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RESUMO 

 

GROTERHORST, Rebecca. Direitos Sociais e Proporcionalidade: análise da doutrina e 
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2015. 146 f. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
 
A presente pesquisa tem por objetivo analisar o uso do método da proporcionalidade para 
decidir questões acerca de direitos sociais. Nesse sentido, antes relacionada somente à 
proibição do excesso (Übermaßverbot), a proporcionalidade passa a ter reconhecida sua 
outra face, denominada proibição da proteção insuficiente ou deficiente (Untermaßverbot). 
O legislador e o administrador passam a ter suas ações balizadas pela proibição do 
“excesso de intervenção” e pela imposição da “intervenção para proteção” de direitos. O 
termo pouco usual se refere ao controle judicial das omissões do legislador e 
administrador, na medida em que orienta a atividade deles quando da conformação e 
implementação dos direitos sociais. Os escassos estudos na doutrina não permitiram o 
desenvolvimento do método em relação aos direitos sociais no Brasil, em que pese a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se utilizar da proporcionalidade como 
proibição da proteção insuficiente ou deficiente em alguns de seus julgados, especialmente 
em época recente. Mas se a utilização de tal método na argumentação judicial passa a ser 
vista de forma recorrente, o Tribunal deve primeiro ter clareza de seus elementos quando 
pretende invocá-lo em suas decisões e até mesmo firmeza da utilidade de seu uso quanto a 
esses direitos. Ainda, tem-se que o transplante de métodos de revisão judicial dos direitos 
de defesa para os direitos sociais merece estudo específico, tanto em relação à concepção 
desses direitos quanto à possível aplicabilidade da proporcionalidade, pois as diferenças 
entre eles apontam que nem sempre ambos os direitos comportarão argumentações 
idênticas para os problemas que enfrentam.  
 

Palavras-chave: Direitos Sociais. Omissão estatal. Proporcionalidade. Proibição da 
proteção insuficiente ou deficiente. Untermaßverbot/Untermassverbot. Dever de proteção. 
Supremo Tribunal Federal. 
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ABSTRACT 

 

GROTERHORST, Rebecca. Social Rights and Proportionality: analysis of the doctrine 
and jurisprudence of the Supreme Court. 2015. 146 f. Dissertation (Master) – Faculty of 
Law, University of São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
 
This research aims to analyze the use of the proportionality method for deciding social 
rights questions. Thus, the proportionality was related before only to prohibition of 
excessive state actions (Übermaßverbot), begins to have its other face recognized, called 
prohibition of lacking or insufficient state actions (Untermaßverbot). The legislator and 
administrator now have their actions bounded by the prohibition of "excessive 
intervention" and by the imposing of "intervention to protection" rights. The unusual term 
refers to the judicial control of the omissions of the legislator and administrator, in so far as 
guides their activity of conformation and implementation of social rights. The few studies 
on the doctrine did not allowed the development of the method regarding the social rights 
in Brazil, notwithstanding the fact that the jurisprudence of the Supreme Court uses 
proportionality as prohibition of lacking or insufficient state actions in some of its 
decisions, especially recently. But if the use of such a method in the judicial argumentation 
starts to be seen recurrently, the Court must first get clear of its elements when intends to 
invoke it in their decisions and even firmness of utility of its use regarding such rights. 
Also, the transplantation of judicial review methods of defense rights for social rights 
deserves a specific study, both in relation to the understanding of these rights and in 
relation to the possible applicability of proportionality, cause the differences between them 
suggest that not always both rights shall include arguments identical to the problems they 
face. 
 
Keywords: Social Rights. State Negligence. Proportionality. Prohibition of lacking or 
insufficient state actions. Untermaßverbot/Untermassverbot. Duty of Care. Supreme Court. 
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INTRODUÇÃO 

 

A proporcionalidade surge no plano internacional como método adequado para 

argumentar e decidir nos Tribunais sobre questões relativas aos direitos de defesa ou 

liberdade. Desenvolvida em grande parte pelo Tribunal Constitucional Federal alemão, tem 

sua existência justificada na norma que proibia a violação à essência do direito 

fundamental. O seu surgimento no direito alemão demonstra uma clara reação contra as 

barbaridades ocorridas durante o nazismo. Protegendo os direitos fundamentais das 

arbitrariedades do legislador, a Lei Fundamental de 1949 passou a vincular todos os 

Poderes aos direitos fundamentais e a proporcionalidade aparece dessa forma como uma 

ferramenta útil para analisar toda e qualquer intervenção a esses direitos, controlando o 

excesso do legislativo. Nesse sentido, tal método prevê que qualquer restrição a esses 

direitos deve ser justificada conforme a proporcionalidade.  

Sendo bastante utilizada no controle de atos legislativos, acabou atraindo atenção 

da doutrina e da jurisprudência brasileiras nos últimos anos. Ora, na busca da 

harmonização entre os diversos direitos fundamentais, o legislador pode intervir 

demasiadamente nesses direitos. Em outros casos, pode não existir nenhuma medida 

prevista na legislação para que se chegue a uma solução quando da colisão entre direitos de 

igual estatura constitucional. Nessas situações, o aplicador do direito se vê diante do 

grande desafio de interpretar as normas de direito fundamental e solucionar o caso 

concreto, garantindo que os direitos sejam realizados na medida do que for possível, 

levando em consideração as possibilidades fáticas e jurídicas existentes1. A 

proporcionalidade passa a ser concebida como necessidade do Judiciário no exame da 

compatibilidade dos meios idealizados pelo legislador, quando da elaboração da lei, para 

atingir determinados fins, e também na decisão em que direitos constitucionalmente 

protegidos colidem entre si. 

Por ter sido um método tão elogiado na análise dos direitos de defesa, a 

proporcionalidade passou a ser estudada também em relação aos direitos sociais. Certo é 

                                                 
1 Cf. R. ALEXY. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 90.  
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que os estudos relativos a esses direitos trazem inúmeras implicações, mas não se sabe 

exatamente se a proporcionalidade em si constituiria um paradoxo nesse caso, posto que os 

direitos sociais são concebidos por muitos doutrinadores como não justiciáveis, enquanto a 

proporcionalidade seria um método de controle de constitucionalidade, o que pressupõe a 

judicialização de tais direitos. Em que pese a recente e crescente utilização desse método 

nas decisões do Supremo Tribunal Federal, a doutrina brasileira ainda é tímida em admitir 

a aplicação da proporcionalidade aos direitos sociais, não explorando sistematicamente seu 

uso quanto a esses direitos. 

O entendimento da proporcionalidade como instrumento de defesa dos direitos 

sociais contra medidas estatais consideradas violadoras desses direitos transforma esse 

método substancialmente, passando a exigir, ao lado da proibição do excesso, também a 

proibição da proteção insuficiente ou deficiente. Nesse contexto passa a ser incorporada a 

ideia de que o Poder Público não só está obrigado a um dever de abstenção quanto aos 

direitos de defesa, mas também a um dever de proteção quanto aos direitos sociais. As 

atividades do legislador e administrador não podem ser excessivas e nem insuficientes. A 

omissão estatal quanto aos direitos sociais passaria então a ser controlada pela 

proporcionalidade. 

Nesse sentido caminha a doutrina recente, na tentativa de superar o antagonismo 

entre proporcionalidade como método de judicial review e direitos sociais não justiciáveis, 

buscando demonstrar a aplicação daquele método como a própria possibilidade de 

demandar direitos sociais e defini-los perante o Judiciário. Assim, novos aspectos da 

proporcionalidade aparecem quando é aplicada aos direitos sociais e outros elementos são 

desenvolvidos quando se trata de analisar direitos que não implicam uma abstenção, mas 

sim uma ação. O legislador, antes visto como uma ameaça na limitação dos direitos de 

defesa, passa a ser tido, ao lado da Administração, como o protetor dos direitos sociais, 

devendo o intérprete, na solução de demandas relativas a esses direitos, invocar a 

proporcionalidade para delinear seu conteúdo. 

Mas se a proporcionalidade passa a ser utilizada no estudo referente aos direitos 

sociais, é preciso esclarecer o modo de sua aplicação e até mesmo a possibilidade e 

utilidade de seu uso. Se o próprio Supremo Tribunal Federal pretende incorporar tal 

método em sua argumentação, ele merece a atenção da doutrina brasileira, que deve fazer 

um exame crítico e construtivo da proporcionalidade em relação aos direitos sociais, 

analisando inclusive a coerência e racionalidade de seu uso. É essa reflexão que o presente 
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trabalho propõe: pode a proporcionalidade ser invocada como método apto a decidir 

questões acerca de direitos sociais? 

O tema em si permanece delicado e polêmico. Passando por diversas questões a 

respeito dos direitos sociais, como a divergência sobre o local em que tais direitos devem 

ser discutidos e o debate sobre a separação dos poderes, o presente trabalho pretende 

remontar ao desenvolvimento da proporcionalidade como proibição da proteção 

insuficiente, buscando responder à pergunta feita acima. Portanto, dividiu-se o trabalho em 

três capítulos. No primeiro, o objetivo é esclarecer o conceito e o desenvolvimento da 

proporcionalidade, apontando também para as críticas quanto ao método. No segundo 

capítulo pretende-se analisar o que são direitos sociais e o surgimento da teoria da 

proporcionalidade em relação a esses direitos, a denominada proibição da proteção 

insuficiente ou deficiente. Nesse sentido, a proporcionalidade não é mais voltada para o 

excesso do Legislativo quando da elaboração das leis, mas para a insuficiência do 

legislador e administrador quando da conformação e concretização dos direitos sociais. No 

último capítulo, o destaque é voltado para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

análise crítica da adaptação de tal método para os direitos sociais. A partir do estudo de 

algumas decisões do Supremo será possível avaliar se o transplante da proporcionalidade 

para esses direitos é consistente e, até mesmo, se tem chances de sucesso. 
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CONCLUSÃO 

 

A proporcionalidade foi criada não só para determinar o conteúdo dos direitos 

fundamentais, mas também para lidar essencialmente com problemas relacionados aos 

direitos de defesa, proibindo legislações excessivas e que violassem o núcleo essencial do 

direito. Também passou a oferecer um parâmetro adequado para guiar o julgador em casos 

difíceis, como nas colisões entre direitos de igual estatura constitucional. Dessa forma, 

como método de revisão judicial, a proporcionalidade começou a ser utilizada em decisões 

das Cortes de diversos países da Europa, sendo posteriormente transplantada para o 

ordenamento jurídico brasileiro. Nos Estados Unidos, a proporcionalidade adquiriu um 

contorno diferente, sendo  denominada como razoabilidade. Mas proporcionalidade e 

razoabilidade não se confundem e nem podem ser consideradas como expressões 

sinônimas, já que se diferenciam tanto pela origem quanto pela estrutura. Enquanto a 

proporcionalidade desenvolvida pelo direito alemão tenta oferecer uma metódica 

específica para sua aplicação, a razoabilidade do direito norte- americano traz um contorno 

difuso, atribuindo a ideia de adequação, equidade e moderação da decisão.  

A pesquisa buscou desenvolver e explicar a proporcionalidade da doutrina alemã, 

muito elogiada por diversos doutrinadores ao redor do mundo. Em que pese tal método não 

estar isento de críticas, mencionando-se entre elas a questão da legitimidade democrática 

dos juízes para decidir acerca de direitos fundamentais, o subjetivismo e a eventual 

relativização desses direitos, a sua utilização é concebida como uma alternativa para 

conferir maior racionalidade às decisões judiciais relativas aos direitos fundamentais. É 

claro que a aplicação da proporcionalidade não pode ser plenamente racional, pois até as 

exigências de racionalidade comportam limites. Mas isso não significa que esse método 

deva ser totalmente descartado, já que a objetividade absoluta é uma utopia e nenhuma 

decisão poderia alcançá-la.  

No âmbito dos direitos sociais, concebidos como aqueles direitos que são realizados 

através do Estado, a proporcionalidade encontrou maiores dificuldades para seu 

desenvolvimento. Isso porque ela é concebida como método de revisão judicial, mas ainda 

há grande divergência doutrinária e até mesmo jurisprudencial sobre a possibilidade de 
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judicializar ou não esses direitos. Estudar a proporcionalidade em relação aos direitos 

sociais poderia constituir então um paradoxo. Contudo, a recente crise econômica que 

assolou a Europa, afetando os recursos disponíveis para promoção dos direitos sociais, 

passou a chamar atenção para o uso da proporcionalidade como importante instrumento de 

defesa de medidas violadoras desses direitos, exigindo o dever de proteção estatal a eles. 

Nesse sentido, menciona-se que a teoria dos direitos fundamentais, fundada na teoria dos 

princípios, das restrições e da proporcionalidade, foi o motivo determinante e que tornou 

possível o transplante de tal método para os direitos sociais. A proporcionalidade seria, 

dessa forma, um mandado de otimização, destinado a definir e delinear o conteúdo dos 

direitos sociais, buscando realizá-los na maior medida possível, considerando as condições 

fáticas e jurídicas existentes. Ela passa a vincular aquilo que os enunciados dos direitos 

sociais exigem, determinando em cada caso concreto se os direitos valem apenas prima 

facie ou de maneira definitiva.  

Fato é que, como mencionado anteriormente, direitos sociais enfrentam inúmeras 

objeções que os direitos de defesa não enfrentam, como a questão da judicialização e 

dificuldades na visualização de colisão entre os próprios direitos sociais. Apesar de certos 

doutrinadores mencionarem a importância de atuação judicial para decidir acerca desses 

direitos, trazendo a questão para o debate público, vive-se hoje um fenômeno de plena 

credibilidade do Judiciário ou, até mesmo, o “governo dos juízes”. Ele passa a ser visto 

como o órgão que concretiza esses direitos, conformando e implementando as políticas 

públicas que ficaram aquém do Legislativo e do Executivo. Novos instrumentos passam a 

ser estudados para controlar a omissão estatal em relação aos direitos sociais e a 

proporcionalidade, por ter sido tão elogiada quanto ao controle de leis restritivas dos 

direitos de defesa, não passou despercebida. Mas as dificuldades na conceituação e 

aplicabilidade de normas relacionadas aos direitos sociais apontam para a grande 

resistência na utilização da proporcionalidade para decidir acerca desses direitos. Tal 

método parece um tanto quanto subjetivo, sendo difícil encontrar na doutrina e até mesmo 

na jurisprudência exemplos de sua utilização. 

O estudo da doutrina brasileira sobre o assunto ainda é incipiente; enquanto alguns 

se limitam a aplicar o método da mesma forma que o era aos direitos de defesa, outros 

buscam fazer algumas pequenas diferenciações. Mas exemplos práticos não são 

construídos para demonstrar a utilização da proporcionalidade nos casos em que direitos 
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sociais são objeto do debate. Muito menos se discute a questão sobre se há colisão entre 

esses direitos. O debate foca apenas no mínimo existencial e na reserva do possível. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal parece ter começado a adotar, ainda 

que de maneira incipiente, o argumento da proporcionalidade quanto aos direitos sociais, 

mas ele aparece de forma apenas conceitual. Não há coerência e nem precisão em sua 

aplicação, muito menos o desenvolvimento de uma estrutura definida com elementos que 

confiram maior objetividade ao método. Os casos mais recentes datam do ano de 2013, 

sendo sua utilização voltada para decidir acerca do direito social de assistência aos 

desamparados e proteção à maternidade. Um julgado de 2008 também discutiu a respeito 

da proteção do direito à saúde.  

No decorrer da pesquisa, muitas dificuldades foram encontradas, tanto em questão 

de literatura jurídica sobre o tema quanto da própria uniformidade conceitual da 

proporcionalidade enquanto proibição da proteção insuficiente. Grande parte da doutrina 

menciona ser importante instrumento a balizar as atividades do legislador e administrador 

quando da conformação e implementação dos direitos sociais, não desenvolvendo um 

estudo mais detalhado sobre o assunto. Apesar de ser um método criado para controlar a 

omissão estatal, questiona-se sua real utilidade. Como observado nos exemplos práticos 

desenvolvidos durante o trabalho para aplicação da proporcionalidade, ela não demonstra 

ser um método capaz de impor a “intervenção para proteção” de direitos de forma racional. 

Ainda, se direitos sociais são questões relacionadas com ações políticas governamentais, 

não parece que a proporcionalidade possa realmente superar as objeções encontradas sobre 

acerca da judicialização desses direitos.  

Por fim, tem-se que a análise dos direitos sociais como deveres de proteção aponta 

para a tese alternativa. Se existem diversos meios de fomentar o direito social, o Estado 

pode escolher aquele que entender ser mais adequado, tendo ampla discricionariedade para 

tanto. Não cabe ao Judiciário reavaliar as opções tomadas pelo legislador e administrador 

nessa seara. A utilização da proporcionalidade para essa revisão direciona para algumas 

das críticas encontradas em relação à sua aplicação aos próprios direitos de defesa, em 

especial, a legitimidade democrática e o decisionismo judicial. Conclui-se, portanto, que 

determinados métodos de revisão judicial não podem simplesmente ser adaptados para 

direitos que comportam inúmeras diferenças entre si. A doutrina deve voltar sua atenção 

para as críticas em relação à aplicação da proibição da proteção insuficiente, especialmente 

quando verificado seu recente uso nas decisões do Supremo Tribunal Federal. 
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