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Direitos Sociais

- Direitos sociais são prestações positivas do Estado, destinadas a

assegurar os meios materiais necessários para uma vida

condizente com o princípio da dignidade humana.

- São prestações que contribuem para a realização da igualdade

material e para alguns objetivos fundamentais da República

Federativa do Brasil (art. 3º, CF/88).



Direitos Sociais

- A realização dos direitos sociais exige a atuação do poder

público (são direitos prestacionais), pela implementação

de políticas públicas capazes de concretizar “certas

prerrogativas individuais e/ou coletivas, destinadas a

reduzir as desigualdades sociais existentes e a garantir

uma existência humana digna” (Novelino).
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- Direitos de segunda dimensão: diferentemente do que

ocorre com direitos de primeira dimensão, que são

autoaplicáveis e se realizam com a não-intervenção do

Estado (liberdade negativa), estes direitos exigem

planejamento e alocação de recursos para a sua

realização.

- Necessidade x possibilidade.
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- Princípios aplicáveis:

- Princípio da máxima efetividade: há que se dar ao direito

a maior eficácia social possível, para que seja atendida a

finalidade para a qual o direito em questão foi criado. A

interpretação deve ser a mais abrangente possível, tendo

em vista as peculiaridades do caso.
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- Princípio da reserva do possível: é uma limitação fática e

jurídica que pode conformar a realização de determinado

direito.

- O principio tem três dimensões:

a. disponibilidade fática: objetivamente, qual o volume de

recursos materiais disponíveis;
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b. disponibilidade jurídica: se há autorização orçamentária para

cobrir as despesas; determinações constitucionais, competências

tributárias, orçamentárias, legislativas e administrativas.

c. razoabilidade/proporcionalidade da prestação: os dois elementos

são necessários; há que se analisar o pedido não apenas em

relação ao indivíduo, mas considerando a possibilidade de

universalização da demanda (Novelino).



Direitos Sociais

- Respeito ao mínimo existencial: garantia de um núcleo de

direitos sociais imprescindível a uma vida humana digna.

- Saúde, educação, assistência aos desamparados

(alimentação, vestuário e abrigo) e acesso à justiça

(Barcelos).
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- STF: “a noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude,

de determinados preceitos constitucionais, compreende um

complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de

garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a

assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e,

também, a prestações positivas originárias do Estado,

viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos [...]” (ARE

n. 639.337 – AgR).
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- Na ponderação dos dois princípios, o STF já reconheceu a

inaplicabilidade da reserva do possível, sempre que a

invocação dessa cláusula puder comprometer o núcleo

básico que qualifica o mínimo existencial (RTJ 200/191-

197).
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- STF: "A cláusula da reserva do possível – que não pode ser

invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de

frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas

definidas na própria Constituição – encontra insuperável limitação

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa,

no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do

postulado da essencial dignidade da pessoa humana” (STF - ARE

639.337-AgR).
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- Vedação do retrocesso (proibição da evolução reacionária):

segurança jurídica. O nível de concretização de um direito social

não pode ser reduzido.

- Direitos sociais são normas de ordem pública, imperativas e não

podem ser afastadas apenas pela vontade das partes.

- São direitos fundamentais (estão no Titulo II da CF/88) e, ainda

que grupos vulneráveis demandem maior proteção, são

titularizados por todos.
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- Exigibilidade de direitos sociais: “os direitos sociais, na

qualidade de direitos fundamentais, possuem uma

dimensão subjetiva, conferindo aos cidadãos o direito de

exigir do Estado determinadas prestações materiais. As

diretrizes e os programas de ação traçados por uma

Constituição rígida são vinculantes e obrigatórios e não

meros conselhos ou exortações morais para o legislador”

(Novelino).
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- Ações afirmativas e princípio constitucional da isonomia:

a realização da igualdade material pode exigir que seja

dado um tratamento diferenciado a um determinado

grupo vulnerável, em razão desta vulnerabilidade.

- A CF/88 assegura a proteção de grupos historicamente

desfavorecidos e o tratamento desigual destes não ofende

a Constituição, pois visa corrigir uma situação concreta de

inferioridade (ADI n. 3.330).


