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RESUMO 

Este estudo visa comprovar que a efetivação do mínimo existencial, cuja vinculação 
decorre do comando normativo constitucional, é um dos objetivos primordiais do 
Estado brasileiro. A análise parte do enfoque da teoria funcionalista do direito, 
inserindo-se no âmbito da teoria pós-positivista elaborada por Robert Alexy, com vistas 
à conceituação e delimitação do mínimo existencial, à luz de uma interpretação criadora 
dos princípios e regras constitucionais. Almeja, ainda, esta investigação demonstrar a 
íntima correlação existente entre “vida digna”, “justiça social”, “direitos sociais 
prestacionais” e “mínimo existencial”, a qual se perfaz na seguinte equação: o mínimo 
existencial se revela como núcleo básico tanto do princípio da dignidade humana quanto 
dos direitos sociais prestacionais, objetivando o alcance da justiça social, que é o cerne 
da função distributiva do Estado. 
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ABSTRACT 

This study aims to prove that the achievement of the existential minimum, which 
obligation comes from the normative constitutional command, is one of the primary 
goals of the Brazilian State. The analysis focuses on the functionalist theory of law, 
lying in the post-positivist theory developed by Robert Alexy, with a point of view on 
the conception and delimitation of existential minimum, in light of a creative 
interpretation of constitutional principles and rules. This investigation aims, yet, to 
demonstrate the close relationship among “dignified life”, “social justice”, “social 
constitutional rights” and “existencial minimum”, which can be defined as follow: the 
existencial minimum is the basic nucleus both the human dignity principle and the 
social constitutional right, aiming to reach the social justice, which is the basis of the 
distributive function of the State. 
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INTRODUÇÃO 

A despeito do inegável potencial econômico do Brasil, o quadro de pobreza, exclusão 
social e miséria humana que aqui se verifica, faz ver uma das zonas mais contrastantes e 
de maior desigualdade social do planeta.[1] 

Esta gritante desigualdade social se revela sobretudo pela situação de pobreza da maior 
parte da população, a qual nem sempre tem o que comer, não tem amplo acesso à saúde, 
sobretudo a preventiva, não tem um teto onde morar e muito menos educação 
fundamental. 

Neste contexto, não é incomum o questionamento acerca do papel do Estado para 
garantir o mínimo existencial à sua população. Qual a função do Estado e a sua razão de 
ser, senão, ao menos, cumprir o núcleo essencial dos direitos sociais fundamentais?  

Percebe-se que o cumprimento do mínimo existencial, que visa promover, em escala 
crescente, o bem-estar da população, depende da atuação positiva do Estado consistente 
na efetivação dos direitos sociais prestacionais por meio da implementação de políticas 
públicas, eis que a demanda social, por ser permanente e de grandes proporções, exige a 
ação planejada e direcionada para o melhor aproveitamento dos recursos públicos. 

A priori, observa-se que a efetividade desses direitos (já previstos pelo legislador) por 
meio de políticas públicas, conforme visto, incumbe ao Estado-administração, mas 
indaga-se: no caso de omissão administrativa do Poder Executivo pode o Poder 
Judiciário também intervir nessa seara? Se positiva a resposta, qual o limite da atuação 
do Judiciário? 

O mínimo existencial, além de representar um tema intrincado em virtude de sua 
indeterminação conceitual, onde se questiona sobre a liberdade e a igualdade, a justiça 
formal e material e sobre os princípios constitucionais, notadamente, os princípios da 
dignidade humana e do Estado democrático de direito, exige, ademais, a análise das 
funções estatais e, sob este prisma, dos princípios da separação de poderes e da 
discricionariedade administrativa. 

Pelo exposto, vê-se de forma inequívoca que o estudo do mínimo existencial, bem como 
a sua efetividade pelo Estado brasileiro depara-se frontalmente com a dignidade do ser 
humano e com a sua própria existência enquanto tal. 

Em suma, a relevância do estudo sobre os direitos fundamentais sociais prestacionais, 
inerentes ao conceito de mínimo existencial, ainda mais se destaca quando se observa 
que eles, ao consubstanciarem em uma conduta ativa do Poder Público consistente 
numa prestação de natureza fática (ex: construção de escola, de posto médico, aquisição 
de medicamentos etc), provocam reflexos diretos na qualidade de vida e bem-estar das 
pessoas, vez que se encontram intimamente vinculados às tarefas de melhoria, 
distribuição e redistribuição dos recursos existentes, bem como à criação de bens 
essenciais não disponíveis para todos os que deles necessitem. E, afinal, este não 
deveria ser o papel essencial do Estado? Contribuir para minorar a pobreza, a miséria e 
as desigualdades sociais, por meio de uma melhor distribuição de renda, bens e serviços 
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à população? Significa dizer, não consubstanciaria a própria razão de ser do Estado a 
reformulação da sociedade, por meio da transformação de um regime excludente para 
um regime inclusivo, promovendo o progresso em direção à justiça social e resgatando 
a dignidade humana? 

Neste diapasão, mister destacar que o presente estudo visa responder 
preponderantemente às seguintes indagações: 

a)     Qual o conteúdo conceitual normativo e social, bem como o alcance do mínimo 
existencial no Brasil atual, à luz da Constituição Federal, dos princípios constitucionais 
e da própria realidade econômico-social? 

b)     Quais os objetivos e funções essenciais do Estado e de seus órgãos (Poderes de 
Estado)? Qual a função de cada Poder na efetivação do mínimo existencial? 

Por fim, registre que a metodologia adotada é o método dedutivo, partindo-se das 
teorias e leis para se chegar na ocorrência dos fenômenos particulares (conexão 
descendente), com a utilização do método de procedimento funcionalista, onde “o 
conceito de sociedade é visto como um todo em funcionamento, um sistema em 
operação. E o papel das partes nesse todo é compreendido como funções no complexo 
de estrutura da Organização” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 110). Com efeito, para 
análise do tema será estudada, a priori, a visão funcionalista do Estado e de seus órgãos 
(Poderes de Estado) para se chegar à função do mínimo existencial e de seu conteúdo 
conceitual e concreto. 

De outra parte, a teoria de base utilizada é a pós-positivista, consubstanciada na 
valorização das regras e princípios, considerados subespécies da norma, como 
modalidade interpretativa criativa e de sopesamento, que conduza à efetivação do 
direito no caso concreto. 

  

1 – O Enfoque Funcionalista do Estado e de seus Poderes 

1.1 Noções Gerais 

                        Há duas grandes teorias jurídicas utilizadas para análise do direito, que 
partem de enfoques diversos: o estrutural e o funcional. Noberto Bobbio em sua obra 
“Da Estrutura à Função: novos estudos da teoria do direito” (2007) destaca estas duas 
teorias, centrando a sua atenção, todavia, na análise funcional do direito e, mais 
especificamente, na sua função promocional em contraponto à tradicional função 
protetora e repressiva. 

                        Segundo Bobbio (2007), a análise estrutural, que examina o direito como 
um sistema fechado e independente a partir do ângulo interno ao jurídico, tem como seu 
grande teórico-idealizador Hans Kelsen (Teoria Pura do Direito de caráter positivista). 
Assim, para o fundador da teoria pura, uma teoria científica do direito não deve se 
ocupar da função do direito, mas tão-somente dos seus elementos estruturais. Com 
respaldo nesta teoria, formou-se a ideologia do Estado de Direito, entendendo-se este 
não apenas o Estado limitado pelo direito, mas também o Estado limitado ao direito e, 



 3799

por direito, nessa segunda acepção, como um ordenamento normativo coativo, pois que 
vê o Estado apenas como “organizador do aparato da coação” e não inclusive como 
promotor ou produtor de bens e serviços, levando à criação de uma falsa imagem da 
realidade 

Em reação à teoria estruturalista de Kelsen, de caráter pós-positivista dverte Bobbio 
(2007) que, partir de 1970, a comunidade científica se movimentou no sentido de 
estudar o direito sob a análise funcional, tendo Niklas Luhmann publicado obra em 
1972, Sociologia do Direito, defendendo que a natureza específica do direito é buscada 
mediante a determinação de sua função social. Sob esta nova perspectiva, preocupou-se 
mais em entender “para que o direito serve” do que “como o direito é feito”. 

Percebe-se, pelo exposto, a íntima ligação existente entre teoria estrutural do direito 
versus ponto de vista jurídico e teoria funcional do direito versus ponto de vista 
sociológico. [2] 

Por outro lado, o multicitado autor declara não haver dúvidas de que a função do direito 
não é apenas manter a ordem constituída, mas também mudá-la, adaptando-se às 
mudanças sociais (tanto é verdade que todo ordenamento jurídico prevê procedimentos 
destinados a regular a produção de normas novas para substituir as velhas) e, nesse 
diapasão, o positivismo de Kelsen, em que o direito permanece hermeticamente fechado 
em si mesmo, serve mais como mantenedor do status quo do que como agente 
transformador. A teoria funcional do direito, ao revés, de cunho pós-positivista, ao 
provocar a abertura do direito, com interpenetração do jurídico no social e vice-versa, 
impõe que o sistema jurídico acompanhe pari passu as transformações da sociedade, 
num constante movimento renovador.  

Por fim, destaca Bobbio (2007, 90;95) que entre as funções que são mais 
freqüentemente atribuídas ao direito estão “a repressão dos comportamentos desviantes 
(direito penal) e a resolução dos conflitos de interesses (direito civil)”, não se podendo 
olvidar, contudo, a sua função distributiva, “que é a função pela qual aqueles que 
dispõem do instrumento jurídico conferem aos membros do grupo social, sejam eles 
indivíduos, ou grupos de interesse, os recursos econômicos e não econômicos de que 
dispõem”[3], observado que é esta última acepção a que interessa ao presente estudo. 

Releva ressaltar, ainda, que as funções do direito, as quais no caso brasileiro se 
confundem com as funções do Estado, vez que neste último se concentra o domínio da 
produção jurídica, se transmudam para se harmonizar com as tarefas assumidas pelo 
Estado em conformidade com os modelos liberal, social ou neoliberal adotados em 
determinado momento histórico.[4] [5] 

  

1.2 Funções e Objetivos Essenciais do Estado Brasileiro 

Após uma breve análise da teoria funcionalista do direito, buscar-se-á extrair do Texto 
Constitucional as funções do Estado brasileiro, transcrevendo para tanto os seguintes 
dispositivos, verbis: 

Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
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I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II – garantir o desenvolvimento nacional; 

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

  

                        Por seu turno, o art. 1º da Constituição Federal fixa que a República 
Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos, dentre outros, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa.                       Ademais, o art. 170, ao dispor 
sobre a ordem econômica, determina que a sua finalidade é “assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social”, com observância dos 
princípios, dentre outros, da redução das desigualdades regionais e sociais e da busca do 
pleno emprego. 

Perscrutando os dispositivos constitucionais mencionados, observa-se que a função 
essencial e última do Estado brasileiro conforme proposto pelo Constituinte originário 
consiste na garantia de uma vida digna à pessoa humana assentada na justiça 
social, utilizando-se dos seguintes meios (os quais não deixam de se configurarem 
também como fins): construção de uma sociedade livre, justa e solidária; garantia do 
desenvolvimento nacional; erradicação da pobreza e da marginalização e redução das 
desigualdades sociais e regionais; promoção do bem de todos, da cidadania e do pleno 
emprego. 

                        Consoante o significado textual referente à garantia de uma vida digna à 
pessoa humana assentada na justiça social como uma função estatal de primeira 
grandeza, não se revela a mesma como uma mera diretriz ou programa de governo, mas 
um mandamento peremptório e nuclear emanado do diploma legislativo mais 
proeminente do sistema normativo.[6] 

                        Por óbvio que o sentido dessa função estatal merece ser melhor apurado 
e explicitado para que a sua concretização seja viabilizada; entrementes, as expressões 
que o compõem, como “vida digna” e “justiça social”, meramente por se configurarem 
como conceitos jurídicos indeterminados, não impedem a sua efetivação in concreto. 
Para Celso Antônio Bandeira de Mello (1981, 238), “a imprecisão ou fluidez das 
palavras constitucionais não lhes retira a imediata aplicabilidade dentro do campo 
induvidoso de sua significação”. Na visão desse insigne jurista, é puramente ideológica, 
e não científica, a tese que defende que os termos fluidos e vagos de normas 
constitucionais só farão exsurgir direitos após a sua devida regulamentação por lei 
infraconstitucional, uma vez que tal posicionamento implicaria em outorgar mais força à 
lei do que à Constituição.   

                        Com efeito, ante o exposto, alguns questionamentos merecem ser 
esclarecidos, como: qual o significado de “vida digna”, de “justiça social”, qual a forma 
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jurídica com que se reveste a atuação estatal nessa seara e qual deve ser a forma de 
atuação dos Poderes de Estado para dar cumprimento a esta função essencial. Estes são 
os temas que serão analisados nos próximos itens. 

  

1.2.1 Vida Digna e Justiça Social 

                        A concepção de dignidade da pessoa humana que engloba, por óbvio, 
uma vida digna, conforme noticia Ana Carolina L. Olsen (2008), tem os seus primeiros 
registros no pensamento estóico da Antigüidade Clássica, cuja idéia foi aprimorada pela 
doutrina cristã, passando por Santo Tomás de Aquino na Idade Média, chegando a Kant, 
mantendo sempre, porém, em seu conteúdo nuclear os sentidos de liberdade e 
igualdade. 

                        Sob a luz da lição trazida por Tercio Sampaio Ferraz Filho (2003), na 
Antiguidade Clássica só na polis e desde que superadas as necessidades vitais 
(alimentação, procriação etc.) o homem adquire o status de cidadão e, por isso, a 
possibilidade de ser livre. Trazendo este ensinamento para os dias atuais, infere-se que o 
homem só após ultrapassar a fase inicial de sua própria sobrevivência e bem-estar se 
torna cidadão por inteiro, cujas ações de causa e conseqüência também se relacionam, 
respectivamente, com o mínimo existencial e com a dignidade humana. Com efeito, não 
se pode conceber o homem-cidadão caso inexista a sua liberdade de autodeterminação, 
a qual somente surgirá após vencida aquela fase inicial mencionada. 

                        Ainda, conforme abalizado escólio do supracitado autor (2003, 87-88), 
os filósofos medievais, ao assumirem a distinção entre querer (vontade) e poder, ou seja, 
que querer não é poder, inserem um elemento novo no âmbito da noção de liberdade, 
que é a noção de liberdade de exercício. Significa dizer, a vontade humana pode ou não 
exercer o ato voluntário e nessa possibilidade ou opção reside o cerne da liberdade. 
Outrossim, o exercício da vontade independe de poder: para querer não é preciso poder, 
pois pode-se querer mesmo sem poder. E conclui o jusfilósofo que “a liberdade 
(vontade) torna-se condição essencial da igualdade humana e a efetividade de seu 
exercício (poder), a condição das diferenças. Todos os homens são criados por Deus 
igualmente livres, mas nem todos podem o que querem.” 

                        É interessante notar o entrelaçamento entre liberdade e igualdade, 
caracterizado pela passagem da igualdade formal (“todos os homens são criados por 
Deus igualmente” – liberdade/vontade) para a igualdade material (exercício da liberdade 
– igualdade/poder). Em apertada síntese, pode-se afirmar que o homem pode ter a 
vontade de conquistar a condição da suprema igualdade humana, contudo, esta somente 
se efetivará por meio do exercício dessa vontade, pois “a graça divina permite que o 
homem possa o que quer, mas não obriga que queira o que pode” (FERRAZ: 2003, 89). 

                        Tércio Sampaio Ferraz Junior leciona que a noção de liberdade 
individual e de consciência trazida pela Era Moderna produziu significativas 
repercussões no direito, vez que fez emergirem os direitos individuais em relação ao 
Estado. E nesse diapasão, posteriormente, relativamente aos efeitos desse fenômeno, 
colocou-se um complicado problema de justiça social, isto é, de participação e 
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distribuição respeitantes aos benefícios sociais e ao papel do Estado nesta seara, 
questões que serão analisadas mais adiante.   

Por sua vez, atravessando os tempos, em suas diversas nuanças, a conceituação de 
dignidade humana[7], a despeito de sua relatividade em razão da época e do grau de 
desenvolvimento de uma dada sociedade e ainda que não se possa falar em uma 
definição genérica consensualmente aceita, chega aos dias atuais, sob a perspectiva 
jurídica de Ingo Wolfgang Sarlet (2008, 63), levando-se em conta suas facetas 
ontológica e instrumental, relacional e sobretudo defensiva e prestacional, como: 

Qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 
mínimas para uma vida saudável[8], além de propiciar e promover sua 
participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos. (Grifou-se). 

Ainda segundo Ingo W. Sarlet, a dignidade da pessoa humana comporta dupla 
dimensão: negativa e positiva. Consoante a dimensão negativa, não se admite que 
alguém possa atentar contra a dignidade de outrem, eis que deverá respeitar a sua 
autonomia. Já a dimensão positiva implica em uma prestação imposta ao Estado 
objetivando a proteção e promoção de melhores condições de vida ao indivíduo. O autor 
complementa que esta dimensão dúplice da dignidade humana representa, 
respectivamente, limite e tarefa dos poderes estatais ou natureza defensiva e 
prestacional[9].  

Observa-se que é na dimensão positiva ou prestacional da dignidade humana que 
especialmente os direitos sociais se fundamentam e servem de instrumento à sua 
realização e efetivação. Para Ingo W. Sarlet (2007, 127) é “possível, no mínimo, 
sustentar o ponto de vista de acordo com o qual os direitos fundamentais correspondem 
a explicitações, em maior ou menor grau, do princípio da dignidade da pessoa humana”.  

Nesta temática há duas teses informadas pelo multicitado jurista, observado que a 
primeira defende que o conteúdo da dignidade humana acaba por ser identificado como 
constituindo o núcleo essencial dos direitos fundamentais (que é a adotada neste 
trabalho); e a outra, que tem prevalecido, sustenta que, além da existência uma relação 
de complementariedade entre dignidade da pessoa e núcleo essencial, o conteúdo em 
dignidade é, quando existente, parte integrante do núcleo essencial dos direitos 
fundamentais. Este assunto será retomado, vez que é de extrema relevância para a 
compreensão do mínimo existencial. 

De outra parte, cabe nesta quadra da exposição tratar da noção de justiça social, 
tomando como fio condutor a questão supra referida, acerca da participação e 
distribuição respeitantes aos benefícios sociais e ao papel do Estado nesta seara. 

Tércio Sampaio Ferraz Junior (2003, 117-118), ao tentar explicar este intricado 
problema, traz como modelo as normas de direitos sociais no âmbito do Estado Social, 
em relação às quais, apesar de estarem previstas no Texto Constitucional, verifica-se um 
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déficit de efetividade em decorrência da dependência de regulamentações 
infraconstitucionais e de dotações orçamentárias. Entende o jurista que “essas 
dificuldades têm raízes na noção de liberdade e seu relacionamento com o princípio do 
Estado Social”. Significa dizer que o Estado Social para se realizar plenamente, ao 
buscar atender às necessidades do maior número possível de pessoas (necessidades 
coletivas), acaba tendo que “atropelar” algumas necessidades individuais, criando um 
paradoxo inconciliável entre as noções de liberdade como “ser tão igual como possível” 
(acesso de todos aos benefícios) e como a “possibilidade de ser diferente” (garantia da 
diversidade). 

Entretanto, a despeito da existência desse paradoxo apresentado por Tércio Sampaio e 
como a própria crueza da realidade histórico-social repleta de desigualdades e injustiças 
demonstra, constata-se que na história da humanidade sempre houve a procura pelo 
modelo ideal de justiça social, como resultante da mais perfeita conciliação entre 
liberdade e igualdade. 

Prescindindo de um estudo aprofundado sobre o histórico e as noções de justiça, que 
não caberia em uma análise de tão modestos contornos, mister citar, ainda que de forma 
breve, a noção aristotélica de justiça. Com fulcro, ainda, em Tércio Sampaio (2003, 
178;182-183;206), o justo para Aristóteles é uma proporção. No Livro V da “Ética a 
Nicômaco”, onde o filósofo faz uma profunda análise da justiça, “o homem injusto é 
geralmente aquele que viola a lei e aquele que toma mais do que lhe é devido, faltando 
para com a igualdade, o homem justo será, ao revés, o que age conforme à lei e respeita 
a igualdade”. Para ele, a justiça distributiva é a “virtude da distribuição das honras ou 
das riquezas ou de outras vantagens que devam ser repartidas entre os membros da 
comunidade”. Importante destacar no pensamento de Aristóteles que a lei representa a 
justiça abstrata, sendo que a sua concretude somente se realiza no caso concreto, por 
meio da eqüidade. Outrossim, “a justiça é uma forma de igualdade, a proporcional, que 
se atualiza equitativamente”.  

Releva destacar em razão da pertinência com o presente estudo, conforme mencionado 
por Tercio Sampaio, sobre a justiça social tratada pela Igreja Católica por meio das 
Encíclicas Papais, onde esta se encontra estreitamente vinculada à dignidade e à 
solidariedade humana.[10] 

Por fim, não se poderia furtar de mencionar sobre os aspectos formal e material de 
justiça[11]. Sob o primeiro aspecto, a justiça (em abstrato) é concebida como um valor 
ético-social, atribuindo-se a uma pessoa aquilo que lhe é devido; sob o último, a justiça 
(em concreto) é concebida pela determinação, por meio de critérios, aquilo que é devido 
e a quem (FERRAZ, 2003). 

Pelas breves considerações feitas sobre a justiça social, percebe-se a sua estreita 
correlação com a liberdade (direitos de liberdade perante o Estado), com a igualdade 
(distribuição dos benefícios sociais por toda a coletividade) e com o princípio da 
dignidade humana (o mínimo indispensável para manter a existência e o bem-estar), 
representando um verdadeiro ponto de chegada; um fim ideal a ser alcançado pela 
sociedade. 
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1.2.2 Direitos Sociais Prestacionais 

                        Relativamente à forma jurídica com que se reveste a atuação estatal 
compromissada com a justiça social, visando a dar cumprimento à função de garantir 
uma vida digna às pessoas participantes da sociedade brasileira, pode-se afirmar que 
esta atuação dar-se-á por meio de ações positivas, outorgando ao indivíduo direito a 
prestações sociais estatais, como educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, 
previdência e assistência social (CF, art. 6º). 

                        Dada a abrangência e clareza com que trata dos direitos sociais, é trazida 
à colação o pensamento de Ana Carolina Lopes Olsen (2008, 32), in litteris: 

Os direitos sociais refletem direitos com uma tradição histórica ligada às lutas 
sociais, pelo reconhecimento de melhores condições de vida, a serem garantidas 
pelo Estado. Fazem referência a uma luta por igualdade real, e por liberdade real, 
no sentido de que todos deveriam desfrutar de igual oportunidade de ser livre. 

                        No mesmo diapasão é o pensamento do mestre de Lisboa Jorge Miranda 
(2000, 103-104), para quem os direitos fundamentais de índole social podem resumir-se 
num direito geral à igualdade consistente sempre num comportamento positivo, num 
facere ou num dare e anota “esta igualdade material não se oferece, cria-se; não se 
propõe, efectiva-se; não é um princípio, mas uma conseqüência“. Não menos relevante 
é a sua proposição em relação aos direitos sociais, no sentido de que nestes direitos 
“parte-se da verificação da existência de desigualdades e de situações de necessidades 
[...] e da vontade de as vencer para estabelecer uma relação solidária entre todos os 
membros da mesma comunidade política”. 

Por outro lado, registre-se que os direitos sociais não se esgotam no art. 6º da 
Constituição Federal, haja vista que, levando-se em conta ambos os critérios de 
classificação dos direitos fundamentais, o formal e o material, a nota de 
fundamentalidade desses direitos não se encontra apenas naqueles constantes do 
catálogo inserido no Título II do Texto Constitucional. 

                        Na lição de Ingo Wolfgang Sarlet (2007), a fundamentalidade formal 
encontra-se ligada ao direito constitucional positivo, incluindo-se neste âmbito tanto os 
direitos fundamentais inseridos no Texto Constitucional constantes do “catálogo” 
(Título II) quanto os direitos dispersos no texto da Constituição. Estes direitos, frise-se, 
têm status constitucional material e formal. 

Por sua vez, a fundamentalidade material[12] decorre da circunstância de serem os 
direitos fundamentais elemento constitutivo da constituição material, contendo decisões 
fundamentais sobre a estrutura básica do Estado e da sociedade, em que pese nem 
sempre constarem do Texto Constitucional, cuja abertura se ampara no § 2º do art. 5º da 
Constituição Federal, sendo assim considerados os direitos fundamentais sediados em 
tratados internacionais incorporados ao sistema normativo pátrio, os implícitos (direitos 
fundamentais subtendidos nas regras das garantias fundamentais) e os decorrentes do 
regime e dos princípios, que podem ser deduzidos, mediante interpretação, com base 
nos direitos constantes do “catálogo”, bem como no regime e nos princípios 
fundamentais da Magna Carta. Estas questões não serão aprofundadas, pois refogem aos 
limites do presente estudo.  
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Outrossim, como reconhecido inclusive pelo doutrinador Ingo W. Sarlet, a classificação 
dos direitos fundamentais que mais se adéqua ao direito constitucional positivo é a 
funcional proposta por Robert Alexy. E é esta classificação também que tem mais 
pertinência com a abordagem ora proposta. 

                        Em breve síntese, a classificação funcional de direitos fundamentais de 
Robert Alexy (2008,433 e ss.) pode ser assim exposta: 

a)      Direitos de Defesa em sentido amplo: são os clássicos direitos de liberdade. 
Representam os direitos de defesa do cidadão em face do Estado para que este último se 
abstenha de intervir (ações negativas), pertencendo ao status negativo dos direitos 
fundamentais; 

b)     Direitos a Prestações em sentido amplo: são os direitos que demandam, de forma 
genérica, ações estatais positivas.[13]  

b.1) direitos a proteção: referem-se a direitos subjetivos constitucionais a ações fáticas 
ou normativas em face do Estado, a fim de que este último proteja o titular do direito 
fundamental contra intervenções lesivas de terceiros; 

b.2) direitos a organização e procedimento: referem-se a direitos a ações fáticas ou a 
prestações normativas consistentes em um direito a que o Estado inclua o titular do 
direito fundamental na organização ou nos procedimentos relevantes. Tais direitos se 
estendem a uma proteção jurídica efetiva (direitos a procedimentos) até aqueles direitos 
a medidas estatais de natureza organizacional (direitos a organização); 

b.3) direitos a prestações em sentido estrito: referem-se a direitos a prestações fáticas 
consistentes em um direito a que o próprio Estado tome medidas fáticas benéficas. Estes 
direitos se consubstanciam nos direitos fundamentais sociais.[14] 

                        Em face da classificação funcional dos direitos fundamentais proposta 
pelo alemão Robert Alexy, observa-se de forma clara a íntima correlação existente entre 
direitos a prestações em sentido estrito e direitos sociais. Por isso, nada mais lógico do 
que nomear estes direitos de “prestacionais”, haja vista que só se realizam efetivamente 
por meio da atuação positiva do Estado. 

                        Destarte, verifica-se que o campo específico do presente estudo deve 
centralizar o seu foco de atenção nos direitos a prestações em sentido estrito, ou, nos 
direitos fundamentais sociais e, por isso, no próximo item serão analisados mais 
especificamente esses direitos, sobretudo no que concerne à sua estrutura e ao seu 
conteúdo. 

Por fim, pela pertinência e relevância, mister destacar a lição de Robert Alexy 
(2008,441) sobre os extraordinários reflexos da classificação dos direitos fundamentais 
em direitos a prestações: 

A polêmica sobre os direitos a prestações é marcada por uma profunda 
divergência de opiniões acerca da natureza e da função do Estado, do Direito e da 
Constituição – e também dos direitos fundamentais -, bem como acerca da 
percepção da atual situação da sociedade. Visto que essa polêmica se relaciona, 
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entre outros, a problemas distributivos, seu ‘caráter politicamente explosivo’ é 
facilmente compreensível. Em quase nenhuma área a conexão entre o efeito 
jurídico e as valorações práticas gerais ou políticas é tão clara, em quase nenhum 
campo a polêmica é tão tenaz. 

                        Pela manifestação de Robert Alexy, constata-se o grau de complexidade 
que é tratar do tema “direitos a prestações”, vez que ele obriga o estudioso a extrapolar 
as fronteiras jurídicas e a enfrentar a realidade sócio-econômica de dada comunidade 
política. Nesse sentido, imprescindível que o estudo do mencionado tema extravase as 
linhas teóricas demarcatórias do positivismo e adentre no campo da teoria pós-
positivista. 

  

1.3 A Efetivação dos Direitos Sociais Prestacionais Pelos Poderes de Estado 

1.3.1 Noções gerais 

                        Em item precedente foi tratado sobre o tema da justiça formal e material 
e crê-se oportuno, para iniciar este tópico sobre a efetividade, trazer à baila o 
pensamento do insigne jurista Carlos Ayres Britto (2007, 58), no sentido da 
complementariedade das justiças formal e material: “o Direito é, na sua estruturalidade, 
tanto a abstrata justiça das leis (inclusive e sobretudo a justiça das Constituições) quanto 
a empírica justiça das decisões judiciais”. 

                        Verifica-se, com efeito, que não é suficiente a disposição no direito 
legislado das normas de direitos fundamentais, mas é imprescindível a efetivação destas 
normas no direito do caso concreto. Estas maravilhosas idéias positivadas de cunho 
moral que visam proteger a vida e a dignidade do ser humano precisam ser vivenciadas 
e usufruídas pelo homem comum no dia-a-dia. 

                        A Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada 
unanimemente pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, 
deflagrou no século XX esta necessária fase da justiça formal, traduzida pelo 
movimento constante de unificação da humanidade[15], irradiando os seus efeitos 
posteriormente para a maioria das Constituições dos países civilizados. 

 Entretanto, a efetivação desses direitos, que carece ainda de implementação a fim de 
que a justiça material seja plenamente realizada, é uma das questões hodiernas mais 
relevantes e instigantes. Nesse sentido é o escólio de Norberto Bobbio (1992, 67), para 
quem teoria, representada pela proclamação e fundamentação dos direitos humanos, e 
prática, com o significado de proteção efetiva, ou, direito em seu sentido jurídico, 
“percorrem duas estradas diversas e a velocidades muito desiguais”.[16] 

                        Destarte, o tema da efetivação dos direitos fundamentais, sobretudo dos 
direitos sociais, é de importância ímpar, observado que, para a sua correta compreensão, 
faz-se necessário a priori analisar acerca da estrutura e do conteúdo das normas 
veiculadoras desses direitos sociais. 
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                        Com fulcro, ainda, na teoria de Robert Alexy (2008), as normas 
veiculadoras de direitos fundamentais sociais que, consoante sua classificação, são de 
direitos a prestações em sentido estrito (conforme visto no subitem 1.2.2 supra), podem 
ser diferenciadas sob o enfoque teórico-estrutural em três critérios, cuja combinação 
resulta em 8 (oito) normas de estrutura bastante diversa, que são: 

a)     Normas que garantam direitos subjetivos (exigíveis pelo cidadão perante o Estado, 
inclusive pela via judicial) e normas que apenas obrigam o Estado de forma objetiva 
(são deveres objetivos do Estado, inclusive do legislador, mas que não geram 
respectivos direitos subjetivos dos cidadãos em face do Estado); 

b)     Normas vinculantes (que geram direitos subjetivos) e não-vinculantes (de caráter 
programático, que só após a regulamentação pelo legislador infraconstitucional seriam 
capazes de gerar direitos subjetivos); 

c)      Normas que fundamentam direitos e deveres definitivos (por meio de regras) ou 
prima facie (por meio de princípios). Ambas podem gerar direitos subjetivos. 

Explica-se que o enfoque teórico-estrutural supracitado foi permeado pela análise 
centrada na existência ou não de direito subjetivo, pois esta é a circunstância real de 
efetivação dos direitos fundamentais e, particularmente, dos direitos sociais. Ademais, a 
partir dessa análise pode-se inferir também que a proteção mais intensa é garantida 
pelas normas vinculantes que outorgam direitos subjetivos definitivos a prestações e, ao 
contrário, a proteção mais fraca é representada pelas normas não-vinculantes que 
fundamentam apenas um dever estatal objetivo prima facie à realização de prestações. 

Note-se que o enfoque teórico-estrutural das normas de direitos sociais de Robert Alexy 
pode ser comparado na doutrina pátria (pelo menos em relação ao fim intencional de 
perscrutar sobre o tema da efetividade das normas constitucionais), e desde que 
respeitadas as devidas peculiaridades, com a classificação da eficácia e aplicabilidade 
das normas constitucionais elaborada por estudiosos como, por exemplo, José Afonso 
da Silva[17] e com a classificação em razão do conteúdo e da finalidade das normas 
constitucionais de Luis Roberto Barroso[18]. O primeiro jurista classificando tais 
normas sob o ângulo de sua eficácia/aplicabilidade, em normas de eficácia plena, 
contida e limitada (incluindo-se neste rol, as normas constitucionais de princípio 
programático); já o segundo, sob o ângulo de seu conteúdo/finalidade, em normas 
constitucionais de organização, definidoras de direito e programáticas. Lembrando que, 
de acordo com o já mencionado artigo de autoria de Celso Antônio Bandeira de Mello 
(1981), é defendida a idéia de que o problema da efetivação dos direitos sociais não está 
vinculado à eficácia das normas constitucionais, haja vista que a classificação sob o 
ponto de vista de sua eficácia se mostra em inúmeros casos inapta para definir a 
consistência da posição jurídica deferida aos administrados e cita como exemplo as 
normas de eficácia plena que, em várias situações, são as que conferem a posição 
jurídica mais débil aos seus destinatários. 

Por outro lado, Alexy (2008, 502) diferencia os direitos a prestações em sentido estrito 
sob o aspecto substancial, naqueles de conteúdo minimalista e nos de conteúdo 
maximalista, destacando que “o programa minimalista tem como objetivo garantir ao 
indivíduo o domínio de um espaço vital e de um status social mínimos, ou seja, aquilo 
que é chamado de ‘direitos mínimos’ e ‘pequenos direitos sociais’. Já um conteúdo 
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maximalista pode ser percebido quando se fala de uma realização completa dos direitos 
fundamentais”. Resta claro que o conteúdo minimalista traduz-se no “mínimo 
existencial”, que será visto com mais vagar no item 3 deste trabalho. 

Nessa quadra de seus estudos onde Robert Alexy (2008, 511 e ss.) analisa os direitos a 
prestações em sentido estrito, que é o foco central desta exposição, ele, ao minudenciar 
o aspecto teórico-estrutural e o conteúdo desses direitos, bem como os argumentos 
contrários (v.g., indefinição semântica das normas que os veiculam) e favoráveis ( v.g., 
baseado na liberdade)[19] que os fundamentam, busca essencialmente um modelo de 
direitos fundamentais sociais que seja capaz de delimitá-los e torná-los mais efetivos, 
observado que “o modelo não determina quais direitos fundamentais sociais definitivos 
o indivíduo tem. Mas ele diz que ele pode ter alguns e o que é relevante para sua 
existência e seu conteúdo”. E conclui que é uma questão de sopesamento de princípios. 
A chave é a teoria dos princípios. De acordo com o modelo proposto, “o indíviduo tem 
um direito definitivo à prestação quando o princípio da liberdade fática tem um peso 
maior que os princípios formais e materiais colidentes, considerados em conjunto. Esse 
é o caso dos direitos mínimos”.[20] 

                        De seu turno, não se pode tratar da efetividade dos direitos fundamentais 
sem mencionar uma de suas características essenciais que é a sua aplicabilidade 
imediata (direta) por força do § 1º do art. 5º da Constituição Federal. Ingo Wolfgang 
Sarlet (2007) informa que, em que pese a grande controvérsia existente acerca do 
significado e alcance do mencionado dispositivo constitucional, ele representa uma 
norma de cunho principiológico, uma espécie de “mandado de otimização”, que irradia 
a sua força vinculante por todos os direitos fundamentais de liberdade e sociais, 
individuais e coletivos.   

                        Exposta uma visão geral acerca da efetividade dos direitos sociais 
prestacionais, buscar-se-á no próximo subitem delimitar o alcance da função dos 
Poderes estatais nessa efetivação. 

  

1.3.2 Os Poderes de Estado na efetivação dos direitos sociais prestacionais 

                        Em relação ao Poder Legislativo, percebe-se que, inclusive com espeque 
na lição de Norberto Bobbio (1999), não há um déficit teórico quanto à proclamação 
dos direitos fundamentais, os quais têm sido previsto em todas as Constituições 
brasileiras e, com especial relevo, na Constituição de 1988. Com a internacionalização 
dos direitos humanos que espraiou os seus reflexos às diversas ordens estatais internas, 
o Brasil felizmente não passou imune a essa influência.  

                        Talvez nesta seara, haja um déficit no que concerne à atuação do 
legislador infraconstitucional que, por vezes, não regulamenta as normas que assim o 
requerem, em especial as normas constitucionais de cunho programático. Observado 
que os remédios principais para atacar este “mal” são a ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção, com suas mazelas e 
inoperâncias. 
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                        Ademais, tem havido por parte do legislador constitucional reformador a 
tendência de reduzir o alcance de determinados direitos fundamentais plasmados no 
Texto Magno, notadamente no caso brasileiro, dos direitos previdenciários. Nessa 
tendência insere-se o princípio da proibição de retrocesso social proposta por J. J. 
Canotilho (2003), no sentido de que o legislador ou o administrador não podem abolir 
ou restringir o alcance dos direitos fundamentais sociais já proclamados e positivados, 
protegendo a ordem jurídica contra a insegurança reformista[21] e promovendo a 
estabilidade dos direitos fundamentais. Por esse princípio exige-se um caminhar sempre 
adiante, não se permitindo o retroagir para prejudicar, consagrando a progressividade 
como evolução natural dos direitos sociais. Note-se, contudo, que a Corte Suprema 
brasileira não tem até então adotado esse princípio.[22] 

                        No que concerne ao Poder Executivo, comprova-se, inclusive pela 
observação empírica, um comportamento omissivo em estabelecer e implementar 
políticas públicas capazes de dar concretude aos direitos sociais prestacionais. Em que 
pese o caráter dirigista orçamentário por vezes do Texto Constitucional, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de aplicação pela administração pública de percentuais mínimos 
nas áreas da saúde (art. 198, nos termos da Emenda Constitucional nº 29/2000) e 
educação (art. 212), verifica-se ainda assim um déficit de atuação. Tal realidade é 
deveras preocupante, eis que este poder como o mais competencialmente municiado 
para dar concretude aos direitos sociais, por meio da implementação de ações e serviços 
públicos nas áreas sociais prioritárias (saúde, educação, moradia, assistência aos 
desamparados etc), tem se omitido nessa obrigação, prejudicando o alcance da justiça 
material. 

                        Para reverter este comportamento omissivo do Poder Executivo é que 
entra a atuação, neste campo, do Poder Judiciário. Como o Poder Executivo não tem 
cumprido seu “dever de casa” a contento, o Judiciário é chamado para que exija a 
atuação positiva do Estado, conferindo concretude aos direitos fundamentais sociais 
plasmados na Carta Magna[23]. Nesse contexto, nunca, como atualmente, o Poder 
Judiciário assumiu tão forte protagonismo[24]. Entrementes, esta atuação do Poder 
Judiciário em face do Poder Executivo não é isenta de percalços e entraves. Ao revés, 
várias questões complexas de cunho jurídico e fático surgem para dificultar, senão 
impossibilitar, essa atuação, como: qual o limite dessa atuação em face do princípio da 
separação de poderes e do princípio da discricionariedade da administração em fixar as 
políticas públicas? Ao intervir na seara administrativa não estará o Judiciário atuando 
como poder político e substituindo a escolha do administrador pela sua própria? Em 
face da reserva do possível em que as dotações orçamentárias são limitadas frente a uma 
demanda sempre crescente e ilimitada, como obrigar o poder público a cumprir 
determinados direitos sociais que geram vultosas despesas orçamentárias?[25] 

                        Não é possível responder a todos estes questionamentos de forma 
satisfatória no âmbito deste acanhado estudo, entretanto, serão feitas tentativas 
introdutórias para a compreensão e o enfrentamento desta problemática, seja neste 
tópico como no subseqüente. 

                        Neste item pode-se adiantar que, conforme abalizados estudos de David 
Diniz Dantas (2005), o Poder Judiciário, na esteira dos pensamentos dos teóricos pós-
positivistas, tem que adotar uma interpretação criativa, sobretudo em relação aos “hard 
cases”, buscando, a partir do caráter aberto da Constituição, dar concretude às regras e 
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princípios de direitos sociais para atingir a justiça social no caso concreto (justiça 
material). 

                        O método de interpretação das normas (regras e princípios) da 
Constituição Federal proposto por David Diniz Dantas (2005, 188) que se caracteriza 
por ter caráter evolutivo e direcionado a valores, sempre com os olhos voltados para a 
realidade sócio-política (contextualização), é para ele, in litteris: 

                                    Não se trata de um ‘novo método’ interpretativo, mas de 
exigir dos juízes que na concretização de princípios promovam análise funcional, a 
fim de dar suporte para a interpretação da Constituição. Com isso o intérprete 
deve avaliar as normas constitucionais não apenas em sua estrutura formal como 
também – e principalmente – no papel que desempenham no sistema 
constitucional. Deve ele observar quais são as finalidades e funções previstas na 
Constituição para o princípio/norma. 

Para o multicitado autor, o problema da interpretação, na medida em que o Estado 
contemporâneo evoluiu do Estado legislativo em direção ao Estado Constitucional, é 
também o problema central da teoria do Estado e da própria teoria do Direito. Daí a 
importância atual do estudo da interpretação e de seus métodos, notadamente, com 
vistas à concretização das normas constitucionais e, em especial, em relação àquelas que 
veiculam direitos fundamentais sociais. 

Por sua vez, igualmente Konrad Hesse[26] propõe a interpretação constitucional como 
concretização, em oposição aos métodos clássicos. Nesse aspecto, a interpretação 
jurídica se apresenta como caráter criador. Os juízes não podem evitar o juízo 
reconstrutivo da norma quando diante de uma situação dada, juízo este presidido pela 
idéia de consistência e sistema. 

Por fim, informa Bolzan Cesar Lucas (2005, 184-185; 193) que a maioria dos países 
periféricos, incluído o Brasil, não só não vivenciou o Estado de bem-estar nem 
tampouco o Estado liberal e, com a adoção da agenda neoliberal no país “o projeto 
constitucional foi bastante abalado com a execução da pauta econômica liberalizante”, a 
qual foi implementada por meio de reformas políticas e estruturais de questionável 
constitucionalidade. No âmbito dessa conjuntura econômica e política, o Poder 
Judiciário, mediante a sua atuação tradicional, não consegue conferir efetividade aos 
direitos sociais, haja vista a dependência de sua atuação no aspecto econômico e na 
lógica do mercado. Por isso, “o exercício jurisdicional necessita revitalizar-se pela 
construção de um novo paradigma de compreensão da conflituosidade social em 
contínua transformação”. 

  

2 – O Mínimo Existencial 

2.1 Conceituação 

                        Após a delimitação e explicitação dos conceitos de “vida digna”, “justiça 
social” e “direitos sociais prestacionais”, bem como da efetividade desses direitos, fica 
por deveras facilitada a fixação do alcance da noção do mínimo existencial. 
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                        O mínimo existencial se relaciona de forma umbilical com o núcleo 
essencial ou básico dos direitos sociais e com a dignidade da pessoa humana, com vista 
ao alcance da justiça social e, de conseguinte, da justiça material. Utilizando-se a 
expressão de Ricardo Lobo Torres (2003, 1-2), a jusfundamentalidade dos direitos 
sociais se reduz ao mínimo existencial, em seu duplo aspecto: a) proteção negativa, que 
é a não incidência de tributos sobre os direitos sociais mínimos de todas as pessoas; b) 
proteção positiva, que é a entrega de prestações materiais pelo Estado em favor dos 
pobres. É o Estado como garante dos riscos da existência. Sob este último aspecto é que 
se compreende neste estudo a idéia de mínimo existencial. 

                        Para Ricardo Lobo Torres (2003), incumbe à filosofia e à ciência do 
direito refletir sobre a transformação dos direitos sociais em mínimo existencial, este 
último consubstanciado nos direitos fundamentais sociais stricto sensu (núcleo básico 
dos direitos sociais lato sensu), observado que para tanto é necessário o enfrentamento 
de alguns problemas complexos como a análise dos valores éticos (liberdade, justiça, 
segurança e solidariedade), dos princípios fundamentais (dignidade humana, cidadania, 
democracia e soberania), dos princípios estruturais (Estado Liberal, Estado Social e 
Estado Democrático de Direito) e dos princípios da legitimação (ponderação, 
razoabilidade e igualdade). Para o autor, o problema mais difícil da temática do mínimo 
existencial é o da sua quantificação, havendo uma grande tensão entre qualidade e 
quantidade. 

                        No mencionado artigo de autoria de Ricardo L. Torres chama a atenção a 
sua análise acerca da transformação dos direitos de justiça em direitos de liberdade, ou 
seja, como se passa da justiça à liberdade; dos direitos sociais ao mínimo existencial. 
Em outras palavras: que valores devem ser protegidos pelo Estado (justiça) para que o 
ser humano possa exercitar a sua liberdade, esta considerada como o mínimo que deve 
ser assegurado ao indivíduo. Assim, para o ser humano gozar de sua liberdade é 
indispensável a existência de pré-condições mínimas para isso, como por exemplo: estar 
vivo, gozar de boa saúde, ter educação fundamental etc.  Há que se ter condições fáticas 
para exercer o direito da liberdade. Esta é a posição colocada também por Robert Alexy, 
conforme visto anteriormente. Ainda, os direitos sociais stricto sensu ora considerados 
correspondem aos direitos sociais vistos sob o enfoque minimalista do jurista alemão. 

                        Quando se estudou os direitos sociais prestacionais no item 1.2.2 foram 
estes considerados em seu aspecto geral, lato sensu; já neste tópico, busca-se extrair a 
essência desses direitos para se chegar ao mínimo existencial. 

                        Conforme visto, de acordo com o modelo proposto por Alexy, os 
“direitos mínimos” aparecem e se destacam quando o princípio da liberdade fática tem 
um peso maior que os princípios formais e materiais colidentes, considerados em seu 
conjunto. 

                         Por sua vez, Vicenzo Demetrio Florenzano (2005) estabelece uma 
interessante correlação entre mínimo existencial e o disposto no art. 7º, IV, da 
Constituição Federal, que prevê um salário mínimo ao trabalhador “capaz de atender às 
suas necessidades vitais básicas e às de sua família com a moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social”. 
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Ana Paula de Barcellos (2008, 230) traz importantes contribuições na delimitação e 
conceituação do mínimo existencial. Para a autora, “o mínimo existencial corresponde 
ao conjunto de situações materiais indispensáveis à existência humana digna. [...] 
Mínimo existencial e núcleo material do princípio da dignidade humana descrevem o 
mesmo fenômeno”. 

 Acrescenta a retrocitada autora (2008, 257) que: 

A coexistência harmônica da eficácia positiva da dignidade de um lado e, de outro, 
da separação de poderes e do princípio majoritário, depende de atribuir-se eficácia 
jurídica positiva apenas ao núcleo da dignidade, ao chamado mínimo existencial, 
reconhecendo-se legitimidade ao Judiciário para determinar as prestações 
necessárias à sua satisfação. 

Conclui a multicidada jurista (2008, 271) que não se pode olvidar que “a finalidade do 
Estado ao obter recursos, para em seguida gastá-lo sob a forma de obras, prestação de 
serviços, ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos 
fundamentais da Constituição”. Esta conclusão da autora remete ao início deste 
trabalho, onde é abordada a perspectiva funcional do direito e do Estado. Nesse sentido, 
pode-se afirmar que o mínimo existencial, como núcleo básico e intangível dos direitos 
sociais e da dignidade humana, representa um dos fins prioritários do Estado brasileiro. 

                        De acordo com Ana Carolina L. Olsen (2008, 320), há doutrinadores que 
adotam a teoria absoluta do núcleo essencial dos direitos sociais e outros que adotam a 
teoria relativa. Os primeiros apresentam o mínimo existencial como mínimo absoluto e 
intangível em qualquer hipótese; já os últimos, defendem o mínimo existencial em face 
de determinado caso concreto, como resultado da aplicação da técnica de ponderação e 
do postulado da proporcionalidade. 

                        Observa-se que a teoria relativista liga-se com a posição defendida por 
Robert Alexy, no sentido de que somente se pode delimitar o mínimo existencial em 
face da análise do caso concreto, mediante a ponderação de regras e princípios, cujo 
modelo se estriba no sopesamento, em oposição à lógica do “tudo ou nada”.  Esta teoria, 
ao buscar as particularidade de cada caso concreto, balanceando os prós e contras, tem 
mais chances de atingir a justiça material do que a fixação a priori e definitivamente 
dos limites do mínimo existencial, como faz a teoria absoluta. 

No que concerne ao aspecto funcional do direito, Norberto Bobbio (2007,107) entende 
que a função distributiva do direito, consistente na repartição de recursos, visa à 
realização da justiça social. E, complementa com a transcrição do pensamento de 
S.Cotta, que assim se manifesta: “O Sein [ser] do direito indica-nos, portanto, com 
suficiente precisão qual é a função própria do direito: realizar a justiça como modo 
específico de superar a insegurança existencial.” 

Destarte, foram abordadas neste tópico várias posições doutrinárias que, em suma, 
podem ser assim sintetizadas: o mínimo existencial confundindo-se com os direitos 
sociais stricto sensu e com a dignidade humana, cuja efetivação visa o alcance da 
igualdade e da justiça social. 
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2.2 Diferenças Existentes entre Direitos Sociais Prestacionais Lato Sensu e Stricto 
Sensu 

                        Cumpre-se destacar, a priori, que a grande preocupação[27] dos 
doutrinadores em delimitar a noção de mínimo existencial não é, por óbvio, com a 
intenção de reduzir a abrangência ou o conteúdo dos direitos fundamentais sociais. A 
intenção subjacente a essa preocupação liga-se, ao revés, à tentativa de fortalecimento 
dos direitos sociais, mediante o estabelecimento de certas prerrogativas ao núcleo básico 
dos direitos sociais que são altamente polêmicas e questionáveis quando levados em 
consideração esses direitos como um todo. Outrossim, na fixação dessas “prerrogativas” 
é capaz de acarretar importantes efeitos ou conseqüências práticas, quando considerados 
os direitos sociais lato sensu e stricto sensu, um em relação ao outro. 

                        Nesse diapasão, certifica-se que, mediante a observação da posição de 
vários doutrinadores já mencionados neste estudo, as “prerrogativas” conferidas aos 
direitos sociais stricto sensu, ou, ao mínimo existencial, podem ser assim elencadas: 

a)     Direitos constitucionalmente assegurados, independentemente da atuação do 
legislador infraconstitucional, em que pese a abertura semântica das normas de direitos 
sociais, por vezes carecedoras de concretização legislativa, gerando direitos subjetivos 
exigíveis em face do Estado, inclusive perante o Poder Judiciário. Não se cogita acerca 
da violação do princípio da separação dos poderes; 

b)     Exigibilidade desses direitos independentemente de provisão econômica ou de 
dotação financeiro-orçamentária prevista em leis orçamentárias. Não se admite a 
oposição pelo Poder Público de defesa fulcrada no princípio da “reserva do 
possível”[28]; 

c)      Direitos exigíveis, independentemente da existência de um sistema prévio de 
oferta de bens e/ou serviços por parte do Estado, em virtude da sua 
jusfundamentalidade, que se relaciona com a própria existência do ser humano. 

Feitas essas considerações, é possível estabelecer o seguinte quadro esquemático, 
explicativo das causas e efeitos das diferenças existentes entre direitos sociais lato sensu 
e direitos sociais stricto sensu: 

  

DIREITOS SOCIAIS 

DIFERENÇAS 
EXISTENTES 

EFICÁCIA  

JURÍDICA E SOCIAL (*) 

Direitos Sociais  

Lato Sensu 

Direitos Sociais  

Stricto Sensu  

ou Mínimo Existencial 

  Positivados, comumente, por 
meio de normas programáticas 

Ainda que positivados 
por meio de normas 
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EFICÁCIA JURÍDICA 

(eficácia contida ou limitada), 
dependentes de interposição 
legislativa para a sua 
exigibilidade. 

programáticas, é possível 
extrair uma eficácia 
jurídica mínima. Assim, a 
sua exigibilidade é 
extraída diretamente do 
Texto Constitucional. 

Os Poderes de Estado só 
estarão subordinados ao seu 
comando normativo, após a 
regulamentação pelo 
legislador infraconstituconal. 

Os Poderes de Estado 
submetem ao seu comando 
normativo de forma imediata e 
direta, com fulcro no Texto 
Constitucional. 

 

Insindicabilidade pelo Poder 
Judiciário: afronta ao 
princípio da separação de 
poderes. Só os Poderes 
Legislativo e Executivo têm 
as prerrogativas de fixar e 
executar políticas públicas. 

Sindicabilidade pelo Poder 
Judiciário: não há afronta ao 
princípio da separação de 
poderes. Estes direitos não 
estão à disposição da 
deliberação política ou da 
maioria parlamentar. 

 

  

  

  

EFICÁCIA SOCIAL 

Efetividade dependente da 
“reserva do possível”. 

Efetividade independente 
da “reserva do possível”. 

Efetividade dependente da 
existência de um sistema 
prévio de oferta de bens e/ou 
serviços por parte do Estado. 

Efetividade independente da 
existência de um sistema 
prévio de oferta de bens e/ou 
serviços por parte do Estado 
(e.g.,até que o Estado 
disponibilize os bens ou 
serviços exigíveis, pode o 
Judiciário obrigar o particular 
a oferecê-los às expensas do 
Estado). 

 

EFICÁCIA SOCIAL 
POSSÍVEL (face às 
diferenças existentes quanto 
à efetividade desses direitos) 

Igualdade Formal 

(justiça formal) 

Igualdade Material 

(justiça material) 

(*)Ingo W. Sarlet (2007), com supedâneo em outros doutrinadores, ensina que a eficácia 
jurídica designa a qualidade da norma de produzir, em maior ou menor grau, efeitos 
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jurídicos (“dever ser”), na medida de sua aplicabilidade, e, a eficácia social ou 
efetividade designa a real obediência e aplicação da norma no plano dos fatos (“ser”). 
São fenômenos conexos, encarados sob prismas diversos: aquela como potencialidade, 
esta como realizabilidade. 

  

2.3 Posicionamento do Supremo Tribunal Federal na temática do mínimo existencial 

                        Em linhas gerais, compulsando alguns julgados, os fundamentos das 
decisões do Supremo Tribunal Federal acerca do acolhimento ao mínimo existencial 
podem ser assim sintetizados: 

a)     em relação ao pedido de vaga em creche e em pré-escola, bem como em escola 
de ensino fundamental municipais: a Corte Suprema em tais situações tem 
determinado ou reafirmado a concessão da vaga pleiteada com base nos seguintes 
argumentos: 

- direito assegurado pelo próprio Texto Constitucional (CF, art. 208, IV) e por isso 
juridicamente vinculante; 

- a educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se 
expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da 
Administração Pública, não se podendo comprometer a eficácia desse direito básico de 
índole social; 

- embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de 
formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder 
Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de 
políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos 
órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão, por importar em descumprimento dos 
encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório, mostra-se 
apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados 
de estatura constitucional; 

- o Estado deve criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, a 
fruição deste direito constitucionalmente assegurado; 

- os direitos sociais de segunda geração exprimem, por um lado, no plano do sistema 
jurídico-normativo, a exigência de solidariedade social, e pressupõe, de outro, a 
asserção de que a dignidade humana, enquanto valor impregnado de centralidade em 
nosso ordenamento político, só se afirmará com a expansão das liberdades públicas, 
quaisquer que sejam as dimensões que estas se projetem; 

- necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da 
intangibilidade do núcleo consubstanciador do mínimo existencial; 

- a omissão do Estado, que deixa de cumprir, em maior ou menor extensão, a imposição 
ditada pelo texto constitucional, qualifica-se como comportamento revestido da maior 
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gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também 
desrespeita a Constituição; 

- a reserva do possível deve ser levada em conta, vez que a realização dos direitos 
sociais, além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização, 
depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às 
possibilidades orçamentárias do Estado. (ADPF nº 45 MC/DF, Rel. Min. Celso de 
Mello, julg. 29/04/2004; DJ 04/05/2004; RE-AgR nº 410715/SP; Rel. Min. Celso de 
Mello; julg. 22/11/2005; DJ 03/02/2006; RE nº 467255/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 
julg. 22/02/2006, DJ 14/03/2006). 

  

b)      em relação ao pedido de fornecimento de medicamento de alto custo: a então 
Presidente da Corte Suprema, em suspensão da execução de liminar concedida em 
Mandado de Segurança que determinou o fornecimento do medicamento pelo Estado, 
indeferiu o pedido sob os seguintes argumentos: 

- insuficiência econômica do impetrante para custear a aquisição do medicamento 
solicitado; 

- medicamento devidamente registrado junto à Anvisa; 

- a ausência do medicamento poderia ocasionar graves e irreparáveis danos à saúde e à 
vida do paciente. (SS nº 3382/RN; Rel. Min. Ellen Gracie; julg. 22/11/2007; DJ 
29/11/2007). 

  

2.3.1  Breve Análise Crítica acerca do Posicionamento do Supremo Tribunal Federal 

                        Observa-se que a Excelsa Corte tem se pronunciado, ainda que de forma 
tímida e incipiente, a favor dos direitos sociais prestacionais reveladores do mínimo 
existencial, em consonância com os modernos estudos doutrinários de caráter pós-
positivista, onde a consideração pelo sopesamento dos princípios constitucionais (v.g., 
princípios da dignidade humana e da solidariedade social) é levado em conta para a 
solução dos casos concretos. 

                        Quando se trata de direitos sociais mínimos, observa-se que o Supremo 
tem ultrapassado os velhos e persistentes obstáculos jurídicos consistentes na discussão 
acerca da “discricionariedade administrativa” e do “princípio da separação de poderes”. 

                        Entrementes, a fragilidade das decisões proferidas pela Corte Suprema 
nesta seara revela-se, sobretudo, no acatamento incondicional do princípio da reserva do 
possível, de índole orçamentária. Esta questão fática, aos olhos da mencionada Corte, 
parece até o momento uma barreira intransponível. 

                        Outrossim, em que pese o avanço do posicionamento do Supremo 
Tribunal Federal nesta temática, há ainda caminhos a avançar. Contudo, não se pode 
deixar de considerar que são poucos, ainda, os processos que têm chegado nessa esfera 



 3817

do Poder Judiciário e, inclusive por este motivo, os avanços são percebidos de forma 
mais lenta. 

  

CONCLUSÃO 

  

O mínimo existencial levanta a questão sobre os fins do Estado e sobre a sua própria 
razão de ser e existir. 

                        Qual o fundamento da existência do Estado, senão para, ao menos, 
conferir vida digna a todos os seus co-cidadãos? De que adianta a gigantesca estrutura 
administrativa estatal, com os servidores públicos percebendo altos salários e a busca 
constante pelo aperfeiçoamento funcional, pela excelência e eficiência da prestação dos 
serviços públicos, bem como os crescentes índices de arrecadação, batendo recordes 
anuais e sucessivos, se a maioria da população encontra-se na miséria, sem ter acesso ao 
atendimento básico de saúde ou à alimentação nutricional mínima, à moradia digna ou à 
escolaridade fundamental e, ainda, sem possuir sequer um nível de informação razoável 
sobre os seus direitos como cidadãos para reclamá-los em juízo? Como vivenciar a 
cidadania, se as pessoas não são tratadas como cidadãs? 

                        Qual a razão de ser do Estado? O porquê da sua existência? Qual a 
legitimidade de um Estado que se proclama democrático, mas governa para manter o 
privilégio de poucos contra a exclusão social e econômica da maioria? 

                        Um Estado Democrático de Direito só se justifica se for dirigido ao 
interesse da maioria. E o interesse da maioria passa necessariamente pelo atendimento, 
por parte do Estado, do mínimo existencial. 

                        Por outro lado, percebe-se de forma clara a íntima correlação existente 
entre a temática da efetividade dos direitos sociais prestacionais e a liberdade, a 
igualdade, a dignidade humana e a justiça material. 

                        A justiça social e, portanto, material, só se concretizará plenamente se o 
ser humano for tratado com respeito e quando existir um patamar mínimo de igualdade 
que seja vivenciado por toda a sociedade brasileira. 

                        Verifica-se que o papel do Estado na realização da justiça social, por 
meio da concretização dos direitos sociais constitucionalmente assegurados, subsume-se 
em uma tarefa imprescindível, impostergável e urgente, eis que diretamente vinculada a 
uma vida digna. 

                        Outrossim, releva destacar que o mínimo existencial representa um 
direito público subjetivo do particular em exigir do Estado o cumprimento de 
determinadas prestações fáticas realizadoras de progressivo bem-estar social, lembrado 
que, atualmente, ante o déficit promocional de efetivação dos direitos sociais pelo Poder 
Executivo, órgão responsável pela implementação das políticas públicas, o 
protagonismo do Judiciário se encontra na ordem do dia.  
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                        Nesse sentido, o papel do Poder Judiciário deve ser repensado e 
reestruturado para atender às demandas sociais de maneira mais ágil e eficiente, 
adotando-se uma interpretação criativa e emancipatória que considere a Constituição 
como um sistema aberto de regras e princípios, cuja eficácia possa ser extraída 
diretamente do Texto Constitucional. 

                        Mister considerar que, para que o mínimo existencial se cumpra, não se 
pode opor-lhe a reserva do possível, a reserva do orçamento ou outras razões de 
discricionariedade administrativa ou política, haja vista que é ele derivado de um 
mandamento constitucional nuclear e vinculante, sobre o qual não se admite 
tergiversação. 

Por fim, importante trazer à colação manifestação do jurista Renato Zerbini R. Leão 
(2001,156) que, ao argumentar a favor da indivisibilidade e complementariedade de 
todos os direitos humanos, imprimindo igual status hierárquico e grau de relevância dos 
direitos sociais, econômicos e culturais frente aos direitos civis e políticos, no sentido da 
aplicabilidade imediata e plena justicialidade dos mesmos, assim se manifesta de forma 
emblemática: 

  

Pois de que serve o direito à vida, se as pessoas não podem desfrutá-la com 
dignidade? De que serve o direito ao voto, se as pessoas não têm condições de 
vivenciar a democracia diariamente? De que serve o direito ao devido processo se 
as pessoas não têm o que comer ou onde viver? De que serve o direito à liberdade 
de ir e vir e de expressão se as pessoas não têm saúde e não podem tratar-se? Do 
que serve o fortalecimento e a interdependência entre o Executivo, Legislativo e 
Judiciário se a população está morrendo de forme, frio e enfermidades? Os 
direitos humanos são civis, culturais, econômicos, políticos e sociais. 
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[1] Consoante dados do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a 
desigualdade de renda brasileira está entre as maiores do mundo, em que pese o 
crescimento da melhoria distributiva de 7,6% , em 2005. A parcela dos 50% mais 
pobres sobe de 12,5% para 14,1% entre 2001 e 2005. Já a fatia dos 10% mais ricos, cai 
de 47,2% para 45,1%. 

[2] Norberto Bobbio (2007,113), ao realçar a importância da análise funcional do 
direito, não despreza a sua análise estrutural; ao contrário, ele entende que ambas as 
teorias devem “avançar lado a lado, sem que uma eclipse a outra”, vez que é relevante 
ter uma visão macrossistêmica do fenômeno jurídico. 

[3] Norberto Bobbio (2007,102) lista diversas funções do direito, conforme 
classificações propostas por vários doutrinadores. Pela abrangência, cita-se neste estudo 
a classificação elaborada por V. Aubert (cfe. artigo “The social function of Law”), que 
são: a)fortalecimento da autoridade das regras de conduta promulgadas com o fim de 
conseguir a sua observância; b) solução de conflitos; c) distribuição de recursos. 

[4] Ana Carolina Lopes Olsen (2008, 28-29) observa, com respaldo inclusive em Abili 
Lázaro Castro de Lima, que “os fundamentos da teoria econômica neoliberal não se 
coadunam com um Estado aparelhado estruturalmente para fornecer à população 
determinadas prestações materiais de cunho social como educação, saúde, moradia e 
assistência social. Difundiu-se a retórica de ‘Estado mínimo’, que seria meramente 
fiscalizador das atividades desempenhadas no seio da sociedade. Contudo, em países 
com extrema desigualdade social como o Brasil, em que a iniciativa privada não tem 
condições – ou interesse – de atender as necessidades da parcela da população que vive 
abaixo das condições de inserção no mercado (os chamados excluídos), pode-se afirmar 
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de antemão que os direitos sociais têm um importante papel a cumprir.” Por outro lado, 
Jorge Miranda (2000, 8) enfatiza que não há direitos fundamentais a serem realizados 
no Estado totalitário ou no totalitarismo integral, bem como sem comunidade política 
integrada. 

[5] Mister recordar nesse passo, com base em Norberto Bobbio (1992, 72), quando 
diferencia as formas de efetivação dos clássicos direitos de liberdade em face dos 
direitos sociais, é observado que se em relação aos primeiros, que nascem contra um 
Estado forte e objetivam limitar este poder, aos últimos, surge a necessidade inversa de 
ampliação dos poderes de Estado. 

[6] Esta advertência é necessária, pois há doutrinadores refratários à idéia de que 
direitos sociais possam ser direitos fundamentais, sob um dos argumentos de que como 
suas normas têm natureza programática são, por isso, incapazes de gerar direitos 
subjetivos aos seus titulares. 

[7] Ingo W. Sarlet assevera que o conceito de dignidade humana, a despeito de possuir 
contornos vagos e característica polissêmica que demanda uma constante concretização 
e delimitação pela práxis constitucional, merece ser construído para que possa servir de 
referencial de sua própria concretização, evitando-se uma aplicação arbitrária e 
voluntarista. 

[8] Ingo W. Sarlet (2008, 63) utiliza como critério aferidor de uma vida saudável aquele 
adotado pela OMS – Organização Mundial de Saúde, quando se refere a um “completo 
bem-estar físico, mental e social, parâmetro este que, pelo seu reconhecimento amplo no 
âmbito da comunidade internacional, poderia igualmente servir como diretriz mínima a 
ser assegurada pelos Estados.” 

[9] Como se verá mais detidamente adiante, o presente estudo foca-se sobretudo na 
natureza prestacional da dignidade humana. 

[10] De acordo com artigo de Máriton Silva Lima, vários foram os documentos 
pontifícios que foram acompanhando a evolução histórica de seu tempo, voltados para 
as questões sociais subjacentes à idéia de solidariedade cristã, exercendo forte influência 
na formulação e no avanço dos direitos sociais, dentre os quais se destacam: Rerum 
Novarum (Leão XIII, 1891); Quadragesimo Anno (Pio XI, 1931); Mater et Magistra 
(João XXIII, 1961); Pacem in Terris (João XXIII, 1963);  Populorum Progressio (Paulo 
VI, 1967); Octogesima Adveniens (Paulo VI, 1971); Laborem Exercens (João Paulo II, 
1981); Sollicitudo Rei Socialis (João Paulo II, 1987) e Centesimus Annus (João Paulo II, 
1991). 

[11] Extremamente relevante é a lição de Tercio Sampaio Ferraz Junior (2003, 233-234) 
acerca da organização do universo jurídico conforme os princípios da justiça, o qual 
conhece duas possibilidades tipológicas denominadas de sistema formal e sistema 
material, verbis: “O primeiro [sistema formal] é um tipo que organiza o conjunto de 
normas vigentes como uma relação que vai do genérico ao particular. Essa ordem é 
justa à medida que consegue delimitar, conforme o princípio da igualdade, as diversas 
competências da autoridade jurídica, [...] donde a justiça como igualdade de todos 
perante a lei. O segundo tipo [sistema material] organiza o conjunto das normas 
vigentes como uma relação uniforme que vai do universal ao específico, conforme graus 
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de universalidade. [...] Assim, a ordem é justa à medida que consegue delimitar os 
conteúdos normativos, conforme um princípio material abrangentes de inclusão ou 
exclusão. Aqui a eleição de um princípio gera, conhecidamente, diversos 
posicionamentos, ora falando-se em bem comum, ora em necessidades vitais, ora em 
respeito à dignidade do homem, ou como cidadania, ou como desígnio divino etc.[...]. 
Donde o reconhecimento como justa de uma ordem que se organiza e se baseia em um 
elenco de direitos fundamentais materiais (vida, propriedade, liberdade, segurança)”. 

[12] Consoante escólio de Ingo W. Sarlet (2007, 106) “os direitos fundamentais em 
sentido material somente poderão ser os que por sua substância (conteúdo) e 
importância possam ser equiparados aos constantes do catálogo [Título II da CF]”. 
Observa-se que os direitos fundamentais constantes do Título II da CF, além de 
formalmente são materialmente fundamentais, irradiando esta materialidade para outros 
direitos individuais e coletivos que não constam deste “catálogo”, por força do § 2º do 
art. 5º da CF, que imprime uma concepção materialmente aberta dos direitos 
fundamentais. Para o ilustre doutrinador (2007, 101) o conceito materialmente aberto de 
direitos fundamentais “é de uma amplitude ímpar, encerrando expressamente, ao mesmo 
tempo, a possibilidade de identificação e construção jurisprudencial de direitos 
materialmente constitucionais não escritos (no sentido de não expressamente 
positivados), bem como de direitos fundamentais constantes em outras partes do texto 
constitucional e nos tratados internacionais.” 

[13] Robert Alexy (2008, 444) adverte que, ao contrário dos direitos a ações negativas, 
“os direitos a ações positivas do Estado impõem ao Estado, em certa medida, a 
persecução de alguns objetivos. Por isso, todos os direitos a ações positivas suscitam o 
problema de se saber se e em que medida a persecução de objetivos estatais pode e deve 
estar vinculada a direitos constitucionais subjetivos dos cidadãos”. De outro lado, o 
doutrinador esclarece que os direitos a prestações somente podem ser assim 
considerados se se tratar de direitos subjetivos e de nível constitucional. Ele distingue os 
direitos subjetivos que não têm nível constitucional e os de nível constitucional que não 
outorgam direitos subjetivos. Não serão tratadas estas nuanças, eis que extrapolam os 
modestos limites do presente estudo. 

[14] Ingo W. Sarlet esclarece que o conceito de direitos sociais não se restringe à 
dimensão prestacional, abrangendo o que se denomina liberdades sociais (e.g., direito 
de greve, liberdade sindical), que podem ser reconduzidas ao direito de defesa. Assim, 
conclui que os direitos sociais não são exclusivamente prestacionais. Entretanto, pode-
se identificar os direitos a prestações em sentido estrito, conforme proposto por Robert 
Alexy, com os direitos fundamentais sociais de natureza prestacional. 

[15] Fábio Konder Comparato (2007, 38-39) leciona que o “movimento constante e 
inelutável de unificação da humanidade” que atravessa toda a história, pode ser 
traduzido como o sentimento de solidariedade humana, cujos fatores são de duas 
ordens: técnica e ética. No primeiro caso, “traduz-se pela padronização de costumes e 
modos de vida” e, a última, que busca “submeter a vida social ao valor supremo da 
justiça”. 

[16] Não se pode olvidar, conforme adverte Norberto Bobbio (1992,1) que a democracia 
é o terreno fértil onde são viabilizadas a proclamação (teoria) e a garantia (prática) de 
todos os direitos humanos. 
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[17] In Aplicabilidade das normas constitucionais. 3.ed. 3ª Tir. São Paulo: Malheiros, 
1999. 

[18] In O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas: limites e 
possibilidades da Constituição brasileira.  5.ed.ampl. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001. 

[19] Segundo Alexy (2008, 503) uma das teses baseadas no argumento da liberdade 
sustenta que “a liberdade jurídica, isto é, a permissão jurídica de se fazer ou deixar de 
fazer algo, não tem valor sem uma liberdade fática (real), isto é, a possibilidade fática de 
escolher entre as alternativas permitidas”. Exemplifica-se com o caso de determinação 
constitucional de conferir o acesso universal às medidas promotoras, protetivas e de 
recuperação da saúde, se o Estado não disponibilizar ações e serviços públicos de saúde 
aos hipossuficientes. 

[20] Para Alexy, os princípios formais são competência decisória do legislador 
democraticamente legitimado e o princípio da separação de poderes; já os princípios 
materiais dizem respeito sobretudo à liberdade jurídica de terceiros e a outros direitos 
fundamentais sociais e a interesses coletivos. 

[21] Esta proteção contra a insegurança reformista refere-se a uma das características 
essenciais dos direitos fundamentais consubstanciada nas “cláusulas pétreas”, conforme 
previsão do inciso IV,  § 4º, art. 60 da CF. 

[22] Constata-se que o STF não reconhece esse princípio, vez que nos julgamentos das 
ADin’s nºs 3105 e 3128 manifestou pela constitucionalidade da instituição da taxação 
previdenciária de inativos disciplinada pela EC nº 41/2003. 

[23] Luís Roberto Barroso (2001), ao enumerar os meios para assegurar a efetividade 
das normas constitucionais, deixa evidenciada a importância do desenvolvimento de 
remédios processuais para as situações jurídicas materiais e cita como exemplos a tutela 
coletiva (ação civil pública, mandado de segurança coletivo e ação popular) e o 
procedimento de execução específica das obrigações de fazer. Pode-se também incluir 
neste rol a imposição da tutela de urgência prevista no art. 273 do CPC. 

[24] Nesta quadra da exposição, oportuna é a manifestação de Boaventura de Sousa 
Santos(2007, 16-17), para quem “o protagonismo dos tribunais emerge da mudança por 
duas vias: por um lado, o novo modelo de desenvolvimento assenta nas regras de 
mercado e nos contratos privados e, para que estes sejam cumpridos e os negócios 
tenham estabilidade, é necessário um judiciário eficaz, rápido e independente; por outro 
lado, a precarização dos direitos econômicos e sociais passa a ser um motivo de procura 
do judiciário. Muita da litigação que hoje chega aos tribunais deve-se ao 
desmantelamento do Estado social (direito laboral, previdência social, educação, saúde 
etc)”. 

  

[25] Registre-se, por oportuno, que a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101/2000) determina no inciso III do art. 5º, que a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) deverá conter reserva de contingência, cuja forma de utilização e 
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montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), destinada ao atendimento de “passivos contingentes e 
outros riscos e eventos fiscais imprevistos”. Pelas mencionadas expressões são 
entendidos, inclusive, débitos decorrentes de sentenças judiciais. Nesse sentido, infere-
se que a previsão de dotação orçamentária a título de reserva de contingência é refratária 
à idéia de reserva do possível oposta como defesa da Administração Pública, uma vez 
que, como pode manter-se a alegação de que na há dotação para atender determinada 
obrigação exigível por determinação judicial, se há a previsão para casos que tais na 
mencionada rubrica? No Estado de Goiás, por exemplo, as últimas LDO’s, assim como 
a vigente (Lei nº 16.107/2007, art. 32), fixou a reserva de contingência no percentual 
mínimo de 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida estimada para o exercício 
seguinte. Tomando-se, a título de verificação, o valor da receita corrente líquida do 1º 
quadrimestre de 2008 (fonte: www.tce.go.gov.br) tem-se: R$ 7,464.274.000,00 (sete 
bilhões, quatrocentos e sessenta e quatro milhões e duzentos e setenta e quatro mil reais) 
e 5% deste montante corresponde a R$ 373.213.700,00 (trezentos e setenta e três 
milhões, duzentos e treze mil e setecentos reais). Valor extremamente expressivo, 
portanto. 

[26] O autor (1991, 22-23) dispõe que “a interpretação adequada é aquela que consegue 
concretizar de forma excelente, o sentido (sinn) da proposição normativa dentro das 
condições reais dominantes numa determinada situação”. 

[27] Registre-se, por oportuno, que essa preocupação é tão viva na lição dos 
doutrinadores pátrios que Ana Paula de Barcellos (2008), como uma proposta de 
concretização do mínimo existencial, delimita o núcleo essencial dos direitos sociais em 
relação à educação, saúde, assistência social e acesso à justiça. 

[28] Conforme leciona Ana Paula de Barcellos (2008, 261; 268), “de forma geral, a 
reserva do possível procura identificar o fenômeno econômico da limitação dos recursos 
disponíveis diante das necessidades quase sempre infinitas a serem por eles supridas”. 
Complementa a autora: “se os meios financeiros não são ilimitados, os recursos 
disponíveis deverão ser aplicados prioritariamente no atendimento dos fins considerados 
essenciais pela Constituição, até que eles sejam realizados. Os recursos remanescentes 
haverão de ser destinados de acordo com as opções políticas que a deliberação 
democrática apurar em cada momento”. 


