, 
ao passo que valores fazem parte do nível axiológico.11

Disto resulta que a diferença entre princípios e valores pode ser 
reduzida de forma que aquilo que no modelo de valores é prima facie o 
melhor, no modelo de princípios será prima facie devido; se no modelo 
de valores for definitivamente o melhor, será no modelo de princípios 
definitivamente devido, o que evidencia as nuanças entre o que está 
no âmbito deontológico e axiológico dos princípios e valores.

A partir destas comparações, Alexy sugere a transição, que pode 
ocorrer sem nenhuma dificuldade, do modelo de valores para o modelo 
de princípios por este oferecer mais vantagens.12

Considerando o que foi exposto, entendemos que a dignidade da 
pessoa humana, dada a forte carga axiológica que o conceito carrega, 
representa muito mais um valor do que um princípio. Como valor, por 
sua vez, é o mais importante do ordenamento jurídico e, como alicerce 
fundamental, integrará a base de todos os direitos fundamentais 
consagrados em nossa Constituição Federal.  

9 (...) de um lado, é possível falar tanto de uma colisão e de um sopesamento 
entre princípios quanto de uma colisão e de um sopesamento entre valores; 
de outro lado, a realização gradual dos princípios corresponde à realização 
gradual dos valores. Diante disso, é possível transformar os enunciados sobre 
valores do Tribunal Constitucional Federal em enunciados sobre princípios, e 
enunciados sobre princípios ou máximas em enunciados sobre valores, sem 
que, com isso, haja perda de conteúdo. (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos 
Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. 2º ed. MLHEIROS: São 
Paulo, 2011, p. 144).

10 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio 
Afonso da Silva. 2º ed. MLHEIROS: São Paulo, 2011, p. 150.

11 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio 
Afonso da Silva. 2º ed. MLHEIROS: São Paulo, 2011., p. 146.

12 “(...) o modelo de princípios tem a vantagem de que nele o caráter deontológico 
do direito se expressa claramente. A isso soma-se o fato de que o conceito de 
princípio suscita menos interpretações equivocadas que o conceito de valor. 
Ambos os aspectos são importantes o suficiente para que se dê preferência ao 
modelo de princípios.” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 
Tradução Virgílio Afonso da Silva. 2º ed. MLHEIROS: São Paulo, 2011, p. 
153.)
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Sempre que um direito fundamental for desrespeitado, é uma 
parcela do valor “dignidade humana” que estará sucumbindo. Neste 
aspecto, pensamos que a possibilidade de concretização e realização 
dos direitos fundamentais, cujas normas gravitam no âmbito do dever-
ser, representará uma espécie de termômetro que medirá o nível 
de respeito ao valor dignidade da pessoa humana, este no âmbito 
axiológico.

Tais conclusões são válidas, também, para os direitos 
fundamentais sociais. Direitos fundamentais sociais são compreendidos 
como direitos a prestações em sentido estrito, por exemplo, direitos 
à assistência à saúde, ao trabalho, à moradia e à educação, entre 
outros, os quais constam expressamente previstos no artigo 6º do 
texto constitucional, bem como nesta classe estão inseridos, também, 
na classificação de Alexy, os direitos fundamentais sociais que não são 
garantidos expressamente, mas atribuídos por meio de interpretação, 
muita vezes denominados de interpretações sociais dos direitos de 
liberdade e igualdade.13

Ainda na seara dos direitos fundamentais sociais, é possível 
falar numa categoria denominada minimalista, cujo programa tem por 
objetivo garantir ao indivíduo o domínio de um espaço vital e de um 
status social mínimos, chamados de pequenos direitos sociais. Por 
outro lado, há também o conteúdo maximalista percebido quando se 
fala de uma realização completa dos direitos fundamentais, quando, 
por exemplo, se caracteriza o direito à educação como a pretensão 
a uma emancipação intelectual e cultural voltada à individualidade, à 
autonomia e à plena capacidade político-social.14

Por isso é que os direitos fundamentais estão relacionados 
diretamente com o direito de liberdade em seu aspecto fático. O direito 
à liberdade jurídica, no sentido da permissão jurídica para fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa não tem valor se ao indivíduo não for 
garantido um conteúdo de liberdade fática (real), consubstanciada na 
possibilidade de efetivamente escolher entre as alternativas permitidas, 
daí a conclusão de Alexy de que o direito à liberdade fática deve ser 
garantido pelos direitos fundamentais dentro de uma repartição de 
tarefas em que a estes caberia zelar pela liberdade jurídica, ao passo 
em que o processo político caberia garantir as liberdades fáticas15. 
Voltaremos a esse assunto, com maiores detalhes, no decorrer da 
exposição.

13 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio 
Afonso da Silva. 2º ed. MLHEIROS: São Paulo, 2011, p. 499-500.

14 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio 
Afonso da Silva. 2º ed. MLHEIROS: São Paulo, 2011, p. 502.

15 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio 
Afonso da Silva. 2º ed. MLHEIROS: São Paulo, 2011, p. 503-505.
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Neste sentido, a concretização dos direitos fundamentais sociais 
em sua plenitude, ou seja, em seu conteúdo maximalista, ensejará o 
respeito pleno à dignidade da pessoa humana, pois permitirá que o 
indivíduo possa desenvolver, na maior medida possível, todas as suas 
potencialidades enquanto ser humano, na sociedade, sem coações de 
ordem interna e externa.

2. Democracia, liberdade e tributação

A sociedade contemporânea tem como principais marcas o 
adormecimento de sua autorreflexão, a apatia política sobre os 
desafios futuros comuns, à inercia expectadora e a aceitação do status 
quo; uma sociedade eminentemente voltada para o consumo16. 

Essa incapacidade para a reflexão decorre, em certa medida, de 
alienação pela presença marcante do poder econômico determinando 
comportamentos a partir de influências midiáticas e pela imposição 
de modismos, onde predomina a razão instrumental voltada para fins 
imediatistas em que se valoriza, sobretudo, a técnica aplicada aos 
mercados, à produtividade, à economia, diluindo-se, com isso, todo e 
qualquer ambiente capaz de propiciar e favorecer o pensar.

A expressão “democracia” tem um elevado grau de indeterminação, 
comumente utilizada de vários modos associada aos significados 
de “governo” e “povo”, e se tal representa “governo do povo” é uma 
questão bastante delicada.

Na dicção do parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal 
de 1988 encontramos expressão: “Todo o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
desta Constituição.”  

Contudo, se o povo de fato exerce e de que modo exerce o poder 
referido é algo que a teoria tradicional da democracia não esclarece 
muito bem17. O sistema funciona, de fato, como se o poder repousasse 
na soberania do povo e em sua autodeterminação, com base na 
igualdade e na prerrogativa de decidir conforme a vontade da maioria.

16 BITTAR, Eduardo. C. B. Curso de Filosofia do Direito. 8º ed. São Paulo: 
Atlas, 2010, p. 8.

17 “Ocorre que a referência ao povo é necessária às diferentes concepções 
de democracia, pois elas precisam legitimar-se. O sistema deve poder 
representar-se como se funcionasse com base na soberania popular, na 
autodeterminação do povo, na igualdade de todos e no direito de decidir de 
acordo com a vontade da maioria. Devem haver, também, chances iguais 
para os partidos políticos chegarem ao poder e o direito à oposição legal. 
Só que a teoria tradicional da democracia não deixa claro como o exercício 
do poder estatal pode ser retroreferido “ao povo”, concretamente.” (MULLER, 
Friedrich. Democracia e exclusão social em face da globalização. Opinião 
Jurídica, Fortaleza, Ano: 3, n,6, p. 393-403, 2005, p. 393).
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Para Friederich Muller “Uma democracia legitima-se a partir do 
modo pelo qual ela trata as pessoas que vivem no seu território – não 
importa se elas são ou não cidadãs, ou titulares de direitos eleitorais.”18, 
de modo que isso vai se aproximar da ideia central de democracia 
como sendo autocodificação, no direito positivo, ou seja, elaboração 
das leis por todos os afetados pelo código normativo.

Por outro lado, tal não ocorre desta forma, pois o povo, mais 
especificamente o “povo ativo”, na maior parte das vezes é somente 
indiretamente a fonte da legislação, pois essa resulta do trabalho 
realizado por seus representantes eleitos que têm a missão de 
materializar as propostas políticas com as quais obteve a outorga 
de poderes e a confiança depositada por aqueles que o elegeram e 
acreditaram nas promessas de campanha.

 Nem todas as ações estatais que atingem, direta ou indiretamente, 
os cidadãos são realizadas diretamente pelos representantes legais, a 
exemplo dos funcionários públicos do executivo em geral e da própria 
atividade jurisdicional realizada pelo Poder Judiciário. O juiz ao dar uma 
sentença o faz em nome do Estado – como longa manus do Estado 
- e o papel do povo, aqui, é de uma instância de atribuição global 
de legitimidade que abrange não somente o povo ativo, mas a todos 
que fazem parte da nação, ainda que no âmbito de uma legitimação 
democraticamente admitida.

Todavia, esse vínculo democraticamente rompido – rompido 
quanto ao ciclo de legitimação na medida em que os funcionários 
públicos em geral e os juízes não atuam como representantes direitos 
do povo – se tornará não-democrático quando suas decisões forem 
ilegais, e neste caso, o povo tem um papel meramente de figura 
alegórica, de um ícone.19

Neste contexto, tais preocupações são nitidamente relevantes na 
medida em que o Estado brasileiro, que adotou o modelo de Estado 
Democrático de Direito, tem convivido com situações que denotam 
claramente que o povo (eleitor e não eleitor) é tratado meramente 
como figura alegórica, como ícone. A exclusão social e a desigualdade 
entre a minoria mais rica em relação à maioria mais pobre é uma 
realidade preocupante porque o Estado, apesar de sua índole “social”, 
em relação às prestações materiais mais básicas, como, por exemplo, 
a educação e a saúde, as garante da forma mais precária possível.

18 MULLER, Friedrich. Democracia e exclusão social em face da globalização. 
Opinião Jurídica, Fortaleza, Ano: 3, n,6, p. 393-403, 2005, p. 394.

19 “Os funcionários públicos e juízes não são eleitos pelo povo, a concretização 
de leis não basta para torna-los representantes deste mesmo povo. O ciclo da 
legitimação foi rompido, ainda que de forma democrática mas ele foi rompido. 
Os vínculos são cortados de forma não democrática quando a decisão 
executiva ou judicial for ilegal; aqui, o povo invocado pelo titular do respectivo 
cargo (“em nome do povo, profiro a seguinte sentença...)” produz somente 
o efeito de um ícone, de um mero passe-partout ideológico.” (MULLER, 
Friedrich. Democracia e exclusão social em face da globalização. Opinião 
Jurídica, Fortaleza, Ano: 3, n,6, p. 393-403, 2005, p. 394).
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Se no âmbito de uma verdadeira democracia é necessário que 
formem cidadãos para exercê-la, a educação assume papel essencial 
neste processo e sua desestruturação, que sempre vem acompanhada 
de um determinado grau de exclusão social, leva, inexoravelmente, 
à apatia política e submete os indivíduos aos desígnios das esferas 
dominantes da sociedade.20

Isso explica, por exemplo, a passividade do cidadão em geral 
diante da intensa atividade legislativa em matéria tributária, pois todos 
sabem que a carga tributária é alta, todos reclamam, mas ninguém 
sabe o quanto efetivamente se paga de tributo e de que forma a 
distribuição dessa carga é feita. O contribuinte de fato, que é aquele 
que realmente suporta a carga tributária, sabe muito pouco ou quase 
nada a respeito do próprio sistema tributário nacional. 

Neste aspecto, a necessidade de concretização dos direitos 
fundamentais sociais assume papel central em direção à radicalização 
da democracia como forma, inclusive, de garantir o respeito à dignidade 
da pessoa humana.

A Constituição, como mero documento político, não tinha 
força vinculante quanto à concretização de suas disposições, 
ficando condicionada à liberdade de conformação do legislador ou 
à discricionariedade do administrador. Com a atribuição à norma 
constitucional do status de norma jurídica, como reivindica o novo 
movimento denominado “Neoconstitucionalismo” surgido à partir do 
advento da lei fundamental alemã de 1949, deu-se o passo inicial 
para que referidas normas viessem a ser consideradas dotadas de 
imperatividade, de caráter vinculativo e obrigatório.21

20 “Democracia é direito positivo de toda e qualquer pessoa, no âmbito de sua 
“cracia”. Nesse contexto, aqueles que não consideram o problema da exclusão 
social, usam a expressão “povo” de forma meramente icônica; eles não são 
democratas, não participam do discurso democrático. A exclusão desenvolve 
uma dinâmica fatal. Já em 1821, Hegel, ao analisar a sociedade capitalista 
nos seus primórdios, estabeleceu, em Princípios de Filosofia do Direito, que 
a pauperização econômica acarretaria enormes desvantagens em termos 
de educação, formação profissionalizante, cultural, grau de informação, 
sentimento de justiça e autoestima. Resta acrescentar que um padrão de vida 
excessivamente baixo, o empobrecimento da família e o estigma do bairro 
residencial errado; a comunicação, pela gerência do banco, do encerramento 
da conta corrente; a exclusão crescente da vida social, cultural e política; enfim, 
o enfraquecimento do sentimento de valor próprio, a falta de reconhecimento, 
tem como um de seus efeitos mais perversos a paralisação, enquanto seres 
políticos, das pessoas afetadas. O descenso econômico leva rapidamente à 
privação sócio-cultural e à apatia política – o que, quase sempre, satisfaz 
os desígnios das esferas dominantes da sociedade. O “desfavorecimento”, 
mesmo em apenas uma área parcial, produz uma “reação em cadeia de 
exclusão” que resulta, não em último lugar, na “pobreza política” (MULLER, 
Friedrich. Democracia e exclusão social em face da globalização. Opinião 
Jurídica, Fortaleza, Ano: 3, n,6, p. 393-403, 2005, p. 395.)

21 BARROSO, Luíz Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do 
direito: O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. Opinião Jurídica, 
fortaleza, ano 3, n.6, p. 211-252, 2005, p. 216.



242Valdir dos Santos Pio

Dignidade da pessoa humana, democracia, tributação e
 concretização dos direitos sociais no estado brasileiro

Não é possível falar em democracia sem liberdade. Gilberto 
Haddad Jabur situa a liberdade como sendo o primeiro atributo da 
vida humana, cujos demais predicados inerentes ao indivíduo e 
inseparáveis de sua condição, a partir dela, é que irão se amoldar e se 
desenvolver no ser humano.22

É possível expressar-se no sentido de afirmar que alguém 
“tem” liberdade do mesmo modo quando se diz que alguém “tem” um 
automóvel. Porém, a liberdade não é um objeto tal como o automóvel, 
de modo que a relação de “ter” com a liberdade não diz respeito à 
relação de posse entre uma pessoa e um objeto. Para Robert Alexy, 
“...parece plausível supor que a liberdade é uma qualidade, uma 
qualidade que, por exemplo, pode ser atribuída a pessoas, ações e 
sociedades.”23

Quando se diz que uma pessoa é livre, é possível pensar que 
em relação à ela não há nenhum embaraço, obstáculo, restrição ou 
resistência de qualquer espécie. Configura-se, nestes casos, uma 
relação diática entre a pessoa e o embaraço à liberdade. 

Para Robert Alexy, a forma diática é insuficiente na medida em 
que requer a presença de mais um elemento de modo a tornar a 
relação triádica, ou seja, ele leva em consideração a pessoa que não 
é livre; o obstáculo a que está submetida, e aquilo que o obstáculo 
impede ou embaraça, concluindo que “A base do conceito de liberdade 
é constituída (...) por uma relação triádica entre um titular de uma 
liberdade (...), um obstáculo à liberdade e um objeto da liberdade.”24

O objeto da liberdade, nos termos propostos, pode ser, assim, 
uma alternativa de ação ou somente uma ação, tratando-se, no 
primeiro caso, do que se pode chamar de uma liberdade negativa, e 
na segunda hipótese, de uma liberdade positiva.

Poucos são os exemplos trazidos por Robert Alexy a respeito de 
um conceito positivo de liberdade, o qual cita os conceitos filosóficos 
de liberdade de Spinoza; o conceito de Immanuel Kant para o qual é a 
faculdade da razão pura de ser, por si mesma, prática, o que se dá pela 
sujeição da máxima de toda e qualquer ação à condição de ser apta 
a tornar-se lei universal, ou seja, revela-se no imperativo categórico; e 
de Hegel para o qual nós somos livres ao reconhecer, como lei, o que 
é necessário consubstanciado no razoável enquanto substancial, e o 
seguimos como substância de nossa própria essência.25

22 JABUR, Gilberto Haddad. Liberdade de Pensamento e Direito à Vida 
Privada: Conflitos entre Direitos da Personalidade. São Paulo: RT, 2000, p. 
139.

23 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio 
Afonso da Silva. 2º ed. MLHEIROS: São Paulo, 2011, p. 219.

24 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio 
Afonso da Silva. 2º ed. MLHEIROS: São Paulo, 2011, p. 220.

25 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio 
Afonso da Silva. 2º ed. MLHEIROS: São Paulo, 2011, p. 221.
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Por sua vez, o conceito negativo de liberdade caracteriza-se pela 
alternativa de ação e sendo essa alternativa seu objeto, estaremos 
diante do que se denomina “liberdade jurídica”.

A alternativa de ação, por outro lado, pode ser restringida ou 
obstaculizada por fatores diversos, sejam jurídicos ou econômicos. 

Há certos casos em que a situação de liberdade econômica deve 
ser juridicamente garantida por ação positiva estatal, a exemplo dos 
casos em que o Estado deve garantir o acesso à justiça de forma 
gratuita aos necessitados e hipossuficientes. O cidadão que não dispõe 
de recursos financeiros não pode ser impedido, por esse aspecto, de 
obter uma tutela jurisdicional do Estado26, o qual deve proporcionar 
todos os meios necessários que garanta o acesso à justiça. 

É possível vislumbrar, também, a possibilidade da criação de 
uma liberdade jurídica que, ao contrário da anterior que exigia uma 
prestação positiva do Estado, exija deste uma abstenção, ou seja, uma 
ação negativa, como, por exemplo, não embaraçar ou não impedir o 
exercício do direito de defesa do cidadão contra o próprio Estado ou 
mesmo em face de terceiros.

Por estas circunstâncias é que, em se tratando de liberdades 
negativas, pode-se falar em liberdade negativa em sentido amplo e 
em liberdade negativa em sentido estrito. 

A Liberdade negativa em sentido estrito/liberal, como visto, 
corresponde à proibição de ações praticadas pelo Estado ou por 
terceiro tendentes a embaraçar ou obstaculizar uma alternativa de 
ação do titular. Compreende a liberdade jurídica: liberdade para fazer 
ou deixar de fazer uma ação (ausência de obrigatoriedade ou de 
proibição). Alguns autores denominam de “autorização”, “faculdade 
jurídica de exercitar ou não exercitar os direitos subjetivos”, como 
propõe Gilberto Haddad Jabur.27 

A Liberdade negativa em sentido amplo Inclui a liberdade negativa 
em sentido estrito, inclusive a liberdade jurídica, porém, abrange a 
liberdade econômico-social, uma vez que a privação econômica é um 
obstáculo à liberdade de ação.

26 CF: Art. 5º (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos;

27 JABUR, Gilberto Haddad. Liberdade de Pensamento e Direito à Vida 
Privada: Conflitos entre Direitos da Personalidade. São Paulo: RT, 2000, p. 
142.
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Em relação ao conceito de direito geral de liberdade, Robert 
Alexy menciona a concepção do Tribunal Constitucional Federal 
Alemão proferida no caso Elfes, na qual o referido tribunal interpretou 
o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, previsto no art. 2º, 
§1º, da Constituição alemã, como sendo um direito à liberdade geral 
de ação28. 

Com isso, a liberdade geral de ação passa a ser uma liberdade 
de fazer ou deixar de fazer o que se quer, ou seja, de um lado a cada 
um é permitido fazer ou deixar de fazer o que se quer, desde que 
não haja nenhuma restrição (prima facie); de outro, cada um tem o 
direito, em face do Estado, desde que não haja restrição (prima facie), 
a que este não embarace sua ação ou abstenção ou sobre ela não 
intervenha.  

Alexy aponta como o principal argumento em favor dos direitos 
sociais, como já foi dito anteriormente, aquele baseado na liberdade, 
que tem como ponto de partida duas teses. A primeira alicerça-se no 
fato de que a liberdade jurídica – permissão jurídica de fazer ou deixar 
de fazer algo – não teria nenhum valor sem a liberdade fática (real), 
sendo esta a possibilidade concreta de escolher uma alternativa dentro 
do espectro daquelas permitidas. 

A segunda tese sustenta que a liberdade fática de um grande 
número de titulares de direitos fundamentais não pode alcançar seu 
substrato material dentro de um determinado espaço vital, sob o 
controle destes titulares, se considerada as condições da sociedade 
industrial moderna, de modo que esta liberdade passa a depender, 
sobretudo, da realização de atividades estatais. Para complementar 
estas duas teses o autor vai dizer que é necessário demonstrar as 
razões pelas quais a liberdade fática deve ser garantida diretamente 
pelos direitos fundamentais.29

Convém ponderar que a liberdade fática guarda íntima relação 
com as questões atinentes à desigualdade social, exclusão social e, 
por conseguinte, com a própria dignidade da pessoa humana e com as 
denominadas igualdades formal e material.

No Brasil, que há pouco passou a marchar sobre a rubrica de país 
“emergente”, constata-se sensível avanço na melhoria das condições 
sociais de uma parcela da população que vivia abaixo da linha da 
pobreza, por meio de instrumentos, como, por exemplo, o programa 
“bolsa família” e também porque vem experimentando satisfatório e 

28 JABUR, Gilberto Haddad. Liberdade de Pensamento e Direito à Vida 
Privada: Conflitos entre Direitos da Personalidade. São Paulo: RT, 2000, p. 
341.

29 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio 
Afonso da Silva. 2º ed. MLHEIROS: São Paulo, 2011, p. 504-505.
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oportuno crescimento econômico. Porém, convive-se, ainda, com 
problemas estruturais relacionados à exclusão social e à absurda 
concentração de renda que nos últimos anos vem se acentuando, o 
que acaba por ampliar cada vez mais a distância entre ricos e pobres, 
contribuindo para o aumento das desigualdades sociais.

O respeito à dignidade da pessoa humana é condição essencial 
para o aperfeiçoamento da democracia, e isso exige a concretização 
dos direitos fundamentais, especialmente os direitos sociais que estão 
intimamente ligados ao direito de liberdade. Se democracia pressupõe 
liberdade, e se o poder, como está previsto no parágrafo único do 
artigo 1º da Constituição Federal, emana do povo, então a iniciativa 
do Estado no exercício em busca de recursos financeiros por meio da 
tributação deveria estar respaldada por um consenso geral, já que o 
povo é a fonte indireta da legislação.

Diante do que acabou de ser exposto, qual seria então o papel e 
a função da tributação no âmbito de um estado democrático de direito, 
que deve garantir a realização dos direitos fundamentais sociais, 
respeitar e assegurar, sobretudo, a dignidade da pessoa humana 
como valor fundamental do ordenamento jurídico?

 
3. Tributação e concretização dos direitos fundamentais 

sociais

No mundo moderno, ao Estado, seja em qualquer concepção 
que se adote (unitário ou federal) é indispensável que desenvolva 
atividade financeira, pois existem objetivos concretos e fundamentais 
que não podem prescindir da obtenção desses recursos financeiros, 
especialmente para a garantia das prestações positivas que, por 
corolário lógico, são exigidas de um Estado que se denomina social. 
É importante ressaltar que a existência de um catálogo extenso de 
direitos fundamentais, incluídos os sociais, presente na constituição 
Federal exige, dado o caráter de imperatividade das normas de direitos 
fundamentais, que esses direitos sejam concretizados, ou, em outras 
palavras, garantidos.

Essa força normativa decorreu de três grandes transformações 
ocorridas na forma de aplicação do Direito Constitucional, as quais 
compreendidas no que Luíz Roberto Barroso denomina de marco 
teórico. Essas três transformações, segundo o autor, são assim 
descritas: a) o reconhecimento da força normativa da Constituição; b) 
a expansão da jurisdição constitucional; c) o desenvolvimento de uma 
nova dogmática da interpretação constitucional.30

30 BARROSO, Luíz Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do 
direito: O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. Revista Opinião 
Jurídica, fortaleza, ano 3, n.6, p. 211-252, 2005, p. 215.
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A Constituição, como mero documento político, não tinha 
força vinculante quanto à concretização de suas disposições, 
ficando condicionada à liberdade de conformação do legislador ou 
à discricionariedade do administrador. Com a atribuição à norma 
constitucional do status de norma jurídica deu-se o passo inicial 
para que referidas normas viessem a ser consideradas dotadas de 
imperatividade, de caráter vinculativo e obrigatório. 

Associada a essa transformação também está a expansão da 
jurisdição constitucional, impulsionada por um novo modelo inspirado 
pela experiência norte americana, baseado na supremacia da 
Constituição cuja proteção dos direitos fundamentais, a partir de sua 
constitucionalização, passou a caber ao Poder Judiciário.31

A constitucionalização das regras sobre direitos fundamentais 
associada à expansão da jurisdição constitucional e à necessidade 
de se atribuir força normativa às respectivas disposições de direitos 
fundamentais com vista à efetiva concretização desses direitos, 
especialmente no que toca aos direitos fundamentais sociais, tem 
inspirado relevantes estudos doutrinários sobre a problemática 
que envolve a questão, com reflexos na jurisprudência dos poderes 
judiciários de inúmeros países, inclusive o brasileiro.

No Brasil, o princípio que rege a atividade econômica é o da 
liberdade de iniciativa, a qual é deixada, em regra, para a iniciativa 
privada, reservando-se ao Estado somente as atividades necessárias 
aos imperativos da segurança nacional ou aquelas em face de relevante 
interesse coletivo, definidos em lei, nos contornos delineados no texto 
constitucional, artigo 173.32

Por sua vez, o Estado se vale de outro instrumento por meio 
do qual obtém os recursos necessários para a consecução de seus 
objetivos, que neste caso é a tributação, pois de outro modo teria que 
monopolizar e controlar toda a atividade econômica privada para obter 
recursos suficientes para realizar sua tarefa.

Sendo assim, por meio de sua soberania, o Estado imporá o 
ônus a seus cidadãos de fornecer os recursos de que necessita, sendo 
certo que essa imposição decorre do poder de tributar, como um dos 
aspectos desta soberania33.

31 BARROSO, Luíz Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do 
direito: O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. Revista Opinião 
Jurídica, fortaleza, ano 3, n.6, p. 211-252, 2005, p. 216.

32 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei.

33 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30º ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p.29.
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É conveniente registrar que, atualmente, embora seu fundamento 
seja a soberania, a relação de tributação não é vista como uma relação 
de poder, mas sim, como uma relação jurídica a partir da qual a ideia 
de liberdade há sempre de estar presente34.

O poder de tributar, por força do princípio da legalidade previsto 
no art. 150, inciso I, da Constituição Federal, mostra-se, em sua face 
legislativa, traduzido no poder de editar os instrumentos normativos 
necessários à atividade arrecadatória, bem como, juridicamente e 
politicamente, em sua face administrativa, traduzido na atividade de 
cobrança e fiscalização da arrecadação.

Essa atividade, primeiramente, é delimitada pelas regras de 
competências tributárias definidas pela Constituição Federal, que 
demarcará os limites de atuação dos entes políticos aos quais são 
outorgadas essas competências, neste caso a União, os Estados, o 
Distrito Federal, os Municípios e algumas autarquias, até porque essa 
fonte de arrecadação é condição necessária à garantia de autonomia 
dos entes federativos, como está previsto em texto constitucional, no 
artigo 18.

Outros balizamentos foram fixados pelo legislador constitucional 
originário com o intuito de resguardar determinados valores 
considerados relevantes, com especial atenção aos direitos e garantias 
fundamentais individuais, cujos princípios e normas que regulam e 
disciplinam esses balizamentos são denominados limitações ao poder 
de tributar35, cujas normas estão expressamente consagradas nos 
artigos 150 a 152 do texto constitucional.

É importante assinalar que os limites impostos à tributação não 
se esgotam nos enunciados contidos nos artigos referidos, que estão 
inseridos dentro da Seção II, do Capítulo I, do Título VI, pois há, também, 
outros limites fora desta seção, a exemplo do art. 195, §7º, da CF, 
que apesar de referir-se a isenção da contribuição para a seguridade 
social conferida às entidades beneficentes de assistência social, a 
hipótese é de imunidade, por estar contida em texto constitucional, e 
não propriamente de isenção que reside no âmbito da competência 
tributária dos entes políticos, em legislação infraconstitucional. 

34 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30º ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p.29.

35 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 15º ed. São Paulo: Saraiva: 
2009, p. 106.
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Além disso, a repartição de competência tributária abre amplo 
espaço para o ente tributante no campo legislativo, os quais devem 
editar os instrumentos normativos infraconstitucionais não somente 
para criar os tributos, mas também para modificar, majorar reduzir, 
isentar, enfim, atuar nos limites das fronteiras do campo material 
de incidência definido pela Constituição Federal e dos princípios 
constitucionais tributários, de modo que as limitações ao poder de 
tributar também permeiam a legislação infraconstitucional.

Como esclarece Luciano Amaro, “(...) as chamadas limitações 
do poder de tributar integram o conjunto de traços que demarcam 
o campo, o modo, a forma e a intensidade de atuação do poder de 
tributar (ou seja, do poder, que emana da Constituição, de os entes 
políticos criarem tributos).”36 

Um traço peculiar que deve ser ressaltado diz respeito ao fato de 
que a Constituição Federal, no que se refere às normas de tributação, é 
extremamente exaustiva e minudente como se isso, de fato, significasse 
efetiva proteção dos cidadãos contra eventuais abusos estatais.

Sobre esse tema, é fundamental a crítica de Hugo de Brito 
Machado para o qual o poder de tributar não pode ser limitado apenas 
pela lei, na medida em que o arbítrio do poder estatal se manifesta 
corriqueiramente na voz do próprio legislador, que se curva às pressões 
do governo para editar normas de tributação contrárias aos princípios 
fundamentais.37

De fato, qualquer pessoa que realizar pesquisa de jurisprudência 
junto aos sites dos tribunais em geral constatará inúmeras ações 
relacionadas a inconstitucionalidades de normas tributárias. No 
Brasil, é intensa a produção legislativa em matéria tributária, cujas 
normas, sem exagero, são publicadas diariamente. Disso decorre 
que uma parcela significativa destas normas não respeitam os limites 
constitucionais e infraconstitucionais relacionados à atividade de 
instituição e arrecadação de tributos, o que reflete no alto índice de 
questionamento destas normas junto ao Poder Judiciário.

36 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 15º ed. São Paulo: Saraiva: 
2009, p. 107.

37 MACHADO, Hugo de Brito. A supremacia constitucional como garantia do 
contribuinte. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 55, 1 mar. 2002. Disponível 
http://jus.uol.com.br/revista/texto/2715.Acesso em: 5 jan. 2011.
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As limitações constitucionais ao poder de tributar não são 
suficientes para obstar a atividade voraz arrecadatória do Estado, na 
medida em que os fundamentos jurídicos da ordem constitucional são 
simplesmente desintegrados pela facilidade com que são alteradas 
as normas da própria Constituição Federal. O legislador, em matéria 
tributária, tem prontamente atendido, como servo fiel, aos reclames 
do governo quanto à elaboração de normas jurídicas destinadas ao 
aumento da arrecadação, seja uma lei ordinária, complementar ou 
mesmo uma emenda à Constituição Federal, e os exemplos são fartos 
nesta seara, por exemplo, as EC 03/93, 10/94, 12/96, 14/96, 17/97, 
20/98, 21/99, 27/2000, 29/2000, 31/2000, 32/2001, 33/2001, 37/2002, 
39/2002, 41/2003, 42/2003, 47/2005, 53/2006, todas versando, de 
algum modo, sobre matéria tributária.

Com isso, resta ao cidadão contribuinte apelar à instância de 
controle da aplicação da lei, neste caso, ao controle de constitucionalidade 
exercido pelo Poder Judiciário, por força do princípio constitucional da 
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), que, acima de tudo, é 
princípio fundamental de acesso à justiça.

Contudo, não raro o Supremo Tribunal Federal também tem sido 
solícito aos reclames do governo, admitindo a exigência de tributos 
com fundamento em normas declaradas inconstitucionais ofensivas 
a princípios fundamentais, dentre os quais o da legalidade, o da 
isonomia, o da irretroatividade de lei, entre outros, que são, a bem da 
verdade, cláusulas pétreas consagradas no art. 150 da CF. Ou seja, 
quando o legislador encontra-se diante de óbice intransponível (não 
pode propor emenda constitucional tendente a abolir cláusula pétrea, 
especialmente os direitos e garantias individuais – art. 60, §4º, da CF), 
o poder judiciário tem colaborado convalidando, em casos concretos, 
a exigência de tributos em desrespeito a estas cláusulas. 

Podemos citar, como exemplo, o julgamento do Recurso 
Extraordinário 556.664/RS38 em que foram declarados inconstitucionais 
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que previa prazo decenal para a 
constituição do crédito relativo à contribuição previdenciária, quando 
esse prazo deveria ser qüinqüenal, por força do art. 146, III, b, da 
Constituição de 1988, matéria reservada à lei complementar e não 
ordinária. Não obstante declarados inconstitucionais os dispositivos 
legais mencionados, admitiu-se a modulação de efeitos da decisão 
prolatada para considerarem legítimos os recolhimentos do tributo 
efetuados sob a égide da lei inconstitucional, por quem não questionou 
administrativa ou judicialmente a tributação até a data da prolação da 
decisão. 

38 RE 556664 / RS - RIO GRANDE DO SUL -   RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
- Relator(a):  Min. GILMAR MENDES - Julgamento:  12/06/2008 - Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno.
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Com isso, é possível concluir que o simples fato das normas de 
tributação, inclusive as que teriam por escopo limitar o poder de tributar, 
ocuparem amplo espaço no texto constitucional não é sinônimo de 
maior proteção do cidadão contra a voracidade arrecadatória estatal, 
pois no exemplo acima citado, os princípios da legalidade e da isonomia 
foram claramente ignorados.

Além disso, o contribuinte, de um modo geral, já é penalizado 
pelo próprio sistema tributário no que se refere à distribuição da carga 
tributária.

Como contribuintes, é preciso ressaltar, não nos referimos 
somente ao denominado contribuinte de direito, tal como previsto 
na legislação tributária, identificável como aquele que realiza o fato 
gerador da obrigação, nos termos definidos pelo art. 121 do Código 
Tributário Nacional.

Se, de um lado, a pessoa física pode ser considerada contribuinte 
do imposto sobre a renda nos casos em que praticar o fato gerador 
definido em lei relativo a esse tributo, já não o será, para a legislação 
tributária, quando adquirir, na condição de consumidora final, produtos 
de consumo diversos, em relação aos tributos denominados indiretos, 
como por exemplo, o ICMS, o IPI, além de outros cujo ônus é 
comumente transferido ao preço final dos produtos (IRPJ, CSLL, PIS, 
COFINS, FUNRURAL E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, etc). 

O fato é que a maioria dos tributos cuja arrecadação fica a 
cargo dos denominados contribuintes de direito, tal como definidos 
pela legislação tributária, incidentes na cadeia produtiva acabam por 
integrarem o preço final dos produtos destinados ao consumo, o que, 
em última análise, serão suportados por seus consumidores.

Como é inconcebível que um indivíduo possa sobreviver, na 
sociedade moderna, sem um mínimo de consumo, resulta disso que 
todo cidadão, ainda que não venha a auferir renda para ser contribuinte 
de direito em relação aos impostos diretos, será contribuinte de fato em 
relação aos demais tributos indiretos incidentes na cadeia produtiva 
sempre que figurar em qualquer relação de consumo de bens e 
serviços necessários à sua subsistência, pois, efetivamente, suportará 
o encardo da tributação.

Com isso, é possível concluir que, de acordo com nosso sistema 
tributário, um cidadão que tenha como renda mensal um salário 
mínimo, e são muitos trabalhadores, aposentados e pensionistas 
no Brasil nestas condições, ao direcionarem seus rendimentos para 
o consumo, e certamente serão destinados ao consumo básico de 
produtos de primeira necessidade, como alimentos, remédios e 
produtos de primeira necessidade, ficarão sujeitos à deletéria carga 
tributária incidente na cadeia produtiva e transferida, pelo contribuinte 
de direito, que preservará sua margem de lucro, ao preço final do 
produto.



251Valdir dos Santos Pio

Dignidade da pessoa humana, democracia, tributação e
 concretização dos direitos sociais no estado brasileiro

Do ponto de vista da carga tributária sobre o cidadão, o fato é 
que tanto alguém que aufere renda de um milhão de reais por mês 
como aquele que aufere um salário mínimo, pagarão, igualmente, o 
mesmo preço e suportarão a mesma carga tributária se, por exemplo, 
comprarem o mesmo produto.  

Todavia, se a tributação no consumo pode superar a barreira 
dos cinquenta por cento do preço da mercadoria, é fato concreto que 
em nosso sistema tributário um indivíduo pode estar submetido a 
uma carga tributária de mais de cinquenta por cento de sua renda 
destinada aos tributos indiretos. Isto, pensamos, considerando que o 
estado brasileiro não garante os direitos sociais mais básicos, é tributar 
o mínimo existencial, é invadir inconstitucionalmente o patrimônio 
do particular em ofensa ao princípio da capacidade contributiva, da 
isonomia, ao direito de propriedade e de liberdade do cidadão. 

O papel da tributação é extremamente relevante na medida em 
que é por meio dela que o Estado arrecada os recursos necessários 
à consecução de seus objetivos institucionais no sentido de atender 
o interesse coletivo e ao bem comum. Os objetivos enunciados no 
art. 3º da constituição Federal, para serem concretizados, dependem 
do dispêndio de dinheiro oriundo, principalmente, da arrecadação 
tributária.

A atividade arrecadatória, por sua vez, embora essencial à 
obtenção dos recursos necessários ao Estado, é potencialmente 
violadora de direitos fundamentais se exercida além dos limites 
constitucionalmente traçados, na medida em que afeta, de um lado, a 
liberdade e o direito de propriedade do cidadão, direitos fundamentais 
individuais, especialmente os mais carentes, e de outro lado a 
sociedade como um todo é atingida quando os recursos arrecadados 
não são devolvidos por meio das prestações positivas que, em última 
análise, justificaram a arrecadação tributária, neste caso, a garantia 
dos direitos fundamentais sociais com os recursos decorrentes, 
especialmente, dos tributos especificamente destinados para isso, as 
contribuições sociais.

Se, de um lado, a carga tributária no Brasil é considerada alta, não 
em relação ao percentual em si, pois, neste aspecto, existem outros 
países com carga tributária superior à do Brasil, mas considerando 
o retorno efetivo do recurso arrecado em benefícios dos cidadãos, 
do outro, o reconhecimento de que os direitos fundamentais sociais 
carecem de concretização revela a necessidade de uma reflexão 
profunda em nosso sistema político, eis que recursos são arrecadados 
em demasia, inclusive, o arrecadado ilicitamente por meio de 
normas inconstitucionais; de outro, a não concretização dos direitos 
fundamentais sociais sempre vem justificada por argumentos do tipo 
“reserva do possível”. 
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A atividade de instituição e arrecadação de tributos, com relevo 
especial para as denominadas contribuições sociais, cuja característica 
primordial é a destinação específica de suas receitas exclusivamente 
para o atendimento das finalidades sociais, deveria funcionar como um 
instrumento eficaz de redistribuição de renda, já que os mecanismos 
da economia como a livre iniciativa e as forças econômicas impedem 
que isso seja feito naturalmente; de distribuição da carga tributária 
com equidade, respeitando e observando princípios constitucionais 
como o da capacidade contributiva, da solidariedade, da isonomia e, 
especialmente, o da legalidade.

Contudo, da forma como está institucionalizada, ela realiza 
exatamente o contrário do que deveria, pois acentua a desigualdade 
social e a concentração de riqueza, eis que os mais ricos dispõem 
de meios para suportarem, proporcionalmente, carga tributária inferior 
aquela suportada por aqueles que dispõem de poucos recursos, 
comprometendo, com isso, a concretização tendente a garantir o 
conteúdo maximalista do direito a liberdade em seu âmbito fático, base 
dos direitos fundamentais sociais.

Ao passo em que o sistema tributário é extremamente eficiente 
enquanto sistema arrecadatório de dinheiro, funcionando como um 
relógio suíço, não se pode dizer o mesmo em relação aos recursos 
depois de seu ingresso nos cofres públicos, quando ganha a dimensão 
de “receitas públicas”, pois os controles, a partir desta fase, são 
obscuros, ineficientes, já não funcionam com a mesma intensidade 
produzida na fase de arrecadação. 

Por esta razão, os recursos arrecadados pelo Estado não são 
empregados como deveriam na elaboração de políticas públicas 
necessárias à garantia dos direitos fundamentais, especialmente os 
sociais, em que boa parcela vai parar na vala da corrupção, entre 
outros desvios, além do desperdício, da ineficiência e dos gastos não 
prioritários orientados por opção política inadequada, sacrificando, 
com isso, a realização dos direitos fundamentais sociais e, 
consequentemente, desrespeitando a dignidade humana de inúmeros 
cidadãos.
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Conclusão

Concluímos que a dignidade da pessoa humana, dada a forte 
carga axiológica que o conceito carrega, representa muito mais um 
valor do que um princípio. Como valor, por sua vez, é o mais importante 
do ordenamento jurídico e, como alicerce fundamental, integrará 
a base de todos os direitos fundamentais, em especial os direitos 
fundamentais sociais, consagrados em nossa Constituição Federal.  

Neste sentido, a concretização dos direitos fundamentais sociais, 
em sua plenitude, em seu conteúdo maximalista, ensejará o respeito 
amplo à dignidade da pessoa humana, pois permitirá que o indivíduo 
possa desenvolver todas as suas potencialidades, enquanto ser 
humano, em grau máximo, sem coações de ordem interna e externa.

O respeito à dignidade da pessoa humana é condição essencial 
para o aperfeiçoamento da democracia, e isso exige a concretização 
dos direitos fundamentais, especialmente os direitos sociais que estão 
intimamente ligados ao direito de liberdade tanto do ponto de vista da 
liberdade jurídica como do ponto de vista da liberdade em seu âmbito 
fático.

Se democracia pressupõe liberdade, e se o poder emana do 
povo, então a iniciativa do Estado no exercício em busca de recursos 
financeiros, por meio da tributação, deveria estar respaldada por um 
consenso geral, já que o povo é a fonte indireta da legislação.

A atividade arrecadatória, por sua vez, embora essencial à 
obtenção dos recursos necessários ao Estado, é potencialmente 
violadora de direitos fundamentais se exercida além dos limites 
constitucionalmente traçados, na medida em que afeta a liberdade e 
o direito de propriedade do cidadão, enquanto liberdades individuais, 
além do fato de que a tributação tem um ônus maior para quem tem 
menos recursos, os quais, por sua vez, não são contemplados a 
contento com as ações estatuais (prestações positivas) que deveriam 
garantir os direitos fundamentais sociais, especialmente, os direitos à 
saúde, à educação, à moradia, à alimentação, ao lazer, à segurança, 
a assistência aos desamparados, entre outros.

A atividade de instituição e arrecadação de tributos deveria 
funcionar como um instrumento eficaz de distribuição de renda; de 
distribuição da carga tributária com equidade, respeitando e observando 
princípios constitucionais da capacidade contributiva, da solidariedade, 
da isonomia, da legalidade e, especialmente, de garantia dos direitos 
sociais fundamentais.
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Da forma como está institucionalizada, ela realiza exatamente 
o contrário do que promete, pois acentua a desigualdade social e 
a concentração de renda, eis que os mais ricos dispõem de meios, 
inclusive, para suportarem, proporcionalmente, carga tributária inferior 
aquela suportada por aqueles que dispõem de menos recursos. 

Por fim, os recursos arrecadados pelo Estado não são empregados 
como deveriam na elaboração de políticas públicas necessárias à 
garantia dos direitos fundamentais, especialmente os sociais, em que 
boa parcela vai parar na vala da corrupção, entre outros desvios, além 
do desperdício, da ineficiência e dos gastos não prioritários orientados 
por opção política inadequada, sacrificando, com isso, a realização dos 
direitos fundamentais sociais e, consequentemente, desrespeitando a 
dignidade humana de inúmeros cidadãos.
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Introdução

Passados mais de vinte da promulgação da Constituição, nos 
parece viável uma análise sobre um dos direitos sociais, mais discutidos 
na atualidade: o direito social à saúde.

Escolhe-se para o debate os elementos indicativos da 
justiciabilidade de tal direito, pois este se encontra inserido na 
Constituição do Estado Democrático Brasileiro, que por sua vez elege 
a dignidade humana como um dos seus fundamentos e destaca que 
dentre os seus objetivos estão a construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária e a promoção do bem-estar de todos. 

Entretanto, reconhece-se que muitas vezes é preciso o apoio 
do Estado para a realização do direito à saúde, legitimando-se assim 
o socorro ao Judiciário como medida extrema para compatibilizar 
as ações afirmativas com os comandos constitucionais de políticas 
públicas de saúde.

Justamente, neste aspecto prende-se a abordagem científica do 
tema. Considera-se uma teoria de direitos fundamentais contemporânea 
voltada para a implementação de direitos sociais e dentre eles o direito 
social à saúde.

A concretização desse direito, muitas vezes, se torna 
problemática, pois  lançam-se na discussão de sua justiciabilidade, 
questões relacionadas à execução das políticas públicas, de ordem 
orçamentária e econômica, de sua aplicabilidade etc.

Assim, busca-se a existência de uma base doutrinária sólida para 
a compatibilização da dialética relação entre dever do Estado e direito 
social do cidadão à saúde, com possibilidade de tutela judicial, vez 
que ainda que se reconheça a relatividade de tal direito, há um núcleo 
essencial, uma fundamentalidade formal e material que prevalece 
diante de alguns questionamentos.  

O móvel desse trabalho é a dificuldade que existe para a 
realização plena do direito à saúde, e os elementos indicativos de sua 
plena justiciabilidade, bem como o elo indissociável do direito à saúde 
e a vida digna.

O DIREITO SOCIAL À SAÚDE E SUA 
JUSTICIABILIDADE

Marilda Watanabe Mendonça
Mestre pelo Centro Universitário FIEO – UNIFIEO.
Procuradora do Estado de São Paulo
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Enfim, pretende-se, com a realização desse artigo, contribuir 
para a compreensão dos polêmicos contornos do direito à saúde e 
comprovar sua plena justiciabilidade.  

1. Estado de direito e a dimensão essencial dos direitos 
fundamentais

A expressão “Estado de Direito” tem sua origem no direito 
constitucional alemão, no século XIX, por volta do ano de 1848, 
traduzindo-se na expressão Rechtsstaat, criada por Robert Von Mohl,1 
que tinha uma concepção liberal do Estado de Direito, limitando-se a 
exercer o “seu poder na esfera das relações públicas, sem imiscuir-
se na órbita privada do indivíduo”,2 ou seja, tratava-se de um estado 
antagônico ao Estado de Polícia, que sobre tudo poderia dispor.3

A primeira ideia que se tem ao se utilizar a expressão é a da 
força da lei, que tem suas raízes na Antiguidade, pois os gregos já 
afirmavam que eram governados por leis e não por homens e, na Idade 
Média Cristã, já se questionava o primado da lei frente ao despotismo, 
segundo Pablo Lucas Verdú.4

Para o direito contemporâneo, trata-se de conceito de suma 
importância, uma vez que informa todo o sistema legal dos Estados 
que tem a Democracia como forma de governo e, nesse sentido, 
parece mais apropriada a expressão Estado Constitucional ou Estado 
Legal,5 que está vinculada a determinadas características de Estado, 
colocando-se como figura diametralmente oposta ao “Estado de não 
direito”. 

1 VERDÚ, Pablo Lucas. A luta pelo Estado de Direito. Tradução Agassiz 
Almeida Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 9-10.

2 VERDÚ, Pablo Lucas. A luta pelo Estado de Direito. Tradução Agassiz 
Almeida Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 10.

3 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional – Teoria do Estado e 
da Constituição – Direito Constitucional Positivo. 15. ed.  Belo Horizonte: Del 
Rey, 2009. Afirma o autor: “O Estado de polícia é o modelo mais significativo 
do Estado absoluto, ao qual corresponde o despotismo esclarecido do século 
XVIII. O Estado aqui é concebido como ente que visa ao interesse público e o 
monarca age com plena liberdade para atingi-lo. Mas é neste período que a lei 
prevalece sobre o costume como fonte de direito, organizam-se os exércitos 
nacionais e estrutura-se a função jurisdicional. O Estado intervém em algum 
setores, como o econômico, o cultural e o de assistência social.”, p. 88. 

4 VERDÚ, Pablo Lucas. A luta pelo Estado de Direito. Tradução Agassiz Almeida 
Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 5.

5 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de Direito e Constituição. 
4. ed. São Paulo: Saraiva, 2. tir., 2009. Afirma o autor sobre a expressão: “O 
Estado de Direito, no século XX, se transformou para usar a expressão que 
Carré de Malberg cunhou, num mero Estado legal. Este, em última análise, 
recusa a subordinação do Estado a um Direito a ele superior [...] E que a 
Constituição não passa de uma lei, mais alta que as outras, que se estabelece 
por um procedimento mais complexo que o ordinário. O Estado legal guarda 
o princípio de que, por meio de lei, é ditada a conduta dos particulares, que a 
lei é condição e limite da atuação dos órgãos públicos, todavia encara como 
instrumento para realização de objetivos politicamente definidos.”, p. 41.
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Canotilho6 adverte:

Tomar a sério o Estado de direito implica, desde logo, recortar 
com rigor razoável o seu contrário – o “Estado de não direito”. 
Três ideias bastam para o caracterizar: (1) é um Estado que 
decreta leis arbitrárias, cruéis e desumanas; (2) é um Estado 
em que o direito se identifica com a “razão do Estado”, imposta 
iluminada por “chefes”; (3) é um Estado pautado por radical 
injustiça e desigualdade na aplicação do direito [...] é aquele 
em que existem leis arbitrárias, cruéis e desumanas que fazem 
da força ou do exercício abusivo do poder o direito, deixando 
sem qualquer defesa jurídica eficaz o indivíduo, os povos e as 
minorias [...]

Nos Estados de “não direito” há uma dualidade, “há dois pesos 
e duas medidas na aplicação das normas jurídicas consoante as 
pessoas em pauta”.7 A arbitrariedade e a desigualdade são marcas 
fundamentais.

Foi justamente pautado na eliminação do arbítrio do Estado de 
“não direito” que surge o “Estado de Direito”, no século XVIII. A evolução 
histórica do que atualmente se possa compreender como Estado de 
Direito é desenvolvida em etapas, marcadas por valores do contexto 
histórico em que estão inseridas, com avanços e retrocessos.8

O “Estado de Direito” clássico, ou Liberal, ou Estado Constitucional, 
na França e Estado de Direito, na Alemanha,9 representam o 
rompimento com o Estado Absoluto ou Estado de Polícia, em que o 
monarca concentrava o poder de forma praticamente ilimitada.

Este primeiro estágio advém do liberalismo econômico e político, 
inspirado por Kant e Rosseau10 e é marcado pela modificação do 
titular do poder, que passa a ser o povo ou a nação, pelo nascimento 
das Constituições escritas, ante o movimento constitucionalista que 

6 CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em 
http://pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-, acesso em 
14.03.2011, p. 4.

7 CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em 
http://pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-, consulta em 
15.03.2011, p. 4.

8 COELHO, Inocêncio Mártires et al. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 200.

9 CARVALHO, Kildare Gonçaves. Direito Constitucional – Teoria do Estado e 
da Constituição – Direito Constitucional Positivo. 15. ed. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2009, p. 88.

10 ACQUAVIVA, Marcus Claudio. 2. ed. Teoria Geral do Estado. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 8.
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invadiu a Europa por volta do século XVIII,11 e pela não intervenção do 
Estado no plano econômico, com priorização dos direitos relativos à 
liberdade. Em um segundo estágio surge o Estado Social de Direito12, 
refletindo os impactos da Revolução Industrial e do primeiro pós-
guerra13 e nesse passo, sob o signo da igualdade, nascem os direitos 
sociais. 

Há, pois, uma tríade de características marcantes que perpassam 
toda a evolução do Estado de Direito e se estendem até o presente 
momento: a limitação de poder através da lei;14; a separação de 
funções e a proteção de direitos fundamentais, que são garantidos, 
via de regra,  por uma Constituição rígida.

11 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Aspectos da positivação dos direitos 
fundamentais na Constituição de 1988. In: Direitos Humanos Fundamentais: 
positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006. Afirma a autora: “O 
constitucionalismo, movimento eclodido no século XVIII, tinha como ideia 
mestra a limitação de Poder para assegurar os direitos do homem. Dentre os 
instrumentos identificados como aptos à concretização desse ideal estavam 
a Constituição escrita, a separação de poderes e as Declarações de Direitos” 
(p.115).

12 MENDONÇA, Marilda Watanabe. A Justiciabilidade do Direito à Saúde. 
Dissertação de Mestrado. Osasco:  UNIFIEO, 2012. Afirma sobre o Estado 
Social: “Note-se que, a partir do começo do século XX, houve uma intervenção 
do Estado no âmbito econômico e social, face à crise que abateu o Estado 
liberal, notadamente no que tange às reivindicações e às necessidades 
dos trabalhadores. O avanço ilimitado do capitalismo explorador, do grande 
desenvolvimento da indústria e da opressão da classe operária, que se 
encontrava insatisfeita com a postura do Estado liberal, expressa-se como 
fatores que fizeram eclodir, por volta do final século XIX e início do século 
XX, o surgimento do Estado Social de Direito.Por isso, é possível identificar 
um processo de socialização do Estado, porque os trabalhadores necessitam 
de um Estado minimamente protetor em seu favor, garantindo-lhes direito à 
aposentadoria, ao trabalho..., saúde.... Surge então o Estado social de Direito, 
no qual há uma afirmação por direitos sociais  e a priorização dos direitos 
de igualdade. José Afonso da Silva entende que a expressão Estado social 
de Direito é insuficiente para marcar a conotação de igualdade pretendida 
neste estágio da história, pois este não foi capaz de atingir a justiça social. 
No mesmo sentido, Canotilho afirma que o Estado de Direito não pode e 
nem deve ser um “estado providência”, tendo em vista que os direitos sociais 
se realizariam melhor sem o Estado, pois a história demonstra que alguns 
estados totalitários apresentaram-se como estado social, fazendo referência 
a alguns diplomas legais, como a Constituição Soviética, de 1936, e a Carta 
Del Lavoro, de 1927, da Itália, e nem por isso fizeram justiça social. Por isso, 
a ordem livre do mercado seria “a única forma de garantir a justiça distributiva, 
sem pôr em perigo a liberdade...” p. 16/17.

13 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional – Teoria do Estado e 
da Constituição – Direito Constitucional Positivo. 15. ed.  Belo Horizonte: Del 
Rey, 2009, p.88.

14 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução Marco Aurélio 
Nogueira. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. O autor destaca a compreensão 
da limitação do poder, enquanto elemento intrínseco do Estado de Direito, 
e o impacto que a constitucionalização dos direitos naturais imprimiram ao 
conceito, classificando o Estado de Direito como fraco, fraquíssimo e
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Especialmente sobre a proteção essencial dos direitos 
fundamentais, ressalte-se que no passado alguns juristas abordavam 
o Estado de Direito, sem incluí-los, porque entendiam que tal espécie 
de direitos detinham um caráter meramente filosófico, muitas vezes 
dependendo de uma codificação para sua garantia, restando muitas 
vezes priorizado o direito privado, em detrimento da cidadania15, 
ou ainda apensas constavam, nas “constituições de fachada” ou 
“semânticas”.16 Porém esta postura foi sufragada. Vejamos as 
considerações de Willis Santiago Guerra17:

...Com a adoção da fórmula política do Estado Democrático de 
Direito ingressaríamos em etapa histórica do constitucionalismo 
em que uma série de inversões se mostraram necessárias, 
a fim de evitar as perversões sofridas pelo Estado de Direito, 
constitucional, em regimes políticos autoritários e, mesmo, 
totalitários...

...o Estado passa a se organizar em função da defesa e realização 
dos direitos fundamentais, tidos agora não apenas como direitos 
subjetivos inerentes à cidadania, mas também como pautas 
objetivas, a determinarem que se consagrem normas, instituições 
e políticas públicas para concretizar tais direitos, efetivando-
os e defendendo-os. A própria topografia constitucional revela 
a inversão que estamos aqui a referir, quando os direitos e 
garantias fundamentais passam a ser consagrados, tal como 
entre nós, a partir de outubro de 1988, de maneira ampla, e já 
no início da Constituição, ao invés de ocuparem aquela posição 
inferior, secundária, que até então era a deles, enunciados ao 
final das constituições, de maneira sintética, como a apenas 
determinar uma área residual de impedimento à interferência 
estatal na esfera jurídica de seus cidadãos....

             fortíssimo: “Desse ponto de vista pode-se falar de Estado de direito em sentido 
forte para distingui-lo de Estado de Direito em sentido fraco, que é o Estado 
não despótico, isto é dirigido não pelos homens, mas pelas leis, e do Estado 
de Direito em sentido fraquíssimo, tal como o Estado kelseniano, segundo o 
qual, uma vez resolvido o Estado no seu ordenamento jurídico, todo Estado 
é Estado de direito [...] Do Estado de direito forte, que é aquele próprio da 
doutrina liberal, são parte integrante todos os mecanismos constitucionais 
que impedem ou obstaculizam o exercício arbitrário e ilegítimo do poder e 
impedem e desencorajam o abuso ou o exercício ilegal do poder.”, p. 18.

15 I CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em http://
pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO, consulta 
em 14.03.2011,, consulta em 15.03.2011, p.19.

16 CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em http://
pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO, consulta 
em 14.03.2011,, consulta em 15.03.2011, p.20

17 GUERRA, Willis Santiago. Estado Democrático de Direito Como Estado 
de Direitos Fundamentais com Múltiplas Dimensões, disponível em 
< http://www.fiscolex.com.br/doc_1134779_ESTADO_DEMOCRATICO_
DIREITO_COMO_ESTADO_DIREITOS_FUNDAMENTAIS_MULTIPLAS_
DIMENSOES.aspx> - consulta em 14.03.2012.  p. 2/3.
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Assim, os direitos fundamentais, além de constitucionalizados 
devem vir resguardadas por garantias18 de igual teor, pois, não há 
direito de liberdade de expressão, senão garantido pela expressa 
identificação do seu autor e na mesma linha há diversos outros 
exemplos, a tutela judicial enquanto direito a ser garantida pelo viés 
do devido processo legal; o direito à saúde e garantia da cobertura 
universal e isonômica.

A construção de um Estado de Democrático de Direito está 
vinculada a um sólido catálogo de direitos fundamentais, por isso é 
forçoso reconhecer que uma sociedade igualitária, justa e solidária 
não se dissocia de tal dimensão, por isso sua essencialidade. 

E é exatamente nesse contexto, na dimensão essencial dos direitos 
fundamentais, que analisa-se o direito à saúde e sua justiciabilidade. 
Somente com um status de constitucionalidade de tal direito é possível 
obrigar o Estado a observar o seu núcleo fundamental: a dignidade 
humana19.

2. O direito à saúde como direito social fundamental

O direito à saúde foi contemplado no artigo 6º da atual Carta 
Constitucional enquanto direito social fundamental, a primeira 
constituição brasileira a lhe fazer reserva é a de 1988. Seu regime 
jurídico constitucional é específico, porque sistematizado nos moldes 
dos artigos 196 a 200, enquanto subsistema da seguridade social. O 
dispositivo do artigo 196 enuncia que se trata de direito de todos e 
dever do Estado, a ser assegurado mediante a adoção de políticas 
públicas, com a garantia do acesso universal igualitário às ações e 
serviços disponibilizados.

18 NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. ARAUJO, Luiz Alberto David. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 5ª. Edição, 2001. Diferenciam 
os autores direitos e garantias individuais: “... Enquanto os direitos teriam por 
nota de destaque o caráter declaratório ou enunciativo, as garantias estariam 
marcadas pelo seu caráter instrumental, vale dizer, seriam os meios voltados 
para a obtenção ou reparação dos direitos violados...”(p.81) 

19 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Uma 
teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. Diz o autor: “A dignidade, como 
qualidade intrínseca da pessoa humana, é algo que simplesmente existe, 
sendo irrenunciável e inalienável, na medida em que constitui elemento que 
qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser destacado, de tal sorte 
que não se pode cogitar da possibilidade de determinada pessoa ser titular 
de uma pretensão a que lhe seja concedida a dignidade. Esta, portanto, como 
elemento integrante e irrenunciável da natureza da pessoa humana, é algo 
que se reconhece, respeita e protege, mas não que possa ser criado ou lhe 
possa ser retirado, já que existe em cada ser humano como algo que lhe é 
inerente ... “, p. 100/101.
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O reconhecimento do direito à saúde como direito fundamental é 
sintomático nas constituições contemporâneas, refletindo, sem dúvida 
alguma, a priorização da vida digna como valor máximo para condução 
dos constituintes derivados, vinculando os legisladores e aplicadores 
da norma. 

Na verdade, trata-se de direito também previsto em diplomas 
internacionais, como a Declaração Universal da ONU, de 1948, no 
Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, na 
Convenção de Direitos da Criança e na Convenção Americana de 
Direitos Humanos. Assim, ainda que não fosse albergada em nosso 
texto constitucional, em razão da abertura do catálogo dos direitos 
fundamentais,20 por força do artigo 5º, § 2º do texto constitucional, este 
direito já estaria protegido.

Dirley da Cunha Jr. afirma que:

constitui uma exigência inseparável de qualquer Estado que 
se preocupa com o valor “vida” o reconhecimento de um direito 
subjetivo público à saúde, uma vez que, denegá-lo, significaria o 
mesmo que admitir a aplicação da pena de morte, que é, como 
se sabe vedada constitucionalmente [...] e o que é pior, sem 
crime e sem processo.21

Não existe um conceito positivado de direito à saúde. A 
Constituição, no artigo 196, apenas afirma que é um direito de todos 
e dever do Estado. Assim, a fundamentalidade do direito, já expressa 
no artigo 6º, nos remete a vias subsidiárias. Nesse sentido, faz-se 
referência ao conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde 
– OMS, que no preâmbulo de sua Constituição consagrou que saúde é 
o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência 
de doença e outros agravos.22

20 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos 
Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 8. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2010, fls. 113. Afirma o autor: “não é demais relembrar 
que a Constituição de 1988, na esteira da evolução constitucional pátria 
desde a proclamação da República e amparada no espírito da IX emenda 
da Constituição norte-americana, consagrou a ideia da abertura material do 
catálogo constitucional dos direitos e garantias fundamentais” (p. 113-114). 

21 CUNHA JUNIOR, Dirley da. A efetividade dos Direitos Fundamentais 
Sociais e a Reserva do Possível. In: Leituras Complementares de Direito 
Constitucional – Direitos humanos e Direitos Fundamentais. 3. ed. Salvador: 
Editora Jus Podivm, 2008, p. 385.

22 MELO, Adriana Zawada; FERRAZ FILHO, José Francisco Cunha et al. 
Constituição Federal Interpretada. Org. Costa Machado. Coordenadora 
Anna Cândida da Cunha Ferraz. Barueri: Manole, 2010, p. 1082.
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O artigo 194 da Constituição trata de saúde sob o ponto de vista 
da seguridade social, abraçando não somente a concepção da OMS, 
mas também exigindo a “realização de políticas públicas que tenham 
como finalidade a redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal igualitário às ações para sua promoção, proteção 
e recuperação” (art. 196).23

Conclui-se, neste contexto, que o constituinte de 1988 pretendeu 
dar uma dupla configuração ao direito à saúde, pois não somente há 
o valor da busca individual de higidez física e mental, como também 
é possível vislumbrar uma perspectiva de saúde em termos de 
coletividade, com exigência de políticas públicas efetivas. É exatamente 
esta a interpretação literal que se pode depreender de expressões 
cunhadas dos artigos 196 e 194, como direito de todos e políticas 
públicas.24

23 DALLARI, Sueli Gandolfi. Organização Jurídica do Sistema de Saúde 
Brasileiro. In: Saúde Pública Bases Conceituais. Organizadores Aristides 
Almeida Rocha e Chester Luiz Galvão Cesar. São Paulo: Atheneu, 2008, p. 
236.

24 WEICHERT, Marlon Alberto. Saúde e Federação na Constituição Brasileira. 
1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. Diz o autor: “Nessa linha o direito 
à saúde implica em ações negativas e positivas do Estado e da sociedade 
tendentes a garantir o combate a doenças, bem como ações positivas e 
negativas no ambiente circundante para a prevenção da ocorrência de 
moléstias”, p. 122.



264Marilda Watanabe Mendonça

O direito social à saúde e sua justiciabildade

Trata-se, na verdade, de um direito de dupla face, pois detém 
cunho social defensivo e prestacional,25 nas palavras de Ingo Sarlet.26 
Defensivo porque impede as ingerências indevidas por parte do Estado 
e terceiros, por isso a expressão sinônima “direitos negativos”.27 De 
outro lado, a colocação do particular como credor de políticas públicas 
de saúde justifica o caráter prestacional da saúde,28 por isso também 
ser possível falar em “direitos positivos”, na esteira de Robert Alexy,29 

que sobre o tema afirma:30

Quando se fala em “direitos a prestações” faz-se referência, em 
geral, a ações positivas fáticas. Tais direitos, que dizem respeito 
a prestações fáticas que, em sua essência, poderiam também ser 
realizadas por particulares [...]. Mas além de direitos a prestações 
fáticas, pode-se também falar de prestações normativas. Nesse 
caso, também os direitos a ações positivas normativas adquirem 
o caráter de direitos a prestações.

25 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso 
da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 202. Sobre direito a ações positivas 
afirma o autor: “Os direitos que o cidadão tem, contra o Estado, a ações 
estatais positivas podem ser divididos em dois grupos: aquele cujo objeto é 
uma ação fática e aquele cujo objeto é uma ação normativa”, p. 201.

26 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas considerações em torno do conteúdo, 
eficácia e efetividade do direito à saúde na Constituição de 1988. Revista 
Diálogo Jurídico, n. 10, Salvador, janeiro de 2002. Disponível em <http://
direitopublico.com.br>. Consulta em 20.01.2011, p. 7.

27 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 
1991. Sobre o tema diz o autor: “Os direitos fundamentais são garantidos como 
direitos a actos negativos (Abwehrrecte) numa tripla perspectiva: (1) direito ao 
não impedimento por parte dos entes públicos de determinados actos (ex.: 
art. 37/2 - direito a exprimir e divulgar livremente o seu pensamento); (2) 
direito à não intervenção dos entes públicos em situações jurídico-subjectivas 
(ex.: art.34/4 - é proibida a toda a ingerência das autoridades públicas na 
correspondência e telecomunicações); (3) direito à não eliminação de posições 
jurídicas (ex.: art. 62/1 - direito à não eliminação da propriedade privada e à 
sua transmissão em vida ou por morte)” (p. 1180 e 1181).

28 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas considerações em torno do conteúdo, 
eficácia e efetividade do direito à saúde na Constituição de 1988. Revista 
Diálogo Jurídico, n. 10, Salvador, janeiro de 2002. Disponível em <http://
direitopublico.com.br>. Consulta em 20.01.2011, p. 8.

29 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da 
Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 202.

30 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da 
Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 202.
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Este caráter prestacional gera uma série de debates no mundo 
jurídico sobre o alcance e a interpretação de expressões como 
universalidade, gratuidade;31 os limites, se existentes ou não, do poder 
Judiciário na realização de tais direitos;32 33 quais, efetivamente, são as 
prestações devidas.

Ingo Sarlet34 defende que o direito à saúde é uma “exigência 
inarredável de qualquer Estado (social ou não) que inclua nos seus 
valores essenciais a humanidade e a justiça”, ainda que estas sejam 
limitadas ao estritamente necessário para a proteção humana.

O direito à saúde está inscrito primeiramente no rol de direitos 
sociais da Constituição, ex-vi artigo 6º, indicando que sua efetividade 
está relacionada às ações positivas do Estado35 que, por sua vez, 
possibilitam a igualdade material.36

31 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria 
geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 323.

32 SCAFF, Fernando Facury; NUNES, Antonio José Avelãs. Os tribunais e o 
Direito à Saúde. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2011, p. 27.

33 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas considerações em torno do conteúdo, 
eficácia e efetividade do direito à saúde na Constituição de 1988. Revista 
Diálogo Jurídico, n. 10, Salvador, janeiro de 2002. Disponível em <http://
direitopublico.com.br>. Consulta em 20.01.2011. Afirma o autor: “Permanece 
todavia a indagação se o Poder Judiciário está autorizado a atender essas 
demandas e conceder aos particulares, via ação judicial, o direito à saúde 
como prestação positiva do Estado, enfim toda e qualquer prestação na área 
da saúde” (p. 12).

34 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria 
geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 325.

35 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria 
geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 280. Afirma o autor: “Os direitos sociais, 
ou forma como tal designados por serem direitos a prestações do Estado na 
consecução da justiça social, mediante a compensação de desigualdades 
fáticas e garantias do acesso a determinados bens e serviços por parte de 
parcelas da população socialmente vulneráveis”, p. 218/129.

36 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 2. ed. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1998, v. 4. Afirma o autor: “Essa tarefa e essas incumbências 
aparecem estreitamente correlacionadas com a Constituição econômica, 
desde logo porque a efectivação dos direitos se faz ‘mediante a transformação 
e modernização das estrutura econômicas e sociais’ [...]. E aqui relevam, em 
geral, directamente as incumbências de ‘promover o aumento do bem-estar 
social e econômico e da qualidade de vida em especial das classes mais 
desfavorecidas, de operar as necessárias correções das desigualdades na 
distribuição de riqueza e do rendimento’” (p. 342-343).
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Mariana Filchtiner37 afirma que existe uma diferença entre os 
direitos fundamentais pautada no sentido da universalidade e igualdade, 
de forma que “os direitos individuais e civis se caracterizariam pelas 
ideias de igualdade como equiparação e universalidade ab initio”, 
diferentemente dos direitos sociais, que impulsionados em razão da 
desigualdade fática, fizeram aparecer instrumentos prestacionais para 
diminuí-la, senão para extingui-la. A igualdade para os direitos sociais 
é ponto de chegada e relaciona-se com o critério material de justiça. 

Vidal Serrano Nunes Junior, ao abordar o tema, afirma:

O propósito primeiro dos direitos sociais é assegurar dignidade 
material a todos, buscando neste ponto, a igualdade entre 
as pessoas. É evidente que não se cuida de uma igualdade 
material absoluta, incompatível com o modelo de organização 
da economia que adotamos, mas do princípio que aponta que as 
pessoas devem ser iguais em dignidade [...].

Nessa linha de raciocínio, é evidente que a interpretação de 
qualquer norma programática, consubstanciadora de direitos sociais, 
deve sempre ser direcionada no sentido da realização do Estado 
Democrático Social de Direito, pena de grave subversão dos valores 
incorporados à nossa Constituição.38

A titularidade do direito à saúde também é peculiar, pois pertence 
ao indivíduo pessoa física e à coletividade.

A fundamentar a face individual, está o artigo 196, reconhecendo-o 
como direito de todos; sua imediata relação com o direito à vida e 
à integridade corporal nos remete a um direito individual. O Brasil 
subscreveu tratados internacionais que reconhecem esta titularidade e 
esses, por sua vez, têm força de norma constitucional, ante o disposto 
no artigo 5º, § 2º, da Constituição da República,39 portanto trata-se de 
um direito humano. 

37 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito Fundamental à Saúde. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 64/655.

38 NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. A Cidadania Social na Constituição de 
1988. São Paulo: Editora Verbatim, 2009, p. 108/109.

39 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas considerações em torno do conteúdo, 
eficácia e efetividade do direito à saúde na Constituição de 1988. Revista 
Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, n. 10, 
janeiro, 2002, disponível em <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em  
20.02.2010.
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No que tange ao status de direito coletivo e difuso, o direito à 
saúde  encontra guarida na face coletiva dos direitos sociais, pois a 
coletividade tem direito, por exemplo, a políticas públicas de prevenção 
de doenças, como a paralisia infantil, a poliomielite, a meningite, a 
dengue, a AIDS. Sobre o tema, Ingo Sarlet40 exemplifica o “caso de 
políticas públicas de prevenção e combate a doenças endêmicas”.

Ultrapassadas estas considerações, é preciso salientar que face 
ao modelo federativo de estado adotado pelo Brasil, é competência 
de todas as pessoas políticas dispor sobre saúde. A Constituição não 
isenta nenhuma pessoa política de sua parcela de responsabilidade, 
e diante da complexidade do tema, Fernando Facury Scaff41 adverte 
que a competência legislativa e administrativa é concorrente e o foco 
de prestação de serviços deve ser municipal, observado o regime de 
cooperação constante do art. 23, parágrafo único, da Constituição 
brasileira.

Entretanto, nem todas estas peculiaridades são suficientes a 
terminar o debate atual sobre sua justiciabilidade, ou seja, perquire-se 
senão qual a exata medida da tutela judicial nos casos controvertidos, 
quais os elementos que assim a indicam. 

3. Elementos indicativos da justiciabilidade do direito à 
saúde

A justiciabilidade do direito à saúde está relacionada com a 
possibilidade de tutela jurisdicional de tal direito e os limites dessa 
tutela.42

40 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Uma 
teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 218. Afirma o autor: “direitos 
sociais podem ser também direitos coletivos e mesmo, em determinadas 
circunstâncias, difusos, o que se verifica, por exemplo no caso da coxão entre 
a proteção à saúde e a proteção do meio ambiente [...]. O direito ao trabalho 
[...] refere-se tanto à garantia de condições de acesso a um trabalho digno 
para cada pessoa individualmente considerada e na sua proteção no âmbito 
das relações de trabalho [...] mas apresenta uma face coletiva (transindividual) 
inequívoca, como fundamento da obrigação estatal de promover políticas que 
resultem na criação de vagas ao mercado de trabalho”, p. 218.

41 SCAFF, Fernando Facury; NUNES, Antonio José Avelãs. Os tribunais e o 
Direito à Saúde. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2011, p. 80.

42 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito à Saúde. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 103.
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Kazuo Watanabe,43 comentando a expressão, afirma:

[...] é necessário esclarecer bem a acepção do vocábulo 
“justiciabilidade” (alguns adotam o termo “acionabilidade”) 
dos direitos fundamentais. O que se quer explicitar com ele 
não é o requisito para acesso à justiça ou para o exame do 
mérito da ação e sim o requisito para o acolhimento, pelo mérito, 
da pretensão da tutela jurisdicional dos direitos fundamentais 
sociais, ou seja, a efetiva existência do direito fundamental social 
tutelável.

O direito à saúde, em consonância com as normas da Organização 
Mundial de Saúde, conforme já se mencionou, deve ser entendido 
como a tríade: bem-estar físico, mental e social.  Nesse sentido, 
podemos afirmar que a integridade física e moral está atrelada 
à dignidade humana e, por conseguinte, todas as prestações de 
saúde, sejam elas curativas ou preventivas, integram o conceito 
de saúde.44

A interpretação sistematizada dos dispositivos constitucionais do 
artigo 6º e 196 à 200 nos permite concluir por sua fundamentalidade, 
densidade diferenciada, integrante do conteúdo do mínimo existencial, 
possuidor de rigidez constitucional e imediata aplicabilidade. Todos 
esses fatores são indicativos da justiciabilidade do direito à saúde.

Vidal Serrano Nunes Junior e Sueli Gandolfi Dallari45 comentam 
sobre a fundamentalidade do direito à saúde, acentuando as seguintes 
características: i) historicidade, enquanto fruto de conquistas da 
sociedade, culminando a Constituição de 1988 com a expressa 
menção a tal direito; a universalidade, pois tem todos por destinatários 
da norma e por fim a autogeneratividade46, que assim descrevem:

[...] produto de preocupações humanistas que se desbordam 
dos limites de cada Estado. Ele vem sendo objeto crescente 
de pactos internacionais, o que indica, de forma cada vez mais 
intensa, a sua inerência à dignidade humana. Isso significa que 
o direito à saúde, tal qual os demais direitos humanos, tem por 
assim dizer, um caráter supranacional. 

43 WATANABE, Kazuo. Controle Jurisdicional das Políticas Públicas – “Mínimo 
Existencial” e demais direitos fundamentais imediatamente judicializáveis. 
O Controle Jurisdicional de Políticas Públicas. Coordenadores: Ada 
Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 216.

44 GONÇALVES, Cláudia Maria da Costa. Direitos Fundamentais Sociais. 2. 
ed. Curitiba: Juruá,  2010, p. 232-233.

45 DALLARI, Sueli Gandolfi; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Direito Sanitário. 
São Paulo: Verbatim, 2010, p. 67.

46 DALLARI, Sueli GAndolfi; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Direito Sanitário. 
São Paulo: Verbatim, 2010, p. 67-68.
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De outro lado, a indicar a densidade diferenciada, tem-se o 
custo orçamentário para sua realização que, muitas vezes traz, à tona 
a escassez de recursos como motivadora das escolhas trágicas.47 
Entretanto, esta relação dialética: direito à saúde e recursos financeiros, 
pode e deve ser analisada observando-se que o texto constitucional é 
um sistema aberto de normas e princípios.

Nesse sentido é preciso salientar que o direito à saúde deve ser 
interpretado à luz do princípio da unidade e supremacia da Constituição 
e com vistas ao “pacto social e político” constante do próprio texto 
constitucional.48 Destaque-se, por exemplo, a indissociabilidade do 
direito à vida digna e o direito à saúde, face o caráter concorrente49 
dos direitos fundamentais.

Assim, eventuais conjecturas concernentes às questões de 
ordem orçamentária merecem um dimensionamento sistêmico com 
vistas à proporcionalidade.

Entende-se, pois, que as normas concernentes ao direito social 
à saúde possuem uma densidade diferenciada, pois protegem um 
bem da vida que tem pressuposto a dignidade humana, já que não 
há indissociável a ideia de vida digna sem saúde. Compreende-se, 
pois, que tais normas são “mandados de otimização”50, nas palavras 
de Robert Alexy  e comandos com carga normativa e imperatividade 
suficiente para legitimar sua postulação em juízo.

Acentue-se, de outro lado, que se trata de direito que integra 
o conteúdo do “mínimo existencial ou essencial”, ou ainda, “mínimo 
social”,51 como imprescindível para uma vida digna.

47 AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez e Escolha - Critérios Jurídicos para 
lidar com a Escassez de Recursos e as Decisões Trágicas. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 73.

48 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito à Saúde. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 105.

49 NUNES JUNIOR, Vidal Serrano; ARAUJO, Luiz Alberto David. Curso de 
Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Verbatim, 2011. Afirmam os 
autores sobre concorrência de direitos fundamentais: “indica que os direito 
fundamentais podem ser ‘acumulados’”, p.147/149.

50 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 90.

51 RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. Tradução Almiro Pisetta e Lenita M.R. 
Esteves. São Paulo: Martins Fontes: 2000, 2. tir., p. 293. O autor utiliza a 
expressão “mínimo social” e afirma: “É essencial ter em mente que o nosso 
tema é a teoria da justiça e não a economia [...]. Temos interesses apenas 
em alguns problemas morais da economia política [...] as questões políticas 
discutidas simplesmente para que se descubra a sustentação prática da 
justiça como equidade”, p. 293.
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O mínimo existencial tem relação com uma série de prestações 
materiais indispensáveis à vida digna, aqui se incluindo, também, 
o direito ao salário mínimo, à moradia, à assistência e previdência 
social, bem como o direito social à saúde.52 Trata-se, então, de parcela 
do núcleo irredutível dos direitos fundamentais, na lição de Ricardo 
Lobo Torres:53

[...] o conteúdo essencial, consistindo no núcleo irredutível dos 
direitos fundamentais resultante das ponderações e restrições 
coincide com a base do mínimo existencial, que é a parcela 
indisponível dos direitos fundamentais aquém da qual desaparece 
a possibilidade de ser viver com dignidade. O Mínimo existencial 
como “último conteúdo essencial” dos direitos fundamentais, é 
irredutível e indisponível”

Andreas J. Krell,54 aborda o tema de forma geral, advertindo:

A teoria do “mínimo existencial”, que tem a função de atribuição 
ao indivíduo um direito subjetivo contra o Poder Público em 
casos de diminuição da prestação dos serviços sociais básicos 
que garantem a sua existência digna, até hoje foi pouco discutida 
na doutrina constitucional brasileira [...].

De qualquer modo o referido “padrão mínimo social” para 
sobrevivência incluirá sempre um atendimento básico e eficiente 
de saúde, o acesso a uma alimentação básica e vestimentas, 
à educação de primeiro grau e a garantia de uma moradia: o 
conteúdo concreto desse mínimo, no entanto, variará de país 
para país.

52 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria 
geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 309/330.

53 TORRES, Ricardo Lobo. O Mínimo Existencial como Conteúdo Essencial dos 
Direitos Fundamentais. In: Direitos Sociais – Fundamentos, Judicialização 
e Direitos Sociais em Espécie. Organização Daniel Sarmento et al. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2. tir., 2010, p. 318.

54 KRELL, Andreas Joachim. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e 
na Alemanha. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 63.
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Nessa toada, o direito social à saúde, necessariamente 
integra o mínimo existencial. Precioso para a análise científica aqui 
proposta observar que nas demandas que postulam fornecimento 
de medicação, tratamento ou intervenção cirúrgica, perdura a dúvida 
sobre a existência ou não de limites da concessão da tutela e até 
mesmo da fixação de um limite para o que deve ser entendido como 
“essencial” ou “mínimo”.55

Trata-se de tema bastante controvertido, segundo Anna Paula 
Barcellos,56 vez que o direito à saúde não convive com gradações. 
Indubitável a complexidade de se definir um nível mínimo de saúde e 
quais os parâmetros ideais.Há várias opiniões. 

Assim, a justiciabilidade perpassa, por exemplo, pela identificação 
das prestações mínimas a tal direito e, no caso do sistema de saúde, 
compõem o mínimo existencial “padrões mínimos de qualidade (prazos 
de atendimento, equipamentos de tecnologia moderna, remuneração 
adequada dos agentes, fornecimento de remédios a baixo custo”).57

Outro parâmetro a indicar a aferição do conteúdo do mínimo 
existencial é de cunho utilitarista e informado pelo princípio da 
economicidade, traça uma relação entre o custo da prestação de 
saúde e o benefício proporcionado, de forma a atingir o maior número 
possível de pessoas. 58

55 TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial como Conteúdo Essencial dos 
Direitos Fundamentais. In: Direitos Sociais - Fundamentos, Judicialização 
e Direitos Sociais em Espécie. Organização Daniel Sarmento et al. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2. tir., 2010, p. 322. Diz o autor: “O conteúdo dos direitos 
fundamentais é um dos limites para intervenção do Estado. Mas esse limite 
para as restrições serve de limite para outros limites representados pela 
própria restringibilidade (princípio da proporcionalidade) e pelos instrumentos 
normativos utilizados pelo Estado no exercício de suas restrições (reserva da 
lei, reserva da administração, legalidade, proibição de excesso etc.). É o que 
os alemães chamam de limites dos limites ou restrições à restrições” (p. 322).

56 BARCELLOS, Ana Paula. Direito a Prestações de Saúde: Complexidade, 
Mínimo Existencial e o Valor das Abordagens Coletiva e Abstrata. Direitos 
Sociais - Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. 
Organização Daniel Sarmento et al. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2. tir., 2010, 
p. 803.

57 KRELL, Andreas Joachim. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e 
na Alemanha. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 64.

58 TIMM, Luciano Benetti. Qual a maneira mais eficiente de prover direitos 
fundamentais: uma perspectiva de direito e economia. Direitos Fundamentais: 
orçamento e Reserva do Possível. Org. Ingo Sarlet e Luciano Benetti Timm. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. Afirma o autor: “Justamente o que 
caracterizaria um direito como social é sua não apropriação por um indivíduo, 
mas estar à disposição de toda a sociedade. De modo que o direito social à 
saúde é um direito de todos terem um hospital funcionando com um nível x de 
atendimento , ainda que limitado [...]. Não significa o direito de um indivíduo 
contra todos da sociedade obter um medicamento que poderá provocar  o 
fechamento do posto de saúde. Este não é um direito social ou coletivo, mas 
individual”, p. 66. 
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Além disso, as prestações do mínimo existencial devem estar 
inseridas no espectro de um conjunto básico de medidas para a 
realização da saúde de todos, tais como atendimento pré-natal, 
cardiológico, acompanhamento de doenças típicas da terceira idade, 
medicina preventiva de forma em geral, com campanhas de vacinação 
em massa para a população.59

Esses parâmetros, segundo Ana Paula Barcellos,60 atendem as 
prioridades da saúde constantes do texto constitucional: prestação de 
saneamento, o atendimento materno-infantil, as ações de medicina 
preventiva e ações de prevenção epidemiológica e a garantia da igual 
dignidade para todos,61 afastando a apreciação individualizada das 
questões concernentes à saúde.62

A justiciabilidade do direito à saúde também pode ser analisada 
sob a ótica instrumental, ou seja, a via adequada para sua postulação: 
ação individual ou ação coletiva. Esta questão confunde-se com 
o controle das políticas públicas, por isso será objeto de outras 
considerações em item destacado, restando essa menção apenas 
para reafirmar a legitimidade de ambos os instrumentos de tutela, face 
à inafastabilidade da jurisdição, consagrada no artigo 5º, XXXV, da 
Constituição.

Nessa esteira, tem-se observado que a justiciabilidade do direito 
social em debate perpassa constantemente pelo âmbito das ações 
individuais, frisando-se que as decisões judiciais nesses casos não 
avaliam apenas as teses, as doutrinas ou as teorias, mas lidam com 
a realidade pessoal concreta, diferentemente das ações coletivas cujo 
espectro de avaliação detém um alcance mais generalizado, tanto que 
asseverou o Ministro Eros Grau:63

59 BARCELLOS, Ana Paula. Direito a Prestações de Saúde: Complexidade, 
Mínimo Existencial e o Valor das Abordagens Coletiva e Abstrata. Direitos 
Sociais - Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. 
Organização Daniel Sarmento et al. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2. tir., 2010, 
p. 810.

60 BARCELLOS, Ana Paula. Direito a Prestações de Saúde: Complexidade, 
Mínimo Existencial e o Valor das Abordagens Coletiva e Abstrata. Direitos 
Sociais - Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. 
Organização Daniel Sarmento et al. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2. tir., 2010, 
p. 810-811.

61 CAÚLA, César. Dignidade da pessoa humana, Elementos do Estado de 
Direito e Exercício da Jurisdição. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 101. 

62 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de políticas públicas em direito. 
Políticas Públicas –Reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: 
Saraiva, 2006. Afirma a autora: “As ações coletivas, como mecanismo de 
processamento de demandas coletivas e massificadas, a partir das class 
actions norte-americanas, são o meio, por excelência, de solução de conflito 
envolvendo os direitos sistematizados em políticas públicas”, p. 31.

63 Agravo Regimental na Reclamação 3034. Pleno. Estado da Paraíba. Agravante 
Pres. do TJ da Paraíba. Julgamento em 21.09.2006.
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Permito-me, ademais, insistir em que ao interpretarmos/
aplicarmos o direito [...] não nos exercitamos no mundo das 
abstrações, porém trabalhamos com a materialidade mais substancial 
da realidade. Decidimos não sobre teses, teoria, ou doutrinas, mas 
situações do mundo da vida. Não estamos aqui para prestar contas a 
Montesquieu ou a Kelsen, porém vivificamos o ordenamento, todo ele 
[...]. Não somos meros leitores de seus textos [...] mas magistrados 
que produzem normas, tecendo e recompondo o próprio ordenamento. 

Por todo o exposto, parece-nos que a composição das 
prestações inseridas no núcleo do direito à saúde, integram sim as 
necessidades de cada indivíduo e de seu núcleo familiar, de forma 
que o mínimo existencial figura como “critério para reconhecimento 
de direitos subjetivos a prestações”64 e necessariamente há uma face 
individualizada do direito à saúde, reafirmando Sarlet65 sobre o tema:

[...] os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 
devem sempre servir de critério para a decisão judicial [...]. 
Tudo isto, portanto, converge com a exortação [...] necessidade 
de averiguação (e portanto produção de prova e sujeição 
ao contraditório) do que efetivamente representa o mínimo 
existencial em cada caso e qual a necessidade (não apenas 
financeira!) em dar atendimento ao pleito.

A aferição do que compõe o mínimo essencial no direito à saúde, 
face à sua complexidade, incumbe ao intérprete, pois é impossível 
definir de forma absoluta quais são as prestações que o integram.66

A fixação do “mínimo existencial” decorre da escassez de 
recursos para a satisfação dos direitos sociais, tanto que Gustavo 
Amaral67 afirma que não é possível a adoção de um único critério a 
balizar as decisões que possam derivar em escolha de direitos. 

64 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do 
possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas considerações. 
Direitos Fundamentais: orçamento e Reserva do Possível. Org. Ingo Sarlet 
e Luciano Benetti Timm. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 32.

65 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do 
possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas considerações. 
Direitos Fundamentais: orçamento e Reserva do Possível. Org. Ingo Sarlet 
e Luciano Benetti Timm. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 46-47.

66 QUEIROZ, Cristina. Direitos Fundamentais Sociais. Funções. Âmbito. 
Conteúdo. Questões Interpretativas e Problemas de Justiciabilidade. Coimbra: 
Coimbra, 2006, p. 155. 

67 AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez e Escolha - Critérios Jurídicos para 
lidar com a Escassez de Recursos e as Decisões Trágicas. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 95.
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Além disso, há a dificuldade de se estabelecer critérios fixos 
a determinar a essencialidade dos serviços de saúde,68 mormente 
quando se trata de fornecimento de medicação, pois é necessário 
empreender um juízo específico, sobre o “quantum a disponibilizar” e 
o potencial beneficiado.69

Certo, porém, é o estreito vínculo entre dignidade humana 
e saúde, na medida em que o “mínimo existencial”,70 dentre outros 
direitos, contempla o direito à saúde como imprescindível para uma 
vida digna.

Afirma José Carlos Francisco:71

Não basta assegurar a existência do ser humano, 
pois a concretização da dignidade humana impõe que 
essa existência seja em padrões dignos viabilizados 
por meios que assegurem a realização da natureza 
humana e a convivência social.

Nesse ponto, a dignidade humana está diretamente 
vinculada a um conjunto mínimo de prerrogativas 
e direitos essenciais, denominado por “mínimo 
essencial”, sem o qual a existência fica desprovida de 
elementos vitais ao ser humano e à vida em sociedade.

Neste contexto, a realidade brasileira das demandas por esta 
espécie de direito, merece ser norteada, reitere-se, pela dignidade 
humana, pois é “fundamento nuclear da organização estatal – como 
o centro do sistema político e jurídico e o alvo prioritário dos gastos 

68 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do 
possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas aproximações. In: 
Direitos Fundamentais, orçamento e “reserva do possível”. Org. Ingo 
Wolfgang Sarlet. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. Afirmam os 
autores: “Tudo isto, portanto, converge com a exortação já lançada no que diz 
com a necessidade de averiguação (e, portanto, produção de prova e sujeição 
ao contraditório) do que efetivamente representa o mínimo existencial em 
cada caso e qual a necessidade (não apenas financeira!) em dar atendimento 
ao pleito” (p. 47).

69 AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez e Escolha - Critérios Jurídicos para 
lidar com a Escassez de Recursos e as Decisões Trágicas. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 95.

70 RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. Tradução Almiro Pisetta e Lenita M. 
R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes: 2000, 2. tir., p. 293. O autor utiliza a 
expressão “mínimo social” e afirma: “É essencial ter em mente que o nosso 
tema é a teoria da justiça e não a economia [...]. Temos interesses apenas 
em alguns problemas morais da economia política [...] as questões políticas 
discutidas simplesmente para que se descubra a sustentação prática da 
justiça como equidade”, p. 293.

71 FRANCISCO, José Carlos. Dignidade Humana, Custos Estatais e Acesso à 
Saúde. In: Direitos Sociais - Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais 
em Espécie. Organização Daniel Sarmento et al. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2. tir., 2010, p. 859.
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públicos e previsões orçamentárias”72 e sua concepção, segundo 
Jorge Miranda,73 “faz da pessoa fundamento e fim da sociedade e do 
Estado”. 

Destaque-se, também, que o direito social à saúde integra o rol 
de direitos fundamentais e se encontra protegido pela cláusula de 
imutabilidade ou rigidez constitucional, gravada no artigo 60, § 4º, 
inciso IV, do texto Constitucional, traduzindo-se como vedação material 
para eventuais modificações pelo legislador infraconstitucional.

Reforça também a justiciabilidade e a fundamentalidade 
formal do direito à saúde sua imediata aplicabilidade. O conteúdo 
do dispositivo do artigo 5º, § 1º, do texto constitucional é expresso 
nesse sentido. Com efeito, a aplicabilidade dos direitos sociais, de 
forma geral, relaciona-se com sua concretização e, nesse sentido, 
são valiosas as Constituições dirigentes,74 que confiam ao Estado 
sua implementação para minimizar as diferenças sociais e realizar 
a igualdade, especialmente no Brasil, cuja realidade social expressa 
grandes índices de pobreza e exclusão social.75 Assim, sem reiterar 
todos os argumentos sobre a teoria da aplicabilidade imediata dos 
direitos fundamentais, parece-nos verdadeira a afirmação da força 
vinculante do direito à saúde, enquanto direito fundamental, de forma 
que os poderes constituídos têm atribuição constitucional de promover 
sua efetivação, conferindo-se, assim, a máxima eficácia às normas 
definidoras de direitos fundamentais, nas palavras de Flávia Piovesan:76

72 CUNHA JUNIOR, Dirley. A efetividade dos Direitos Fundamentais e 
Sociais e a Reserva do Possível. In: Leitura Complementares de Direito 
Constitucional – Direitos humanos e Direitos Fundamentais. 3. ed. Salvador: 
Editora Juspodivm, 2008, p. 395.

73 MIRANDA, Jorge. A dignidade da pessoa humana e a unidade valorativa do 
sistema de direitos fundamentais. In: Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade 
Humana. Coordenação Jorge Miranda e Marco Antonio Marques da Silva. 
São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2009, p. 169.

74 CUNHA JUNIOR, Dirley. A efetividade dos Direitos Fundamentais e 
Sociais e a Reserva do Possível. In: Leituras Complementares de Direito 
Constitucional – Direitos humanos e Direitos Fundamentais. 3. ed. Salvador: 
Editora Juspodivm, 2008. Diz o autor: “a Constituição de 1988 é essencialmente 
dirigente, eis que composta de uma enorme quantidade de normas que impõe 
ao Estado Brasileiro a realização de políticas públicas socialmente ativas 
voltadas ao atendimento dessas mesmas necessidades, fixando as diretivas, 
metas e os mandamentos que devem ser cumpridos pelo Estado Social na 
efetivação dos direitos sociais”, p. 389.

75 SERRANO, Monica de Almeida Magalhães. O Sistema Único de Saúde 
e suas diretrizes constitucionais. São Paulo: Verbatim, 2010. Comenta 
a autora sobre a questão: “advém do sucesso já atingido por grande parte 
dos países desenvolvidos, com a concretização dos mais variados direitos 
fundamentais, a afirmação, por parte da doutrina de que a Constituição 
Dirigente, proclamada por J. J. Gomes Canotilho [...] estaria superada, com o 
alcance de seus propósitos ideais, sendo certo que os países denominados 
de primeiro mundo já buscam novos desafios e se deslocam em direção ao 
denominado Direito comunitário, fato que não se aplica, evidentemente aos 
países emergentes [...]. Verifica-se que nos países periféricos, como o Brasil, 
ainda permanece integralmente válida a concepção da constituição dirigente”, 
p. 52-53.

76 PIOVESAN, Flávia. Proteção judicial das omissões legislativas, p. 90-91.
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a) interpretar os preceitos constitucionais consagradores de 
direitos fundamentais, na sua aplicação em casos concretos, de 
acordo com o princípio da efetividade ótima e b) densificar os 
preceitos constitucionais consagradores de direitos fundamentais 
de forma a possibilitar a sua aplicação imediata no caso de 
ausência de leis concretizadoras.

Por último, é preciso ressaltar que o direito social à saúde  guarda 
fundamento de validade na própria força normativa da Constituição 
anunciada por Konrad Hesse:77

A Constituição transforma-se em força ativa se essas tarefas 
forem efetivamente realizadas, se existir a disposição de orientar a 
própria conduta segundo a ordem nela estabelecida, se, a despeito 
de todos os questionamentos e reservas provenientes dos juízos 
de conveniência, se puder identificar a vontade de concretizar essa 
ordem. Concluindo, pode-se afirmar que a Constituição converter-
se-á em força ativa se fizerem-se presente na consciência geral – 
particularmente, na consciência dos principais responsáveis pela 
ordem constitucional –, não só a vontade de poder (Wille zur Macht), 
mas também a vontade de Constituição (Wille zur Verfassung).

77 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar 
Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991, p. 19.
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Conclusão

A justiciabilidade do direito à saúde está diretamente ligada à 
existência do Estado de Direito, na medida em que a proteção dos 
direitos fundamentais integra a tríade que é completada pelo princípio 
da legalidade e da separação das funções. 

Os direitos fundamentais fazem parte de uma das dimensões 
essenciais do Estado de Direito, justamente porque estes detêm um 
status de constitucionalidade, obrigando o Estado a observar o seu 
núcleo fundamental.

Dentro de todo este contexto, encontra-se o direito à saúde, que 
foi contemplado no artigo 6º da Constituição, e enquanto direito social 
fundamental, possui um regime jurídico constitucional específico, 
sistematizado nos moldes dos artigos 196 a 200, enquanto subsistema 
da seguridade social. Trata-se de direito de todos e dever do Estado, 
garantido por políticas públicas que visam à redução do risco de 
doenças e outros agravos, sendo o acesso universal e igualitário a tal 
direito. 

Os argumentos contrários à possibilidade de integral tutela judicial 
de tal direito podem ser combatidos senão pela via interpretativa, 
também pelos elementos indicativos da justiciabilidade que o reveste.

Conclui-se, então, por esta lente, que o direito social à saúde é 
justiciável, pois: i) detém fundamentalidade material, na medida em 
que é protegido pelo texto constitucional e está intrinsecamente ligado 
ao direito à vida digna; integrando o conteúdo do mínimo existencial, 
o que indica um densidade diferenciada dos demais direitos; ii) tem 
uma fundamentalidade formal, porque  o artigo 60, § 4º, IV, o grava 
de imutabilidade, refletindo verdadeiro limite material ao poder de 
reforma; iii) o artigo 5º, § 1º, da Constituição, lhe confere aplicabilidade 
imediata; é direito inserido no sistema aberto de direitos fundamentais 
(art. 5º, § 2º), cuja concepção e interpretação deve ocorrer fulcrada 
na Dignidade Humana, enquanto “princípio que imprime unidade ao 
sistema” de direitos fundamentais e fonte ética de todos os direitos 
fundamentais. 

Por fim, em que pese a indubitável justiciabilidade do direito à 
saúde e sem adentrar em considerações que refogem ao espectro do 
presente artigo, entende-se incumbir à ciência do Direito a constante 
busca de uma sociedade mais justa e verdadeiramente solidária para 
a contemporaneidade.
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