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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo das restrições aos direitos sociais decorrentes 

de crise econômica em que as limitações às garantias sociais são utilizadas para reduzir as 

despesas do Estado. Enquanto direitos fundamentais de caráter positivo, os direitos sociais 

carecem de especial proteção, uma vez que suas garantais estão suscetíveis a restrições sob os 

argumentos da inexistência de verba pública, da natureza programática dos direitos sociais, da 

necessidade de previsão orçamentária e da discricionariedade do Poder Público. Nesse 

sentido, far-se-á inicialmente o estudo dos direitos sociais, sua evolução histórica e natureza 

de direito fundamental, passando em seguida a estudar cada um dos argumentos utilizados 

para embasar as restrições dos direitos sociais. Far-se-á a contextualização do presente 

trabalho por meio da análise da crise econômica de 2008, especialmente do caso de Portugal, 

exemplo de economia em grave crise econômica em que o Estado adotou uma política de 

austeridade na qual as garantias sociais estão sendo reduzidas drasticamente. Finalmente, 

serão analisados os limites impostos às restrições dos direitos sociais, apresentando os 

princípios constitucionais que garantem proteção aos direitos sociais e impõem limites às 

restrições das garantias sociais dos indivíduos. 

Palavras-chave: Direitos sociais. Restrições aos direitos sociais. Crise econômica de 2008. 

Reserva do possível. Proibição do retrocesso.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the restrictions of social rights by economical crisis in 

which the restrictions to social guarantees are used to cut governmental expenses.  As 

fundamental prescriptive rights, social rights lack special protection since they are under 

threat of restriction by inexistence of public funds. Such restrictions come as well from their 

programmatic nature, the need of budgetary allocations and the discretion of government. 

Therefore the study of social rights initiates by the analysis of its historical evolution and its 

nature as a fundamental right in Brazil. Afterwards the study shall focus on the argument 

which justifies restrictions to social rights. The framing of the present study will be focused 

on the economical crisis of 2008, especially in Portugal‟s case, which represents an economy 

in serious economic upheaval and in which the State has adopted austerity policies, reducing 

dramatically social guarantees. Finally, the study will approach the limits imposed to the 

restriction of social rights, presenting constitutional which guarantee the protection of social 

rights and impose limits to eventual restrictions of social rights of individuals.  

Keywords:  Social rights. Restrictions of social rights. Economic crisis of 2008. Limits of the 

possible. Prohibition of social regression.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os direitos sociais fazem parte do rol de direitos fundamentais previstos pela 

Constituição Federal de 1988. A alegada natureza meramente programática desses direitos, 

que consistiriam em meros objetivos a serem alcançados pelo Estado, é reforçada pela 

ausência de expressa previsão de aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos 

sociais, o que faz com que os direitos sociais estejam vulneráveis a restrições de suas 

garantias. 

Em face dessa vulnerabilidade, os Estados, diante de crise econômica, tendem a 

impor medidas restritivas aos direitos sociais como forma de reduzir as despesas do Estado e 

tentar equilibrar a balança econômica. Medidas como o corte de investimentos em saúde, 

educação e moradia, congelamento de salários e diminuição de direitos trabalhistas são 

implantadas como uma tentativa de desonerar os cofres públicos. 

Os direitos sociais, assim como os demais direitos fundamentais, não são 

absolutos, estando sujeitos a relativizações de suas normas. A questão a ser refletida é se 

existem limites às restrições dos direitos fundamentais aptos a impedir que o Estado 

implemente políticas que reduzam as garantias sociais dos indivíduos. 

As dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado não podem legitimar as 

restrições aos direitos sociais, uma vez que há outros investimentos públicos que demandam 

verba pública e que não possuem a mesma essencialidade que as prestações de direitos 

sociais, tais quais os serviços ligados à saúde, educação, moradia e alimentação. 

Nesse contexto, os direitos sociais carecem de proteção contra restrições 

arbitrárias e desproporcionais do legislador e do Poder Público que, ao invés de implantar 

medidas restritivas de garantias sociais somente em última alternativa, o fazem como se esses 

direitos estivessem ao dispor do Estado. 

O objetivo do presente trabalho é apresentar uma solução para o conflito entre os 

direitos sociais e a inexistência de capital decorrente de crise financeira, demonstrando que 

existem situações em que as restrições aos direitos sociais são constitucionais, mas que há 

requisitos limitadores dessas restrições que devem ser atendidos. 

Em relação aos aspectos metodológicos, o tema foi estudado por meio de pesquisa 

bibliográfica mediante explicações embasadas em trabalhos publicados sobre a forma de 

livros, revistas, artigos científicos, monografias, teses e dissertações. Para fins didáticos, o 

presente trabalho se divide em três capítulos, distribuídos da forma explicitada abaixo: 
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No capítulo um, procurar-se-á, primeiramente, conceituar os direitos sociais, 

demonstrando sua natureza de direito fundamental, para, em seguida, apresentar a evolução 

histórica desses direitos, utilizando, para tanto, a Teoria as Dimensões dos Direitos 

Fundamentais. 

Em seguida, no capítulo dois, buscar-se-á apresentar os principais argumentos 

utilizados para legitimar as restrições aos direitos sociais, os quais buscam limitar sua eficácia 

e aplicabilidade a partir de normas restritivas de direitos sociais ou de atos do Poder Público 

tendentes a relativizar esses direitos. 

No capítulo três, enfatizar-se-á o tema específico, inserindo-o no contexto da crise 

econômica de 2008 e apresentando o exemplo de Portugal como país em crise que adotou 

medidas restritivas de direitos sociais. A partir de então, passar-se-á a explicar quais os limites 

às restrições dos direitos sociais. 

Por fim, expõem-se as considerações finais deste estudo, refletindo acerca da 

existência da necessidade de proteção dos direitos sociais frente às restrições impostas por 

Estados em crise econômica que, por meio de políticas de contenção de gastos públicos, 

restringem direitos básicos para a manutenção de uma vida digna. 
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2 DIREITOS SOCIAIS 

Previstos pela Constituição Federal de 1988 em seu art. 6º, os Direitos Sociais são 

também denominados de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tendo o legislador se 

referido a tais direitos por meio das duas expressões indistintamente. José Afonso da Silva, 

afirma que “os direitos sociais são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou 

indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de 

vida aos hipossuficientes, direitos que tendem a reduzir as situações sociais desiguais”.
1
 

As garantias sociais previstas no texto constitucional visam propiciar um mínimo 

existencial aqueles que não possuem condições financeiras para tanto, reduzindo, assim, a 

marginalização e o abismo social que sempre estiveram presentes na sociedade brasileira. 

Trata-se, portanto, de instrumento utilizado pelo constituinte para proporcionar às camadas 

mais pobres da população meios dignos de viver. O legislador constituinte atribuiu ao Estado 

o dever de garantir a todos o mínimo necessário para uma vida compatível com a dignidade 

humana. 

Os direitos sociais são, portanto, mecanismos de mudança social, meios de 

diminuir as desigualdades sociais. Comportam-se como um instrumento de distribuição de 

justiça social atribuído ao Estado, o qual possui o dever de garantir sua prestação. 

George Marmelstein apresenta uma definição clara dos direitos econômicos, 

sociais e culturais: 

Os direitos econômicos, sociais e culturais são aqueles que se fundamentam na 

solidariedade, na igualdade e na dignidade da pessoa humana, visando (a) a uma 

melhor qualidade de vida, (b) à equalização das oportunidades e (c) à redução das 

desigualdades sociais, quase sempre através da prestação de bens ou serviços 

referentes às necessidades básicas, como alimentação, saúde, moradia, educação, 

assistência social etc. para as pessoas em situação de desvantagem socioeconômico-

cultural.
2
 

A Constituição de 1988 estabeleceu, como objetivo da República Federativa do 

Brasil, a erradicação da pobreza e da marginalização social e a redução das desigualdades 

sociais e regionais.
3
 O texto constitucional, por meio da previsão de tal objetivo, pretende 

                                                 
1
 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 236. 

2
 MARMELSTEIN, George. Efetivação judicial dos direitos econômicos, sociais e culturais. 2005. 257 f. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2005. p. 24. 
3
 Constituição Federal de 1988: “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

[...] III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”. 
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reduzir as desigualdades sociais e regionais ocasionadas, muitas vezes, pela enorme extensão 

do território nacional e, outras tantas vezes, pela má distribuição de recursos públicos. 

Entende-se que a Constituição Federal de 1988 pretendeu alcançar tais objetivos 

por meio dos direitos sociais previstos no art. 6º, uma vez que os direitos econômicos, sociais 

e culturais visam suprir as lacunas sociais geradas pela má distribuição de renda, 

proporcionando, assim, oportunidade de acesso à saúde, à educação e a outros recursos 

essenciais à dignidade da pessoa humana. 

Os direitos sociais tornam-se, assim, um instrumento de distribuição de renda e de 

redução das desigualdades sociais a ser efetivado pelo Estado e protegido pelo texto 

constitucional de governos tendentes a lhes negar implementação sob os mais diversos 

argumentos, os quais serão mais tarde discutidos. 

Os direitos econômicos, sociais e culturais, enquanto mecanismo de mudança 

social e de distribuição de renda, possibilitam uma “convivência social pacífica”, tendo em 

vista que proporcionam a redução da pobreza e das desigualdades sociais, evitando, assim, 

conflitos armados entre classes dominantes e classes marginalizadas.
4
 

O art. 6º da Constituição Federal de 1988 previu como 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 e a assistência aos desamparados.
5
 Por meio dessa norma, 

o legislador estabeleceu garantias mínimas a serem efetivadas pelo Poder Público a fim de 

reduzir a desigualdade social que sempre marcou a sociedade brasileira. 

Vale destacar que o texto constitucional apresenta diversas normas que trazem 

maior concretismo aos direitos sociais, econômicos e culturais espalhadas por seu corpo 

normativo. No que concerne ao direito à educação, por exemplo, a Constituição de 1988 deixa 

claro se tratar de direito de todos e dever do Estado e da família, garantindo no art. 208, §1º, o 

direito subjetivo à educação por meio do ensino obrigatório e gratuito. 

                                                 
4
 Não se pode negar, porém, que os direitos sociais também servem para possibilitar uma “convivência social 

pacífica” na medida em que amenizam a situação de pobreza e de desigualdade social, evitando a ocorrência de 

conflitos armados ou de rebeliões violentas. Não quero dizer, contudo, que os direitos sociais teriam uma 

“função anestesiante”, servindo apenas para acalmar os ânimos de uma população oprimida e esvaziar o sentido 

de se lutar por uma sociedade mais justa. Não me parece ser assim. Na verdade, o reconhecimento dos direitos 

sociais facilita sobremaneira a luta por uma sociedade mais justa, pois não se precisa brigar pelo reconhecimento 

desses direitos, mas apenas pela implementação, inclusive através da via judicial. Em outras palavras: a 

Constituição e o Judiciário se tornam mais um espaço de luta e – é importante mencionar – um legítimo espaço 

de luta. E dentro desse espaço de luta, o cidadão deve ser um agente ativo de mudança e não um mero recebedor 

pacífico de benefícios (MARMELSTEIN, 2005, op. cit., p. 30). 
5
 Constituição Federal de 1988: “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”. 
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Desse modo, a Constituição Federal de 1988 previu os direitos sociais no art. 6º e, 

espalhados por seu corpo normativo, estabeleceu normas capazes de garantir a efetividade 

desses direitos pelo Estado, atribuindo-lhe deveres a serem concretizados sob pena de 

desrespeito ao texto constitucional. 

2.1 Os direitos sociais como direitos fundamentais 

Os Direitos Fundamentais são normas constitucionalmente positivadas que 

possuem como princípio originário e finalístico a dignidade da pessoa humana. Possuem 

como características primordiais a historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e 

irrenunciabilidade. 

São históricos na medida em que evoluem com modificações sociais decorrentes 

do passar do tempo. Inalienáveis por serem direitos intransferíveis, inegociáveis e 

indisponíveis. Imprescritíveis por não haver hipótese de perda ou suspensão de direitos 

fundamentais por não exercício. Por fim, são irrenunciáveis pela impossibilidade de seus 

titulares abrirem mão desses direitos.
6
 

Os direitos fundamentais apresentam hierarquia normativa superior às demais 

normas do ordenamento jurídico, uma vez que possuem natureza principiológica derivada do 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Nesse sentido, são os dizeres de George 

Marmelstein: 

Depois de todas essas considerações, é possível formular o seguinte conceito de 

direitos fundamentais: direitos fundamentais são normas jurídicas, positivadoras de 

valores ligados à ideia de dignidade da pessoa humana, dotadas de um alto teor de 

juridicidade, tendo em vista a sua hierarquia constitucional, cuja plena concretização 

é uma meta a ser perseguida por todos. Trazendo o conceito para o direito positivo 

brasileiro, tem-se que os direitos fundamentais são todas as normas previstas 

expressa ou implicitamente na Constituição Federal que densificam 

(complementam) o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 

tornando mais preciso o seu significado e que gozam de uma especial proteção 

jurídico-processual.
7
 

Os direitos fundamentais são, portanto, garantias constitucionais intrinsecamente 

ligadas à dignidade da pessoa humana, cuja fonte essencial encontra abrigo nos textos 

constitucionais dos Estados Democráticos de Direito, assumindo, assim, a capacidade de 

fundamentar e legitimar todo o ordenamento jurídico. 

                                                 
6
 SILVA, 2008, op. cit., p. 181. 

7
 MARMELSTEIN, 2005, op. cit., p. 52. 
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[...] onde não houver respeito pela integridade física e moral do ser humano, onde as 

condições mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde não 

houver uma limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade 

em direitos e dignidade e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e 

assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana.
8
 

A partir do conceito apresentado, pode-se concluir que os direitos sociais são 

direitos fundamentais por serem instrumentos de proteção do princípio da dignidade da pessoa 

humana. Instrumentos de concretização do princípio norteador dos direitos fundamentais. 

Sob outra perspectiva, os direitos sociais estão elencados no art. 6º, localizado no 

Título II da Constituição Federal que dispõe acerca “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, 

tendo o legislador, portanto, expressado sua intenção de estender as prerrogativas inerentes 

aos direitos fundamentais aos direitos sociais. 

Os direitos sociais são espécies de materialização dos direitos de igualdade e de 

solidariedade, os quais são, inegavelmente, direitos fundamentais.
9
 Tal argumento material, 

insere os direitos sociais no rol de direitos fundamentais como desmembramento destes. 

Assim, os direitos sociais são direitos fundamentais tanto no sentido formal, uma 

vez que assim estão previstos no texto constitucional, quanto material, pois suas garantias são 

instrumentos do princípio da dignidade da pessoa humana e expressões dos direitos 

fundamentais de igualdade e solidariedade. 

2.2 Evolução dos direitos sociais 

Os direitos fundamentais foram previstos nas constituições do século XVIII como 

forma de proteger os cidadãos do absolutismo estatal. Sob a influência dos ideais advindos da 

Revolução Francesa, tinham como principais objetivos garantir aos cidadãos os direitos 

mínimos ligados à dignidade humana e à proteção contra os abusos estatais. 

Entretanto, a Carta Magna de João Sem-Terra, considerada por muitos juristas e 

historiadores como o primeiro documento a conceber os direitos do homem, já previa algumas 

garantias de cunho social, como a proteção dos meios de produção vassalos e de seus meios 

de subsistência contra as arbitrariedades feudais. 

Muitos doutrinadores entendem que a Magna Carta foi o marco inicial do 

constitucionalismo e do surgimento dos direitos fundamentais. Em 1215, o monarca inglês, 

                                                 
8
 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2007. p. 35. 
9
 MARMELSTEIN, 2005, op. cit., p. 52. 



17 

mediante pressão da nobreza e da Igreja, assinou documento que limitava seus poderes e suas 

prerrogativas, mediante expressa renúncia a direitos da monarquia, submetendo-se ao devido 

processo legal e à lei, consagrando em seu texto “inúmeras liberdades que hoje estão 

consagradas como direitos fundamentais, como o princípio da legalidade e da irretroatividade 

das leis, entre tantos outros”.
10

 

Merece destaque que o Código de Hamurabi, criado por volta de 1.800 a.C., na 

Mesopotâmia, que consagrava a conhecida regra “olho por olho, dente por dente”, ao 

estabelecer dentre seus objetivos evitar a opressão dos fracos e providenciar o bem-estar do 

povo, antecipou o que viria a ser um dos objetivos máximos dos direitos fundamentais. 

Nesse mesmo contexto histórico, o Torá, livro sagrado do judaísmo, cuja fonte 

remonta a 900 a.C., estabelece como fundamentos básicos da moral judaica princípios 

baseados em premissas de igualdade e fraternidade. A religião apresenta, nas palavras de 

George Marmelstein,  

[...] papel fundamental para o desenvolvimento e consagração dos valores de 

solidariedade já que todas as grandes correntes religiosas pregam a paz, a 

fraternidade, a caridade, a compaixão e a piedade, e, de outro lado, condenam o 

egoísmo e o individualismo.
11

 

Nesse sentido são as considerações de Ingo Sarlet acerca da influência da religião 

na consagração dos ideais que viriam a influenciar o desenvolvimento dos direitos 

fundamentais: 

Ainda que consagrada a concepção de que não foi na antiguidade que surgiram os 

primeiros direitos fundamentais, não menos verdadeira é a constatação de que o 

mundo antigo, por meio da religião e da filosofia, nos legou algumas das ideias-

chave que, posteriormente, vieram a influenciar diretamente o pensamento jus 

naturalista e sua concepção de que o ser humano, pelo simples fato de existir, é 

titular de alguns direitos naturais e inalienáveis, de tal sorte que esta fase costuma 

também ser denominada, consoante já ressaltado, de „pré-história‟ dos direitos 

fundamentais. De modo especial, os valores da dignidade da pessoa humana, da 

liberdade e da igualdade dos homens encontram suas raízes na filosofia clássica, 

especialmente na greco-romana, e no pensamento cristão.
12

 

No decorrer do Século XVII, passam a surgir na Inglaterra instrumentos 

processuais como a Petition of Rights de 1628, a Ata de Habeas Corpus de 1679 e o Bill of 

Rights de 1689, os quais proporcionavam aos particulares o amparo jurisdicional em face de 
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disputas contra o Poder Público. Não obstante esses documentos tenham se limitado a garantir 

os direitos e liberdades civis e políticas das minorias burguesas, com destaque para o direito 

de propriedade, foram um marco no que dispõe aos instrumentos processuais de proteção aos 

direitos do homem, os quais viriam a ser vitais para o posterior desenvolvimento dos direitos 

sociais. 

A gênese dos Direitos Sociais se deu na Europa, em um contexto histórico 

marcado pela Revolução Industrial no início do Século XIX. Os trabalhadores, sujeitos às 

jornadas de trabalho desumanas, em condições insalubres e sem qualquer proteção contra 

acidentes de trabalho, passaram a reivindicar garantias trabalhistas e previdenciárias. Nas 

palavras de Jorge Reis Novais: 

O alargamento dos direitos fundamentais constitucionais aos direitos sociais era, 

então, uma das dimensões da resposta do Estado Social de Direito à questão social 

herdada da revolução industrial e às reinvindicações de um movimento operário para 

quem, sobretudo nas difíceis condições económicas e sociais da época, não havia 

verdadeira protecção da liberdade e autonomia do cidadão (e não apenas do cidadão-

burguês) sem garantia de trabalho, segurança e assistência social.
13

 

O movimento de independência dos Estados Unidos, sob a influência dos 

filósofos do Iluminismo, implementou na República Americana a separação de poderes, a 

liberdade e a igualdade de todos perante a lei como princípios basilares da federação. Tal 

movimento viria a influenciar todos os movimentos sociais do final do Século XVIII e Século 

XIX, bem como todas as constituições ocidentais modernas. 

Na segunda metade do Século XVIII, os ideais iluministas alimentaram o 

sentimento de descontentamento com o regime absolutista francês, dando início, assim, à 

Revolução Francesa, que viria a ser o marco do constitucionalismo moderno. A tradição e a 

hierarquia monárquica, aristocrática e eclesiástica foram derrubadas pelos novos princípios de 

liberdade, igualdade e fraternidade.
14

 

A Revolução Francesa culminou na Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão, assinada em 1789, a qual definiu direitos individuais e coletivos dos cidadãos, 

concebendo-os como universais e, portanto, exigíveis a qualquer tempo e em qualquer lugar, 

uma vez que pertencentes à natureza humana. 
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O movimento de independência dos Estados Unidos, bem como a Revolução 

Francesa, muito embora tenham sido marcos históricos no que concerne à luta pelos direitos 

de liberdade e igualdade de todos perante a lei, não possuíam como sujeito de suas 

reivindicações as classes desfavorecidas, mas sim, a classe burguesa que buscava alcançar as 

vantagens concedidas apenas à nobreza e ao clero. 

O século XVIII ficou marcado historicamente por dar origem a uma reforma 

social e jurídica por meio de documentos que albergavam os direitos à liberdade, à igualdade 

e à vida, classificados pela doutrina como direitos de primeira geração por terem sido objeto 

das primeiras manifestações constitucionalistas. 

Na primeira metade do Século XIX, os ideais socialistas se expandem e passam a 

influenciar os movimentos sociais da época. O socialismo foi o grande responsável pelo 

reconhecimento dos direitos sociais como decorrência da luta pelos direitos da classe 

proletária. Nas palavras de Fábio Konder Comparato: 

O reconhecimento dos direitos humanos de caráter econômico e social foi o 

principal benefício que a humanidade recolheu do movimento socialista, iniciado na 

primeira metade do século XIX. O titular desses direitos, com efeito, não é o ser 

humano abstrato, com o qual o capitalismo sempre conviveu maravilhosamente. É o 

conjunto dos grupos sociais esmagados pela miséria, a doença, a fome e a 

marginalização. Os socialistas perceberam, desde logo, que esses flagelos sociais 

não eram cataclismos da natureza nem efeitos necessários da organização racional 

das atividades econômicas, mas sim verdadeiros desejos do sistema capitalista de 

produção, cuja lógica consiste em atribuir aos bens de capital um valor muito 

superior ao das pessoas.
15

 

O fim da Primeira Guerra Mundial deu início a uma nova fase do 

constitucionalismo e do reconhecimento dos direitos fundamentais. Passa-se do Estado 

Liberal, onde se buscou o menor grau de interferência do Estado nos assuntos privados, ao 

Estado Social, com intervenção estatal na ordem econômica e social em níveis intensos ou 

moderados, admitindo-se a condição do estado-providência na posição de promotor do bem-

estar social. Nesta etapa, designada de segunda dimensão dos direitos fundamentais, foram 

concebidos os direitos sociais e econômicos como expressão do direito à igualdade. 

Muito embora o desenvolvimento dos Direitos Fundamentais deva sua origem e 

seus primeiros contornos aos movimentos revolucionários do Século XVIII e XIX, sua 

afirmação só se deu de forma plena no século XX, com a Constituição Mexicana de 1917 e a 
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Constituição de Weimar de 1919.
16

 Tal fenômeno de afirmação dos direitos fundamentais  

nas cartas constitucionais do primeiro pós-guerra influenciou o constitucionalismo brasileiro, 

que na Constituição de 1934 reconheceu os direitos trabalhistas em seu corpo normativo. 

O segundo pós-guerra deu início à terceira dimensão dos direitos fundamentais, 

expandindo, assim, o rol de garantias dos particulares contra o Estado. Nesse cenário foram 

concebidos os direitos difusos e coletivos, tal qual o direito à paz, ao meio-ambiente, do 

consumidor e do patrimônio comum da raça humana. 

A evolução histórica dos direitos fundamentais teve origem na concepção jus 

naturalista dos séculos XVII e XVIII. Sob esse aspecto, os direitos fundamentais surgiram 

como direitos naturais, inerentes à condição humana, razão pela qual se fala em 

universalidade dos direitos fundamentais. 

2.3 Teoria das gerações dos direitos fundamentais 

Em 1979, Karel Vasak, jurista tcheco naturalizado francês, apresentou na aula 

inaugural do Instituto Internacional de Direitos do Homem, em Estrasburgo, a denominada 

“teoria das gerações dos direitos”. Paulo Bonavides foi o responsável por dar continuidade a 

essa teoria na doutrina nacional e desenvolvê-la por meio da inclusão dos direitos de quarta 

dimensão. 

Por meio da teoria das gerações dos direitos, Vasak procurou demonstrar a 

evolução dos direitos humanos a partir dos ideais da Revolução Francesa: liberté, égalité et 

fraternité, vinculando cada um dos núcleos da máxima francesa a uma dimensão dos direitos 

fundamentais. 

De acordo com Vasak, a primeira geração dos direitos humanos seria a dos direitos 

civis e políticos, fundamentados na liberdade (liberté), que tiveram origem  

com a Revolução Francesa e as demais revoluções burguesas. A segunda geração, 

por sua vez, seria a dos direitos econômicos, sociais e culturais, baseados na 

igualdade (égalité), ocasionada pela Revolução Industrial e com os problemas 

sociais por ela causados. Por fim, a última geração seria a dos direitos de 

solidariedade, em especial o direito ao desenvolvimento, à paz e ao meio ambiente, 

coroando a tríade com a fraternidade (fraternité), que ganhou força após a Segunda 

Guerra Mundial, especialmente após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

de 1948.
17
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Muito embora não seja possível descartar a importância didática da teoria das 

gerações dos direitos fundamentais, já que facilita o estudo dos direitos fundamentais por 

meio de contextos históricos, deve-se pontuar que a referida teoria já recebeu diversas críticas, 

especialmente no que concerne à expressão “gerações de direitos”. 

É que a expressão “geração” tende a criar a falsa impressão de que uma geração 

de direitos sucede a outra, criando uma permuta de gerações de direitos. Sendo assim, a 

interpretação do termo utilizado originariamente por Vasak pressupõe que, com o advento da 

segunda geração dos direitos fundamentais, os direitos de primeira geração perderiam sua 

aplicabilidade, sendo substituídos por aqueles. Ingo Wolfgang Sarlet complementa e 

corrobora com este entendimento: 

Num primeiro momento, é de se ressaltarem as fundadas críticas que vêm sendo 

dirigidas contra o próprio termo „gerações‟ por parte da doutrina alienígena e 

nacional. Com feito, não há como negar que o reconhecimento progressivo de novos 

direitos fundamentais tem o caráter de um processo cumulativo, de 

complementaridade, e não de alternância, de tal sorte que o uso da expressão 

„gerações‟ pode ensejar a falsa impressão da substituição gradativa de uma geração 

por outra, razão pela qual há quem prefira o termo „dimensões‟ dos direitos 

fundamentais, posição esta que aqui optamos por perfilar, na esteira da mais 

moderna doutrina.
18

 

Paulo Bonavides, em seu Curso de Direito Constitucional, segue as críticas da 

doutrina e reconhece que a expressão “dimensão” é mais apropriada por evitar equívocos 

quanto à cronologia e ao convívio perfeito entre todas as dimensões de direitos fundamentais. 

Força é dirimir, a esta altura, um eventual equívoco de linguagem: o vocábulo 

“dimensão” substitui, com vantagem lógica e qualitativa, o termo “geração”, caso 

este último venha a induzir apenas sucessão cronológica e, portanto, suposta 

caducidade dos direitos das gerações antecedentes, o que não é verdade. Ao 

contrário, os direitos da primeira geração, direitos individuais, os da segunda 

geração, direitos sociais, e os da terceira, direitos ao desenvolvimento, ao meio 

ambiente, à paz e à fraternidade, permanecem eficazes, são infra estruturais, formam 

a pirâmide cujo ápice é o direito à democracia; coroamento daquela globalização 

política para a qual, como no provérbio chinês da grande muralha, a Humanidade 

parece caminhar a todo vapor, depois de haver dado o seu primeiro e largo passo.
19

 

Destarte, acompanhando a doutrina majoritária, passa-se a explicar a Teoria  

de Vasak, utilizando para tanto a expressão “dimensões” em detrimento da expressão 

“gerações”. 
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2.3.1 Direitos fundamentais de primeira dimensão 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão, enquanto produtos do 

pensamento liberal burguês do séc. XVIII, possuem elevado viés individualista, 

caracterizando-se como limitações ao poder do Estado e, portanto, como instrumentos de 

proteção dos particulares em face dos arbítrios estatais. Tratam-se de direitos de defesa da 

autonomia individual. 

Nesse sentido, a doutrina classifica os direitos de primeira geração como direitos 

de cunho negativo, caracterizados como uma abstenção do Estado, uma renúncia a direitos 

que anteriormente lhe eram concedidos, sendo, portanto, direitos de resistência ou de 

oposição.
20

 

Pretendia-se, sobretudo, fixar uma esfera de autonomia pessoal refratária à 

expansões do Poder. Daí esses direitos traduzirem-se em postulados de abstenção os 

governantes, criando obrigações de não fazer, de não intervir sobre aspectos da vida 

pessoal de cada indivíduo.
21

 

Nessa primeira perspectiva dos direitos fundamentais não desponta qualquer 

preocupação com os direitos coletivos, mas, tão comente com a esfera individual de direitos 

fundamentais. Surgem assim os direitos considerados inerentes ao ser humano, tais quais as 

liberdades individuais, como a liberdade de consciência e de culto e a inviolabilidade de 

domicílio. Os paradigmas desses direitos são o homem considerado individualmente, tendo 

sempre como limitação os direitos de propriedade, o que resta fácil compreender diante do 

contexto das revoluções burguesas. 

Por isso, a liberdade sindical e o direito de greve – considerados, então, fatores 

desarticuladores do livre encontro de indivíduos autônomos – não eram tolerados no 

Estado de Direito liberal. A preocupação em manter a propriedade servia de 

parâmetro e de limite para a identificação dos direitos fundamentais, notando-se 

pouca tolerância para as pretensões que lhes fossem colidentes.
22

 

Nota-se, portanto, que, por versarem sobre direitos inerentes à condição humana, 

os direitos fundamentais de primeira dimensão possuem um viés jus naturalista, e, nessa 

medida, comtemplam a vida, a liberdade, a propriedade e a igualdade perante a lei. Sobre este 

aspecto, Paulo Bonavides destaca que os direitos fundamentais de primeira dimensão são 
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aqueles que “têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como 

faculdade ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais 

característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o estado”.
23

 Destaca 

ainda: 

Entram na categoria do status negativos da classificação de Jellinek e fazem também 

ressaltar na ordem dos valores políticos a nítida separação entre a Sociedade e o 

Estado. Sem o reconhecimento dessa separação, não se pode aquilatar o verdadeiro 

caráter antiestatal dos direitos da liberdade, conforme tem sido professado com tanto 

desvelo teórico pelas correntes do pensamento liberal de teor clássico.
24

 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão são, assim, direitos negativos 

inerentes ao homem, derivados do direito natural, e, como tal, possuem extensão universal na 

busca de proteger a individualidade dos homens frente ao poder do Estado. 

2.3.2 Direitos fundamentais de segunda dimensão 

A vitória do modelo liberal burguês sobre as monarquias absolutistas fomentou o 

processo de industrialização, gerando, assim, riqueza para a classe burguesa, e, por outro lado, 

aumentando o abismo social existente entre esta e a classe trabalhadora. Sujeitos a péssimas 

condições de trabalho e inerentes a qualquer proteção trabalhista ou previdenciária, os 

trabalhadores urbanos viviam situação oposta à da burguesia, que desfrutava do seu poderio 

econômico e político. 

Nesse contexto, surgem as ideias de Rousseau, ainda no séc. XVIII e 

influenciando a Revolução Francesa, e de Karl Marx. O primeiro sustentava a libertação 

política do homem, e o segundo, a libertação econômica.
25

 

Como explica Paulo Bonavides, Rousseau acreditava na democracia com a 

universalização do sufrágio, distinguindo-a radicalmente do modelo de democracia proposto 

pelo liberalismo. Marx, por sua vez, sustentava a revolução da classe trabalhadora, 

conclamando, assim, os trabalhadores para a luta de classes, que resultaria em uma ditadura 

proletária.
26

 

O forte impacto social da Revolução Industrial combinado com a disseminação 

das ideologias propostas por Rousseau e Karl Marx e a constatação prática de que o 
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reconhecimento de liberdade e igualdade formal não proporciona a efetivação desses direitos 

geraram grande descontentamento nos trabalhadores, que passaram a reivindicar direitos 

capazes de garantir a igualdade material entre as classes proletária e burguesa. Tratava-se da 

busca por justiça social.
27

 

Nesse contexto, surgem as primeiras garantias sociais como forma de 

proporcionar aos cidadãos uma vida digna e em conformidade com a dignidade da pessoa 

humana. O reconhecimento de que as garantias legais de igualdade formal não possuíam 

aplicabilidade na vida dos trabalhadores fez com que surgissem direitos de natureza social 

capazes de propiciar uma melhoria real na qualidade de vida dessas pessoas, que, até então, 

estavam sempre à margem do direito. 

A situação de instabilidade vivida no final do século XIX refletia na busca em 

superar as contradições entre a igualdade política advinda da Revolução Francesa e as 

desigualdades sociais promovidas pela Revolução Industrial. Nesse cenário, o liberalismo 

entra em uma crise irremediável decorrente da inaptidão desse modelo econômico com os 

novos anseios sociais. 

O descaso para com os problemas sociais, que veio a caracterizar o État Gendarme, 

associado às pressões decorrentes da industrialização em marcha, o impacto do 

crescimento demográfico e o agravamento das disparidades no interior da sociedade, 

tudo isso gerou novas reivindicações, impondo ao Estado um papel ativo na 

realização da justiça social. O ideal absenteísta do Estado liberal não respondia, 

satisfatoriamente, às exigências do momento. Uma nova compreensão do 

relacionamento Estado-sociedade levou os Poderes Públicos a assumir o dever de 

operar para que a sociedade lograsse superar as suas angústias estruturais. Daí o 

progressivo estabelecimento pelos Estados de seguros sociais variados, importando 

intervenção intensa na vida econômica e a orientação das ações estatais por 

objetivos e justiça social. Como consequência, uma diferente pletora de direitos 

ganhou espaço no catálogo dos direitos fundamentais – direitos que não mais 

correspondem a uma pretensão do Estado, mas que o obrigam a prestações 

positivas.
28

 

Após sua normatização nas Constituições socialistas e socialdemocratas, 

notadamente na Constituição Mexicana de 1917 e na Constituição de Weimar de 1919, os 

direitos sociais passaram a influenciar todas as Constituições ocidentais posteriores, que 

passaram a reconhecer uma nova categoria de direitos fundamentais. 

Como ensina Paulo Bonavides, os direitos de segunda dimensão foram destinados 

à esfera de direitos programáticos das constituições, na medida em que não apresentam “para 

                                                 
27

 SARLET, 2007, op. cit., p. 56. 
28

 MENDES, op. cit., p. 233. 



25 

sua concretização aquelas garantias habitualmente ministradas pelos instrumentos processuais 

de proteção aos direitos da liberdade”.
29

 

Vale destacar que os direitos sociais, distintamente dos direitos de primeira 

geração, possuem essência positiva, não se tratando de limites impostos ao Estado ou de 

liberdades inerentes ao homem, mas sim de prestações positivas que devem ser efetivadas 

pelo Estado por meio de políticas públicas específicas capazes de promover o bem-estar 

social. Trata-se de dar eficácia social ao princípio da igualdade, que, para Gilmar Mendes, 

“ganha realce nessa segunda geração dos direitos fundamentais, a ser atendido por direitos a 

prestação e pelo reconhecimento de liberdades sociais como a de sindicalização e o direito de 

greve”.
30

 

Além dos direitos trabalhistas, o Estado do bem-estar social também se compromete 

a garantir os chamados direitos econômicos, sociais e culturais, que são aqueles 

direitos ligados às necessidades básicas dos indivíduos, independentemente de sua 

qualidade de trabalhador, como alimentação, saúde, moradia, educação, assistência 

social etc. O reconhecimento desses direitos parte da ideia de que, sem as condições 

básicas de vida, a liberdade é uma fórmula vazia. Afinal, liberdade não é a ausência 

de constrangimentos externos à ação do agente, mas também a possibilidade real de 

agir, de fazer escolhas e de viver de acordo com elas.
31

 

No Brasil, a Constituição de Vargas de 1934 e, mais intensamente, a Constituição 

de 1946 foram as primeiras a consagrarem o Estado Social, por meio da previsão de direitos 

sociais como o direito à educação, à saúde e à moradia, bem como direitos trabalhistas e 

previdenciários. A partir do segundo pós-guerra tais garantias se espalharam por número 

significativo de textos constitucionais e pactos internacionais, demonstrando, assim, uma 

tendência mundial nesse sentido. 

2.3.3 Direitos fundamentais de terceira dimensão 

Os direitos fundamentais de terceira dimensão, ao contrário dos anteriormente 

tratados, caracterizam-se pelo desprendimento do conceito do indivíduo, trazendo construção 

relativa à coletividade. Essa característica está intimamente ligada ao contexto histórico de 

seu surgimento: o término da Segunda Guerra Mundial. Os horrores causados pela guerra 

tornaram evidente a necessidade de se conceder maiores garantias não aos cidadãos no âmbito 

de seus respectivos Estados, mas aos próprios grupos humanos. 
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Assim, fazem parte desta dimensão os direitos à paz, ao desenvolvimento, ao 

meio ambiente e à propriedade sobre o patrimônio histórico. Apesar de não se referirem aos 

indivíduos autonomamente considerados, percebe-se a influência direta destes direito sobre a 

vida das pessoas. O direito ao meio ambiente, por exemplo, considerado direito difuso na 

construção dogmática processual brasileira, implica em melhoras à condição da saúde das 

pessoas. 

Não obstante, os destinatários destes direitos, também chamados de direitos de 

solidariedade ou de fraternidade, são os grupos humanos: famílias, nações, povos.
32

 O próprio 

gênero humano é protegido por estes direitos, cuja criação decorreu da ameaça ao homem 

causada pelo próprio homem. 

A atual conjuntura global faz necessários estes direitos não só como precaução 

contra a calamitosa situação de uma guerra, mas também pelo fato de a sociedade atual estar 

completamente inserida no processo de globalização em que os cidadãos desvinculam-se de 

suas pátrias-mães para atuar em um contexto global, necessitando, para tanto, de garantias que 

sejam universalmente válidas. Nesse sentido, lê-se o entendimento de Teori Albino Zavascki: 

Nascem, assim, neste limiar de um novo século, os chamados direitos de “terceira 

geração”, inspirados nos valores da solidariedade. O que vemos, hoje, são sinais 

marcantes de que a humanidade está modelando Estados sem fronteira e fazendo 

surgir um novo cidadão, um cidadão universal, um cidadão de todas as pátrias. 

Ganha força e valorização a idéia de que o verdadeiro Estado de Direito - de 

liberdade e de igualdade entre as pessoas - somente poderá ser construído com 

reformas não apenas das leis ou das estruturas de poder. A reforma mais urgente, 

mais profunda, e certamente a mais difícil, mas que precisará ser feita, é a reforma 

do próprio ser humano, é a renovação dos espíritos, é a mudança que se opera pela 

via do coração. O século XXI há de ser marcado, necessariamente, pelo signo da 

fraternidade. O Estado do futuro não deverá ser apenas um Estado liberal, nem 

apenas um Estado do social: precisará ser um Estado da solidariedade entre os 

homens.
33

 

Se os direitos de igualdade vieram para que fosse adimplido o ideal de liberdade, 

ensejando a formação do Estado do bem-estar social, os de terceira geração buscam a 

fraternidade entre os homens, garantindo direitos que possibilitam a manutenção e 

desenvolvimento dos grupamentos humanos, que, em última instância, consistem em toda a 

humanidade. 
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3 PROBLEMÁTICA DA EFICÁCIA DOS DIREITOS SOCIAIS 

As medidas aptas a dar eficácia plena aos direitos econômicos, sociais e culturais, 

assim como os demais direitos fundamentais, despendem de recursos financeiros elevados, o 

que faz com que surjam divergências e especulações acerca da eficácia e da exigibilidade 

desses direitos. 

Mormente, como já demonstrado anteriormente, os direitos sociais sejam direitos 

fundamentais e possuam a mesma proteção constitucional garantida aos direitos previsto no 

art. 5º da Constituição Federal, não são raras as tentativas de relativizar sua eficácia, o que 

torna imprescindível apresentar os argumentos comumente utilizados para legitimar as 

restrições aos direitos sociais. 

3.1 Aplicabilidade do art. 5º, § 1º, da Constituição Federal 

Conforme o disposto no §1º do art. 5º da Constituição Federal de 1988, as normas 

definidoras de direitos fundamentais têm aplicação imediata, prescindindo, assim, de leis 

infraconstitucionais que regulamentem a aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais. 

Tal previsão constitucional tem como objetivo garantir a efetividade dos direitos 

fundamentais independente da atividade legislativa. 

Inicialmente cumpre destacar a existência de divergência doutrinária acerca da 

abrangência material do §1º do art. 5º da CF, ou seja, quanto à aplicabilidade da citada norma 

a todos os direitos e garantias fundamentais ou apenas aos direitos previstos no art. 5º da CF. 

Não obstante o posicionamento de doutrinadores clássicos convergir para a interpretação 

restritiva do §1º do art. 5º da CF, cumpre demonstrar que a aplicação da referida norma deve 

ser estendida a todos os direitos e garantias fundamentais. 

Em que pese a norma que confere aplicabilidade imediata aos direitos 

fundamentais estar prevista no §1º do art.5º da Constituição Federal, e esta localização 

topográfica possa levar à conclusão de que sua aplicabilidade se restringe aos direitos 

individuais e coletivos previstos no art. 5º, os chamados direitos de primeira dimensão, há que 

se ter em mente que o legislador utilizou a expressão “normas definidoras de direitos e 

garantias fundamentais”, fazendo referência a todos os direitos contidos no Título II do texto 

constitucional.
34
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Destaca-se ainda que a Constituição Federal de 1988 prevê no capítulo reservado 

aos direitos econômicos, sociais e culturais alguns direitos similares aos direitos negativos 

previstos no art. 5º que, a despeito de sua localização no texto constitucional e seu viés social, 

não levantam discussão acerca de sua aplicabilidade imediata, tal qual o direito de livre 

associação sindical (art. 8º) e o direito de greve (art. 9º). 

A Constituição Federal de 1988 não apresenta distinção entre os direitos 

fundamentais negativos previsto no art. 5º, os direitos econômicos, sociais e culturais contidos 

no art. 6º e os direitos fundamentais derivados de tratados internacionais e, portanto, por meio 

de interpretação sistemática e teleológica, será possível alcançar o mesmo significado acima 

demonstrado, qual seja, que a aplicabilidade imediata não se restringe apenas aos direitos 

fundamentais previstos no art. 5º da CF, mas a todos os direitos e garantias fundamentais, 

ainda que não estejam previstos no texto constitucional. 

Por estas razões, há como sustentar, a exemplo do que tem ocorrido na doutrina, a 

aplicabilidade imediata (por força do art. 5º, §1º de nossa Lei Fundamental) de todos 

os direitos fundamentais constantes do catálogo (arts. 5º a 17), bem como dos 

localizados em outras partes do texto constitucional e nos tratados internacionais. 

Aliás, a extensão do regime material da aplicabilidade imediata aos direitos fora do 

catálogo não encontra qualquer óbice no texto constitucional, harmonizando, para 

além disso, com a concepção materialmente aberta dos direitos fundamentais 

consagrada, entre nós, no art. 5º, §2º, da CF, que já foi objeto de detida análise.
35 

Sob a perspectiva da intenção do legislador constituinte ao prever aplicabilidade 

imediata às normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, a qual se entende ter sido 

garantir a eficácia dos direitos fundamentais de forma independente da atuação legislativa, 

surge o argumento de que os direitos sociais, nas palavras de Walber de Moura Agra, “são 

requisitos essenciais para que os direitos de primeira dimensão tenham uma real 

concretização”.
36

 

Desse modo, aos direitos sociais seria garantida aplicabilidade imediata como 

pressuposto de eficácia dos direitos fundamentais de primeira dimensão, previstos no art. 5º 

da CF e aos quais é inequívoca a aplicabilidade imediata em face de seu caráter de direito 

negativo. Os direitos econômicos, sociais e culturais atuam, assim, como meios de efetivação 

dos direitos fundamentais negativos, sem os quais não é possível atingir a liberdade e a 

igualdade formalmente pretendidas pelo texto constitucional. 
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Não há como negar que alguns direitos fundamentais de cunho prestacional 

necessitam de regulamentação infraconstitucional para produzir efeitos plenamente, é o que 

ocorre, por exemplo, com o direito à educação previsto no art. 6º da Constituição Federal de 

1988. O que se vem tentando aclarar, entretanto, é que os direitos e garantias fundamentais, 

sem aqui fazer distinção entre os direitos fundamentais negativos e os direitos sociais 

prestacionais, são pressupostos a serem observados pelo legislador no momento da criação de 

normas infraconstitucionais. Nesse sentido é o entendimento de Gilmar Ferreira Mendes: 

O significado essencial dessa cláusula é ressaltar que as normas de direitos 

fundamentais são normas de caráter preceptivo, e não meramente programático. 

Explicita-se, além disso, que os direitos fundamentais se fundam na Constituição, e 

não na lei – com o que se deixa claro que é a lei que deve mover-se no âmbito dos 

direitos fundamentais, não o contrário. Os direitos fundamentais não são meramente 

normas matrizes de outras normas, mas são também, e sobretudo, normas 

diretamente reguladoras de relações jurídicas.
37

 

Como leciona Ingo Sarlet, “a norma contida no art. 5º, §1º, da CF, impõe aos 

órgãos estatais a tarefa de maximizar a eficácia dos direitos fundamentais”.
38

 Os direitos 

fundamentais prestacionais que carecem de regulamentação infraconstitucional para atingir a 

plenitude de seus efeitos apresentam, assim, eficácia imediata por vincularem a atuação 

legislativa à tarefa de dar máxima efetividade aos direitos sociais previsto no texto 

constitucional.
39

 

Os direitos econômicos, sociais e culturais são dotados, portanto, de eficácia 

imediata, conforme o disposto no §1º do art. 5º da Constituição Federal de 1988, ainda que 

necessitem de regulamentação infraconstitucional para atingir sua eficácia plena, uma vez que 

exercem eficácia imediata na vinculação do legislador a garantir e propiciar sua máxima 

efetividade por meio da atuação legislativa. 

3.2 A eficácia dos direitos sociais de cunho prestacional 

Muito embora todos os direitos fundamentais, sejam direitos de defesa ou 

prestacionais, estejam aptos a gerar um mínimo de eficácia jurídica, assim como as demais 
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normas positivadas no texto constitucional, muito vem sendo discutido acerca da eficácia dos 

direitos fundamentais de cunho prestacional. 

Pode-se suscitar que tal interesse em discutir a eficácia dos direitos sociais advém 

da repercussão econômica que tais direitos causam aos cofres públicos, muito embora a busca 

pela efetividade de todos os direitos fundamentais repercuta financeiramente, como exemplo, 

pode-se citar os investimentos realizados em segurança pública. Ainda assim, diversos 

argumentos são utilizados para mitigar a eficácia dessas garantias constitucionais. 

Passa-se, assim, a analisar os principais argumentos suscitados para mitigar a 

eficácia dos direitos sociais ou torná-la dependente de fatores econômicos ou políticos que 

praticamente a eliminam ou reduzem a texto morto da Constituição. 

3.2.1 Reserva do possível 

A reserva do possível tem origem na jurisprudência da Corte Constitucional 

alemã, na ocasião do julgamento do caso conhecido como “Numerus Clausus das Vagas em 

Universidades”. O Tribunal alemão entendeu que o direito à educação não obrigaria o Estado 

a conceder vagas nas universidades para todos os cidadãos, se limitando, assim, a conceder ao 

direito social a educação a maior efetividade dentro dos limites das verbas orçamentárias do 

Estado alemão.
40

 

A teoria da reserva do possível, segundo a qual a efetivação dos direitos sociais de 

natureza prestacional está vinculada à existência de recursos capazes de suportar as despesas 

decorrentes de tais prestações sem, contudo, onerar os cofres públicos, foi importada da 

jurisprudência alemã e aplicada ao direito brasileiro sem qualquer adaptação para as 

condições socioeconômicas do Estado brasileiro. 

Segundo os defensores dessa teoria, o Estado não está obrigado a dar efetividade 

aos direitos econômicos, sociais e culturais quando não haja previsão orçamentária capaz de 

abarcar esses custos sem interferir nas demais áreas de intervenção do Poder Público, 

negando, nesse sentido, legitimidade aos juízes de dispor sobre medidas sociais que 

demandem gastos públicos. 

Trata-se de um desvirtuamento da teoria da reserva do possível, segundo a qual, 

em sua concepção original, o Poder Público poderia se omitir do cumprimento da medida 
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capaz de dar efetividade a direito social negligenciado, mediante comprovação de 

impossibilidade material para tanto. A esse respeito, observa George Marmelstein que: 

Apesar de a reserva do possível ser uma limitação lógica à possibilidade de 

efetivação judicial dos direitos socioeconômicos, o que se observa é uma 

banalização no seu uso por parte do Poder Público quando se defende em juízo, sem 

apresentar elementos concretos a respeito da impossibilidade material de se cumprir 

a decisão judicial.
41

 

Condicionar a efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais à existência 

de verbas destinadas a esse fim é despir tais direitos fundamentais de qualquer eficácia 

normativa.
42

 A reserva do possível deve ser aplicada quando comprovadamente o Poder 

Público não tenha condições materiais de cumprir seu dever constitucional no que concerne 

aos direitos sociais sem que haja prejuízo a outras áreas de atuação do Poder Público. 

A escassez de recursos é um elemento que deve ser observado e ponderado diante 

da possibilidade de restrição dos direitos sociais, uma vez que não se pode reconhecer a 

exigibilidade desses diretos quando não haja quaisquer condições financeiras de 

implementação por parte do Estado. O que se deve exigir é que o Poder Público demonstre 

com clareza a inexistência de recursos. 

Não basta, portanto, a alegação de impossibilidade orçamentária para que se 

dispense o Poder Público do cumprimento de ordem judicial em que tenha sido compelido a 

dar efetividade a direito social negligenciado, sendo necessário que se demonstre tal 

impossibilidade material por meio de elementos financeiros e orçamentários, sob pena de os 

direitos econômicos, sociais e culturais perderem a eficácia normativa conferida pelo texto 

constitucional. 

3.2.2 A natureza programática dos direitos sociais 

Os direitos sociais prestacionais foram, por muito tempo, classificados pela 

doutrina como normas de cunho programático, o que significa que não apresentariam eficácia 

enquanto não houvesse lei infraconstitucional regulamentando seus efeitos. Sendo assim, as 

normas programáticas não apresentariam quaisquer efeitos até que o legislador ordinário 

cuidasse de regulamentar seu âmbito de eficácia. 
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Não havendo, portanto, regulamentação legal, os direitos sociais não poderiam ser 

invocados perante o Poder Judiciário, uma vez que as normas definidoras de direitos 

programáticos não gerariam direito subjetivo aos cidadãos em face do Estado. As normas 

constitucionais definidoras de direitos sociais de cunho programático, sob esse enfoque, não 

apresentariam qualquer eficácia capaz de vincular o Poder Público, mas, tão somente, 

continham diretrizes a serem concretizadas pelo legislador infraconstitucional.
43

 

O entendimento da doutrina atualmente vem se transformando no sentido de 

reconhecer eficácia imediata aos direitos sociais independente de regulamentação 

infraconstitucional. Ainda que se reconheça a existência de normas constitucionais de cunho 

programático, entende-se que os direitos sociais, assim como todas as normas constitucionais, 

produzem, por si só, efeitos jurídicos. Nas palavras de Ingo Sarlet,  

[...] todas as normas constitucionais, mesmo as que fixam programas ou tarefas para 

o Estado, possuem o caráter de autênticas normas jurídicas, no sentido de que 

mesmo sem qualquer ato concretizador se encontram aptas a desencadear algum 

efeito jurídico.
44

  

Do contrário, as normas constitucionais definidoras de direitos sociais perderiam 

de forma absoluta sua eficácia normativa, e os direitos sociais passariam a ser mera letra 

morta no texto constitucional. 

Os direitos sociais prestacionais, mesmo quando dependem de regulamentação 

infraconstitucional para produzir integralmente seus efeitos, apresentam aplicabilidade 

imediata, tanto no sentido de vincular o Poder Público a concretizar os fins previstos no texto 

constitucional, quanto no de conferir aos cidadãos direitos subjetivos negativos, possibilitando 

a estes que exijam do Estado a abstenção de práticas contrárias às garantias constitucionais. 

3.2.3 Previsão orçamentária 

A Constituição Federal de 1988, por meio do art. 167, incisos I, II e IV, que 

preveem vedações, respectivamente, ao início de programas ou projetos não incluídos na lei 

orçamentária anual, à realização de despesas superiores aos créditos orçamentários, bem como 

à transposição, remanejamento ou transferência de recursos sem prévia autorização 

legislativa, determina a vinculação da Administração Pública à previsão orçamentária anual. 
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Por meio de tais vedações à liberdade da Administração Pública, o legislador 

constituinte objetivou planejar todas as despesas do Poder Público de forma transparente e 

proba, prevendo, assim, no art. 166 da Constituição Federal que os projetos de leis 

orçamentárias devem ser apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma como 

dispõe os regimentos internos. 

A exigência de previsão orçamentária para quaisquer despesas pública, quando 

aplicada de forma extrema, leva a entender que as decisões do Poder Judiciário em face do 

Poder Público estão restritas às previsões orçamentárias, não podendo o Judiciário determinar 

o cumprimento de determinado direito social, como, por exemplo, o fornecimento de 

medicamentos, sem que tais despesas tenham sido previamente apreciadas e aprovadas pelo 

Congresso Nacional. 

Tal entendimento, entretanto, torna inútil a tutela jurisdicional em face do Poder 

Público
45

, tendo em vista que a matéria orçamentária está sujeita à reserva legal, não tendo o 

Poder Judiciário legitimidade para alterar tais decisões de cunho legislativo. 

O Poder Judiciário não pode ter suas decisões limitadas pela lei orçamentária, pois 

apenas a Administração Pública está sujeita à legalidade estrita, podendo o Judiciário, assim, 

determinar que o Poder Público satisfaça direitos sociais prestacionais que tenham sido 

relegados, ainda que para cumprir tais decisões o Poder Público tenha que despender de mais 

recursos do que o previsto na lei orçamentária anual.
46

 

O juiz, contudo, deve ponderar os direitos em conflito, uma vez que uma decisão 

que determine um dever excessivamente oneroso à Administração Pública causará a 

indisponibilidade de recursos em outros serviços prestados pelo Poder Público. Nas palavras 

de George Marmelstein, “o juiz não pode ficar indiferente quanto aos impactos orçamentários 

de sua decisão, já que uma ordem judicial demasiadamente onerosa poderá inviabilizar o 

funcionamento de todo o aparelho administrativo”.
47

 

A necessidade de previsão orçamentária prevista no art. 167 da Constituição 

Federal não figura como óbice à atuação jurisdicional em face do Poder Público, uma vez que 

tal previsão normativa tem como destinatária a Administração Pública, objetivando controlar 

os gastos públicos e mantê-los sempre vinculados a lei orçamentária aprovada no Congresso 

Nacional. 
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3.2.4 A discricionariedade da administração pública 

Um dos argumentos utilizados por parte da doutrina para afastar a possibilidade 

de controle pelo Poder Judiciário das políticas públicas voltadas para implementação de 

direitos econômicos, sociais e culturais é de que os atos da Administração Pública têm caráter 

discricionário, sendo possível, tão somente, o controle de legalidade de tais atos. 

José dos Santos Carvalho Filho conceitua o poder discricionário da Administração 

Pública como “a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias 

condutas possíveis, a que traduz a maior conveniência e oportunidade para o interesse 

público” 
48

. 

Sendo assim, a Administração Pública estaria livre para agir dentro dos limites da 

legalidade, não estando sujeito ao controle de mérito pelo Poder Judiciário. Haveria uma 

barreira à concretização judicial das normas constitucionais, uma vez que o Poder Público 

estaria livre para agir dentro do juízo de “conveniência” e “oportunidade”.
49

 

O posicionamento doutrinário e jurisprudencial mais recente, entretanto, tem 

entendido pela abrangência do campo de controle dos atos administrativos pelo Poder 

Judiciário, possibilitando, assim, o controle de mérito dos atos administrativos. Nas palavras 

de George Marmelstein,  

[...] diz-se, com isso, que o administrador não tem apenas o dever jurídico da boa 

administração (agindo em observância da legalidade), mas o da melhor 

administração para atingir a finalidade pública (dentro do critério de moralidade e 

eficiência).
50

 

A Administração Pública está, assim, sujeita ao controle jurisdicional de seus atos 

no que concerne às escolhas tomadas pelo administrador. Explica-se: tendo a Administração 

Pública a oportunidade de escolher qual medida a ser tomada dentro do universo de medidas 

possíveis, deve escolher aquela que melhor atenda às normas previstas no texto 

constitucional, sob pena de que seus atos sejam reformados pelo controle do Poder Judiciário. 

As normas constitucionais servem, assim, como parâmetro para a atuação do 

Poder Público, o qual deve escolher, dentre as opções disponíveis, aquela que melhor atenda 

aos preceitos constitucionais e, portanto, respeite e ponha em prática os direitos fundamentais 
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previstos pela Constituição Federal de 1988, sob pena de que seus atos sejam reformados por 

decisão judicial. 

Nesse prisma, as leis que integram as normas constitucionais da ordem social e, 

obviamente, as normas decorrentes do aparato internacional de proteção dos direitos sociais 

(Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Protocolo de San Salvador), regulam a 

própria discricionariedade do administrador, apontando-lhe a melhor solução para atender a 

finalidade constitucional.
51

 

A discricionariedade da Administração Pública, portanto, não afasta o controle de 

seus atos pelo Poder Judiciário, uma vez que o controle de mérito dos atos administrativos 

pode ser realizado a fim de melhor atender aos direitos fundamentais previstos pela 

Constituição. 
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4 DAS RESTRIÇÕES AOS DIREITOS SOCIAIS EM ESTADOS 

ECONOMICAMENTE FRAGILIZADOS POR CRISE ECONÔMICA 

Conforme destacado anteriormente, para garantir a eficácia dos direitos sociais, 

assim como de outros direitos fundamentais, o Estado despende de uma grande quantidade de 

recursos. Ocorre que a ausência de expressa previsão na Constituição Federal de 1988 de 

norma garantidora de exigibilidade dos direitos sociais corrobora para que esses direitos 

fiquem vulneráveis à atividade do legislador infraconstitucional e do Poder Público que, 

diante de dificuldades financeiras, utilizam-se dessa fragilidade para restringir garantias 

sociais a fim de conter despesas do Estado. 

Esse fenômeno pode ser observado na recente crise econômica que atingiu 

principalmente a Europa e os Estados Unidos e desencadeou uma série de medidas restritivas 

de direitos sociais nos países de economia mais atingida pelos efeitos da crise, como Portugal, 

Itália, Espanha, Grécia e Irlanda. 

4.1 Crise econômica de 2008 e seus reflexos nos direitos sociais 

Em face da atual conjuntura de interdependência da economia mundial, muitos 

países foram atingidos pela crise econômica de 2008 que teve início com a bolha imobiliária 

dos Estados Unidos. A crise, entretanto, teve maiores repercussões de cunho social nos países 

de economia mais vulnerável da Europa, os quais, na tentativa de restabelecer o equilíbrio 

econômico perdido, adotaram medidas de austeridade em que os direitos sociais da população 

foram restringidos de modo brusco e alarmante. 

4.1.1 Crise de 2008: causas e consequências 

A crise mundial que teve início no ano de 2008 é o evento socioeconômico em 

que se situa a presente discussão, que trata, grosso modo, da possibilidade de os governos, 

frente à calamitosa situação das contas do país, restringirem direitos sociais da população que 

derivam de longa e complexa construção histórica. 

Não obstante a crise tenha eclodido em 2008, suas origens tiveram início 

anteriormente. Em 2002, o governo americano, através de políticas de incentivo econômico, 

facilitou a aquisição de crédito por empresas de diversos ramos de atuação. Com isso, muitas 
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atividades foram impulsionadas, destacando-se, devido à possibilidade de satisfatório retorno, 

a consecução de empreendimentos imobiliários. 

Essa maior disponibilidade de crédito deriva da política externa americana do 

início do milênio: a intervenção “contra o terror” em países árabes elevou os custos anuais do 

governo que, para sustentar sua atuação, investiu maciçamente no mercado, gerando a 

movimentação da economia e, com isso, a alimentação dos cofres públicos.
52

 

O mercado imobiliário norte-americano encontrava-se, em 2008, superaquecido, 

com uma oferta muito superior à demanda. Não obstante, o preço dos imóveis continuava alto 

devido à especulação do mercado: os investidores que haviam adquirido os bens pelo suposto 

preço de custo repassavam-no a outros com alta taxa de lucro, procedendo os adquirentes de 

igual maneira.
53

 

Essa alta circularidade de capital no mercado deu origem ao subprime mortgage – 

hipoteca de alto risco em que era concedido empréstimo financeiro mesmo que o indivíduo 

não comprovasse plenamente ter condições de cumprir com os encargos impostos. Eram 

justamente estes imóveis supervalorizados, adquiridos por preço vultuosamente superior ao 

seu real valor, que serviam de garantia a tais créditos. Nos anos que antecederam a crise, 

chegou-se ao ponto de permitir que o mesmo imóvel fosse hipotecado até dez vezes. 

Formava-se, tal qual no século XVII, quando a Holanda experimentou semelhante 

fenômeno no mercado de tulipas, uma bolha econômica, na qual a supervalorização de um 

ativo devido à especulação no mercado em decorrência da busca de lucro pelos investidores e 

da disponibilidade de crédito no mercado formam um ciclo em que uma coisa é adquirida por 

um indivíduo que tem o simples intuito de vendê-la; após, um terceiro adquirente age do 

mesmo modo, formando um ciclo vicioso até que não se encontram mais compradores 

dispostos a pagar o preço praticado.
54

 

O excessivo crescimento no preço dos imóveis levou a uma consequência lógica: 

a diminuição na procura e, consequentemente, dos valores praticados. Ocorre que os 

proprietários, que haviam pago quantias exorbitantes na aquisição dos bens mediante a 

aquisição de empréstimos em instituições financeiras, não dispunham de bens para arcar com 

                                                 
52

 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Dominação financeira e sua crise no quadro do capitalismo do 

conhecimento e do Estado Democrático Social. Estudos Avançados, São Paulo, v. 22, n. 64, p. 195-205, dez. 

2008. Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/papers/2008/08.26.Dominacao_financeira.Estudos 

Avancados.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2014. 
53

 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A crise financeira de 2008. Revista de Economia Política, São Paulo, v. 

29, n. 1, p. 133-140, jan./mar. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rep/v29n1/08.pdf>. Acesso em: 

30 abr. 2014. 
54

 MORRIS, Charles R. O crash de 2008: dinheiro fácil, apostas arriscadas e o colapso global do crédito. São 

Paulo: Aracati, 2013. p. 37. 



38 

seus débitos, o que provocou uma crescente inadimplência frente aos bancos e, 

consequentemente, a ruptura dos canais de crédito. Os bancos, que antes forneciam 

empréstimos indistintamente, agora não contavam mais com lastro para realizar tais 

operações. 

Em um mercado interligado e interdependente, em que empresas transnacionais 

investem em bolsas de valores situadas ao redor do mundo, a crise não demorou a se alastrar. 

Empresas, por exemplo, portuguesas que investiam seus ativos nas lucrativas instituições 

bancárias norte-americanas logo se viram em situação calamitosa, dada a perda de seus 

investimentos, o que teve reflexo direto no mercado de seus países. 

Conforme dados da Fundação Robert Schuman
55

, já em 2009 o PIB mundial 

baixou 0,6%, sendo a primeira recessão a nível mundial desde a Segunda Guerra Mundial. 

Estes dividendos estavam divididos de forma não equânime ao redor do globo, sendo notável 

a resistência dos países em desenvolvimento. 

Na Europa, onde o recesso foi de 4,1%, a crise provocou grande déficit nas 

receitas das nações, que se viam em um dilema: ou prestavam auxílio às instituições bancárias 

em detrimento de prejuízo à segurança social ou priorizavam as medidas populares e viam a 

falência conjunta dos bancos. Escolheram as nações por salvar os bancos, crendo que, com 

isso, estariam possibilitando a reestruturação de suas economias. 

O limitado capital de que dispunham, entretanto, gerou grave problema de 

endividamento, agravado pelos altos juros praticados em decorrência do reconhecido risco em 

se emprestar dinheiro a um país com o intuito de que este combata uma crise econômica. Na 

Europa, destaca-se a situação de um grupo de países cuja situação revelou-se ainda mais 

periclitante que a dos demais: o PIIGS – Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. 

A Grécia, por exemplo, apresentava, em 2009, dívida pública que chegava a  

115% de seu PIB. A União Europeia e o Fundo Monetário Internacional, financiadores  

de sua recuperação econômica, determinaram, como condição da prestação de auxílio, a 

implantação de severo plano de austeridade que implicou no congelamento dos salários no 

setor público e em generalizado aumento dos impostos, o que ocasionou calorosas 

manifestações populares.
56
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Medidas semelhantes tiveram de ser aplicadas nos demais países do PIIGS, 

possuindo maior ou menor incidência, conforme cada caso. Na Espanha, por exemplo, 

estabeleceu-se a meta de reduzir os gastos públicos em 50 bilhões de euros entre 2009 e 2012, 

enquanto que na Itália o corte pretendido era de 25 bilhões de euros. 

A austeridade imposta a essas nações possui o escopo de fortalecer suas finanças, 

o que, além de possibilitar sua recuperação econômica, concede também maior segurança a 

seus credores. 

Ocorre que as consequências destas medidas de austeridade são juridicamente 

questionáveis, vez que implicam em patente limitação dos direitos sociais. O congelamento e, 

até, diminuição dos salários dos servidores públicos e de proventos e aposentadorias, bem 

como a intencional diminuição da infraestrutura de serviços básicos ofertados à população 

devido ao corte de gastos levanta a seguinte discussão: pode um Estado, com o suposto intuito 

de salvar sua economia, dispor das garantias sociais de seu povo? 

4.1.2. O caso de Portugal 

A crise atingiu Portugal, assim como os demais países europeus periféricos, com 

grandes proporções, e a economia portuguesa, que estava estagnada há um período 

prolongado de tempo, entrou em forte recessão. Com a crise de 2008, Portugal mergulhou em 

um processo de endividamento interno e externo que levou o Estado português a recorrer ao 

financiamento de emergência do Banco Central Europeu (BCE).
57

 

Impossibilitado de recorrer diretamente ao BCE, o Estado português solicitou 

financiamento junto ao Fundo Monetário Internacional e à União Europeia. Nesse contexto, 

formou-se a Troika, grupo de reestruturação econômica formado pela Comissão Europeia, 

Banco Central e Fundo Monetário Internacional (FMI), responsável por negociar as condições 

de resgate financeiro e garantir o seu cumprimento. 

A Troika impôs uma política de austeridade, na qual o governo português iniciou 

a implementação de medidas como revisões nas leis trabalhistas, privatizações de empresas 

públicas de setores estratégicos, redução dos investimentos nos serviços públicos de saúde e 
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educação, acompanhadas de aumentos nos impostos e de cortes nas remunerações de 

servidores públicos e aposentados.
58

 

O caráter programático dos direitos sociais tem sido utilizado pelo governo 

português como supedâneo para o alargamento da margem de discricionariedade do legislador 

no que concerne às restrições impostas aos direitos sociais. Com o objetivo de recuperar a 

economia por meio de financiamentos externos, o governo optou por enxugar os gastos 

estatais com prestações de serviços básicos, como educação e saúde. 

Não se desconhece que a teoria dos direitos fundamentais tem por vezes invocado o 

carácter programático dos direitos sociais e económicos para justificar o 

abrandamento da sua realização em tempos de crise e de dificuldades financeiras. 

Do mesmo modo, a Constituição portuguesa recuperou a dicotomia entre direitos, 

liberdades e garantias (onde inclui os direitos pessoais e de participação política e os 

direitos dos trabalhadores), por um lado, e direitos económicos, sociais e culturais, 

por outro lado, reconhecendo tão-só aos primeiros (e aos direitos equivalentes) a 

força vinculativa direta de entidades públicas e privadas (Art.º 18.º). Esta opção tem-

se refletido, muitas vezes com deficiente fundamentação, na jurisprudência do 

Tribunal Constitucional (TC), que tem concedido efetivamente uma ampla margem 

de decisão ao legislador ordinário na conformação dos direitos sociais.
59

 

O posicionamento adotado pelo Tribunal Constitucional português é cambiante 

entre a constitucionalidade de medidas restritivas de direitos sociais e a situação de 

incapacidade financeira do Estado Português, como pode ser percebido pela análise da 

decisão proferida no acórdão nº 369 /2011, na qual o Tribunal reconheceu a 

constitucionalidade de lei que efetuava significativos cortes salarias de funcionários públicos 

tendo em vista seu caráter emergencial e passageiro.
60

 

Em sentido contrário, o Tribunal Constitucional declarou, no acórdão 353/2012 a 

inconstitucionalidade dos cortes dos subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos 

sob o argumento de que, em nome do princípio da igualdade, os encargos sociais deveriam ser 

repartidos entre todos, não devendo, portanto, recair apenas sobre os direitos trabalhistas.
61

 

O Estado Português, diante de grave recessão econômica e endividamento 

externo, vem adotando medidas restritivas aos direitos sociais sob o argumento de que esses 

direitos não possuem exigibilidade e não constituem direito subjetivo dos cidadãos uma vez 
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que são apenas normas programáticas. Tais restrições às garantias sociais vão de encontro à 

proteção dos direitos fundamentais sociais e ao Estado do Bem Estar Social. 

4.2 Aplicablidade do princípio da proibição do retrocesso 

Também denominado de princípio do não retorno da concretização, ou ainda de 

entrenchment, o princípio da proibição do retrocesso, segundo Joaquim José Gomes 

Canotilho,
62

 é a proteção dada ao núcleo essencial dos direitos sociais já efetivados pela 

atuação legislativa, tornando-se inconstitucionais quaisquer medidas que o anulem ou 

aniquilem. 

Restringindo a análise da proibição do retrocesso aos direitos sociais, pode-se 

resumir esse princípio como a proibição efetivada pela constituição contra a supressão ou 

restrição de direitos garantidos pelo texto constitucional no âmbito da atuação legislativa, 

permitindo, assim, a evolução normativa no sentido de conferir maiores prerrogativas à 

população. 

Em nome da segurança jurídica, subprincípio concretizador do Estado de Direito, 

o texto constitucional previu proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa 

julgada, manifestando, assim, expressa proteção em face de atos retroativos, restando ao 

princípio da proibição do retrocesso proteger os direitos econômicos, sociais e culturais em 

face de atos futuros.
63

 

Em linhas gerais, a proibição do retrocesso impede que a atuação legislativa crie 

normas que revoguem ou restrinjam direitos sociais já garantidos e efetivados tanto pelo texto 

constitucional quanto pela legislação infraconstitucional, garantindo, assim, que o direito 

evolua sempre no sentido de expandir os direitos sociais prestacionais garantidos ao povo. 

Ingo Sarlet sustenta a existência de intrínseca relação entre a proibição do 

retrocesso e o princípio da dignidade da pessoa humana, na qual a primeira figura como 

pressuposto de existência e instrumento de proteção do segundo enquanto qualidade atribuída 

a todo ser humano que o torna merecedor do leque de direitos fundamentais previsto no texto 

constitucional.
64

 

Nesse enfoque, a proibição do retrocesso é o instrumento que protege o núcleo 

essencial das conquistas sociais já alcançadas, evitando, assim, que o legislador, inserido nos 
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mais variados contextos políticos e econômicos do país, possua o condão discricionário de 

suprimir ou mesmo reduzir os direitos sociais conferidos ao indivíduo, os quais são 

responsáveis por garantir o mínimo necessário para a manutenção de uma vida digna. 

A parcela da doutrina que não reconhece o princípio da proibição do retrocesso 

em matéria de direitos sociais fundamenta suas críticas no argumento de que a Constituição 

deixou para o legislador infraconstitucional o papel de normatizar os direitos sociais, dando-

lhes, assim, plena eficácia. O legislador infraconstitucional, portanto, enquanto responsável 

pela determinação dos direitos sociais, possuiria plena discricionariedade para dispor das 

medidas que criou, limitando-se, apenas, pelo princípio da proteção da confiança e pela 

necessidade de justificação de tais medidas.
65

 

Sob essa perspectiva, o legislador, dotado de legitimação para tanto, possui o 

poder discricionário de restringir e até mesmo suprimir as garantias sociais que normatizou, 

uma vez que a Constituição não previu expressamente vinculação mínima para a atuação 

legislativa ao núcleo essencial dos direitos sociais já concretizados. 

Ocorre que a Constituição Federal de 1988 incumbiu ao legislador 

infraconstitucional o dever de regulamentar e concretizar os direitos sociais programáticos 

previstos em seu art. 6º. Após concretizados, tais direitos alcançam o patamar de direitos 

subjetivos, não podendo o legislador suprimir essas garantias, uma vez que estaria desfazendo 

um mandamento constitucional.
66

 

O princípio da proibição do retrocesso é o reconhecimento do dirigismo 

constitucional, segundo o qual o legislador está diretamente vinculado às normas 

constitucionais e, portanto, impedido de frustrar suas disposições.
67

 Nesse sentido, uma vez 

concretizados, a supressão do núcleo básico dos direitos sociais significaria um confronto com 

o que dispõe o texto constitucional. 

O princípio da proibição ao retrocesso social, muito embora não esteja previsto 

expressamente no texto constitucional, figura na ordem jurídica brasileira como princípio 

constitucional implícito, o que confere aos direitos sociais já concretizados o status de direitos 

negativos, e, assim, impede que o Estado atente contra eles.
68
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De outra parte, os direitos econômicos, sociais e culturais são, como já destacado 

alhures, instrumentos de efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, e, como tal, 

atuam como meio concretizador da igualdade formal entre todos os indivíduos prevista no 

texto constitucional. Sob esse prisma, a supressão do núcleo essencial desses direitos, assim 

como sua redução, são claras violações ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

O princípio da proibição do retrocesso, como sustenta Christian Courtis
69

, foi 

reconhecido no art. 11 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o 

qual entrou em vigor no ordenamento jurídico brasileiro em 1992. A referida norma 

reconhece o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado, assim como uma melhoria 

contínua nas condições de vida. 

O referido autor entende que a previsão de melhoria contínua nas condições de 

vida de todos os indivíduos é expressão do princípio da proibição do retrocesso dos direitos 

sociais já concretizados no ordenamento, uma vez que prevê a progressiva implementação dos 

direitos econômicos, sociais e culturais, vinculando, dessa forma, a atividade do Poder 

Legislativo e da Administração Pública à implementação extensiva de garantia sociais. 

O princípio da proibição do retrocesso foi reconhecido como princípio 

constitucional pela doutrina e jurisprudência de outros países, como, por exemplo, Portugal. O 

Tribunal Constitucional de Portugal, no julgamento do acórdão nº 39, de 1984, declarou a 

inconstitucionalidade de uma lei que alterava significativamente a Lei do Serviço Nacional de 

Saúde por meio da revogação de boa parte de suas normas, por entender que a restrição dos 

direitos assegurados na referida lei foi uma afronta ao direito à saúde previsto na Constituição 

da República Portuguesa em seu art. 64.
70

 

A proibição do retrocesso está, portanto, inserida no ordenamento brasileiro como 

princípio implícito que restringe a atuação do Poder Legislativo e da Administração Pública. 

Nas palavras de Ingo Sarlet, “não apenas o legislador, mas também os órgãos executivos, em 

especial no campo das políticas públicas e sua execução, está vinculado à proibição do 

retrocesso e sujeito, portanto, ao controle dos seus atos com base também neste princípio”.
71

 

O princípio da proibição do retrocesso, entretanto, não pode ser entendido como o 

engessamento dos direitos fundamentais, sob pena de o ordenamento perder sua eficácia 

normativa por não acompanhar a realidade socioeconômica. O que esse princípio busca é 
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impedir que o núcleo essencial dos direitos sociais seja reduzido e o Estado do bem-estar 

social seja mitigado pela simples liberalidade do legislador infraconstitucional e da 

Administração Pública. 

4.3 Limites às restrições dos direitos sociais 

Como afirma Jorge Reis Novais
72

, os direitos fundamentais, assim como as 

demais normas constitucionais, não são direitos absolutos, podendo ser relativizados em 

certas situações ainda que não haja expressa previsão legal acerca da possibilidade de 

limitação desses direitos. As restrições aos direitos fundamentais, contudo, são limitadas 

formal e materialmente. Os limites impostos às restrições aos direitos fundamentais referem-

se à necessidade de proteção do núcleo essencial do direito, à clareza e proporcionalidade das 

limitações impostas. 

Os direitos sociais, em decorrência da repercussão econômica que as medidas 

tendentes a dar eficácia a esses direitos apresentam, são passíveis de maiores especulações 

acerca da possibilidade de limitação das garantias sociais previstas no texto constitucional. 

Sendo assim, a necessidade de prever limites dos limites aos direitos sociais se faz presente 

principalmente na atual conjuntura de crise econômica vivenciada por diversos países, 

especialmente os países europeus de maior dependência econômica. 

A expressão “limites dos limites” foi utilizada pela primeira vez, em 1964, por 

Karl August Bettermann, fazendo referência aos artigos 1.1 e 19.2 da Lei Fundamental alemã 

de 1949, os quais são uma barreira a qualquer intervenção estatal legislativa aos direitos 

fundamentais.
73

 Não é possível, contudo, aplicar a mesma limitação absoluta às restrições aos 

direitos sociais no ordenamento brasileiro. 

Os direitos sociais estão previstos na Constituição Federal por meio de normas 

abertas e flexíveis, que não possuem seu campo de incidência previamente delimitado, sendo 

necessária a atuação legislativa para esclarecer o conteúdo e o objeto dos direitos 

fundamentais, facilitar o exercício do direito, evitar situações de abuso de exercício e, ainda, 

prevenir colisões com outros direitos fundamentais.
74
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A Constituição Federal de 1988, desse modo, delegou ao legislador 

infraconstitucional o dever de legislar sobre direitos econômicos, sociais e culturais, estando 

embutida nesse dever a tarefa de solucionar possíveis conflitos de direitos fundamentais e 

demais hipóteses de limitações a esses direitos não previstos no texto constitucional. 

Ingo Sarlet apresenta três espécies de restrições aos direitos fundamentais: 

restrições previstas em expressa disposição constitucional, em norma legal promulgada com 

fundamento no texto constitucional e por força de colisões entre direitos fundamentais.
75

 As 

restrições previstas diretamente pela Constituição são aquelas que possuem limites no interior 

de suas normas. Como exemplo, pode-se citar o direito à propriedade, que, mesmo estando 

protegido pelo art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988, pode ser restringido em 

algumas hipóteses como no caso de desapropriação para fins de reforma agrária prevista no 

art. 184, da CF. 

As restrições chamadas de indiretas, segundo Ingo Sarlet
76

, são aquelas 

estabelecidas por lei com fundamento em normas constitucionais que autorizam a intervenção 

legislativa no campo de incidência dos direitos fundamentais, estando, desse modo, sujeitas à 

reserva legal. Como exemplo de restrição indireta, pode-se destacar o direito ao livre 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, previsto no art. 5º, XIII, da CF, na qual o 

texto constitucional estabelece pressupostos a serem atendidos pelo legislador 

infraconstitucional na limitação desse direito fundamental. 

A terceira hipótese de restrição tem origem na impossibilidade de o legislador 

prever todas as hipóteses de colisões entre direitos fundamentais quando aplicados ao caso 

concreto, surgindo, assim, as limitações decorrentes dos conflitos entre esses direitos e outros 

direitos fundamentais ou bens jurídicos constitucionais. Nessa hipótese está inserido, por 

exemplo, o direito à intimidade, à honra e à imagem, previsto no art. 5º, X da CF, que, não 

raro, entra em colisão com o direito de livre expressão previsto no inciso IX do mesmo artigo 

da CF. 

Todas as hipóteses de restrições aos direitos sociais devem se encaixar em uma 

das três espécies de restrições acima delineadas, de forma a garantir que essas limitações 

respeitem as normas constitucionais e resguardem o núcleo essencial dos direitos econômicos, 

sociais e culturais. Nas palavras de Ingo Sarlet, “eventuais limitações dos direitos 
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fundamentais somente serão tidas como justificadas se guardarem compatibilidade formal e 

material com a Constituição”.
77

 

Os limites aos limites dos direitos fundamentais funcionam, portanto, como uma 

barreira às restrições desenfreadas das garantias constitucionais, no caso estudado, dos 

direitos sociais. Dentre tais limites, vale destacar a proporcionalidade e a garantia do núcleo 

essencial dos direitos fundamentais. 

4.3.1 Proporcionalidade 

O princípio da proporcionalidade não possui previsão expressa na Constituição 

Federal de 1988, tendo como fundamento constitucional, como entende Luís Roberto Barroso, 

as ideias de Justiça e do devido processo legal.
78

 Nas palavras de Gilmar Mendes, o princípio 

da proporcionalidade se apresenta como um “postulado constitucional autônomo que teria a 

sua sede material na disposição constitucional sobre o devido processo legal”.
79

 

O princípio da proporcionalidade é um dos mais importantes instrumentos de 

limitação aos limites dos direitos sociais, funcionando como uma barreira às intervenções 

legislativas e restritivas tendentes a restringir garantias sociais previstas no texto 

constitucional. Ingo Sarlet
80

 destaca o caráter dupla facie desse princípio, na medida em que 

atua como critério para o controle de restrições aos direitos fundamentais prestacionais, assim 

como, para a limitação de omissões ou atuações insuficientes do Estado. 

A proporcionalidade, enquanto princípio limitador das restrições aos direitos 

fundamentais, pode ser desmembrada em três subprincípios: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. O subprincípio da adequação exige que o meio 

escolhido seja o mais apto a atingir os fins almejados. A necessidade é o subprincípio que 

determina que o meio escolhido deverá ser o menos restritivo ao direito fundamental em 

questão. Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito exige que haja uma ponderação entre 

os direitos conflitantes, sendo, assim, chamado de “razoabilidade” ou “justa medida”.
81
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O princípio da proporcionalidade, aplicado ao tema em estudo, exige que as 

medidas restritivas de direitos sociais sejam as únicas medidas capazes de solucionar o 

conflito entre direitos fundamentais no caso concreto, devendo, ainda, o legislador sopesar os 

direitos conflitantes a fim de perceber se o direito em colisão com o direito fundamental social 

possui carga axiológica superior a este. 

Em outras palavras, faz-se necessário que, no caso concreto, o direito em colisão 

com um direito social resguarde um bem jurídico carente de maior proteção, sob pena de que 

a medida restritiva de direito social careça de justiça e proporcionalidade. 

4.3.2 Proteção ao núcleo essencial 

A proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais, muito embora não haja 

expressa previsão constitucional, é um limite aos limites dos direitos fundamentais que 

protege a parcela essencial do conteúdo de um direito sem o qual ele perde completamente 

sua eficácia.
82

 Trata-se de uma limitação imposta ao legislador infraconstitucional, assim 

como ao Poder Público, com o objetivo de evitar o esvaziamento dos direitos fundamentais 

previstos no texto constitucional. 

Nas palavras de Gilmar Mendes, “o princípio da proibição do núcleo essencial 

destina-se a evitar que o esvaziamento do conteúdo do direito fundamental decorrente de 

restrições descabidas, desmensuradas ou desproporcionais”.
83

 Esse princípio atua como uma 

proteção ao objetivo central do legislador constitucional ao prever os direitos fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. 

Mesmo nas hipóteses reconhecidas constitucionalmente de restrições aos direitos 

fundamentais, as quais foram citadas anteriormente, o legislador encontra-se limitado pela 

proteção ao núcleo essencial dos direitos fundamentais, estando, assim, impossibilitado de 

legislar de forma a suprimir a eficácia desses direitos. 

A doutrina reconhece a dificuldade de delimitar o núcleo essencial dos direitos, o 

que poderia vir a esvaziar o sentido do princípio em questão, uma vez que a determinação do 

núcleo essencial dos direitos fundamentais estaria passível de relativizações por parte do 

Poder Legislativo. 

Ainda que diante dessa problemática, o princípio da proteção do núcleo essencial, 

quando analisado de forma complementar com o princípio da proporcionalidade, garante a 
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proteção mínima necessária para que os direitos fundamentais possam exercem seus efeitos. O 

núcleo essencial dos direitos fundamentais deve, portanto, ser delimitado em cada caso 

concreto de modo a garantir que o bem jurídico previsto no texto constitucional não se torne 

inócuo pela supressão de seu núcleo essencial. 

Os princípios da proporcionalidade e da proteção do núcleo essencial funcionam, 

portanto, como mecanismos de defesa dos direitos fundamentais, na medida em que 

estabelecem limites à atividade legislativa e à atuação do Poder Público no que concerne à 

restrição das garantias sociais. A imposição desses limites, muito embora não estejam 

previstos expressamente na Constituição Federal de 1988, impede que os direitos sociais 

percam sua eficácia e fiquem à mercê da discricionariedade administrativa e legislativa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se conceituar os direitos sociais como prestações positivas que atuam como 

meios de efetivação do princípio da igualdade material entre os indivíduos na medida em que 

lhes proporcionam o mínimo existencial para a manutenção de uma vida digna. 

Os direitos sociais possuem natureza de direito fundamental, uma vez que, sob a 

perspectiva formal, estão previstos no Título II da Constituição Federal de 1988 que dispõe 

acerca “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”. Sob a perspectiva material, os direitos 

sociais são expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual figura como 

princípio norteador dos direitos fundamentais. Os direitos econômicos, sociais e culturais 

apresentam, portanto, natureza de direito fundamental tanto no aspecto formal, quanto 

material. 

O caráter programático dos direitos sociais, decorrente da suposta ausência de 

exigibilidade imediata desses direitos, é um dos argumentos utilizados para legitimar a 

imposição de limites às garantias sociais por Estados que se encontram em crise econômica. 

Este é o caso do Estado Português, que adotou uma política de austeridade como forma de 

combater a crise econômica. 

As restrições aos direitos sociais foram uma das medidas adotadas para reduzir as 

despesas do Poder Público, dando início, assim, à redução dos investimentos em saúde e 

educação e ao congelamento de salários e aposentadorias de servidores públicos. A ausência 

de capital decorrente de crise econômica é o principal argumento utilizado para legitimar tais 

limitações às garantias sociais. 

A alegação de impossibilidade financeira não pode ser utilizada para retirar do 

Estado o dever de dar eficácia aos direitos sociais, uma vez que, enquanto direitos 

fundamentais que garantem aos indivíduos o mínimo existencial para a manutenção de uma 

vida digna, esses direitos carecem de máxima proteção frente à discricionariedade do 

legislador e do Poder Público. 

Os direitos sociais, assim como todos os direitos fundamentais, não podem ser 

considerados absolutos, entretanto, a imposição de limites aos limites dos direitos sociais é 

imprescindível para a proteção das garantias sociais contra arbitrariedades tendentes a 

restringir os direitos sociais. 

O princípio da proibição do retrocesso é uma imposição constitucional contra a 

supressão ou restrição dos direitos sociais. Por meio da proibição do retrocesso os direitos 
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sociais ganham um caráter progressivo, segundo o qual a evolução normativa deve conferir 

sempre maiores garantias sociais aos indivíduos. 

As medidas restritivas de direitos sociais devem ainda atender ao princípio da 

proporcionalidade, segundo o qual a limitação às garantias sociais deve ser a única alternativa 

ao Estado e a restrição deve ser a mínima necessária para solucionar o problema no caso 

concreto. 

O princípio da proteção ao núcleo essencial, muito embora não esteja 

expressamente prevista no texto constitucional, atua como barreira às restrições de direitos 

sociais, impedindo que o núcleo essencial do direito seja objeto de limitação, evitando, assim, 

que a norma constitucional que prevê os direitos sociais seja reduzida a letra morta da 

Constituição. 

Não obstante não se possa relegar que a inexistência de recursos financeiros 

impossibilita a atuação do Poder Público na manutenção das garantias sociais, a simples 

alegação não é suficiente para legitimar as restrições aos direitos sociais, sendo necessária a 

comprovação de que as limitações a esses direitos é a única alternativa estatal. 

Não se pode permitir que os direitos sociais sejam os primeiros a sofrer restrições 

em virtude de crise econômica, uma vez que os direitos sociais, assim como todos os direitos 

fundamentais, resguardam bens jurídicos axiologicamente superiores aos demais direitos 

previstos no texto constitucional, devendo, portanto, ser protegidos enquanto seja possível. 
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