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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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CAPÍTULO I 

Proporcionalidade 

 

No Brasil, a proporcionalidade passou a ser bastante utilizada na fundamentação 

das decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando realiza o controle de 

constitucionalidade das leis. No entanto, assim como não existe unanimidade na doutrina 

quanto à sua definição, parece que não há também essa uniformidade na jurisprudência, 

que a emprega de modo diverso na fundamentação de suas decisões. A proporcionalidade, 

desta maneira, tem suscitado diversos problemas que dizem respeito à sua aplicação e 

funcionamento. Se já há diversas críticas e objeções quanto à aplicação da 

proporcionalidade aos direitos fundamentais de “primeira geração” – em que predominam 

os direitos de liberdade, direitos que o titular possui contra intervenções indevidas do 

Poder Público como, por exemplo, a liberdade de expressão, o direito de imagem, direito à 

privacidade etc. –, que dirá quanto aos direitos das gerações posteriores, que se 

diferenciam – e muito – daqueles, tanto na definição quanto na estrutura. 

Por isso, este estudo parte inicialmente da análise das concepções existentes nas 

doutrinas brasileira e estrangeira sobre o uso da proporcionalidade quanto aos direitos de 

defesa ou de liberdade2, para, posteriormente, no Capítulo II, passar-se ao estudo da teoria 

da proporcionalidade como proibição da proteção insuficiente, que nada mais é do que a 

adaptação desse método para os direitos sociais. 

Neste primeiro capítulo, pretende-se estudar a origem e os fundamentos da 

proporcionalidade para então examinar o conceito e os elementos que compõem esse 

método. Vale lembrar que há uma grande discussão na doutrina sobre se a 

proporcionalidade seria um princípio, uma regra, um critério ou um dever. No presente 

trabalho, entende-se que ela é um método a guiar a argumentação e a decisão judicial. 

                                                 
2 Nesse sentido, menciona-se que a proporcionalidade teria o sentido de “proibição do excesso”. É certo que 
alguns doutrinadores dizem que proporcionalidade e proibição do excesso não se confundem, tendo cada qual 
seu sentido próprio. (Cf. H. ÁVILA. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 
São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 167-171). Ainda, há que se mencionar que outros doutrinadores mencionam 
uma imprecisão terminológica, já que a proporcionalidade passou a ser usada não só contra o excesso dos 
atos estatais, mas também contra a omissão ou ação insuficiente dos Poderes Públicos, o que leva à 
necessidade de abandono do sinônimo de proporcionalidade como proibição do excesso (Cf. V. A. SILVA. “O 
proporcional e o razoável”. Revista dos Tribunais, 2002, pp. 26-27). 
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Após a análise da previsão constitucional da proporcionalidade no Brasil, pretende-se 

diferenciá-la da razoabilidade, tendo em vista que ambos os métodos têm aplicação e 

origem distintas. Por fim, o estudo voltar-se-á para as críticas quanto à sua utilização como 

instrumento de controle, já que, como se sabe, nem todos os juízes e doutrinadores aceitam 

livremente a utilização da proporcionalidade para decidir sobre direitos fundamentais. 

1.1 Origem da proporcionalidade e seus fundamentos 

A questão da proporcionalidade chamou atenção não só no plano internacional, mas 

também despertou interesse da doutrina e jurisprudência brasileira nos últimos anos. Na 

Europa, no Canadá, na Índia, na África do Sul e em outras Cortes Constitucionais a 

proporcionalidade é invocada como o método apropriado de decidir questões relacionadas 

a direitos humanos. Nos Estados Unidos ela adquiriu contorno específico, passando a ser 

mencionada como razoabilidade, o que remete a um conceito completamente diferente 

daquele desenvolvido por diversas doutrinas ao redor do mundo. Alec Stone Sweet e Jud 

Mathews3 mencionam que a proporcionalidade se projetou da origem alemã para outras 

partes do mundo e, na visão deles, hoje ela parece ser uma característica que define o 

constitucionalismo global, se for mesmo possível afirmar a existência dele. Nesse mesmo 

sentido, também é possível citar um dos críticos da proporcionalidade, Stavros 

Tsakyrakis4, para o qual a proporcionalidade parece ser invocada por diversos 

doutrinadores como método adequado de decisão envolvendo direitos humanos. Enfim, 

pode-se mencionar diversos doutrinadores estrangeiros que se debruçaram sobre o estudo 

da proporcionalidade: Ronald Dworkin, Robert Alexy, Bernhard Schlink, Alexander 

Aleinikoff, dentre outros. 

Desenvolvida originalmente pela jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, 

ela foi exportada para diversos países do mundo, incluindo o Brasil. Para seus defensores, 

a proporcionalidade teria como grandes qualidades a simplicidade e a precisão, e o objetivo 

                                                 
3 Cf. A.S. SWEET; J. MATHEUS. “Proportionality, Balancing and the Global Constitutionalism”. Columbia 
Journal of Transnational Law, 2008, p. 75. 
4 Cf. S. TSAKYRAKIS. “Proportionality: An assault on human rights?” 7 ICON 468–93 (2009), p. 468. 
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principal de seu uso seria fazer com que nenhuma restrição a direitos fundamentais 

tomasse dimensões desproporcionais. 

Entendida por alguns estudiosos como sinônimo de razoabilidade5 parece que a 

proporcionalidade ainda não encontrou uma uniformidade terminológica, nem mesmo uma 

conceituação unânime na doutrina brasileira. No presente trabalho prevalece o 

entendimento de que, apesar de objetivos semelhantes, a proporcionalidade não se 

confunde com a razoabilidade. 

O desenvolvimento da proporcionalidade no Brasil, tanto pela doutrina quanto pela 

jurisprudência, é produto da conjugação de dois sistemas, quais sejam, do devido processo 

legal substantivo norte-americano e da proporcionalidade no direito alemão. A doutrina 

norte-americana, por adotar o termo razoabilidade, será estudada em tópico próprio6, 

quando da diferenciação da proporcionalidade propriamente dita com a razoabilidade. 

Pela análise da proporcionalidade no direito alemão, observa-se que ela se 

desenvolveu em grande medida através do Tribunal Constitucional daquele país. Por esse 

mesmo motivo é que se faz necessário analisar como se deu essa construção dogmática na 

Alemanha, em especial por um dos principais teóricos alemães mencionados na doutrina 

brasileira a respeito do assunto: Robert Alexy.  

Primeiramente, insta observar que a justificação da doutrina alemã para a existência 

da proporcionalidade está na norma que proíbe a violação da essência do direito 

fundamental. O próprio art. 19 da Constituição alemã de 1949 passou a prever que 

qualquer restrição aos direitos fundamentais deveria ser feita por lei necessária, geral e que 

não afetasse o conteúdo essencial deles, garantindo a tutela jurisdicional em caso de 

violações7. Depreende-se tal justificação do próprio Tribunal Constitucional Federal 

                                                 
5 Neste sentido: 

G.F. MENDES. Direitos Fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de direito constitucional. 
São Paulo: Celso Bastos Editor/ Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999, p. 42; 

L.R. BARROSO. Curso de Direito Constitucional: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 255; 

S.T. BARROS. O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis Restritivas de 
Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2003, pp. 28-59). 

O próprio Supremo Tribunal Federal muitas vezes se confunde ao utilizar o termo. 
6 Vide tópico 1.2, Capítulo I. 
7 Cf. S.T. BARROS, O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis 
Restritivas de Direitos Fundamentais, p. 48. 
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alemão, que afirmou: “a máxima da proporcionalidade decorre, ‘no fundo, já da própria 

essência dos direitos fundamentais’” 8. 

A norma destacada acima prevê que o núcleo essencial deve ser respeitado em 

qualquer restrição aos direitos fundamentais, e a proporcionalidade apontaria para 

eventuais violações do limite de proteção do núcleo essencial. Embora ela não se encontre 

de maneira explícita na Lei Fundamental de 1949, a jurisprudência e doutrinadores 

alemães entendem que a proporcionalidade poderia ser deduzida de maneira implícita do 

Estado de Direito. Inclusive, o Tribunal Constitucional alemão asseverou, em decisão da 

década de 1960, que, apesar de não positivada no texto constitucional daquele país, a 

proporcionalidade possui status constitucional9. 

Apesar de muito se mencionar sobre o início do desenvolvimento da 

proporcionalidade na França, na Alemanha é que parece ter ela alcançado o seu contorno 

atual. Tem-se que a proporcionalidade surgiu no direito francês no âmbito do Direito 

Administrativo. Inicialmente aplicada na jurisdição administrativa, ela servia de 

mecanismo para a análise da compatibilidade dos atos da administração com os interesses 

coletivos ante as restrições dos direitos dos administrados. 

Sendo a França o palco principal da primeira revolução que substituiu a vontade do 

rei pela vontade da lei, ela acabou por consagrar – na Constituição de 1791 – o chamado 

princípio da legalidade, estabelecendo a superioridade da lei, ou hegemonia do Parlamento, 

sobre o Judiciário. Assim, a elaboração do ato pelo Parlamento deveria ser respeitada a 

qualquer custo, mesmo que ele fosse injusto. Entretanto, a criação do Conselho de Estado, 

órgão superior da jurisdição administrativa, passou a permitir a revisão de qualquer decisão 

administrativa que violasse a legalidade ou em que fosse observado o desvio de poder. A 

revisão consistia em verificar a compatibilidade dos atos administrativos e a sua adequação 

em relação à situação em que fossem editados. Portanto, em verdade, o que o Conselho do 

Estado analisava era a adequação e a proporcionalidade das medidas administrativas 

restritivas, com o intuito de evitar a arbitrariedade do Poder Executivo quando da edição 

delas10. 

                                                 
8 Cf. R. ALEXY. Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 117. 
9 Cf. D. DIMITRIS; L. MARTINS. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2012, p. 170. 
10 Cf. S.T. BARROS, O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis 
Restritivas de Direitos Fundamentais, p. 41-43. 



C a p í t u l o  I  –  P rop orciona l id a d e   19 

 

 

Por não existir nenhuma espécie de controle de constitucionalidade na França 

àquela época, o desenvolvimento da proporcionalidade acabou por ser travado11. Porém, as 

teorias de limitação do poder de polícia, desenvolvidas pela França, foram recepcionadas 

pelo direito germânico, que transpôs tais teorias para o âmbito do Direito Constitucional12. 

A constitucionalização da proporcionalidade no direito alemão foi essencialmente uma 

reação contra as barbaridades cometidas pelo legislador durante o período em que 

predominou o nazismo. Com a preocupação de proteger os direitos fundamentais do 

arbítrio do legislador, a Lei Fundamental de 1949 passou a prever a vinculação de todos os 

Poderes ao respeito a estes direitos. A ideia da proporcionalidade converteu o princípio da 

reserva legal em princípio da reserva proporcional e passou a não ser mais concebida 

simplesmente como um instrumento de contenção à discricionariedade administrativa. 

A partir de uma decisão proferida em 1971 sobre armazenagem de petróleo, em que 

se exprimiu que o meio empregado pelo legislador deveria ser adequado e necessário para 

alcançar o objetivo procurado13, o Tribunal Constitucional alemão não apenas definiu o 

conteúdo da proporcionalidade naquele país, mas também demonstrou a crescente 

necessidade de controlar a intervenção nos direitos fundamentais. A proporcionalidade 

passou a ser entendida, nesse momento, como critério a ser utilizado na análise da 

legitimidade de intervenção de direitos fundamentais, de modo a controlar o excesso 

legislativo14. 

Partindo da diferenciação entre princípios e regras – como espécies do gênero 

norma – para desenvolver seu entendimento acerca da proporcionalidade, Robert Alexy 

afirma ser a distinção entre esses dois tipos de norma essencial não só para a 

fundamentação dos direitos fundamentais, mas também para a solução de problemas 

surgidos no estudo de referidos direitos. Os princípios e as regras se diferenciam tanto pela 

estrutura quanto pela forma de aplicação. E a importância de caracterizar os direitos 

fundamentais como princípios se relaciona, sobretudo, com a sua conexão com a 

                                                 
11 Cf. S.T. BARROS, O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis 
Restritivas de Direitos Fundamentais, pp. 79-80. 
12 Cf. L.R. BARROSO, Curso de Direito Constitucional: conceitos fundamentais e a construção do novo 
modelo, p. 256. 
13 Cf. P. BONAVIDES. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 330. 
14 Cf. S.T. BARROS, O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis 
Restritivas de Direitos Fundamentais, pp. 47-49. 
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proporcionalidade, afirmando-se que “o núcleo da construção como princípio consiste na 

relação necessária entre diretos fundamentais e proporcionalidade” 15 (tradução nossa). 

As regras, de acordo com esse doutrinador alemão16 são normas que obrigam, 

proíbem ou permitem algo em caráter definitivo. Consideradas deveres definitivos, elas são 

aplicadas por meio de subsunção. Assim, as regras ou são válidas ou inválidas, e se uma 

regra é válida, seu cumprimento depende de fazer exatamente o que ela exige. Mas se 

assim não se procede, a regra é considerada descumprida. A doutrina de Ronald 

Dworkin17, em uma definição mais simples, menciona que as regras podem ser aplicadas à 

maneira do “tudo-ou-nada”. O mesmo não ocorre com os princípios, que apresentam 

razões que podem ser afastadas em face de princípios colidentes. Os princípios são deveres 

prima facie, sendo o seu conteúdo definitivo fixado somente após o sopesamento com 

princípios colidentes. Eles possuem, em relação às regras, uma diferença qualitativa, e não 

de grau de diferenciação, sendo considerados mandamentos de otimização que exigem que 

algo seja realizado na maior medida possível, face às possibilidades fáticas e jurídicas 

existentes18. Porém, esse conceito de princípio não diz nada sobre a fundamentalidade da 

norma, mas sim sobre a sua estrutura normativa. 

O conceito jurídico de princípio na doutrina brasileira parece divergir em parte do 

conceito adotado por Robert Alexy, pois, no direito brasileiro, enquanto os princípios 

seriam as normas mais fundamentais do sistema, as regras representariam a concretização 

desses princípios, possuindo caráter mais instrumental e menos fundamental19. Nessa 

conceituação, cada regra conteria em si mesma um ou mais princípios. Contudo, quando a 

doutrina brasileira se refere ao “princípio da proporcionalidade”, ela na verdade quer 

conferir importância a esse conceito, no sentido de que ela seria exigida nas decisões sobre 

direitos fundamentais. Importante mencionar que a própria doutrina brasileira prefere, em 

muitos casos, adotar o conceito fornecido pelo direito alemão, em especial aquele 

desenvolvido pelo teórico Robert Alexy. 

                                                 
15 “El núcleo de La construcción como principio consiste en esta relación necesaria entre derechos 
fundamentales y proporcionalidad”. Cf. R. ALEXY. “La construcción de los derechos fundamentales”. In: L. 
CLÉRICO; J-R. SIECKMANN; D. OLIVER-LALANA. Derechos fundamentales, princípios e argumentación: 
estudios sobre La teoria jurídica de Robert Alexy. Granada: Comares, 2011, p. 05. 
16 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 103-106. 
17 Cf. R. DWORKIN. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 39. 
18 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 90. 
19 Cf. V.A. SILVA. “Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção”. Revista Latino-
Americana de Estudos Constitucionais, 2003, p. 612. Nesse sentido, é possível apontar também os 
doutrinadores Daniel Sarmento, Walter Claudius Rothenburg, Suzana de Toledo Barros e outros. 
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Vale lembrar que a proporcionalidade não se confunde com a ideia de proporção, 

ela se aplica quando há uma relação causal entre meio e fim que deve ser devidamente 

estruturada, e sem a qual a proporcionalidade resulta em “fórmula vazia”, por conta da 

ausência de referência de elementos que a estruturem20. Nesse sentido, deve-se ter em 

conta que o “fim” consiste no resultado concreto desejado, e que pode ser concebido ainda 

que não existam norma jurídica ou conceitos jurídicos. Portanto, Humberto Ávila21 conclui 

que “[u]m meio cujos efeitos são indefinidos e um fim cujos contornos são indeterminados, 

se não impedem a utilização da proporcionalidade, certamente enfraquecem seu poder de 

controle sobre os atos do Poder Público”. 

De acordo com Robert Alexy, há uma estreita relação entre a teoria dos princípios 

supramencionada e o método da proporcionalidade, com suas três etapas: adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Apesar de geralmente serem 

mencionadas apenas essas três etapas pela doutrina em geral, há quem mencione que 

haveria também uma etapa para a análise da “legitimidade” antes de partir para a análise 

das três etapas subsequentes. A etapa da “legitimidade” consistiria na análise pelo juiz de 

que o governo estaria constitucionalmente autorizado para tomar determinada medida22. 

Não obstante a proporcionalidade ser mencionada como “princípio da proporcionalidade”, 

ele entende ser ela uma regra, pois as três etapas não são sopesadas entre si ou contra algo, 

mas sim satisfeitas ou não. O meio não só deve ser adequado ao fim proposto, mas também 

deve ser utilizada a medida menos gravosa ao indivíduo. Por último, deve haver um 

sopesamento entre os direitos em si mesmos, de modo a relativizá-los face às 

possibilidades jurídicas existentes. A decisão só é obtida se o balanceamento for feito nos 

termos da lei de colisão23. 

Nesse sentido, a lei de colisão prevê uma relação de precedência condicionada entre 

princípios em face de determinadas condições. No caso concreto, as condições nas quais 

um princípio tem prevalência sobre outro determinam as relações de precedências. Dessa 

relação condicionada de preferência entre princípios colidentes decorre uma regra que 

                                                 
20 Cf. H. ÁVILA, Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, pp. 184-185. 
21 Idem, Ibidem, p. 185. 
22 Nesse sentido, vide: 

A. S. SWEET; J. MATHEWS, Proportionality, Balancing and the Global Constitutionalism, p. 76; 

M. KLATT; M. MEISTER. The Constitutional Structure of Proportionality. Oxford University Press, 2014, p. 
08; 

K. MÖLLER. Proportionality: Challenging the critics. I • CON (2012), Vol. 10 No.3. 709-731 (2012), p. 711. 
23 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, pp. 116-117. 
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prescreve a consequência jurídica do princípio que prevaleceu. O seguinte raciocínio é 

formulado a respeito das relações de preferências condicionadas e as regras (considerando 

“K” a referida lei de colisão): “(K) Se o princípio P₁ tem precedência em face do P₂ sob as 

condições C: (P₁ P P₂) C, e se do princípio P₁, sob as condições C, decorre a 

consequência jurídica R, então, vale uma regra que tem C como suporte fático e R como 

consequência jurídica: C → R” 24. A partir desse desenvolvimento, chega-se à conclusão 

de que todo equacionamento de direitos fundamentais tem como resultado uma norma de 

direito fundamental atribuída, considerada como regra e à qual pode ser o caso subsumido. 

A lei de colisão, entretanto, não prevê uma relação absoluta de precedência, mas apenas 

relativa, que pode se alterar dependendo das condições em que determinados princípios se 

encontram. 

Para elucidar a lei de colisão, utiliza-se do caso Lebach, no qual uma emissora de 

televisão planejava exibir um documentário chamado “O assassinato de soldados de 

Lebach”, contando a história de quatro soldados que foram mortos enquanto dormiam e as 

armas roubadas para cometer outros crimes. Ocorre que, um dos cúmplices do crime estava 

perto de ser libertado da prisão e, portanto, alegou que a exibição do programa poderia 

ferir, dentre outros direitos, o livre desenvolvimento de sua personalidade e impedir sua 

ressocialização na sociedade. Interessa analisar a solução apontada pelo Tribunal 

Constitucional alemão para a resolução da colisão dos direitos em questão: proteção da 

personalidade versus liberdade de informação. Essa colisão não pode ser solucionada pela 

invalidade de uma das normas, mas somente por meio do sopesamento, decidindo-se, dessa 

forma, qual princípio cede, no caso concreto, em face do outro25. 

Os valores abstratos dos princípios acima mencionados estão no mesmo nível e 

tem-se que o Tribunal Constitucional sustentou a precedência geral da liberdade de 

informar, mas reitera-se que há apenas uma precedência geral. A decisão ocorre na terceira 

etapa, quando o Tribunal analisa que, no caso concreto, a proteção à personalidade tem 

precedência sobre a liberdade de informar, já que a exibição do programa sobre a 

ocorrência do crime, que não se reveste mais de interesse atual da informação, acarreta 

graves riscos para o autor. Assim, proíbe-se a veiculação do documentário. Portanto, no 

caso Lebach, através do sopesamento, pôde ser formulada uma norma de direito 

fundamental atribuída, que assumiu a estrutura de regra e à qual foi o caso subsumido. O 

                                                 
24 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, pp. 99-102. 
25 Idem, Ibidem, p. 100. 
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que valem são os argumentos utilizados para superar a precedência geral da liberdade de 

informar26. 

Como os princípios preveem que algo seja realizado na maior medida possível e 

essa realização pode ser prejudicada por princípios colidentes, deve-se analisar o peso dos 

princípios em jogo para se estabelecer uma relação de precedência no caso concreto. O 

princípio que teve peso menor não é declarado inválido, já que, em outras circunstâncias, 

pode ter prevalência. Por isso que não há uma relação de precedência absoluta, já que o 

sopesamento depende sempre do caso específico. Essa relação de precedência dá lugar a 

uma regra que se aplica ao caso concreto27. 

Em resumo, a aplicação da proporcionalidade teria como resultado normas para 

resolução do caso concreto, entendidas como normas de preordenação da decisão. Essas 

normas seriam entendidas como regras a serem aplicadas em casos futuros idênticos àquele 

que deu origem à norma. No aparecimento de casos distintos do caso-padrão, a norma de 

preordenação passará a atuar como princípio a ser confrontado com outros princípios. A 

argumentação jurídica desempenha papel essencial nos casos de colisão, uma vez que, 

existindo razões motivadas, a presunção de aplicabilidade das normas de preordenação 

desaparecerá28. Na linha de pensamento de Luís Afonso Heck, essa primazia condicionada 

vincula não apenas o decidir jurídico, mas também a argumentação jurídica29. 

Seguindo o raciocínio desenvolvido anteriormente, resta a indagação sobre a 

possibilidade da utilização da proporcionalidade na jurisdição constitucional brasileira 

como acima descrito em relação aos direitos sociais, inclusive obedecendo a relação de 

precedência condicionada em face de determinadas condições. Nesse sentido, se há uma 

doutrina sobre proporcionalidade como proibição da proteção insuficiente em relação aos 

direitos sociais, é preciso saber em que medida ela pode ser aplicada e até mesmo se as 

decisões podem gerar “precedentes” destinados a fundamentar futuras decisões. 

Acima foi exposto de maneira resumida o desenvolvimento da doutrina alemã a 

respeito da proporcionalidade. É claro que muitos outros aspectos poderiam ser discutidos, 

                                                 
26  Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, pp. 101-102. 
27 Cf. V.A. SILVA. “Comparing the Incommensurable: Constitutional Principles, Balancing and Rational 
Decision”. Oxford Journal of Legal Studies, v. 31, n. 2, 2011, p. 277. 
28 Cf. R. M. BORNHOLDT. Métodos para Resolução do Conflito entre Direitos Fundamentais. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 124. 
29 Cf. L.A. HECK. “Regras e princípios jurídicos no pensamento de Robert Alexy”. In: G.S. LEITE (org.). Dos 
princípios constitucionais: considerações em torno das normas principiológicas da Constituição. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 76. 
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mas pretende-se mencionar, no decorrer do trabalho, aquilo que se faz importante para o 

desenvolvimento da outra face da proporcionalidade. A seguir serão expostos não só o 

conceito, mas também os elementos que compõem a proporcionalidade. 

1.1.1 Conceito e elementos da proporcionalidade 

Grande parte da doutrina brasileira entende a proporcionalidade como princípio, 

apesar de alguns doutrinadores a conceituarem como regra. A distinção da 

proporcionalidade como regra ou princípio é capaz de definir sua aplicação no 

sopesamento de direitos. Caso se entenda ser ela um princípio, nos termos definidos por 

Robert Alexy, ela poderá entrar em colisão com outras normas e seu conteúdo só será 

definido no caso concreto em que ela se verifica30. Nesse sentido, se a proporcionalidade 

em si mesma pode ser relativizada, seria ela considerada um método apto à resolução de 

conflito entre direitos fundamentais sem que se abra margem para uma discricionariedade 

excessiva do Judiciário? 

Por outro lado, se o entendimento de princípio for relacionado a valor, talvez possa 

ser mais fácil entender a proporcionalidade como um princípio fundamental do sistema a 

ser utilizado nas intervenções a direitos fundamentais. Essa seria uma discussão ampla que 

não se pretende realizar nesse momento específico. O que parece importar agora é analisar 

a percepção de diferentes doutrinadores brasileiros que estudaram o assunto. 

A proporcionalidade, quando entendida como um princípio implícito do 

ordenamento destinado a preservar os direitos fundamentais, tem como pressuposto 

resolver o conflito entre princípios constitucionais de mesma hierarquia normativa31. Ela é 

o “princípio dos princípios” e teria como função hierarquizar, no caso de conflito de 

direitos, os demais princípios a serem aplicados, assim alcançando a unidade e a 

consistência desejadas32. Partindo de concepção semelhante, Edilsom Pereira de Farias 

                                                 
30 Cf. R.V. LAUX. Implicações do uso da proporcionalidade na fundamentação das decisões do Supremo 
Tribunal Federal. USP, São Paulo, 2006, p. 59. 
31 Cf. W.S. GUERRA FILHO. “Princípio da proporcionalidade e devido processo legal”. In: V.A. SILVA (Org.). 
Interpretação Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010, pp. 264-265. 
32 Cf. W.S. GUERRA FILHO. “Princípio da proporcionalidade e teoria do direito”. In: E.R. GRAU; W.S 
GUERRA FILHO. Direito Constitucional: estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo, Malheiros, 
2003, p. 271. 



C a p í t u l o  I  –  P rop orciona l id a d e   25 

 

 

menciona que a proporcionalidade, quando da aplicação ao caso concreto, passa a ser a 

própria realização do princípio da concordância prática, determinando a harmonia entre os 

direitos em jogo33. 

Para alguns doutrinadores brasileiros34, a proporcionalidade guia o legislador, 

impedindo que haja abusos ou até mesmo fraude à Constituição por meio da edição de leis. 

Ela representa um limite ao legislador, especialmente no momento em que conforma os 

direitos previstos constitucionalmente, encontrando-se sujeito a um controle mais rigoroso 

de seus atos. É também um instrumento para o controle de constitucionalidade de leis 

interventivas de direitos. E mais, ela auxilia o julgador na justificação da intervenção 

excessiva do legislador no campo dos direitos fundamentais. Isso porque antes, quando não 

se conseguia comprovar a efetiva anulação de um direito fundamental em jogo, o juiz 

recorria a considerações sobre moralidade e justiça, como argumentos para sustentação da 

inconstitucionalidade ou desproporcionalidade da lei. Além de permitir a proteção de 

múltiplos interesses e valores constitucionais, inclusive reforçando o papel da jurisdição 

constitucional, esse instrumento é essencial para a ponderação de interesses 

constitucionais35. 

Outros doutrinadores36, partindo da mesma ideia mencionada acima, entendem ser a 

proporcionalidade uma regra de interpretação e aplicação do direito nos casos em que o 

exercício de um direito fundamental implica a restrição de outro ou outros direitos 

fundamentais. Portanto, vale dizer que ela é instrumento para resolução de colisões de 

princípios e tem como finalidade não restringir os direitos fundamentais 

desproporcionalmente. Ela é uma “restrição às restrições”. 

Vale mencionar a posição de Humberto Ávila, que entende ser a proporcionalidade 

um postulado normativo aplicativo, entendido como um dever que estabelece certa 

vinculação entre elementos e determinam uma relação entre eles. Nesse sentido, ela seria 

aplicada apenas nas situações em que há uma relação de causalidade entre meio e fim. Em 

suas palavras, “[o] exame de proporcionalidade aplica-se sempre que houver uma medida 

                                                 
33 Cf. E.P. FARIAS. Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus a liberdade de 
expressão e informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2000, p. 123. 
34 Vide: 

S.T. BARROS, O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis Restritivas de 
Direitos Fundamentais, p. 101; 

D. SARMENTO. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. São Paulo: Lumen Juris, 2006, p. 77. 
35 Cf. D. SARMENTO, Ibidem, p. 77. 
36 Cf. V.A SILVA, O proporcional e o razoável, p. 24. 
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concreta destinada a realizar uma finalidade” 37. Sem essa relação entre meio/fim, é 

impossível realizar o exame da proporcionalidade possível, justamente pela falta de 

elementos que estruturem o postulado38. Partindo da crítica a esse posicionamento, Dimitri 

Dimoulis e Leonardo Martins39 mencionam que, ao entender a aplicação da 

proporcionalidade naqueles casos em que há bens jurídicos protegidos correlacionados 

concretamente e a relação de causalidade entre meio/fim, Humberto Ávila reduz a 

importância da dogmática da proporcionalidade. 

Como foi possível observar através do estudo da doutrina brasileira, não importa a 

diferente conceituação da proporcionalidade como regra ou princípio, fato é que a maioria 

dos doutrinadores brasileiros entende ser ela importante instrumento de contenção da 

atuação do legislador, protegendo e concretizando os diversos direitos fundamentais 

existentes no ordenamento jurídico pátrio. No referido estudo da doutrina, também é 

possível notar que praticamente todos os doutrinadores que se propuseram a estudar o tema 

mencionam também as três etapas da proporcionalidade para explicá-la e aplicá-la. Para 

tanto, a seguir, pretende-se explicar tais etapas que compõem o conteúdo da 

proporcionalidade. 

A proporcionalidade, como já mencionado, possui três fases, quais sejam: 

adequação, necessidade (ou exigibilidade) e proporcionalidade em sentido estrito. De 

acordo com os autores que entendem ser a proporcionalidade uma regra, as fases que a 

compõem devem ser aplicadas por meio da subsunção. Isso significa dizer que as etapas 

percorridas no exame da proporcionalidade se relacionam de forma subsidiária entre si e 

numa ordem pré-definida. O exame da adequação precede o da necessidade, o qual precede 

o da proporcionalidade em sentido estrito40. Caso se entenda ser a medida desproporcional 

já na análise da primeira etapa (adequação), não será necessário percorrer as demais. 

Porém, caso entenda ser a medida adequada, deve-se seguir então para a análise das etapas 

subsequentes. 

Nesse sentido, Virgílio Afonso da Silva ressalta que “[a] real importância dessa 

ordem fica patente quando se tem em mente que a aplicação da regra da proporcionalidade 

                                                 
37 Cf. H. ÁVILA, Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 163. 
38 Idem, Ibidem, pp. 182-184. 
39 Cf. D. DIMOULIS; L. MARTINS. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2012, pp. 174-
184. 
40 Cf. V.A. SILVA, O proporcional e o razoável, p. 34. 
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nem sempre implica a análise de todas as suas três sub-regras” 41. Da análise do conceito e 

elementos da proporcionalidade depreende-se que a posição doutrinária majoritária adota 

os três critérios para sua aplicação, não obstante alguns doutrinadores mencionem ainda a 

análise da “legitimidade” como critério, como já mencionado. 

1.1.1.1 Adequação 

A adequação tem como pressuposto a análise da idoneidade do ato emanado pelo 

Poder Público para a realização do objetivo pretendido ou, em outras palavras, se o meio 

escolhido ajudou a chegar ao resultado almejado. Pode-se dizer que há um exame da 

relação entre meio e fim, o que pressupõe investigação da prova de aptidão e conformidade 

da medida com os fins que motivaram adotá-la42. 

O estudo da adequação deve ser feito sob o enfoque negativo e, nesse sentido, 

somente quando a lei for totalmente inidônea para alcançar a finalidade pretendida é que 

deve ser anulada. No entendimento de Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, “[...] como 

‘meio adequado’ deve ser entendido aquele que hipoteticamente leva ao alcance do fim, 

havendo indícios para tanto que autorizem prognósticos e não aquele que possa garantir tal 

resultado” 43, e é por esse motivo que basta o fomento do meio ao seu propósito para que 

seja considerado o meio adequado. Assim, basta que o meio possua aptidão para promover 

o resultado que se pretende, não sendo necessário que o objetivo se realize completamente. 

Em caso de dúvidas sobre a adequação da medida, deve prevalecer a vontade do legislador 

ordinário. 

O julgador, ao analisar determinada norma, deve primeiramente observar a 

finalidade do legislador ao editar tal ato e assim verificar se ela promove, mesmo que de 

maneira parcial, os resultados para os quais a norma foi editada44, devendo o aplicador e 

intérprete do Direito se utilizar de um meio no qual a eficácia contribua para a promoção 

                                                 
41 Cf. V.A. SILVA, O proporcional e o razoável, p. 34. 
42 Cf. R.D. STUMM. Princípio da Proporcionalidade no Direito Constitucional Brasileiro. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1996, p. 79. 
43 Cf. D. DIMOULIS; L. MARTINS,Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, p. 195. 
44 Cf. S.T. BARROS, O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis 
Restritivas de Direitos Fundamentais, pp. 78-81. 
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gradual do fim. Somente se houver manifesta incompatibilidade entre o meio e fim, a 

medida adotada pelo Poder Público será invalidada45. 

Utilizando-se do leading case sobre a pesagem de botijões de gás, que foi 

questionada no STF através da ADI n. 855-2, Virgílio Afonso da Silva passa a demonstrar 

a análise da aplicação da proporcionalidade em sentido amplo, para desenvolver o exame 

da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito46. Uma lei do Estado do 

Paraná (Lei 10.248/93), objetivando proteger o consumidor, passou a exigir a pesagem dos 

botijões de gás na frente do consumidor, para que este fosse ressarcido no preço final do 

botijão por eventuais variações de peso do botijão vendido, ou pelas sobras do botijão 

devolvido. A autora da ação, dentre outros argumentos, alegou violação ao princípio da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi aceito pelo STF, sem qualquer aplicação 

concreta do exame da proporcionalidade em sentido amplo.  

No exame da adequação, contudo, pergunta-se: a medida estatal, caracterizada pela 

Lei 10.248/93, é apta para proteger o consumidor? Apesar do parecer do Inmetro entender 

que não, nenhum dos argumentos utilizados47 foi suficiente para afastar a adequação da 

medida no sentido de promover a defesa do consumidor. Portanto, passa-se para o exame 

da necessidade, o que será feito no próximo tópico, após explicação sobre em que consiste 

esse subcritério. 

1.1.1.2 Necessidade 

O exame da necessidade ou exigibilidade permite realizar um controle mais 

profundo, analisando se, dentre os meios interventivos, não há outro meio que o Estado 

possa utilizar e que seja menos gravoso para o indivíduo que tem limitado o seu direito 

fundamental; mas que tenha a mesma eficácia do meio escolhido pelo Poder Público48. A 

                                                 
45 Cf. H. ÁVILA, Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, pp. 187-192. 
46 Cf. V.A. SILVA, O proporcional e o razoável, pp. 37-38. 
47 Conforme argumentos do Inmetro: (i) o tipo de balança necessária para a pesagem era considerado 
sensível, o que poderia acarretar desregulagem; e (ii) a pesagem poderia se caracterizar como impedimento 
ao consumidor que  adquirisse o botijão em local distante do veículo. Nenhum dos argumentos é, contudo, 
suficiente para decretar a inadequação da pesagem para a proteção do consumidor. Se a balança desregula-se 
facilmente, basta que haja controle por parte do poder público. E o fato de o consumidor ter que andar até o 
veículo para acompanhar a pesagem pode até ser considerado incômodo, mas não altera em nada a 
efetividade da medida. 
48 Cf. D. DIMOULIS; L. MARTINS, Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, p. 202. 
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ideia é realizar a menor interferência possível na esfera de liberdade do indivíduo. Assim, 

supondo que o Estado adote a medida M1 para promover o objetivo O, mas aquela medida 

limita o direito fundamental D. Ora, se houver outra medida M2 que promova com a 

mesma eficiência que M1 o objetivo O, mas que limite em menos intensidade o direito 

fundamental D, então a medida M1 não satisfaz o requisito da necessidade49. 

Em outras palavras, a máxima da “necessidade” impõe que o ato emanado pelo 

Poder Público não possa ser substituído por outro de mesma eficácia e que afete 

igualmente ou até mais direitos da coletividade em geral50. Esta etapa tem por objetivo a 

análise de meios alternativos ao escolhido inicialmente pelo Poder Público, e que 

promovam igualmente o fim pretendido sem restringir, na mesma intensidade, os direitos 

fundamentais envolvidos51. Suzana de Toledo Barros acrescenta que “o juízo acerca da 

exigibilidade de uma medida restritiva não se dará senão pela valoração complementar no 

caso concreto, que envolve uma avaliação sobre o grau de afetação do destinatário, em 

função do meio eleito” 52. Apesar de existir nesse juízo uma livre apreciação do juiz, isso 

não lhe retira o caráter objetivo. O exame da necessidade é essencialmente comparativo, 

enquanto o da adequação é absoluto. 

Portanto, voltando ao exemplo da pesagem do botijão de gás, mencionado quando 

do estudo do critério da “adequação” 53, tem-se que, para analisar a necessidade da medida, 

deve-se verificar qual direito fundamental está sendo restringido para, então, investigar se 

existem outros meios alternativos que protejam o consumidor, mas que, por outro lado, 

restrinjam com menos intensidade o direito em questão (livre iniciativa). Portanto, tem-se 

que houve alegação de restrição à livre iniciativa, posto que a produção de balanças para 

pesagem exigiria enormes investimentos. Como alternativa, sugeriu-se o controle de peso 

dos botijões por amostragem, sendo realizado pelo Poder Público, como já era feito. 

Porém, considerou-se o argumento insuficiente, já que o controle pelo Poder Público 

apenas se soma à necessidade de pesagem dos botijões. Nesse sentido, tal exigência pode 

ser considerada como necessária, inclusive protegendo o consumidor individualmente. 

Passa-se, então, à análise da proporcionalidade em sentido estrito. 

                                                 
49 Cf. V.A. SILVA, O proporcional e o razoável, p. 38. 
50 Cf. D. SARMENTO, A Ponderação de Interesses na Constituição Federal, p. 88. 
51 Cf. H. ÁVILA, Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 122. 
52 Cf. S.T. BARROS, O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis 
Restritivas de Direitos Fundamentais, p. 83. 
53 Aqui parte-se da continuidade do exemplo desenvolvido por V.A. SILVA,  O proporcional e o razoável, p. 
40. 
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1.1.1.3 Proporcionalidade em sentido estrito 

A proporcionalidade em sentido estrito (muitas vezes mencionada como 

razoabilidade ou a própria ponderação) é talvez a que desperta maior interesse para os 

estudiosos do tema. Ela tem como ideia principal o equilíbrio entre os direitos em jogo, 

utilizando-se a metáfora da balança para avaliar o respectivo peso de cada direito que 

prevalece como de maior importância na situação concreta54. Através da proporcionalidade 

em sentido estrito, a intensidade de restrição de um direito fundamental é sopesada com a 

importância da realização do direito fundamental que está em colisão e que fundamenta a 

adoção da medida restritiva imposta55. Importa nessa etapa, como anteriormente 

mencionado, a otimização das possibilidades jurídicas existentes. 

Entendida como uma ponderação direta dos direitos em conflito, ela seria 

responsável por estabelecer o direito de “maior” peso no caso concreto. No entanto, Robert 

Alexy não discute como incorporar o peso abstrato dos princípios nessa etapa, assumindo 

que tal peso é igual. Essa análise visa otimizar as possibilidades jurídicas existentes, 

pautando o legislador na divisão equitativa do ônus. O julgador deve, sob a ótica da 

proporcionalidade em sentido estrito, considerar que o benefício adquirido pela norma é 

superior ao ônus imposto, e só assim não será declarada a inconstitucionalidade desta 

norma. 

A proporcionalidade em sentido estrito corresponde à lei da ponderação, que é uma 

regra constitutiva para os sopesamentos do Tribunal Constitucional alemão e que 

determina o seguinte: “quanto maior é o grau da não satisfação ou de afetação de um 

princípio, tanto maior tem que ser a importância da satisfação do outro” 56. Desse modo, a 

não satisfação de um princípio depende do grau de importância do outro, devendo-se 

alcançar através da ponderação entre os pesos dos direitos e os bens contrapostos a melhor 

proporção entre meios e fins57. 

Nesse sentido, a lei da ponderação se decompõe em três passos: (i) estabelecer o 

grau do não cumprimento de um princípio; (ii) estabelecer a comprovação da importância 

do princípio colidente; e (iii) estabelecer se a importância do princípio colidente justifica o 

                                                 
54 Cf. D. DIMOULIS; L. MARTINS, Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, p. 209. 
55 Cf. V.A. SILVA, O proporcional e o razoável, p. 40. 
56 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 167. 
57 Cf. R.D. STUMM, Princípio da Proporcionalidade no Direito Constitucional Brasileiro, p. 81 
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não cumprimento do outro58. Na doutrina de Matthias Klatt e Moritz Meister, a fórmula do 

peso é tida como uma tentativa de estruturar a ponderação matematicamente, elaborando-

se uma fórmula que é capaz de determinar qual dos princípios tem prevalência ante as 

circunstâncias do caso concreto59. 

Aponta Robert Alexy que “o modelo de sopesamento como um todo oferece um 

critério, ao associar a lei de colisão à teoria argumentação jurídica racional” 60. A 

ponderação elucida, nas circunstâncias específicas de colisão entre duas normas, a 

precedência de uma delas. Assim, uma norma, dentro de determinadas condições, pode 

preceder à outra. Porém, sendo diversas as condições, as relações de precedência podem se 

inverter61. 

Assim, partindo do exemplo referente à decisão do Tribunal Constitucional alemão 

em um caso referente à saúde, considerou-se que a obrigação dos produtores de tabaco em 

colocar em seus produtos advertências sobre o perigo do fumo para a saúde era apenas uma 

interferência relativamente “leve” na liberdade de profissão, e, portanto, a medida 

legislativa foi considerada proporcional. Mas, por outro lado, o banimento da 

comercialização de qualquer produto derivado do tabaco se caracterizaria como uma 

interferência “grave”. Desse modo, surge uma escala com grau “leve”, “médio” e “grave”. 

No exemplo mencionado, a intensidade da interferência pode ser determinada com a ajuda 

dessa escala62. 

Porém, argumenta-se que se essa última etapa que compõe a proporcionalidade 

impõe uma comparação entre a importância do fim e a intensidade da restrição dos direitos 

fundamentais, tal análise depende de uma avaliação subjetiva63. E é por esse mesmo 

motivo que essa etapa não está isenta de críticas que se referem, essencialmente, à 

racionalidade desse critério, bem como à ponderação de valores e princípios, e também 

críticas políticas e holísticas64. 

                                                 
58 Cf. R. ALEXY. “A fórmula do peso”. In: Constitucionalismo Discursivo. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2015, p. 133. 
59 Cf. M. KLATT; M. MEISTER, The Constitutional Structure of Proportionality, p. 10. 
60 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, pp. 173-174. 
61 Cf. R.V. LAUX. Implicações do uso da proporcionalidade na fundamentação das decisões do Supremo 
Tribunal Federal, p. 73. 
62 Cf. R. ALEXY, “A fórmula do peso”, p. 133. 
63 Cf. H. ÁVILA, Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 195. 
64 Cf. D. DIMOULIS; L. MARTINS, Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, pp. 209-216. 
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Da análise do leading case sobre a pesagem dos botijões de gás, entende-se que 

além da medida ser adequada e necessária, ela também é proporcional em sentido estrito. 

Isso porque a proteção do consumidor parece ter um peso maior do que a livre iniciativa, o 

que justificaria uma pequena limitação a este último direito. Contudo, o STF decidiu de 

forma diversa, entendendo pela inconstitucionalidade da medida65. 

1.1.2 Previsão constitucional no Brasil 

Apesar da ampla constitucionalização de direitos na Constituição de 1988, não foi 

feita referência expressa à proporcionalidade no ordenamento pátrio. No entanto, para 

diversos doutrinadores66, o fato de não estar consagrada expressamente, não impede seu 

reconhecimento e nem lhe retira a importância como instrumento a ser utilizado na colisão 

de direitos. 

A importância da justificação constitucional da proporcionalidade, reconhecendo 

sua normatividade constitucional, é o que permite sua figuração como fundamento do 

recurso extraordinário (art. 102, III, CF), além de viabilizar não só o controle difuso, mas 

também o controle abstrato dos atos legislativos (art. 102, I, a) 67. Porém, Willis Santiago 

de Guerra Filho diverge desse entendimento, passando a mencionar que a importância da 

fundamentação constitucional parece ter mais relevância para a doutrina do que para a 

própria jurisprudência68. Nesse sentido, o fundamento jurídico-normativo da 

proporcionalidade perde sua importância diante da ampla admissão e utilização desse 

instrumento na atualidade69. 

Fato é que, enquanto alguns doutrinadores70 preveem a possibilidade da 

proporcionalidade ser implicitamente deduzida do ordenamento pátrio, tendo como 

                                                 
65 Cf. V.A. SILVA, O proporcional e o razoável, p. 42. 
66 Nesse sentido: Suzana de Toledo Barros, Willis Santiago Guerra Filho, Daniel Sarmento, dentre outros. 
67 Cf. S.T. BARROS, O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis 
Restritivas de Direitos Fundamentais, pp. 93-94. 
68 Cf. W.S. GUERRA FILHO, Sobre o princípio da proporcionalidade, p. 250. 
69 Cf. W.C. ROTHENBURG. “O tempero da proporcionalidade no caldo dos direitos fundamentais”. In: O.O. 
NETO; M.E.C. LOPES (Coord.). Princípios processuais civis na Constituição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, 
p. 287. 
70 Conforme Gilmar Ferreira Mendes, Luís Roberto Barroso e Suzana de Toledo Barros. 
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fundamento o princípio do Estado de Direito, outros71 entendem ser ela um princípio 

positivado, derivado do art. 5º, LIV da Constituição (devido processo legal). O devido 

processo legal, na sua dimensão substantiva, está atrelado à limitação dos Poderes 

Públicos, já que permite questionar a razoabilidade e o conteúdo do ato estatal, 

possibilitando inclusive analisar a legitimidade do ato estatal restritivo de direitos 

fundamentais. Nesse sentido, o art. 5º, LIV da Constituição parece ser um dispositivo 

destinado também a proteger direitos fundamentais contra as ameaças do Poder Público72. 

Por esse motivo que se menciona que a proporcionalidade está contida na cláusula do 

devido processo legal substantivo. 

Para os teóricos que entendem ser a proporcionalidade deduzida da própria 

Constituição, o raciocínio pode ser feito da seguinte maneira. A Constituição de 1988, a 

partir do art. 5º, §2º, passou a assegurar princípios implícitos dentro do ordenamento. A 

partir da promulgação da Constituição foram criados diversos mecanismos para dar maior 

efetividade e proteção aos direitos fundamentais, como, por exemplo, a cláusula pétrea. 

Nesse sentido, também se menciona a proporcionalidade – decorrente da própria essência 

dos direitos fundamentais e do Estado de Direito – como instrumento de proteção. Isso 

porque o Estado de Direito pressupõe a existência de meios de defesa e proteção dos 

direitos fundamentais. Por isso que Virgílio Afonso da Silva salienta que “[a] despeito da 

opinião de inúmeros juristas da mais alta capacidade, entendo que a busca por uma 

fundamentação jurídico-positiva da regra da proporcionalidade é uma busca fadada a ser 

infrutífera” 73. 

O fundamento da proporcionalidade, para Gilmar Ferreira Mendes74, situa-se na 

esfera dos direitos fundamentais. Acrescenta que, a partir da promulgação da Constituição 

brasileira de 1988, parece ter havido uma alteração da fundamentação, já que em decisão 

datada de 1993, ADI 855, que questionou a constitucionalidade da Lei nº 8.713/93, cujo 

conteúdo tinha por intenção disciplinar a participação de partidos políticos nas eleições, o 

Supremo analisou a desproporcionalidade da lei com base no devido processo legal 
                                                 

71 Nesse sentido, vide:  

M.G. FERREIRA FILHO. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 119-120. 

V.A. SILVA (in: O proporcional e o razoável, p. 42) também menciona que, por vezes, o STF encontra o 
fundamento da proporcionalidade no art. 5º, LIV, da CF. 
72 Cf. A.C.C. FERRAZ. “Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na Constituição de 1988”. In: 
E.C.B. BITTAR; A.C.C. FERRAZ (Orgs.). Direitos Humanos Fundamentais: positivação e concretização. 
Osasco: Edifieo, 2006, p. 159. 
73 Cf. V.A. SILVA, O proporcional e o razoável, p. 43. 
74 Cf. G.F. MENDES. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 254. 
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substantivo. Menciona ainda que a doutrina constitucional mais moderna – ao prever que 

as restrições aos direitos devem não só observar a admissibilidade constitucional da 

fixação delas, mas também a compatibilidade delas com o princípio da proporcionalidade – 

acabou por converter o princípio da reserva legal em princípio da reserva legal 

proporcional75. Portanto, observa-se que ele fundamenta a proporcionalidade não só de 

maneira implícita, ou seja, deduzida do ordenamento, como também explícita, decorrente 

da reserva legal. 

Um raciocínio particular para a dedução da proporcionalidade no ordenamento é 

desenvolvido por Willis Santiago Guerra Filho, qualificando-a como “norma 

fundamental”, nos termos da teoria pura kelseniana, e atribui-lhe o caráter de norma 

“posta” e, portanto, positivada, e também o caráter de norma “pressuposta”, como uma 

concepção jurídica fundante da Constituição76. Nesse sentido, esse teórico discorda 

daqueles que entendem ser a proporcionalidade decorrente do Estado de Direito77 ou até 

mesmo dos direitos fundamentais, mencionando ser desnecessário e até incorreto tal 

posicionamento para demonstração de que ela tem caráter constitucional78. 

O entendimento de que a proporcionalidade seria uma norma implícita do 

ordenamento não gera grandes polêmicas, diferentemente do caso em que se entende estar 

ela positivada no art. 5º, LIV, da Constituição. Para aqueles que criticam tal 

posicionamento, a indagação está no sentido de que, se a proporcionalidade está positivada 

na Constituição, qual o fundamento para o exame dos atos do Poder Público, anteriores à 

CF/88, que não continha tal previsão do “devido processo legal” na forma escrita? A 

resposta a esse questionamento, ainda que não totalmente satisfatória, baseia-se no fato de 

que até a CF/88 a razoabilidade era entendida como princípio constitucional implícito, uma 

vez que todas as Constituições republicanas previam a possibilidade de aplicação de outros 

princípios decorrentes de normas constitucionais79. 

Supondo que a proporcionalidade passasse a merecer reconhecimento explícito no 

ordenamento, o que se entende é que tal formalidade poderia ocasionar um exagero no seu 

                                                 
75 Cf. G.F. MENDES, Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: estudos de Direito 
Constitucional, p. 43. 
76 Cf. W.S. GUERRA FILHO, Sobre o princípio da proporcionalidade, pp. 249-250. 
77 Cf. S.T. BARROS, O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis 
Restritivas de Direitos Fundamentais, p. 91 e ss. 
78 Cf. W.S. GUERRA FILHO, Sobre o princípio da proporcionalidade, p. 250. 
79 Cf. R.V. LAUX. Implicações do uso da proporcionalidade na fundamentação das decisões do Supremo 
Tribunal Federal, p. 57. 
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emprego, estando o julgador obrigado a buscar sempre a aplicação desse método na 

solução de conflitos e restrições de direitos. Nesse sentido, ela acabaria por perder sua 

eficácia e, consequentemente, sua importância. Entende-se que deve ter o juiz a faculdade 

de optar, no processo decisório, por métodos que melhor satisfaçam e realizem direitos, 

não estando confinado ao uso apenas da proporcionalidade. Ainda que se reconheça a 

enorme importância desse instrumento, deve a proporcionalidade ser aplicada quando 

adequada e necessária à resolução do caso, sob pena de ter seu valor reduzido na proteção 

e concretização de direitos fundamentais. O reconhecimento dela da forma implícita parece 

ser, nesse sentido, o mais ideal. 

Por fim, no entendimento do presente trabalho, a proporcionalidade fornece uma 

metodologia a ser aplicada para resolução do conflito entre direitos fundamentais. Se é o 

melhor método, não se sabe, mas as críticas serão analisadas em tópico próprio80. Além de 

auxiliar o processo de tomada de decisão pelo juiz, ela é um critério estruturado a ser 

empregado pelo Judiciário para lidar com tensões constitucionais81. Deste modo, a 

caracterização da proporcionalidade como “critério” parece não impor a necessidade de 

fundamentação de sua existência no ordenamento, já que o estudo foca essencialmente no 

plano de aplicação do Direito82. No entanto, entende-se que as observações acima expostas 

são válidas para uma melhor compreensão do tema debatido.  

1.2 Proporcionalidade versus Razoabilidade 

O conceito do que é proporcionalidade já mostra quão fundamental ela é para 

garantia da convivência entre os mais variados direitos fundamentais. Entretanto, por 

inúmeras vezes ela é tratada indistintamente como sinônimo de razoabilidade por 

diferentes juristas e aplicadores do direito, os quais não veem grandes diferenças entre 

ambas as expressões. Em que pese a ausência de uniformidade terminológica, critérios 

expressos e claros de fundamentação entre estes dois termos, é possível, sim, diferenciá-

los, como será demonstrado a seguir. 

                                                 
80 Vide Capítulo I, tópico 1.3. 
81 Nesse sentido, também pode-se mencionar A.S. SWEET; J. MATHEWS, Proportionality, Balancing and the 
Global Constitutionalism, pp. 75-76. 
82 Cf. W.C. ROTHENBURG, O tempero da proporcionalidade no caldo dos direitos fundamentais, pp. 290-291. 
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Importante lembrar que a proporcionalidade alcançou o contorno atual através do 

direito alemão, como mencionado no início do capítulo, desenvolvendo-se inicialmente na 

esfera do direito administrativo para, posteriormente, passar a ser tema do âmbito 

constitucional. Já o princípio da razoabilidade teve origem no direito norte-americano, 

surgindo com a ideia de garantia do devido processo legal83. 

Por influência do direito inglês, os Estados Unidos recepcionaram o princípio da 

razoabilidade como decorrente da cláusula do due processo of law (devido processo legal). 

Primeiramente entendida com um caráter puramente procedimental, a razoabilidade se 

prestava a garantir a regularidade dos processos penais, civis e administrativos, tutelando 

os direitos das partes envolvidas nos processos, mas em nada se relacionando com a 

razoabilidade das leis. 

Ocorre que, no final do século XIX, a Suprema Corte, com base no “devido 

processo legal”, passou a invalidar leis editadas pelo legislador que intervinham na 

liberdade de contratação e no direito de propriedade. O leading case Lochner v. New York 

discutiu a constitucionalidade de uma lei do Estado de Nova York que fixava jornada de 

trabalho máxima para a profissão de padeiro. Em sua decisão, a Suprema Corte entendeu 

que a lei violava o devido processo legal, as partes gozavam do direito de liberdade de 

contratação e podiam estabelecer quaisquer condições do contrato sem interferência do 

Poder Público. 

Por fim, na década de 1930, tal posicionamento veio de encontro com a política 

intervencionista promovida pelos Estados Unidos, obrigando-os a mudarem de 

posicionamento. A partir da década de 30, o devido processo legal substantivo se transferiu 

para os direitos fundamentais. A Suprema Corte norte-americana passou então a realizar 

um rígido controle de constitucionalidade das normas que afetassem o exercício dos 

direitos fundamentais. Nesse sentido, o due processo of law ganhou o atributo de 

importante instrumento de defesa dos cidadãos contra o exercício imoderado do legislador. 

Apesar da definição de tal norma ter variado bastante no tempo, entende-se 

atualmente que, apesar de conceituação imprecisa, ela auxilia o Poder Judiciário, no direito 

norte-americano, a controlar a razoabilidade e racionalidade das leis, inclusive aquelas que 

se referem aos direitos fundamentais. 

                                                 
83 O escorço histórico desenvolvido no presente trabalho teve como base o estudo feito por D. SARMENTO, A 
Ponderação de Interesses na Constituição Federal, pp. 81-87. 
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Percebe-se que o desenvolvimento da razoabilidade no direito norte-americano em 

nada se assemelha com o desenvolvimento da proporcionalidade. Enquanto a 

proporcionalidade parece ter conteúdo mais definido, consistente até na exigência de 

racionalidade, a razoabilidade não parece ter uma metódica definida, sendo por vezes 

mencionada como uma etapa – proporcionalidade em sentido estrito – a ser percorrida no 

exame da proporcionalidade desenvolvida no direito germânico. Assim, a 

proporcionalidade se distanciaria da razoabilidade no sentido técnico-jurídico84, 

distinguindo-se quanto a sua estrutura e a sua função dentro do ordenamento. 

O termo razoabilidade dá a entender, nos termos de Suzana de Toledo Barros, 

“adequação, idoneidade, aceitabilidade, logicidade, equidade, traduz aquilo que não é 

absurdo, tão-somente o que é admissível” 85. Mesmo essa doutrinadora, que utiliza 

proporcionalidade como sinônimo de razoabilidade, aponta que esse não é o sentido 

técnico a ser dado no trabalho que desenvolveu sobre o assunto. 

Uma parte da doutrina brasileira que diferencia os dois termos aponta que a 

razoabilidade não faz – como a proporcionalidade – referência à relação de causalidade entre 

meio e fim86. Assim, a razoabilidade pode ser entendida como dever de equidade, 

congruência e equivalência. Portanto, não deve haver só uma harmonização da norma geral 

com as individualidades do caso concreto, devendo considerar, na aplicação das normas 

jurídicas, o que geralmente acontece. Há uma imposição de efetiva harmonização do Direito 

com suas condições externas. Ainda, deve haver uma correspondência entre duas grandezas, 

caracterizada pela equivalência entre a medida adotada e o critério que a dimensiona87. 

A razoabilidade pode ser enquadrada na análise da proporcionalidade em sentido 

estrito, e não como sinônimo da proporcionalidade. Isso porque, se a proporcionalidade em 

sentido estrito pode ser caracterizada pelo sopesamento dos diversos interesses em conflito, 

a razoabilidade como equidade será incluída no seu exame88. Portanto, conclui-se que 

proporcionalidade e razoabilidade não são expressões sinônimas, diferenciando-se pela 

origem e estrutura, e também tendo em vista a distinta função e aplicação delas na 

interpretação constitucional. No entanto, é importante dizer que, apesar das diferenças, não 

                                                 
84 Cf. V.A SILVA, O proporcional e o razoável, p. 23. 
85 Cf. S.T. BARROS, O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis 
Restritivas de Direitos Fundamentais, p. 72. 
86 Cf. H. ÁVILA, Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, pp. 180-181. 
87 Idem, Ibidem, pp. 173-182. 
88 Cf. H. ÁVILA, Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, pp. 181-182. 
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se pode negar-lhes alguns valores semelhantes que acolhem justiça material, moderação e 

senso comum. 

1.3 Críticas à aplicação da proporcionalidade 

Em que pese a importância da teoria principialista dos direitos fundamentais, 

incluindo-se a proporcionalidade na análise de leis restritivas de direitos, e na colisão de 

direitos de igual estatura constitucional, ela não restou isenta de críticas, sendo objeto de 

intenso debate. Amplamente utilizada na jurisprudência estrangeira, a proporcionalidade 

também passou a ser mencionada pelo Supremo Tribunal Federal em algumas decisões89. 

A proporcionalidade, para alguns críticos, é uma forma perene de tentar investir o método 

judicial de precisão e objetividade. Segundo eles, não existem critérios jurídicos que 

garantam sua objetividade, que sejam vinculantes para o juiz e que possam ser utilizados 

para controlar as decisões judiciais em que direitos fundamentais foram ponderados, por 

isso ela merece ser descartada. Ressalta-se que nem todas as críticas se referem ao método 

em si, mas sobre como ele vem sendo utilizado pelos tribunais. Contudo, Ana Paula de 

Barcellos assevera que o exame das críticas se faz importante na medida em que identifica 

inconsistências na técnica e o esforço para aprimorá-la90. 

Talvez tenha sido Ernst Forsthoff, em El Estado de la Sociedad Industrial, o 

primeiro a tecer críticas contra a proporcionalidade, ao dizer que a transposição da 

proporcionalidade do Direito Administrativo para o Direito Constitucional importava em 

uma mudança qualitativa, estreitando a liberdade do legislador para elaborar lei e exercer o 

seu papel próprio. Enquanto no Direito Administrativo é fácil visualizar a aplicação da 

proporcionalidade num espaço reduzido da atividade de polícia, no Direito Constitucional 

o espaço em que o legislador se move não está limitado com a mesma precisão. Porém, tal 

crítica não mereceu tanto destaque e nem angariou seguidores de peso91. Outros autores 

mencionavam que aplicar a proporcionalidade, em verdade, seria corresponder à vontade do 

                                                 
89 Nesse sentido, vale mencionar o trabalho de B.R. PEREIRA. O uso da proporcionalidade no Supremo 
Tribunal Federal. São Paulo, USP, 2009. Bruno Pereira buscou fazer uma sistematização das decisões do 
STF em que a proporcionalidade foi utilizada. 
90 Cf. A.P. BARCELLOS. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 
p. 49. 
91 Cf. P. BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, pp. 428-429. 
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julgador. O Direito ainda poderia se diluir na “justiça do caso particular”. Havia também a 

menção à ameaça à separação dos poderes na relação entre Legislativo e Judiciário, e do 

risco da proporcionalidade provocar o “governo dos juízes” 92. 

Nesse sentido, é importante mencionar que a América resistiu ao sopesamento 

quando, ao testar tal método no caso Black versus Frankfurter e Marshall Harlan II, que 

versava primordialmente sobre a liberdade de expressão, concluiu ser ele uma forma 

problemática de decisão. Black e outros acadêmicos apontavam para a ambiguidade do 

método, na medida em que não está exatamente claro o que se sopesa (interesses, 

princípios, direitos); como é feito o sopesamento (qual a métrica utilizada) e quem o faz 

(juiz ou legisladores). E se a proteção aos direitos depende dos pesos relativos concedidos 

a cada um deles quando estão em conflito, então a Constituição nunca será estável e 

dependerá sempre das circunstâncias do caso concreto e do respectivo sopesamento.93 

A crítica mais efetiva ao método se relaciona à assunção de uma métrica comum na 

realização do balanceamento, demonstrando a impossibilidade de medir valores 

incomensuráveis. E mais, se todos os valores são reduzidos a uma métrica comum, então o 

que fez nascer a necessidade do sopesamento é dissolvido. Por fim, questiona-se: se a 

proteção aos direitos humanos é resultado de um sopesamento, os juízes podem realizá-lo 

no lugar dos legisladores94? 

Na prática, o termo “sopesamento” passou a ter o mesmo efeito que a 

proporcionalidade, que, desviando de outros discursos, passa a sopesar valores enquanto 

tenta evitar a argumentação moral95, de acordo com os críticos. Da análise dos três 

subcritérios (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), verifica-se 

que uma medida raramente falha nas duas primeiras etapas. Portanto, a proporcionalidade 

por vezes é reduzida à análise da proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, da 

intensidade ou grau da restrição de um direito para a satisfação do outro, assumindo que a 

intensidade ou o grau podem ser medidos através de uma métrica comum. Mas a 

proporcionalidade dá a ilusão de um método mecânico de pesar valores como se estivesse 

pesando maçãs e laranjas. Por isso que se afirma que a etapa da ponderação, na análise da 

                                                 
92 Idem, Ibidem, pp. 429-430. 
93 Cf. S. TSAKYRAKIS, “Proportionality: An assault on human rights?”, pp. 469-471. 
94 Idem, Ibidem, p. 470. 
95 Cf. K. MÖLLER, “Proportionality: Challenging the critics”, p. 717. Para Möller, a proporcionalidade é um 
conceito moral, que segue a argumentação. 
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proporcionalidade, negligencia a complexidade da avaliação moral e a complexidade dos 

direitos96. 

Mas como assevera Luís Pietro Sanchís, cada uma das fases descritas (adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) comporta valorações, seja quando se 

decide acerca de um fim a ser protegido, quando se examina a aptidão ou idoneidade da 

medida, quando se interroga acerca de intervenções menos gravosas ou quando se aplica a 

proporcionalidade em sentido estrito, examinando o custo-benefício de cada direito em 

jogo97. Porém, isso não significa que a ponderação desemboque num extremo 

subjetivismo, quanto menos num método vazio. Percebe-se que ela determina o princípio 

de maior peso no caso concreto, é o critério que apresenta recorrentes críticas. Os 

argumentos dentre os setores da doutrina que recusam a aplicação da proporcionalidade 

podem ser sintetizados em normativo, metodológico e político, e eles serão analisados a 

seguir. 

No aspecto normativo, argumenta-se que a proporcionalidade esvaziaria os direitos 

fundamentais ao relativizá-los. Isso porque a proteção deles restaria subordinada, em 

grande medida, ao balanceamento de direitos feito pelo órgão jurisdicional. Como assevera 

Ana Paula de Barcellos, “[q]uando envolve a Constituição, a ponderação acaba por 

aniquilar a conquista da normatividade de suas disposições, já que dilui a certeza e a 

previsibilidade que deveriam caracterizá-las, especialmente quando se trate de cláusulas 

pétreas” 98. Os direitos fundamentais são submetidos à imprevisibilidade, ameaçando seu 

conteúdo. 

Já no aspecto metodológico, alguns doutrinadores alegam que a proporcionalidade 

acarretaria o decisionismo judicial e a falta de racionalidade da decisão, já que não fornece 

critérios materiais para a solução dos casos concretos. Por não conter critérios racionais e 

objetivos, ela acabaria conferindo ao juiz uma ampla margem de discricionariedade para a 

eleição daqueles princípios que prevalecem no caso concreto99. Assim, as noções de 

sopesamento são vagas e não dão uma ideia clara sobre o conteúdo da técnica. Não há 

como pesar cada direito em conflito de consistente100. 

                                                 
96 Cf. S. TSAKYRAKIS, “Proportionality: An assault on human rights?”, p. 474. 
97 Cf. L.P. SANCHÍS. “Neoconstitucionalismo y ponderación judicial”. In: M. CARBONELL (Ed.) 
Neoconstitucionalismo(s). Trotta, Universidad Nacional Autónoma do México, 2009, p. 152. 
98 Cf. A.P. BARCELLOS, Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, p. 52. 
99 Cf. D. SARMENTO, A Ponderação de Interesses na Constituição Federal, pp. 141-142. 
100 Cf. A.P. BARCELLOS, Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, p. 51. 



C a p í t u l o  I  –  P rop orciona l id a d e   41 

 

 

De fato, a proporcionalidade confere ampla discricionariedade ao julgador e, às 

vezes, se verifica o decisionismo judicial, em que preferências subjetivas e injustificadas 

são utilizadas para dirimir o conflito entre direitos constitucionais. Entretanto, ressalta 

Daniel Sarmento que  

O uso do princípio da proporcionalidade, em sua tríplice dimensão, para 
aferição da validade da compreensão a cada um dos interesses constitucionais 
em jogo, bem como a adoção do princípio da dignidade da pessoa humana 
como diretriz substancial das ponderações, diminuem a carga de subjetividade 
inerente ao processo em questão, tornando-o mais seguro e controlável.101 

Nas três fases da aplicação da proporcionalidade em sentido amplo é possível 

identificar um grande subjetivismo, o qual, ainda que não possa ser totalmente eliminado, 

pode ter suas críticas mitigadas. Isso porque, primeiramente, deve-se considerar como os 

juízes deveriam decidir. É claro que alguns deles decidirão com um decisionismo vazio, 

mas esse risco é inerente a qualquer modelo de argumentação que se proponha. Segundo, 

uma ponderação verdadeira dá uma solução ideal, que leva em conta todas as propriedades 

relevantes que permitam estabelecer uma precedência condicionada dos princípios e que 

seja suscetível de universalização. 

Quanto ao aspecto político, tem-se que a proporcionalidade outorga um poder 

excessivo aos juízes em detrimento dos legisladores, acarretando, desse modo, um déficit 

de legitimidade democrática no processo decisório. De acordo com esse entendimento, a 

proporcionalidade daria aos juízes o poder de realizar opções políticas sobre os valores e 

bens em conflitos entre princípios, caracterizando-se como uma ameaça à separação de 

poderes. Através da ponderação, o juiz pode impor suas vontades políticas e ideológicas 

em detrimento daquelas feitas pelo legislador, que foi democraticamente eleito. Assim, 

tendo em vista o crescente ativismo judicial, muitos críticos mencionam que se está 

caminhando para o “governo dos juízes”, e as grandes decisões passam do Legislativo para 

o Judiciário102. 

Não se pode ignorar o papel da justiça constitucional na efetivação dos direitos 

fundamentais. A noção do Estado de Direito, para Suzana de Barros Toledo, já traz a ideia 

de mecanismos de controle do ato legislativo103. Ainda, para se superar essa objeção, 

                                                 
101 Cf. D. SARMENTO, Ponderação de Interesses na Constituição Federal, p. 145. 
102 Cf. M. MAZUR. “A operação da ponderação na sentença aditiva de conformação isonômica”. In: D. 
DUARTE; I.W. SARLET; P.T. BRANDÃO. Ponderação e proporcionalidade no Estado Constitucional. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 321. 
103 Cf. S.T. BARROS, O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis 
Restritivas de Direitos Fundamentais, p. 209. 
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menciona-se a evolução do Estado Liberal para o Estado Social, não sendo mais o juiz a 

boca que pronuncia a lei, passando a ser criador legítimo do direito, que é o que a 

aplicação da proporcionalidade, de certo modo, propõe. 

Portanto, como se observou acima, a proporcionalidade, apesar de sua grande 

expansão no Direito Constitucional, não está isenta de críticas, confrontando-se com 

obstáculos e resistências na doutrina. Enquanto alguns a consideram como método 

indispensável para decidir questões que envolvem direitos fundamentais, para outros, ele 

não seria mais que uma técnica de poder e os inconvenientes são tantos que a 

proporcionalidade deveria ser totalmente descartada pela doutrina e pela jurisprudência.  

O presente trabalho entende que, apesar dos inúmeros obstáculos, o estudo de tal 

método poderia ser aprimorado às particularidades do sistema jurídico brasileiro. Ainda 

que não seja dotado de absoluta racionalidade, especialmente quando se analisa a 

proporcionalidade em sentido estrito, ele visa tirar a absoluta subjetividade do julgador, 

que não pode nunca subverter as posições constitucionais a pretexto de tomar a decisão que 

entende ser a melhor para o caso concreto. A proporcionalidade seria, desse modo, não o 

único método de decisão para decidir questões relativas a direitos fundamentais, mas uma 

alternativa ao intérprete quando se depara com os casos difíceis. 
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CAPÍTULO II 

Efetividade dos direitos sociais e aplicação da 

proporcionalidade 

 

2.1 Considerações iniciais 

Como se observou no capítulo anterior, a prática constitucional tem demonstrado a 

crescente utilização da proporcionalidade no controle de constitucionalidade de leis 

restritivas de direitos, na medida em que impõe limites ao legislador em relação aos 

direitos de defesa. Nesse sentido, a proporcionalidade assegura a liberdade individual 

contra intervenções excessivas do Poder Público. Também ainda se observa o uso de tal 

método nos casos difíceis como, por exemplo, quando dois ou mais direitos 

constitucionalmente protegidos colidem entre si. 

Tal assunto, ainda que não totalmente esgotado, já encontra inúmeros debates e 

discussões na doutrina. Contudo, a análise da proporcionalidade à luz dos direitos de 

defesa permitiu que se avançasse a um tema que está descrito de maneira tímida na 

doutrina – em especial a brasileira104 – e que o presente trabalho pretende estudar: a 

aplicação da proporcionalidade aos direitos sociais, destinada a assegurar a liberdade 

fática105 – entendida como a liberdade real, que permite escolher entre as alternativas 

existentes – contra a falta ou insuficiência de atuação do Poder Público. 

Ainda que alguns autores se debrucem sobre o tema da proporcionalidade aplicada 

aos direitos sociais, ao que parece, ela ainda não se encontra no mesmo patamar que foi 

desenvolvido em relação aos direitos de defesa. As questões relativas à justiciabilidade dos 

                                                 
104 Nesse sentido, apesar de Sarlet mencionar que a discussão a respeito do assunto não é pequena, nota-se 
que na pesquisa doutrinária realizada para o presente trabalho não foram encontrados muitos trabalhos que 
relacionem de maneira clara e objetiva a proporcionalidade aplicada aos direitos sociais (Cf. I.W. SARLET. A 
Eficácia dos Diretos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015). 
105 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 503. 
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direitos sociais e às particularidades que envolvem sua estrutura não contribuíram para que 

a proporcionalidade fosse usada ativamente como método de revisão judicial na seara 

desses direitos. A doutrina de Xenophon Contiades e Alkmene Fotiadou106 ressalta também 

a indagação quanto à ausência de um estudo mais detalhado do tema ser decorrente da 

suposta incompatibilidade, mencionada por alguns estudiosos, entre proporcionalidade e 

direitos sociais, posto que aquela é entendida essencialmente como método de revisão 

judicial, enquanto esses são tidos por uma parte da doutrina como não justiciáveis. 

Fato é que a grande menção feita no estudo desses direitos muitas vezes se refere ao 

mínimo existencial e à reserva do possível, não se adentrando detidamente na utilização da 

proporcionalidade na seara do controle de constitucionalidade da omissão, nem 

esclarecendo se eles podem entrar em colisão entre si ou – até mesmo – com outros direitos 

de igual estatura constitucional. Ainda que seja possível identificar a colisão entre direitos 

sociais ou a falta de promoção deles na esfera social, é preciso aclarar como isto se daria 

no caso concreto. São essas e outras questões que remanescem latentes e que não 

encontram ainda na doutrina e nem na jurisprudência uma resposta definitiva. 

Mas se é certo que os direitos sociais se diferem em inúmeros aspectos dos direitos 

de defesa, pergunta-se: é possível conceber a aplicação da proporcionalidade a esses 

direitos? Caso positivo, qual a função essencial desse método de revisão judicial: analisar a 

omissão estatal, definir o conteúdo desses direitos ou decidir uma possível colisão entre 

eles? E mais, se a proporcionalidade passa a ser aplicada aos direitos sociais, pode ser ela 

utilizada da mesma maneira que o é quanto aos direitos de defesa? 

Pois bem, o desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais trouxe à tona a 

discussão sobre os direitos sociais. Se é incontroverso que os direitos de defesa são 

suscetíveis de judicialização, o mesmo não ocorre com os direitos sociais que, se, por um 

lado, sustenta-se serem normas de eficácia reduzida e, portanto, não passíveis de 

judicialização107, há quem defenda o contrário, concebendo os direitos sociais como reais 

direitos subjetivos108. 

                                                 
106 Cf. X. CONTIADES; A. FOTIADOU. “Social rights in the age of proportionality: Global economic crisis and 
constitutional litigation”. 3 Int'l J. of Const'l Law, 2012, p. 663. 
107 Nesse sentido, pode-se mencionar Fernando Atria, segundo o qual entender que esse direito é um direito 
subjetivo torna a noção de direitos sociais contraditória em termos. Cf. F. ATRIA. “Existem direitos sociais?” 
In: C.A. MELLO (Coord.). Os Desafios dos Direitos Sociais. Revista do Ministério Público do Rio Grande do 
Sul, 2005, p. 9. 
108 Conforme Robert Alexy, Martin Borowski, Carlos Bernal Pulido, dentre outros. 
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Ora, se não há possibilidade de judicialização, tem-se que a questão sobre direitos 

sociais diz respeito exclusivamente a uma escolha de cunho político, a cargo do Legislativo 

e do Executivo, mas se há, ao contrário, possibilidade de judicializar essa espécie de 

direitos, então é possível conceber o Judiciário como o órgão responsável por fiscalizar a 

efetivação e concretização dos direitos sociais, não só através do reexame das opções 

legislativas e da Administração, mas também pela análise da omissão ou insuficiência na 

regulamentação e implementação desses direitos, inclusive podendo recorrer a métodos de 

decisão judicial, tais como, por exemplo, a proporcionalidade. 

No entanto, a questão entre judicializar ou não os direitos sociais acentua a tensão 

entre direito e política, caracterizada como uma das principais discussões da atualidade. 

Opera-se o fenômeno da transmutação, convertendo situações de natureza política em 

jurídica.109 Não haverá tempo de discutir essa tensão detalhadamente no presente trabalho, 

mas certamente ela será mencionada em alguns momentos, já que é impossível falar sobre 

direitos sociais sem adentrar a seara política e vice-versa. 

Ainda que seja válido o argumento de que direitos sociais estão vinculados 

juridicamente, não há como negar que a efetivação deles se sujeita a questões financeiras. 

Nesse sentido, menciona-se a decisão paradigmática do Tribunal Constitucional alemão 

sobre numerus clausus de vagas nas Universidades, na qual o Tribunal diferencia o direito 

à participação nas instituições de ensino existentes do direito à criação das novas vagas 

universitárias. O primeiro (direito à participação nas instituições de ensino existentes) 

caracteriza-se como direito abstrato, enquanto o segundo é caracterizado como pretensão 

individual concreta (direito à criação de novas vagas). Nesse sentido, à luz da teoria dos 

princípios, o “direito à participação nas instituições de ensino existentes” é reconhecido 

prima facie, mas só se torna definitivo se outras razões não exigirem o contrário, como, por 

exemplo, questões financeiras110. 

Ocorre, no sentido mencionado acima, uma análise ponderativa que tem por 

objetivo determinar a prestação jurídica definitiva. O direito em abstrato precisa ser 

analisado à luz de outros direitos que poderiam eventualmente limitá-lo, para só assim se 

tornar definitivo. Talvez esse tenha sido o pontapé inicial na busca de novas técnicas, 

incluindo-se proporcionalidade como método para a resolução da problemática efetivação 

e concretização dos direitos prestacionais, estando nessa seara os direitos sociais. 
                                                 

109 Cf. G.F. MENDES, Direitos Fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de direito 
constitucional, p. 47. 
110 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 437. 
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Partindo da teoria dos direitos fundamentais em geral, Paulo Gilberto Cogo 

Leivas111 tenta apresentar elementos para a construção de uma dogmática dos direitos 

sociais no Brasil. Assim como ele, outros principalistas112, em especial Robert Alexy, 

procuraram desenvolver uma teoria de direitos sociais, apresentando esses direitos como 

princípios e procurando demonstrar a possibilidade de aplicação da proporcionalidade em 

sentido amplo aos direitos fundamentais às ações positivas. Estas correspondem aos 

direitos de prestação em sentido amplo e se subdividem em direitos de proteção, direitos a 

organização e procedimentos e direitos sociais, que serão estudados mais adiante. 

Portanto, se direitos sociais são entendidos dentro do modelo desenvolvido de 

diferenciação entre princípios e regras, enquanto direitos prima facie, eles dependem da 

ponderação com outros bens constitucionais para que seja dado lugar a um direito 

definitivo no caso concreto. Nesse sentido, vale ressaltar também que muitas vezes a 

doutrina menciona a ponderação indistintamente: por vezes ela é um processo muito maior 

do que a proporcionalidade, por outras, é entendida como uma das etapas a ser analisada na 

proporcionalidade. O presente trabalho não pretende adentrar essa discussão, uma vez que 

isso demandaria outro trabalho específico para aclarar essa diferença. 

Complementa-se ainda que, se direitos fundamentais podem ser violados também 

por omissão, então ao tribunal é dada a prerrogativa de examinar a proporcionalidade do 

direito fundamental na sua função de prestação113. O estudo dessa nova dinâmica decisória, 

baseada na proporcionalidade, pode ser entendido como uma contribuição imensurável à 

força normativa da Constituição – oferecendo ao intérprete a possibilidade de utilização de 

outros instrumentos e parâmetros para a tomada de decisão e interpretação constitucional – 

e também, por outro lado, pode se configurar como uma afronta à separação dos poderes e 

outros princípios constitucionais. Questiona-se, desse modo, se ao intérprete e aplicador da 

Constituição é dada a possibilidade de se valer da proporcionalidade nas questões relativas 

aos direitos sociais. 

                                                 
111 Cf. P.G.C. LEIVAS. Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 
112 Carlos Bernal Pulido, Laura Clérico, Martin Borowski, Matthias Klatt, Rodolfo Arango, Virgílio Afonso 
da Silva e outros. Aqui deseja-se incluir aqueles doutrinadores que fazem a diferenciação entre princípios e 
regras, incluindo ambas as categorias como espécies do gênero norma jurídica. Os principialistas, em geral, 
costumam caracterizar os direitos fundamentais como princípios, que devem ser otimizados ante as 
possibilidades fáticas e jurídicas existentes.  
113 Cf. L. CLÉRICO. “El examen de proporcionalidad: entre el exceso por acción y la insuficiencia por omisión 
o defecto”. In: M. CARBONELL (Coord.). Argumentación jurídica: El uso de la ponderación y la 
proporcionalidad. Quito: Jurídica, 2014, p. 171. 
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Nesse sentido, primeiramente é preciso analisar o que compreendem as prestações 

em sentido amplo, passando-se ao conceito de prestações em sentido estrito (os direitos 

sociais em si), para, posteriormente, avançar-se ao desenvolvimento da teoria da aplicação 

da proporcionalidade aos direitos sociais. A análise da proporcionalidade quanto aos 

direitos sociais depende em grande parte do estudo da proibição da proteção insuficiente, 

encontrada na doutrina e jurisprudência também sob a denominação de proibição de 

proteção deficiente, sendo entendida como outra face da proibição do excesso. 

Em que pese muitos autores denominarem a proporcionalidade aplicada aos direitos 

de defesa como sinônima de proibição do excesso, parte da doutrina apresenta 

entendimento divergente. Para Humberto Ávila114, a proibição do excesso impõe limites à 

promoção das finalidades constitucionalmente impostas e sua aplicação, diferentemente da 

proporcionalidade, não pressupõe uma relação causal entre meio e fim, mas depende 

unicamente do direito fundamental estar restringido excessivamente. No presente trabalho 

será adotada a proporcionalidade, quando aplicada aos direitos de defesa, como sinônima 

de proibição do excesso, até mesmo para facilitar a leitura e a compreensão do emprego do 

método em seus dois sentidos: proibição do excesso e proibição da proteção insuficiente. 

2.2 Dos direitos às prestações em sentido amplo aos direitos às prestações em sentido 

estrito: o conceito de direitos sociais 

Se os direitos de defesa podem ser considerados como direitos a ações negativas, ou 

seja, que impõem uma abstenção estatal (ou ação estatal negativa), eles acabam por 

encontrar seu contraponto nos direitos à ação estatal positiva (ou prestação em sentido 

amplo) que, diferentemente daqueles, impõem a exigência de uma ação. Tal tema, 

entretanto, é um dos mais polêmicos da dogmática dos direitos fundamentais, pois há 

grande discussão quanto ao conceito de direitos fundamentais abarcar também os direitos 

às prestações em sentido amplo.  

Nesse sentido, menciona-se a crítica à expansão dos direitos constitucionais, que 

aconteceu por três fatores: ubiquidade, otimização e direitos de prestação. Primeiramente, 

tem-se que os direitos constitucionais tiveram seus efeitos irradiados por todo sistema 

                                                 
114 Cf. H. ÁVILA, Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 167. 
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jurídico. Segundo, a concepção de que os direitos constitucionais estão vinculados à 

proporcionalidade trouxe à tona a ideia de otimização de todos esses direitos. Por último, 

os direitos de defesa tradicionais passaram a ser complementados pelos direitos de 

prestação, indicando a ideia de que o conteúdo dos direitos clássicos de liberdade foi 

expandido para outros direitos115. 

Considera-se que todo direito a uma ação estatal positiva, ou direito que exige uma 

obrigação estatal, é um direito a prestação em sentido amplo. A doutrina de Ingo Wolfgang 

Sarlet116 menciona que, na doutrina alemã, as expressões “direitos de participação” ou 

“direitos de quota-parte” são utilizadas como sinônimas do “direito a prestações”, mas ele 

adota precisamente esta última expressão por entender que indica de maneira mais 

adequada o conteúdo da prestação, posto que o termo “participação” parece mais 

apropriado aos direitos políticos. E nos direitos a prestações em sentido amplo não estão 

inclusos apenas os direitos a prestações fáticas (ou materiais), mas também a prestações 

normativas. 

As prestações fáticas são entendidas como o “direito a algo que o titular do direito 

poderia obter de outras pessoas privadas se dispusesse de meios financeiros suficientes e se 

houvesse no mercado uma oferta também suficiente” 117. Os direitos a prestações, nesse 

sentido, demandam o Estado a dispor aos indivíduos prestações jurídicas e materiais118. 

Essa observação é importante porque, no que tange aos direitos sociais, há posições que se 

referem em parte às prestações fáticas e em parte às prestações normativas. 

A prestação fática (ou material) pode ser notada quando se fundamenta o direito a 

um mínimo existencial, quando se considera a pretensão individual de criação de vagas em 

creche ou escolas públicas, e até mesmo em hospitais, a obtenção de medicamentos etc. Já 

as prestações normativas incluem os direitos a ações estatais para a criação de normas. 

Portanto, a título de exemplificação, conferir direitos ao nascituro, como aponta a doutrina 

de Robert Alexy119, impõe o dever de tutelar tal direito por meio de normas penais, 

proibindo-se o aborto e garantindo-se a vida. 

                                                 
115 Cf. R. ALEXY. “Sobre los derechos constitucionales a protección”. In: Derechos sociales y ponderación. 
Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2007, pp. 46-47. 
116 Cf. I.W. SARLET, A Eficácia dos Diretos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional, p. 193. 
117 Cf. R. Alexy, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 442. 
118 Cf. I.W. SARLET, A Eficácia dos Diretos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional, p. 192. 
119 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 202. 
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Mas os direitos a ações positivas suscitam problemas diversos dos direitos a ações 

negativas. Isso porque aqueles impõem ao Estado a persecução de determinados objetivos, 

questionando se – e em que parte – ele está vinculado a direitos constitucionais subjetivos 

dos cidadãos. Assim, dito de outro modo, há grande questionamento sobre se o indivíduo 

pode exigir como direito próprio, ou como direito individual, um direito que é 

essencialmente prestacional, especialmente no que tange ao direito social. Tudo isso se faz 

importante porque o amplo controle judicial de direitos constitucionalmente garantidos se 

relaciona diretamente à repartição de competências entre tribunal constitucional e 

legislador120. 

A diferença entre direitos de defesa e direitos de prestação é formal e material. No 

âmbito formal, a diferença reside se, no caso concreto, a consequência jurídica – aquilo 

que o Estado é obrigado a fazer –, é uma omissão (direitos de defesa) ou ação positiva 

estatal (direitos de prestação) 121. Já no âmbito material, tem-se a distinção entre liberdade 

natural, ou liberdade preestatal, de um lado, e as posições atuais de direito fundamental, do 

outro. Complementa Martin Borowski que 

[...] os direitos prestacionais em sentido material são aqueles direitos 
fundamentais cujas consequências, prescindindo da consideração do 
ordenamento jurídico infraconstitucional ou de atuações estatais anteriores, 
sempre consistem em uma prestação no sentido de uma atuação estatal 
positiva, que pode ser a expedição de uma lei por parte do Parlamento, um ato 
administrativo ou uma atuação fática.122 (Tradução nossa). 

Enquanto os direitos de defesa asseguram ao indivíduo uma esfera de liberdade 

perante o Estado, os direitos prestacionais garantem direitos a ações positivas fáticas e 

normativas123. Ao dissertar sobre o “direito a algo”, Robert Alexy define a relação triádica 

entre três elementos: (a) portador do direito; (b) destinatário do direito; e (G) objeto do 

direito. Essa relação triádica é representada por R e a fórmula geral seria: RabG. Assim, (a) 

tem, em face de (b), um direito a (G)124, que pode ser um dever de abstenção ou então um 

dever de ação. 

                                                 
120 Idem, Ibidem, pp. 442-444. 
121 Cf. M. BOROWSKI. La estructura de los derechos fundamentales. Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2003, p. 111. 
122 “[...] los derechos prestacionales en sentido material son aquellos derechos fundamentales cuyas 
consecuencias, prescindiendo de la consideración del orden jurídico infraconstitucional o de las actuaciones 
en el sentido de una actuación estatal positiva, que puede ser La expedición de una ley por parte del 
Parlamento, un acto administrativo o una actuación fáctica” (Idem, Ibidem, p. 114). 
123 Cf. P.G.C. LEIVAS, Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais, pp. 83-84. 
124 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 194. 



C a p í t u l o  I I  –  Ef e t iv id a d e  d os  d ire i t os  socia i s  e  a pl ica çã o  d a  p rop or ciona l id a d e  50 

 

 

O direito a prestações em sentido amplo, como mencionado anteriormente, 

subdivide-se nas seguintes espécies: direitos de proteção, direitos à organização e 

procedimento e direitos sociais, também denominados direitos a prestações em sentido 

estrito. Entre elas há diferenças substanciais e é preciso aclará-las para que haja um 

entendimento correto no presente trabalho. 

2.2.1 Direitos à proteção 

Os direitos de proteção podem ser mencionados como deveres fundamentais de 

proteção, devendo o Estado atuar positivamente para proteger o indivíduo contra 

intervenções de terceiros. Assim, o Estado tem o dever de efetivar os direitos 

fundamentais, e a ele incumbe zelar pela proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos 

contra ingerências indevidas dos poderes públicos e também contra agressões de 

particulares e outros Estados, devendo adotar medidas positivas para a garantia da fruição 

efetiva dos direitos fundamentais125. 

São bens passíveis de proteção, a título de exemplificação: vida, saúde, dignidade 

da pessoa humana, família, liberdade, propriedade, dentre outros. As formas de proteção 

podem ser as mais diversas: tutela penal, normas processuais, atos administrativos, ações 

concretas dos poderes públicos126. A grande questão está em determinar o objeto dos 

direitos/deveres de proteção. 

Se os direitos de proteção são mandados que obrigam a defender, salvar ou amparar 

algo, então se entende que nem todas as ações que sirvam de proteção estão ordenadas. 

Está ordenada a ação que proteja o direito do indivíduo. Essa é a estrutura alternativa ou 

disjuntiva dos direitos de proteção, que determina que uma omissão não tem um contrário 

definitivo, senão tantos contrários possíveis como alternativas existentes127. Dito de outro 

modo, a tese da alternatividade aponta que o Estado tem o poder de adotar a medida que 

                                                 
125 Cf. I.W. SARLET, A Eficácia dos Diretos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional, p. 197. 
126 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 450. 
127 Cf. R. ALEXY. “Sobre la estructura de los derechos fundamentales de protección”. In: J.-R. SIECKMANN 
(Ed.). La Teoría Principialista de los Derechos Fundamentales: Estudios sobre la teoría de los derechos 
fundamentals de Robert Alexy. Madrid: Marcial Pons, 2011, p.123. 
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entender necessária dentre todas aquelas possíveis para defender o direito de proteção do 

indivíduo. 

Existem margens diversas para a concretização desses deveres de proteção. O 

Estado tem livre arbítrio para assumir e efetivar esses deveres, devendo levar em conta as 

alternativas de ação, limitação de meios disponíveis e consideração de interesses 

colidentes128. Mas os direitos de proteção implicam no fato de que a proteção de um 

significa uma ingerência na liberdade de outro.  

A partir do exemplo do aborto, a doutrina de Robert Alexy129 busca demonstrar a 

relação entre direitos de proteção e proporcionalidade para afirmar que a proporcionalidade 

seria o método mais adequado para encontrar a solução correta no caso concreto. No 

aborto estão em colisão o direito à vida do nascituro (Pi) e o direito de personalidade da 

mãe (Pj) e existem diversas medidas de proteção relativas aos três primeiros meses de 

gravidez: M1 admite o aborto somente no caso de perigo de vida da mãe; M2 admite o 

aborto por motivos sociais; M3 exige o assessoramento à mãe, inclusive com a 

possibilidade de ajuda financeira; e M4 admite o aborto livremente durante os três 

primeiros meses de gravidez. Somente a análise da estrutura alternativa dos direitos de 

proteção e a aplicação da proporcionalidade são capazes de aferir se a relação entre grau de 

proteção do direito do feto e intensidade de interferência no direito da mãe é proporcional. 

No caso demonstrado, uma análise das medidas alternativas leva à conclusão  que M1 e M4 

são desproporcionais por interferirem demasiadamente no direito da mãe (M1) ou 

protegerem de maneira insuficiente o feto (M4), restando ao legislador a opção de escolher 

entre M2 ou M3.  

Essa discussão sobre o aborto rebate a grande objeção referente à 

discricionariedade legislativa, apontando que ela não está excluída. A discricionariedade 

pode ser para seleção de meios, para fixação de fins e para ponderação. Aqui se pretende 

discutir apenas as duas primeiras. A discricionariedade para seleção de meios está 

intimamente relacionada com os direitos à ação positiva e deriva de sua estrutura 

alternativa, sendo específica dos direitos à ação positiva. A discricionariedade para fixação 

de fins é de essencial importância para entender os direitos de proteção. Isso porque, esses 

                                                 
128 Cf. I.W. SARLET, A Eficácia dos Diretos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional, p. 200. 
129 Cf. R. ALEXY. “Sobre los derechos constitucionales a protección”. In: R. ALEXY. Derechos sociales y 
ponderación. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2007, pp. 66-77.  
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direitos vinculam o poder legislativo a outorgar a maior proteção possível. Porém, pode ser 

que direitos de defesa entrem em colisão com o direito de proteção, devendo-se atuar na 

limitação de direitos para promover objetivos e políticas. O poder legislativo não tem 

opção de outogar ou não a proteção, mas possui discricionariedade para estabelecer o grau 

de promoção dos direitos à proteção, estando isso incluso em sua discricionariedade para 

fixação de fins. Assim, dentro dos limites da proporcionalidade, o poder legislativo pode 

adotar uma política que promova os direitos de proteção ou os direitos de defesa.130 Tal 

assunto voltará a ser discutido no item 2.3. 

Conclui-se, através do estudo dos direitos de proteção, que parte da doutrina 

entende que a dialética entre proteção e interferência depende primordialmente da 

aplicação da proporcionalidade, na otimização de ambos os direitos, para chegar à solução 

mais correta.131   

 

2.2.2 Direitos à organização e procedimentos 

Os direitos à organização e procedimentos se referem a uma proteção jurídica dos 

direitos fundamentais por meio de um sistema de regras e princípios, seja pelo 

estabelecimento de determinadas normas procedimentais ou por meio de direitos a uma 

determinada interpretação daquelas normas132. Os direitos fundamentais são dependentes 

de direitos de organização e procedimento e exercem influência sobre eles, que servem de 

meio para alcançar medidas materiais no maior grau possível133. 

Contudo, é importante mencionar a problemática existente quanto a esses direitos 

de organização e procedimentos, que é centrada na possibilidade de exigir do Estado a 

criação de leis e atos administrativos que criem órgãos e estabeleçam procedimentos. A 

doutrina alemã de Robert Alexy134 provoca mencionando que “a questão mais importante 

refere-se a saber em que medida às obrigações que o legislador tem de zelar por 

                                                 
130 Cf. R. ALEXY. “Sobre los derechos constitucionales a protección”, pp. 78-84.  
131 Idem, “Sobre la estructura de los derechos fundamentales de protección”, p. 122. 
132 Cf. P.G.C. LEIVAS, Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais, p. 85. 
133 Cf. M. BOROWSKI, La estructura de los derechos fundamentales, p. 112. 
134 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 475. 
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determinados procedimentos e organizações em decorrência dos direitos fundamentais 

correspondem direitos subjetivos dos titulares desses direitos”. Enquanto, nessa doutrina, 

tal questão é tratada muitas vezes como uma questão de dever do legislador, na 

jurisprudência daquele mesmo país há referências sobre a subjetivização de tal direito. 

Mesmo na doutrina pátria, não há qualquer consenso sobre a matéria, em que pese o 

reconhecimento da importância das normas organizacionais e procedimentais. 

2.2.3 Direitos a prestações em sentido estrito: o conceito de direitos sociais 

A doutrina de Ernst-Wolfgang Böckenförde135 aponta que a ideia de direitos sociais 

como direitos constitucionais é antiga. A Declaração francesa de 1793 já continha entre 

seus dispositivos os direitos sociais ao trabalho e a garantia aos meios de subsistência 

àqueles que não o tinham, sendo ambos considerados direitos de responsabilidade da 

sociedade como um todo. Ao longo dos anos houve uma clara tentativa de trazer respostas 

à miséria social consequente do processo de industrialização e do modelo liberal da 

sociedade burguesa. Complementa que os direitos sociais apareceram reunidos pela 

primeira vez em forma de catálogo na Declaração dos Conselhos Soviéticos da Rússia, 

datada de 1918.136 Mas as Constituições comunistas não foram as únicas que expressaram 

preocupação com tais direitos. A Constituição de Weimar de 1919 também passou a conter 

alguns direitos sociais dentre as suas disposições, como o direito ao trabalho, à moradia 

adequada etc., que, por sua vez, eram tratadas apenas como metas para o governo. No 

Brasil, menciona-se a inclusão de direitos sociais a partir da Constituição de 1934, quando 

foi estabelecido o título “Da ordem econômica e social”. 

Vale lembrar que a Constituição mexicana de 1917 também é apontada por alguns 

como consagradora da nova concepção dos direitos fundamentais, sendo tal posição 

criticada por Manoel Gonçalves Ferreira Filho, por entender que essa Constituição não 

                                                 
135 Cf. E-W. BÖCKENFÖRDE. Escritos sobre derechos fundamentales. Baden-Baden: Nomos, 1993, p. 72 e ss. 
136 A Revolução Russa afasta a ideia de direitos fundamentais como direitos contra o Estado, substituindo tal 
concepção “por um programa de funcionalização integral do exercício dos direitos fundamentais às 
orientações e aos interesses de consolidação do regime político e do poder estatal vigentes”. (Cf. J. R. 
NOVAIS, Direitos Sociais. Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto Direitos Fundamentais. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2010, pp. 17-18). 
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espelhou a nova versão dos direitos fundamentais137. A grande novidade dela foi consagrar 

o nacionalismo, a reforma agrária, a hostilidade contra o poder econômico, elencando um 

rol de direitos do trabalhador. Sobre a Declaração russa, menciona que ela não enunciava 

direitos, mas princípios, possuindo caráter meramente propagandístico. 

Analisar os direitos sociais implica ter em conta suas diversas complexidades, que 

vão da estrutura ao conteúdo. Eles se diferenciam de outros direitos fundamentais por 

serem considerados direitos a prestações fáticas (ou materiais) do Estado: “direitos do 

indivíduo, em face do Estado, a algo que o indivíduo, se dispusesse de meios financeiros 

suficientes e se houvesse uma oferta suficiente no mercado, poderia também obter de 

particulares” 138. Para Ricardo Lobo Torres139, os direitos sociais previstos na Constituição 

se relacionam com a questão da justiça social, identificando-se com a justiça nas relações 

de trabalho ou com a redistribuição de riqueza na sociedade. Desse modo, já se percebe 

que não podem ser encarados da mesma forma que o foram os direitos de defesa, devendo 

sua garantia ser desenvolvida de outra maneira. 

Para alguns autores, os direitos sociais são considerados direitos subjetivos com 

alto grau de importância, e o mínimo existencial, o mínimo grau de educação e a cobertura 

médica seriam os objetos típicos desses direitos140. Nesse sentido, 

[...] os direitos fundamentais sociais a prestações, diversamente dos direitos de 
defesa, objetivam assegurar, mediante a compensação das desigualdades 
sociais, o exercício de uma liberdade e igualdade real e efetiva, que 
pressupõem um comportamento ativo do Estado, já que a igualdade material 
não se oferece simplesmente por si mesma, devendo ser devidamente 
implementada.141 

No mesmo sentido destacado acima, argumenta-se que os direitos sociais têm por 

objetivo proteger a liberdade fática através do fornecimento de prestações materiais, já que 

a liberdade jurídica142, entendida como a permissão jurídica de fazer ou não algo, resta sem 

importância caso o indivíduo não tenha meios de exercê-la. Considerando as condições da 

sociedade moderna, depreende-se que a liberdade e a igualdade real dependem 

                                                 
137 Cf. M.G. FERREIRA FILHO, Direitos Humanos Fundamentais, pp. 64-65. 
138 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 499. Esse conceito remete à noção de direito a 
prestações fáticas. 
139 Cf. R.L. Torres. “A Cidadania Multidimensional na Era dos Direitos”. In: R.L. TORRES. (Org.) Teoria dos 
Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp. 273-274. 
140 Cf. M. BOROWSKI, La estructura de los derechos fundamentales, p. 145. 
141 Cf. I.W. SARLET, A Eficácia dos Diretos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional, p. 206. 
142 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 503. 
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especialmente de atividades estatais que assegurem a todos a igualdade material, e esta só é 

atingida através da eliminação das desigualdades. Portanto, considerado esse contexto, 

afirma-se que a liberdade e a igualdade são efetivadas através dos próprios direitos sociais 

e a fundamentação desses direitos residiria no princípio da igualdade formal e material. 

Mas conferir a todos direitos sociais acaba por reduzir de certo modo a pretensão de obter 

uma igualdade efetiva entre as pessoas, como aponta Roger Stiefelmann Leal143. 

Assim, deve-se levar em conta a forma de organização da liberdade individual e 

social – frente ao Estado de Direito burguês – como ponto de referência para os direitos 

sociais144. A liberdade, considerada como direito natural e anterior à organização social, 

não era mais capaz de minimizar a desigualdade social gerada ao longo dos anos, causando 

um fenômeno antagônico. Garantir apenas a liberdade teria como resultado a desigualdade 

social que, por sua vez, resultaria numa não liberdade social. A liberdade real, para não 

resultar em fórmula vazia, depende da garantia aos indivíduos dos pressupostos sociais 

para exercê-la, devendo ser assegurada uma participação mínima nos bens materiais. 

Afirma Cass R. Sunstein145 que a participação da democracia depende da garantia de 

proteções mínimas às pessoas como, por exemplo, garantias contra fome, ausência de 

moradia etc. 

Sustenta ainda doutrina de Robert Alexy146 que a liberdade fática, além de todos os 

motivos explicitados acima, também é relevante por permitir o livre desenvolvimento da 

dignidade e da personalidade do indivíduo na sociedade. Não adianta ter direito ao livre 

exercício da profissão se ao trabalhador não estão garantidas as condições mínimas para o 

trabalho, como o direito a férias, o descanso semanal e até mesmo o próprio direito à 

saúde. E não adianta ter direito à saúde se ao indivíduo não estão dispostos os hospitais e 

medicamentos para que este direito seja efetivado. Muitos seriam os exemplos a serem 

dados, mas o importante é ter em conta que a liberdade garantida pelos direitos 

                                                 
143 Cf. R.S. LEAL. Direitos sociais e a vulgarização da noção de direitos fundamentais. Porto Alegre, 
Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRS, s.d. 
144 Cf. E-W. BÖCKENFÖRDE, Escritos sobre derechos fundamentales, p. 73 e ss. 
145 Cf. C.R. SUNSTEIN. “Social and Economic Rights? Lessons from South Africa”, Forum Constitutionnel. v. 
11, n 1-4, 1999. 
146 Robert Alexy menciona que os direitos fundamentais têm um valor ainda maior para aqueles que estão em 
situação de necessidade, mas a eliminação dessa situação parece ser mais importante que as liberdades 
jurídicas. Acrescenta então que, “[s]e a esse cenário se adiciona o fato de que a razão de ser dos direitos 
fundamentais é exatamente a de que aquilo que é especialmente importante para o indivíduo, e que pode ser 
juridicamente protegido, deve ser juridicamente garantido, então o primeiro argumento para a proteção no 
âmbito dos direitos fundamentais está completo” (Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, pp. 504-
506). 
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fundamentais também inclui a liberdade fática, a qual demonstra sua importância para o 

indivíduo tanto em seu aspecto formal quanto substancial. 

Existem, entretanto, algumas objeções quanto aos direitos sociais147, que podem ser 

agrupadas em dois grupos: formal e substancial. No grupo das objeções formais, alega-se 

que conferir aos direitos sociais o atributo de normas vinculantes acaba por deslocar a 

política da competência parlamentar para a competência do tribunal constitucional. Ainda, 

a indeterminabilidade dos direitos sociais aponta para muitas dificuldades, inclusive para o 

déficit de justiciabilidade. Se o direito não possui critérios para determinar o conteúdo dos 

direitos sociais abstratamente, então a tarefa é da política, o tribunal só pode decidir após o 

legislador tê-lo feito. Por fim, em virtude dos efeitos financeiros relacionados à realização 

dos direitos sociais, afirma-se que compreender esses direitos como vinculantes 

demandaria o controle pelo tribunal da política orçamentária, o que é incompatível com os 

preceitos constitucionais. Para evitar esse resultado, dever-se-ia ter em conta que os 

direitos sociais são garantidos por normas não vinculantes. No grupo das objeções 

substanciais, alega-se que os direitos sociais são incompatíveis com normas constitucionais 

materiais. 

A Constituição alemã, salvo raras exceções, não contém direitos sociais de maneira 

expressa, havendo polêmica sobre o dever ou não de atribuir aos direitos fundamentais 

normas que garantam direitos sociais. Por isso é importante ter a referida cautela quando se 

analisa a doutrina alemã sobre direitos sociais e seu transplante para distintos 

ordenamentos. O entendimento de que as normas que garantem esses direitos são 

fundamentais depende da análise da doutrina e jurisprudência brasileira em consonância 

com o ordenamento jurídico pátrio. 

Nesse sentido, tem-se que a Constituição brasileira, em seu art. 6º, elencou alguns 

direitos sociais: educação, saúde, alimentação, moradia, lazer, segurança, previdência 

social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Mas tal 

dispositivo traz apenas um rol exemplificativo, não impedindo que se reconheçam outros 

direitos sociais ao longo do texto constitucional. O art. 7º também traz um rol dos direitos 

do trabalhador e o texto constitucional dispõe ainda de um capítulo sobre a Ordem Social 

(Título VIII), possibilitando a interpretação destas e daquelas normas para extração do 

conteúdo dos direitos relativos a cada direito social. 

                                                 
147 Esses argumentos contrários são apontados por R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 507-511. 
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Alguns dos fatores que dificultam o reconhecimento dos direitos sociais como 

fundamentais apontados pela doutrina portuguesa são148: i) impossibilidade de 

universalização dos direitos sociais; ii) impossibilidade de determinar o conteúdo 

definitivo a partir das normas constitucionais e, portanto, impossibilidade de extração de 

direitos subjetivos; iii) impossibilidade de determinar eventuais violações aos direitos 

sociais com recurso a métodos jurídicos.  

A doutrina pátria149 aponta para as dificuldades e divergências em entender direitos 

sociais como fundamentais, posto que dependem da concessão do legislador, 

especialmente pela via do orçamento público. Assim, não é possível gerarem por si só o 

direito a prestações positivas do Estado. Nem mesmo a localização dos direitos sociais na 

Constituição, indicada por muitos como um critério topográfico a demonstrar a 

fundamentalidade desses direitos, autoriza a apropriação dos direitos sociais pelos direitos 

fundamentais. Contudo, assevera que mesmo que direitos fundamentais e direitos sociais 

sejam diferentes, eles têm características complementares que apontam para a ponderação 

de valores.  

Nota-se que a doutrina de Robert Alexy150 parte da diferenciação das normas de 

direitos fundamentais sob três aspectos distintos, mencionando que podem ser normas que 

garantam direitos subjetivos ou apenas objetivos; normas vinculantes e não vinculantes e 

normas que estabelecem direitos e deveres definitivos ou prima facie. Para essa doutrina, a 

proteção mais intensa aos direitos fundamentais está nas “normas vinculantes que 

outorgam direitos subjetivos definitivos a prestações”, enquanto a proteção mais fraca está 

nas “normas não-vinculantes que estabelecem um dever objetivo prima facie à realização 

de prestações”.  

Na mesma linha da doutrina e jurisprudências estrangeiras151, alguns doutrinadores 

brasileiros passaram a defender que os direitos sociais, assim como descritos no texto 

constitucional pátrio, são normas jurídicas que garantem direitos subjetivos, estabelecem 

direitos e deveres prima facie152 e que, por último, são dotadas de caráter vinculante. 

                                                 
148 Cf. J. R. NOVAIS. Direitos Sociais. Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto Direitos Fundamentais, 
pp. 87-88.  
149 Cf. R.L. TORRES, “A Cidadania Multidimensional na Era dos Direitos”, pp. 282-284. 
150 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 501. 
151 Como, por exemplo, Alemanha, Espanha e Portugal. 
152 O modelo principialista dos direitos sociais pressupõe uma carga argumentativa em favor da igualdade 
jurídica, que poderá ser desviada se houver razões suficientes em favor da criação de uma igualdade fática 
(Cf. R. ARANGO. El concepto de derechos sociales fundamentales. Bogotá: Legis, 2005, p. 201). 
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Portanto, pode-se dizer, seguindo a linha de pensamento exposta acima, que grande parte 

da doutrina brasileira adota o posicionamento da prevalência da proteção intensa aos 

direitos sociais. Mas todas essas considerações a respeito da concepção dos direitos sociais, 

tanto na doutrina e jurisprudência estrangeira como na brasileira, causam inúmeras 

implicações, debatidas ao longo do trabalho.  

Na qualidade de posições jurídicas, deve-se ter em mente que os direitos a 

prestações – e aqui falando especificamente quanto aos direitos sociais – são considerados 

subjetivos quando o seu titular puder torná-los eficazes jurisdicionalmente153. Nesse 

aspecto, os autores que se debruçam sobre o tema divergem quanto à posição de direitos 

subjetivos, entendendo que os direitos às prestações não são direitos subjetivos em nenhum 

caso; outros entendem que só em casos evidentes eles seriam direitos subjetivos, nos outros 

casos são apenas normas objetivas; e, por último, há os que asseveram serem direitos 

subjetivos em todo âmbito de validez154. 

Na Constituição brasileira o direito à educação foi regulamentado como um dever 

do Estado e da família, correspondendo a um direito subjetivo do indivíduo. O mesmo não 

ocorreu com outros direitos sociais que, ainda que prevejam ser dever do Estado, não 

contêm nenhum dispositivo expresso em referência à sua concepção como direitos 

subjetivos. Nesse sentido, menciona-se, por exemplo, o direito à saúde, que apesar de 

sofrer uma regulamentação forte, não consta entre os dispositivos 196 a 200 da 

Constituição que ele seja um direito subjetivo público. Por isso, insiste-se na divergência 

sobre se direitos sociais são ou não posições jurídicas capazes de se tornarem eficazes 

jurisdicionalmente.  

A doutrina de Martin Borowski155 faz uma dura crítica quanto ao entendimento 

intermediário de que os direitos às prestações são direitos subjetivos apenas em casos 

evidentes. Ou adota-se a posição de que não são direitos subjetivos em nenhum caso, ou o 

são em todos os casos. A posição intermediária entende que para verificação da 

“evidência” há uma exigência de ponderação, a qual demonstraria a existência do direito 

subjetivo se o direito fundamental contém um peso maior que todos os direitos e bens 

                                                 
153 Essa é a posição predominante para os principialistas. Para R. ARANGO (in: El concepto de derechos 
sociales fundamentales, p. 136), a posição jurídica é condição necessária para o direito subjetivo, pois este 
não existe sem aquela. 
154 Cf. M. BOROWSKI, La estructura de los derechos fundamentales, p. 145. 

Compartilham desse entendimento, além de Martin Borowski, também Carlos Bernal Pulido, Robert Alexy, 
Rodolfo Arango e outros. 
155 Idem, Ibidem, pp. 150-151. 
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contrários. Em sentido oposto, se os direitos e bens contrários contêm um peso maior, 

então o direito fundamental se restringe àquilo que está protegido por normas objetivas. No 

entanto, levar a cabo essa ponderação material significa confundir coisas distintas, pois 

direitos subjetivos e posições objetivas são uma coisa, e direitos prima facie e direitos 

definitivos são outra coisa. A ponderação ocorre entre direitos prima facie para determinar 

os direitos definitivos, e não entre direitos subjetivos e posições objetivas com o intuito de 

definir o que pode ser exigido ou não.  

Porém, o estudo sobre os direitos sociais aponta que apesar das Cortes 

Constitucionais aceitarem a normatividade e justiciabilidade deles, elas são relutantes em 

reconhecer a existência de um conteúdo essencial. Mas quando o reconhecem, geralmente 

o debate é reduzido à proteção ao mínimo existencial. Nesse ponto, surge a discussão sobre 

a proporcionalidade como método apto a expandir a proteção dos direitos sociais para além 

do mínimo existencial e, no âmbito dos debates relacionados ao Direito Constitucional, a 

proporcionalidade passa a atrair grande atenção. Portanto, é a partir do desenvolvimento da 

teoria de aplicação da proporcionalidade a esses direitos que se inicia a investigação que o 

presente trabalho vem discutir. 

2.3 Desenvolvimento de uma teoria de aplicação da proporcionalidade aos direitos 

sociais 

A concepção de direitos sociais como garantias institucionais ou mandamentos 

constitucionais, entendidos como aqueles que criam a obrigação ao legislador de preencher 

o conteúdo da norma constitucional, sem conferir necessariamente uma demanda 

justiciável pelo cidadão, não criou oportunidade e nem visibilidade para a aplicação de um 

método de revisão judicial como a proporcionalidade a esses direitos156. Ela não tinha 

sequer motivos para se inserir num debate mais intenso nessa seara. 

Mas esse quadro acima foi alterado na medida em que a concepção de direitos 

sociais também mudou, contando com a contribuição da teoria dos direitos fundamentais, 

recepcionada em diversas práticas constitucionais, até mesmo naquelas em que, ainda que 

                                                 
156 Cf. X. CONTIADES; A. FOTIADOU, “Social Rights in the age of proportionality: Global economic crisis and 
constitutional litigation”, pp. 663-664. 
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os direitos sociais sejam reconhecidos constitucionalmente, eles não são garantidos de 

forma contínua. Tal dogmática passou, nesse sentido, a ser utilizada como parâmetro na 

determinação do conteúdo e exigibilidade dos direitos sociais157. 

Portanto, o estudo da teoria dos direitos fundamentais em geral, baseado no modelo 

de diferenciação entre princípios e regras, foi o que permitiu o desenvolvimento de uma 

dogmática dos direitos sociais, incluindo aí a proporcionalidade como aspecto 

indissociável desses direitos. Isso porque, no âmbito da teoria principialista158, como já 

assinalado, os direitos sociais são protegidos por princípios e a aplicação da 

proporcionalidade é capaz de definir os direitos definitivos que o indivíduo tem em cada 

caso específico. Ela aparece dessa forma como uma ferramenta que determina o conteúdo 

do direito social, o qual depende do sopesamento entre interesses distintos e da 

disponibilidade de recursos. A proporcionalidade, de acordo com Xenophon Contiades e 

Alkmene Fotiadou159, passa a ser entendida como método que assegura a substância dos 

direitos, conduzindo um eventual conflito de acordo com a Constituição. 

Na medida em que o juiz revisa a constitucionalidade de leis que consagram 

direitos sociais, ele inevitavelmente faz sugestões ao legislador sobre quais medidas 

poderiam ser utilizadas para uma maior implementação desses direitos. Nesse sentido, a 

proporcionalidade surge como um método que dita os passos do sopesamento, buscando 

equilibrar as exigências de política socioeconômica e fiscal com o conteúdo fluido dos 

direitos sociais160. 

A doutrina a respeito da proporcionalidade em face dos direitos sociais é de pouca 

discussão. Amplamente aceita, a despeito das críticas, na revisão judicial das restrições aos 

direitos de defesa, não encontrou mesma aceitação em relação aos direitos sociais. Os 

juízes se mostravam receosos em aplicar a proporcionalidade em suas decisões, 

demonstrando dúvidas até mesmo acerca da justiciabilidade daqueles direitos. Tal situação 

foi modificada com a recente crise econômica que assolou os Estados Unidos e a Europa, 

que passou a desafiar as Cortes à realização da revisão judicial das medidas violadoras de 

                                                 
157 Cf. L. CLÉRICO. “Sobre la prohibición por acción insuficiente por omisión o defecto y el mandato de 
proporcionalidad”. In: La Teoría Principialista de Los Derechos Fundamentales. Estudios sobre la teoría de 
los derechos fundamentals de Robert Alexy. Madrid: Marcial Pons, 2011, pp. 169-170. 
158 Conforme Martin Borowski, Robert Alexy, Ronald Dworkin, Laura Clérico, Rodolfo Arango e Paulo 
Gilberto Cogo Leivas. 
159 Cf. X. CONTIADES; A. FOTIADOU, “Social Rights in the age of proportionality: Global economic crisis and 
constitutional litigation”, p. 672. 
160 Idem, Ibidem, p. 666. 
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direitos sociais, incitando o uso da proporcionalidade na análise das limitações a esses 

direitos161. Nesse contexto social, ela passou a ser vista como uma alternativa atraente para 

decidir sobre direitos sociais. 

Os defensores da proporcionalidade aplicada aos direitos sociais alegam ser ela 

importante instrumento a impor limites ao legislador e ao juiz – aquele quando elabora a 

lei e este último quando analisa a sua constitucionalidade –, criando oportunidade de 

diálogo entre esses dois atores. A partir da revisão judicial, o juiz relembra o legislador dos 

compromissos assumidos com a sociedade, e permite que essa discussão seja levada a 

debate público. O legislador, nessa toada, está obrigado a justificar a tomada de decisões 

que afetam os direitos sociais, devendo o juiz analisar, utilizando-se da proporcionalidade, 

se esta foi considerada quando da implementação dos direitos sociais. Portanto, na 

delimitação do conteúdo do direito social, a proporcionalidade operaria como um 

instrumento mediador, que eleva o debate a um nível constitucional, estabelecendo regras 

para perseguir objetivos e sopesar interesses colidentes162. 

Percebe-se que o estudo da proporcionalidade relacionada aos direitos sociais tem 

origem entre aqueles que sustentam serem esses direitos concebidos como direitos prima 

facie e também verdadeiros direitos subjetivos163. Apesar desse entendimento, muitos 

estudiosos do tema não oferecem a solução para os problemas relativos à aplicação dessa 

espécie de direitos, como, por exemplo, a dependência de recursos financeiros, a 

competência decisória do Legislativo e do Executivo sobre orçamento público, bem como 

a diversidade de meios para o cumprimento desses direitos164. 

O estudo da garantia dos direitos sociais parte inicialmente da análise dos direitos 

de defesa, que exigem uma abstenção estatal contra interferências indevidas e edição de 

medidas excessivamente restritivas dos direitos fundamentais. Nesse sentido, a 

proporcionalidade, como mencionado no Capítulo I, atua como método de controle de 

constitucionalidade das medidas restritivas de direitos fundamentais. Ela passa a ser um 

limite às limitações dos direitos fundamentais, quando analisados os direitos de defesa. 

                                                 
161 Cf. X. CONTIADES; A. FOTIADOU, “Social Rights in the age of proportionality: Global economic crisis and 
constitutional litigation”, p. 661. 
162 Idem, Ibidem, p. 669. 
163 Aqui pode-se citar Martin Borowsky, Mathias Klatt, Robert Alexy, Rodolfo Arango, dentre outros. De 
acordo com a tese de R. ARANGO (in: El concepto de derechos sociales fundamentales, p. 175), é possível a 
determinação do conteúdo dos direitos sociais, em cada caso concreto, mediante uma interpretação racional 
dentro do marco de uma Constituição democrática. 
164 Cf. P.G.C. LEIVAS, Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais, p. 28. 
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Nota-se que a garantia dos direitos de defesa passou a ser insuficiente para o pleno 

exercício da liberdade. Não se tratava mais de ter liberdade em relação ao Estado, mas sim 

através do Estado. Não bastava mais a não intervenção na esfera individual para garantia 

da liberdade, passou a ser necessária uma atuação estatal voltada à implementação das 

condições materiais necessárias ao exercício dos direitos protegidos pela Constituição. 

Existe, portanto, um ponto no qual a “proibição de intervenção” se transforma 

numa “intervenção de proteção” 165. A moderna dogmática dos direitos fundamentais 

começou a prever a possibilidade de obrigar o Estado a criar as condições para o exercício 

dos direitos, possibilitando ao titular do direito exigir prestações por parte do Estado, pois 

este pode frustrar o dever de proteção na medida em que atua de maneira insuficiente ou 

deixa de atuar, remetendo-se às chamadas omissões inconstitucionais166. Passou-se a 

entender que a exigência de ação estatal em relação aos direitos sociais deveria ser ainda 

maior, já que, ante a ausência dela, tais direitos poderiam restar violados, por não estarem 

amparados pelo pleno exercício da liberdade e pelo desfrute da igualdade. 

Seguindo essa linha de raciocínio, a doutrina de Carlos Bernal Pulido167 alega que 

os direitos de prestação em sentido amplo carregam consigo uma pretensão prima facie de 

que sejam desenvolvidos diversos deveres de atuação pelos poderes públicos, garantindo 

ao indivíduo o desfrute das liberdades e dos meios indispensáveis ao exercício das 

mesmas, a satisfação das necessidades básicas, compreendendo-se aqui os direitos sociais, 

e a dispor de procedimentos e institutos adequados indispensáveis à tutela estatal dos 

direitos fundamentais. Porém, assevera esse doutrinador que as intervenções dos Poderes 

Públicos nessas posições somente são constitucionais se observam a exigência da 

proporcionalidade.  

Aliado ao que foi dito acima, tem-se ainda que, ao atribuir o status de direitos 

fundamentais aos direitos sociais, ou seja, dizer que eles possuem eficácia superior à de 

meras normas programáticas, o Estado deve ter em conta não só uma abstenção, mas 

também uma ação, convergindo no dever de proteção exigido pelos direitos sociais. No 

sentido de abstenção, o Estado deve garantir aos indivíduos a não revogação de 

instrumentos normativos que garantem direitos sociais, ou “proibição do retrocesso social”, 

                                                 
165 Cf. C. QUEIROZ. Direitos Fundamentais Sociais: funções, âmbito, conteúdo, questões interpretativas e 
problemas de justiciabilidade. Coimbra/Portugal: Coimbra Editora, 2006, p. 175. 
166 Cf. G.F. MENDES; P.G.G. BRANCO. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 685. 
167 Cf. C. BERNAL PULIDO. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Madrid: Centro 
de Estudios Politicos y Constitutionales, 2007, p. 807. 
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e também deve tomar atitudes contra qualquer lei que atente contra esses direitos. Já no 

sentido de ação, o Estado deve criar pressupostos fáticos e jurídicos para o exercício dos 

direitos. 

Assim como os direitos de defesa, a doutrina de Robert Alexy prevê que os direitos 

sociais são – do ponto de vista do direito constitucional – tão importantes que a decisão 

sobre sua garantia não pode ser simplesmente deixada para a maioria parlamentar168. Essa 

previsão corresponde à ideia-guia desenvolvida por ele para atribuir aos direitos às 

prestações o sentido de direitos fundamentais. Apesar da afirmação feita no início desse 

parágrafo se assemelhar com a noção de diretos como trunfos contra a maioria, reitera-se 

que direitos sociais não são direitos contra o Estado, mas sim direitos realizados através do 

Estado, que deve criar condições para o efetivo exercício deles. Nesse sentido, menciona-

se que a ideia-guia proposta por ele se torna um importante instrumento a guiar a 

ponderação, nos termos da teoria principialista.  

Ao analisar os argumentos favoráveis e contrários aos direitos sociais, parte da 

doutrina conclui que ambos os lados possuem argumentos de peso que devem ser levados 

em consideração para que seja encontrada uma solução entre esses dois lados169. Nesse 

sentido, haveria uma prevalência prima facie do direito social quando se leva em conta o 

mínimo existencial, posto que: 

Alexy adere à noção de um padrão mínimo de segurança material a ser 
garantido por meio de direitos fundamentais, que têm por objeto evitar o 
esvaziamento da liberdade pessoal, assegurando, de tal sorte, uma liberdade 
real. Na esfera de um padrão mínimo em prestações sociais – assim afirma 
Robert Alexy – também será mínima a restrição na esfera dos princípios 
conflitantes com a realização dos direitos sociais, podendo-se afirmar, ainda, 
que o reconhecimento de um direito subjetivo a prestações sociais básicas, 
indispensáveis para uma vida com dignidade, sempre deverá prevalecer, no 
caso concreto, quando do conflito com o princípio da reserva do possível e do 
princípio democrático, igualmente fundamentais, mas não absolutos.170 

De todo o exposto, se os direitos sociais podem ser restringíveis171, de acordo com 

a teoria principialista, então os direitos sociais definitivos do indivíduo dependem 

essencialmente do sopesamento de princípios. As restrições são admitidas somente quando 

                                                 
168 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 450 e ss. 
169 Idem, Ibidem, p. 503. 
170 Cf. G. BIGOLIN. “A reserva do possível como limite à eficácia e efetividade dos direitos sociais”. Revista 
de Doutrina da 4. Região, Porto Alegre, n. 01, jun./2004, s.p. 
171 Isso porque se eles estão dados apenas prima facie é admissível a aplicação da teoria externa das 
restrições. Outros princípios poderão eventualmente restringir o direito social. Sobre teoria externa, vide 
Capítulo III. 
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proporcionadas e justificadas. A razão delas pode ser orçamentária ou então decorrer das 

exigências de outros direitos fundamentais, sociais, democráticos, ou, ainda, de outros bens 

constitucionais. Nessa perspectiva, a proporcionalidade surge como critério de vinculação 

daquilo que os enunciados dos direitos sociais exigem. Ela passa a determinar, no caso 

concreto, se as posições valem apenas prima facie ou de maneira definitiva172. O Estado 

está vinculado à persecução de um objetivo determinado que deve ser atingido pela 

proporcionalidade, a qual guia a ponderação e o sopesamento de bens que gozam de 

proteção constitucional, satisfazendo dessa forma o próprio direito173. 

Nesse sopesamento de princípios está, de um lado, a liberdade fática, e de outro, os 

princípios formais da competência decisória do legislador democraticamente legitimado e 

o princípio da separação dos poderes, levando-se em conta também os princípios materiais, 

que incluem a liberdade jurídica de terceiros, outros direitos fundamentais sociais e 

interesses coletivos174.  

A posição garantida definitivamente, no âmbito dos direitos sociais, depende se a 

liberdade fática exige a posição de forma urgente e os demais princípios afetados 

(separação dos poderes, competência do legislador e princípios materiais colidentes) só o 

são em pequena medida. Essas são, de maneira geral, as condições que devem ser 

necessariamente atendidas nos casos dos direitos fundamentais sociais mínimos175. Através 

desse entendimento, os autores principialistas concluem que nem tudo que é garantido 

prima facie será um direito definitivo e aquilo que é devido prima facie com certeza é mais 

amplo do que é garantido definitivamente. Somente a proporcionalidade definirá quais 

direitos definitivos o indivíduo tem ou não. O direito definitivo à prestação é devido 

quando a liberdade fática possui um peso maior que princípios materiais e formais 

colidentes. 

Vale dizer que a doutrina não aceita de forma unânime a possibilidade de 

ponderação entre princípios materiais, que fazem referência aos direitos fundamentais, e 

princípios formais, destinados a proteger a competência decisória do legislador176. Mas 

                                                 
172 Cf. C. BERNAL PULIDO. “Fundamento, Conceito e Estrutura dos Direitos sociais: Uma Crítica a ‘Existem 
direitos sociais?’de Fernando Atria”. In: C.P. SOUZA NETO; D. SARMENTO. Direitos Sociais: Fundamentos, 
Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 168. 
173 Cf. C. QUEIROZ, Direitos Fundamentais Sociais: funções, âmbito, conteúdo, questões interpretativas e 
problemas de justiciabilidade, p. 174. 
174 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 512. 
175 Idem, Ibidem, p. 512. 
176 Cf. C. QUEIROZ, Direitos Fundamentais Sociais: funções, âmbito, conteúdo, questões interpretativas e 
problemas de justiciabilidade, pp. 184-185. 
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para Cristina Queiroz, na medida em que dois ou mais princípios colidem, a solução do 

conflito está no recurso à ponderação, que utiliza como instrumento o conjunto de relações 

de precedência, que não são absolutas, mas apenas “condicionadas”. Elas valem somente 

sob as condições do caso particular e, por isso, aquela doutrinadora não vê como possível 

que a competência decisória do legislador possa prevalecer em todos os casos sobre o 

princípio material de proteção dos direitos fundamentais. A resposta a esse dilema está na 

ponderação que respeita a margem de ação legislativa e a vinculação aos direitos 

fundamentais177. 

Esse modelo apresentado pela doutrina de Robert Alexy178, apontando para a 

existência de direitos sociais mínimos, apresenta diversas objeções que serão enumeradas 

brevemente a seguir. Enquanto a primeira objeção prevê que os direitos sociais mínimos 

têm grandes efeitos financeiros, a segunda leva em conta o fato de que a existência de 

direitos sociais definitivos impossibilitaria a flexibilidade necessária em tempos de crise e 

poderia transformar uma crise econômica em crise constitucional. Por fim, a terceira 

objeção analisa os problemas de justiciabilidade no âmbito dos direitos sociais.  

Mas a própria doutrina mencionada acima desafia essas críticas, visto que o 

princípio da competência orçamentária do legislador não é absoluto e nem ilimitado, e, 

portanto, os direitos individuais podem eventualmente ter um peso maior do que as razões 

político-financeiras. Os direitos fundamentais podem restringir essa competência do 

legislador. Quanto à segunda objeção, o autor rebate asseverando que nem tudo que em 

determinado momento é considerado como direitos sociais é exigível pelos direitos 

fundamentais sociais mínimos. Ainda, os sopesamentos realizados podem conduzir, em 

situações diferentes, a direitos definitivos distintos. Assevera que exatamente nos tempos 

de crise que os direitos sociais se tornam importantes179. Por fim, quanto aos problemas de 

justiciabilidade, ele menciona que não se distinguem daqueles que existem no caso dos 

direitos fundamentais clássicos. Os problemas do sopesamento no âmbito dos direitos de 

liberdade também são complexos. 

Tendo em vista que os direitos sociais são, para seus destinatários, obrigações de 

proteger ou realizar algo, nem toda ação de proteção ou fomento será obrigatória. Isso 

                                                 
177 Idem, Ibidem, p. 185. 
178 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 512-519. 
179 Com essa afirmação também concorda David Bilchitz, quando menciona que em situações de crise as 
obrigações positivas se tornam significativas. Cf. D. BILCHITZ. “Socio-economic Rights, Economic Crisis, 
and Legal Doctrine”, I CON, v. 12, n. 3, 2014. 
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porque, como os direitos sociais determinam um mandado de “ação”180, existe 

discricionariedade da escolha do meio para realização da ação181. Utiliza-se, dessa maneira, 

a comparação entre duas ações: a proibição de matar e o dever de salvar alguém. Enquanto 

a proibição de matar implica que todas as ações estão proibidas, no dever de salvar é 

exigida uma medida efetiva. 

Na distinção entre o dever de abstenção e o dever de ação, entende-se que, 

enquanto a abstenção de todas as ações de afetação negativa é condição necessária para a 

satisfação do direito de defesa, no dever de proteção ou de fomento, bem como para a 

satisfação dos direitos de prestação em geral182, basta que seja realizada uma ação 

adequada de proteção ou de fomento, acrescentando que 

Se mais de uma ação de proteção ou de fomento é adequada, nenhuma delas é, 
em si mesma, necessária para a satisfação do dever de proteção ou de fomento; 
necessário é somente que uma delas seja adotada. Apenas se houver somente 
uma ação adequada de proteção ou fomento é que se pode dizer que ela é 
necessária para a satisfação do direito a prestação.183 

Seguindo a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão, tem-se que o 

Estado está obrigado a proteger, mas como essa obrigação será satisfeita depende em 

grande medida do legislador184. Nesse sentido, menciona Cristina Queiroz185 que 

O Tribunal Constitucional Federal alemão tem vindo a conceder protecção aos 
direitos fundamentais sociais sempre que o legislador haja permanecido 
inactivo, isto é, sempre que o legislador não tenha actuado no quadro de um 
‘dever de protecção’ constitucionalmente estabelecido, ou quando o legislador, 
mesmo tendo actuado, haja permanecido, de forma inequívoca, aquém 
(‘proibição de insuficiência’) ou além (‘proibição do excesso’) dos limites 
constitucionalmente apostos à sua competência legislativa de conformação. E 
fá-lo não no quadro de um controle de inconstitucionalidade por omissão, 
inexistente como instituto autónomo no direito constitucional alemão, mas no 
quadro de uma violação positiva da Constituição. 

Ora, quando se parte da natureza das ações positivas como princípios, conclui-se 

que todas as condutas e meios que favoreçam a realização do objeto de otimização devem 

ser levados a cabo. Por outro lado, se o entendimento é de que desde o início só está 

                                                 
180 Há menção na doutrina de que esse mandado de “ação”seria um comando existencial. 
181 Cf. C. QUEIROZ, Direitos Fundamentais Sociais: funções, âmbito, conteúdo, questões interpretativas e 
problemas de justiciabilidade, p. 165. 
182 Aqui inclui-se especialmente os direitos sociais como direitos à prestação em sentido estrito, conforme 
mencionado no início do capítulo. 
183 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 462-463. 
184 Idem, Ibidem, p. 463. 
185 Cf. C. QUEIROZ, Direitos Fundamentais Sociais: funções, âmbito, conteúdo, questões interpretativas e 
problemas de justiciabilidade, p. 190. 
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ordenado prima facie em um dos meios, pergunta-se: qual o critério de escolha a ser 

utilizado? Ordenar apenas um meio restringe a análise de todos os meios relevantes para a 

realização do direito. E quando se delibera acerca dos meios possíveis, leva-se em conta 

todas as condutas imagináveis que favorecem a realização do princípio. 

Nesse ponto, Paulo Gilberto Cogo Leivas aponta para a aparente contradição: “se 

os mandados de ações universais exigem que todos os meios que promovam a realização 

do princípio sejam considerados, seria impossível fática e juridicamente executar todas as 

ações de promoção” 186. A solução se encontra na diferenciação entre um nível da 

ponderação e um nível da ação. Enquanto no nível de ponderação se verifica se e qual ação 

de promoção deve ser executada, no nível de ação é analisado o resultado da ponderação. 

Se nenhuma ação é ordenada definitivamente, há restrição completa do direito de ação. 

Porém, se uma ação é ordenada, surge o mandado de ação definitiva187. 

O âmbito de garantia efetiva do direito social é determinado pela aplicação da 

proporcionalidade188, que possibilita a análise dos direitos em jogo e harmoniza quando 

tiverem em colisão. A conduta definitiva ordenada depende do estudo da 

proporcionalidade em seu sentido de proibição da proteção deficiente ou insuficiente189, 

aplicada quanto às obrigações estatais positivas.  

2.3.1 Proibição da proteção insuficiente ou deficiente 

A proporcionalidade foi, por um longo período, desenvolvida na doutrina e 

jurisprudência no sentido de proibição do excesso (Übermaßverbot)190, sendo aplicada aos 

                                                 
186 Cf. P.G.C. LEIVAS, Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais, p. 75. 
187 Idem, Ibidem, p. 75. 
188 Cf. C. QUEIROZ, Direitos Fundamentais Sociais: funções, âmbito, conteúdo, questões interpretativas e 
problemas de justiciabilidade, p. 161. 
189 Vale mencionar que a “proibição da proteção insuficiente” é também encontrada na doutrina e na 
jurisprudência do STF sob a denominação de “proibição da proteção deficiente”. 
190 Nesse sentido, há certa divergência na doutrina, posto que alguns doutrinadores distinguem a 
proporcionalidade da proibição do excesso. H. ÁVILA (in: Teoria dos princípios: da definição à aplicação 
dos princípios jurídicos, p. 167), por exemplo, menciona ser a proibição do excesso um postulado 
inespecífico que proíbe a restrição excessiva de qualquer direito. Para fins deste trabalho, não se pretende 
diferenciar as nomenclaturas.  
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direitos de defesa/liberdade191. Junto a esses direitos, a aplicação da proporcionalidade, a 

despeito das críticas quanto ao método, é aceitável. 

No entanto, tem crescido na doutrina um entendimento complementar da 

proporcionalidade, passando ser ela entendida não só como proibição do excesso, mas 

também como mandado de proibição da insuficiência ou omissão (Untermaßverbot). Nesse 

último caso, surgiu um conceito novo de afetação dos direitos sociais, entendendo que não 

só o comportamento ativo, mas também o omisso pode afetar os direitos sociais. A 

expressão, utilizada pela primeira vez por Claus-Wilhelm Canaris192 quer dizer que a 

legislação infraconstitucional, em todo seu conjunto, deve oferecer uma proteção eficiente, 

mas há diversas possibilidades em aberto sobre como esse direito deve ser especificamente 

conformado. Tem-se “num primeiro passo, que fundamentar a existência do dever de 

protecção como tal, e, num segundo, que verificar se o direito ordinário satisfaz 

suficientemente esse dever de protecção, ou se, pelo contrário, apresenta, neste aspecto, 

insuficiências”, conforme afirma esse autor. 

A proporcionalidade atua como um guia na busca de respostas para situações em 

que o Estado se omite absolutamente ou quando sua ação, ainda que exista, é insuficiente 

para promover o direito social193, tornando-se parâmetro para o controle constitucional 

feito pelos tribunais. A proibição da insuficiência, nesse sentido, pode ser definida como 

um critério estrutural para a determinação dos direitos fundamentais, cuja aplicação pode 

se verificar se um ato estatal viola um direito fundamental de proteção através da 

omissão194. 

A validez do direito impõe limites frente a um excesso de restrição, bem como 

frente a uma omissão que impossibilite o exercício do direito. Esse entendimento, surgido 

na Alemanha, vem de encontro com a necessidade de se criar um método de exigência do 

direito social. Conforme doutrina de Carlos Bernal Pulido, “as disposições constitucionais 

sobre direitos sociais concretizam-se em posições que impõem ao legislador um 

                                                 
191 Sobre a proporcionalidade aplicada aos direitos de defesa, ver Capítulo I.  
192 Cf. C-L. CANARIS. Direitos Fundamentais e Direito Privado. Coimbra: Almedina, p. 123. Nesse sentido, 
a Constituição impõe apenas a proteção do direito como resultado, mas não a sua conformação específica. 
193 Cf. L. CLÉRICO, “Sobre la prohibición por acción insuficiente por omission o defecto y el mandato de 
proporcionalidad”, p. 170. 
194 Cf. C. BERNAL PULIDO. “El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales”, p. 807. 
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determinado dever de legislar – assim como em deveres de atuação que pesam sobre a 

administração e sobre o poder judiciário” 195. 

A proporcionalidade como proibição da insuficiência exige limites mínimos do 

legislador – e também administrador – quando estão obrigados a uma ação. O Estado se 

encontra restrito pelos limites superior e inferior196. Nesse sentido, Cristina Queiroz, ao 

citar doutrina de Karl-Eberhard Hain197, diz que o legislador acaba encurralado entre a 

proibição do excesso (limite superior) e a proibição da insuficiência (limite inferior), 

apesar da margem de apreciação normativa e empírica que lhe é concedida. É nesse ponto 

que se demonstra o maior desenvolvimento de uma teoria da proporcionalidade aplicada 

aos direitos sociais.  

Tem-se ainda que o pequeno desenvolvimento desse método, tanto na doutrina 

como na jurisprudência alemã, deve-se ao fato de que a proporcionalidade como mandado 

de proibição de insuficiência foi aplicada expressamente pelo Tribunal alemão em apenas 

um pequeno número de casos. No Brasil não é diferente, a análise da proporcionalidade 

como proibição de insuficiência praticamente não se encontra desenvolvida na doutrina. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não caminhou diferente. Na maioria dos casos 

a proibição da proteção insuficiente foi referida quanto à tutela penal e em um pequeno 

número de casos ela foi mencionada quase como um argumento de autoridade, quando se 

tratava de direitos sociais198.  

Matthias Klatt e Moritz Meister199, utilizando-se do caso Hatton, demonstram que 

tanto a proibição da insuficiência quanto a proibição do excesso não são regras diferentes, 

mas representam duas perspectivas do teste da proporcionalidade. Esse caso foi levado, em 

maio 1997, à Corte Europeia de Direitos Humanos. Cidadãos do Reino Unido se voltaram 

contra o Governo por conta do nível de barulho dos vôos noturnos no aeroporto. Os 

reclamantes alegavam violação ao respeito da vida privada e da família, especialmente no 

que se referia à privação do sono. Nesse sentido, observa-se que houve colisão entre um 

direito à ação positiva e um direito à ação negativa. Enquanto o Estado deve proteger seus 

                                                 
195 Idem, “Fundamento, Conceito e Estrutura dos Direitos sociais: Uma Crítica a ‘Existem direitos sociais?’de 
Fernando Atria”, pp. 168-169. 
196 Cf. P.G.C. LEIVAS, Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais, p. 76. 
197 Cf. K-E. HAIN. “Der Gesetzgeber in der Klemme zwischen Übermass und Untermassverbot?”. In: 
Deutsches Verwaltungsblatt, 1993, pp. 982 ss apud C. QUEIROZ, Direitos Fundamentais Sociais: funções, 
âmbito, conteúdo, questões interpretativas e problemas de justiciabilidade, p. 176. 
198 No Capítulo III será feita uma breve análise dos casos em que a proporcionalidade, no sentido de 
proibição da insuficiência, foi mencionada quanto aos direitos sociais especificamente. 
199 M. KLATT; M. MEISTER, The Constitutional Structure of Proportionality, pp. 89-90. 
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cidadãos contra o barulho decorrente de vôos noturnos, ele também não deve intervir nas 

atividades econômicas através de imposição de estrito controle nos vôos noturnos.  

No entanto, assevera doutrina de Robert Alexy200 que o problema dos direitos 

constitucionais aponta que para proteger de um lado, é preciso interferir do outro e essa 

dialética entre proteção e interferência aumenta a noção de que há apenas uma solução 

correta quando dois direitos devem ser otimizados. Com isso, quer-se dizer que a decisão 

entre a proteção ou a interferência não depende de uma simples escolha entre um ou outro, 

mas depende de uma decisão que vá de encontro com o que determina a proporcionalidade.  

Conforme mencionado acima, a proibição da proteção insuficiente é utilizada 

quando a colisão entre direitos é produzida pela insuficiência da promoção ou proteção de 

um direito fundamental201. Ela impõe limites à omissão ou ação insuficiente que 

impossibilite injustificadamente o exercício do direito. Cristina Queiroz leciona que “[o] 

direito infraconstitucional deve garantir, no seu conjunto, uma proteção eficiente. Só se o 

conteúdo do dever de protecção se encontrar inteiramente determinado na Constituição é 

que não caberá qualquer função autónoma à proibição da insuficiência” 202. 

Pode-se observar que o mandado de proibição da proteção insuficiente foi aplicado 

expressamente pelo Tribunal Constitucional Federal alemão no ano de 1993, numa ação 

que versava sobre a constitucionalidade de uma lei que regulamentava a interrupção da 

gravidez para todo território da República, quando então passou a ocupar uma polêmica 

interessante na doutrina. Esse caso, ainda que não especificamente relacionado aos direitos 

sociais, apontava para o conflito entre o direito de personalidade das mulheres e o direito 

de continuação da vida intrauterina no caso da interrupção da gravidez. Nessa decisão, o 

Tribunal Constitucional determinou que o legislador deveria observar as exigências da 

proibição da proteção insuficiente na configuração dos deveres estatais. A legislação deve 

oferecer uma proteção adequada e efetiva, e a configuração dessa proteção deve 

corresponder às exigências mínimas203. Mas o Tribunal se mostrou muito mais reticente 

em outras decisões relacionadas ao meio ambiente, direito à saúde (cobertura ou não de 

terapias alternativas) etc. 

                                                 
200 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, pp. 433 e ss. 
201 Cf. L. CLÉRICO. “Proporcionalidad, prohibición de insuficiência y La tesis de La alternatividad”. In: 
Derechos fundamentales, princípios y argumentación: estúdios sobre La teoria jurídica de Robert Alexy. 
Granada, 2011, p. 178. 
202 Cf. C. QUEIROZ, Direitos Fundamentais Sociais: funções, âmbito, conteúdo, questões interpretativas e 
problemas de justiciabilidade, p. 177. 
203 Cf. C. BERNAL PULIDO. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, p. 807. 
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Posteriormente, no ano de 1998, observou-se também a aplicação de tal mandado 

numa regulamentação da lei sobre interrupção da gravidez no Estado da Baviera e em uma 

decisão sobre a constitucionalidade do limite de ingestão de álcool por motoristas. Ainda, o 

Tribunal utilizou tal mandado para examinar a constitucionalidade da lei que regulava a 

circulação de automóveis para a proteção da camada de ozônio e também em um voto 

dissidente sobre a proibição de fumar em bares pequenos e discotecas, dentre outros 

poucos casos204. 

Todas as decisões mencionadas acima têm em comum que o que afeta o direito é 

uma omissão ou ação estatal insuficiente, que deve ser analisada pela verificação do 

mandado da proibição da ação insuficiente205. Cada vez que o tribunal examina a 

proporcionalidade aplicada aos direitos prestacionais, ele na verdade está aplicando o 

mandado de proibição por omissão ou insuficiência, ainda que não o diga expressamente. 

Tem-se que, o indivíduo possui prima facie o direito a todos os meios materiais 

para o exercício de seus direitos, incluindo liberdades, direitos políticos e atendimento a 

necessidades básicas. Porém, esse máximo não será exigido do Estado definitivamente 

caso existam outros princípios ou limitações materiais impeditivos de sua realização, 

devendo tal fato ser demonstrado através da aplicação do princípio da proporcionalidade 

em seu sentido de proibição de proteção insuficiente206. O legislador possui margem de 

ação estrutural que lhe dá liberdade para escolher como cumprir o mandado que obriga a 

proteger o direito, mas esse meio deve ser suficiente.  

O objeto de controle na proibição da proteção insuficiente é uma omissão 

legislativa ou administrativa, que pode ser absoluta ou parcial. A omissão parcial é 

caracterizada quando a medida estatal não protege o direito social ou não favorece a 

necessidade básica na maior medida possível. Toda omissão absoluta ou relativa em 

relação ao direito social é inconstitucional, a não ser que o Estado justifique de acordo com 

a proporcionalidade e seus elementos. Seguindo essa mesma linha, Rodolfo Arango 

complementa que: 

                                                 
204 Cf. L. CLÉRICO. “Proporcionalidad, prohibición de insuficiência y La tesis de La alternatividad”. In: 
Derechos fundamentales, princípios y argumentación: estúdios sobre La teoria jurídica de Robert Alexy. 
Granada, 2011, p. 171. 
205 Idem, “El examen de proporcionalidad: entre el exceso por acción y la insuficiencia por omission o 
defecto”, p. 170. 
206 Cf. C. BERNAL PULIDO. “Fundamento, Conceito e Estrutura dos Direitos sociais: Uma Crítica a ‘Existem 
direitos sociais?’de Fernando Atria”, p. 169. 
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As razões do titular de direito a ações fáticas positivas do Estado (direito 
fundamental social prima facie) e as razões que eximem o Estado para 
justificar a omissões de tais pretensões (justificação da omissão) devem ser 
sopesadas considerando suas consequências fáticas de forma que seja possível 
evitar um resultado totalmente contraditório com o ordenamento jurídico como 
um todo (esquema de coerência).207 (Tradução nossa). 

Como observado acima, o mandado de proibição da insuficiência contém critérios 

para determinar o conteúdo dos direitos sociais e verificar se um ato estatal, em 

decorrência da omissão absoluta ou relativa, afeta o direito social208. Mas é importante 

ressalvar, nesse sentido, que o modelo apresentado por Robert Alexy não abarca as 

omissões estatais absolutas, ou seja, quando há inatividade total do legislador em 

reconhecer o direito ao mínimo existencial. Conforme complementa doutrina de Rodolfo 

Arango209, contra o caráter completo dos direitos fundamentais sociais, argumenta-se que 

uma intervenção judicial no caso de uma omissão absoluta afetaria os princípios da 

democracia e separação dos poderes tão gravemente que ela estaria de todo descartada. A 

ausência de ação legislativa não traz respostas sobre como resolver a tensão que se cria 

entre igualdade fática e igualdade jurídica, o que leva a sustentar que os direitos 

prestacionais originários acabam ficando de fora do modelo de Robert Alexy. 

A “prova da ‘insuficiência’ radica na proporcionalidade exigida quanto aos meios 

possíveis utilizados” 210, e deve levar em consideração seus três elementos: adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. É claro que cada um dos preceitos 

mencionados acima sofre uma adaptação para se adequar à análise dos direitos sociais. 

Afinal, a proporcionalidade no sentido de proibição do excesso não pode ser simplesmente 

reduzida a uma proporcionalidade no sentido de proibição da insuficiência sem sequer 

sofrer alteração. 

Pretende-se buscar, portanto, através da doutrina nacional e estrangeira, parâmetros 

de diferenciação dos três elementos da proporcionalidade, tanto em seu sentido de 

proibição de excesso quanto no sentido de proibição de proteção insuficiente. Os 

                                                 
207 “Las razones del titular del derecho a acciones fácticas positivas del Estado (derecho social fundamental 
prima facie) y las razones que esgrime el Estado para justificar la omisión de tales prestaciones (justificación 
de la omisión) deben sopesarse considerando sus consecuencias fácticas, de forma que sea posible evitar un 
resultado total contradictorio con el orden jurídico entendido como un todo (esquema de coherencia)” (Cf. R. 
ARANGO, El concepto de derechos sociales fundamentales, p. 202). 
208 Cf. C. BERNAL PULIDO. “Fundamento, Conceito e Estrutura dos Direitos sociais: Uma Crítica a ‘Existem 
direitos sociais?’de Fernando Atria”, p. 170. 
209 Cf. R. ARANGO, El concepto de derechos sociales fundamentales, p. 202. 
210 Cf. C. QUEIROZ, Direitos Fundamentais Sociais: funções, âmbito, conteúdo, questões interpretativas e 
problemas de justiciabilidade, p. 176. 
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elementos da proporcionalidade em sentido amplo geralmente são adaptados quando se 

trata de examinar a limitação a um direito por ação insuficiente, não havendo convergência 

com os três critérios da proporcionalidade desenvolvida à luz do mandado de proibição do 

excesso. Essa comparação é que permite aos doutrinadores estrangeiros sustentar que o 

mandado de proibição da omissão ou proteção insuficiente não pode ser reduzido ao 

mandado de proibição do excesso, e que seus elementos requerem ser modificados no 

desenvolvimento de uma teoria da proporcionalidade aplicada aos direitos sociais. 

Portanto, tem-se que o direito social em abstrato estabelecido pela Constituição 

deve ser regulamentado e implementado pelo Estado através de diferentes medidas, que, 

por sua vez, devem ser adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito. O direito 

social em abstrato, para ser transformado em uma prestação jurídica concreta, com eficácia 

e efetividade, deve levar em conta todos os aspectos que ditam em sentido contrário à sua 

plena concretização. Como assinalado anteriormente, somente a proporcionalidade pode 

definir quais direitos definitivos o indivíduo tem, de acordo com os autores principialistas. 

A omissão ou ação insuficiente é analisada com a aplicação da proporcionalidade, que 

passa a ser estruturada com relação às medidas insuficientes ou à falta de ação total do 

poder público. São analisadas, portanto: adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito. 

2.3.1.1 Adequação 

Há uma violação ao cumprimento do direito a prestação quando as medidas estatais 

ou regulamentações atacadas sejam inadequadas ou insuficientes para atingir o fim de 

proteção que a norma exige ou, então, quando o poder estatal permanece totalmente 

inativo211. Aponta a doutrina de Carlos Bernal Pulido212 que a abstenção legislativa ou a 

norma legal que protege o direto fundamental de forma insuficiente será adequada somente 

se favorecer, em alguma medida, a realização de um fim. É preciso que a ausência de 

                                                 
211 Cf. L. CLÉRICO, “Sobre la prohibición por acción insuficiente por omission o defecto y el mandato de 
proporcionalidad”, p. 175. 
212 Cf. C. BERNAL PULIDO, Ibidem, p. 809. Na definição de C. BERNAL PULIDO (in: El principio de 
proporcionalidad y los derechos fundamentales, p. 809), “[u]na abstención legislativa o una norma legal que 
no proteja um derecho fundamental de manera óptima, vulnera lãs exigencias del principio de idoneidad, 
cuando no favorece la realización de um fin legislativo que sea constitucionalmente legítimo”. 
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proteção esteja justificada no favorecimento da realização de um fim constitucionalmente 

legítimo do Estado, e somente neste caso essa omissão ou ação insuficiente será 

considerada idônea. 

Como observado acima, há duas constelações para a aplicação do mandado de 

proibição de proteção insuficiente e elas supõem uma relação entre meio e fim. O meio é a 

medida adotada e o fim é a proteção que se quer alcançar. Na primeira constelação (medida 

estatal insuficiente), o meio atacado é um “fazer” que se demonstra insuficiente. Na 

segunda constelação (poder estatal totalmente inativo), o meio atacado é a “omissão” do 

poder213. Nesse sentido, é importante mencionar que a omissão referida pode ser: às secas; 

omissão em que ainda que se tenha discutido e reconhecido uma obrigação estatal de fazer, 

não se chegou à decisão de fazer algo; ou uma omissão frente à qual se tenha reconhecido 

uma obrigação estatal de fazer, se tenham estabelecido os meios, mas não tenha 

implementado. Na omissão, o grande problema está em determinar se esse “fazer” é 

obrigatório de forma definitiva. Mas em ambas as constelações o fim almejado é a 

promoção do direito fundamental de prestação, que pode (ou não) coincidir com o fim 

estatal. 

Quanto ao meio ordenado através do exame da proibição da proteção insuficiente, 

importante mencionar que ele é indeterminado a priori. Para o sujeito do direito à 

prestação, o meio analisado é a “omissão” ou “ação estatal insuficiente” e o meio a ser 

ordenado é uma “ação suficiente ou adequada” 214. 

No mandado de proibição da proteção insuficiente, o direito fundamental do 

indivíduo afetado deve ser analisado de acordo com as circunstâncias específicas do caso, 

ou seja, de acordo com o estado de coisas que de fato se alcançou através da omissão ou 

ação insuficiente atacada (estado de início) e o estado de coisas que se deseja alcançar com 

uma ação suficiente (estado final) 215. Quando o resultado do exame do mandado de 

proibição da proteção insuficiente aponta que a realização do fim está protegida de forma 

definitiva, então existe uma obrigação dirigida ao legislador de implementar aquele direito 

e, dessa forma, possibilitar uma maior e melhor realização do direito de prestação. 

                                                 
213 Cf. L. CLÉRICO, “El examen de proporcionalidad: entre el exceso por acción y la insuficiencia por 
omission o defecto”, p. 178. 
214 Idem, Ibidem, p. 180. 
215 Cf. L. CLÉRICO, “El examen de proporcionalidad: entre el exceso por acción y la insuficiencia por 
omission o defecto”, p. 180. 
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A relação de “fomento” entre meio e fim, exigida pelo exame do mandado de 

proibição da proteção insuficiente, deve ser forte para que o exame de adequação tenha 

algum sentido. Ao finalizar o exame da adequação surgem: a medida de fomento em 

abstrato e geral (do fim estatal e da realização do direito de prestação positiva através do 

meio atacado); e a medida de fomento em concreto (do fim estatal e da realização do 

direito de prestação positiva através do meio atacado) 216. Assim, do exame da adequação, 

é possível analisar se a medida é inadequada ou, então, se existe o dever de passar para o 

exame da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito para decidir se o meio é 

ou não proporcional em sentido amplo. Nesse sentido, conforme doutrina de Laura Clérico: 

(i) quando o meio não fomenta o fim estatal perseguido e nem a realização do direito à 

prestação positiva, então há clara falta de adequação do meio; a ação é insuficiente ou a 

omissão está injustificada e não é proporcional em sentido amplo; e (ii) quando o meio 

fomenta o fim estatal e a realização do direito de prestação positiva, entende-se que o meio 

é adequado, e deve-se passar para o exame do meio alternativo e da proporcionalidade em 

sentido estrito217. 

A não satisfação de um direito de forma arbitrária está proibida pela Constituição e está 

suscetível à declaração de inconstitucionalidade. Para que essa não satisfação seja legítima, 

deve-se justificar a necessidade de atender outros fins constitucionalmente legítimos, que 

apontem para a omissão estatal ou então a satisfação apenas de modo parcial do direito218. 

Portanto, a adequação, no sentido da não suficiência, analisa se o meio é apto a 

promover ou atingir o objetivo determinado pela norma que obriga o Estado a agir. Caso o 

meio M1 não seja adequado para alcançar o objetivo exigido por P1, ele está proibido e 

impõe-se que sejam buscados outros meios adequados para sua realização.  

2.3.1.2 Necessidade (ou “meio alternativo mais idôneo”) 

                                                 
216 Idem, Ibidem, p. 179. 
217 Idem, “El examen de proporcionalidad: entre el exceso por acción y la insuficiencia por omission o 
defecto”, pp. 183-185. A autora aponta uma diferença entre adequação em sentido fraco, mas não se pretende 
adentrar nessa seara no presente trabalho.  
218 Cf. C. BERNAL PULIDO. “Fundamento, Conceito e Estrutura dos Direitos sociais: Uma Crítica a ‘Existem 
direitos sociais?’de Fernando Atria”, p. 170. 
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Parte da doutrina aponta que a necessidade corresponde ao exame de medidas 

menos restritivas ao direito em questão, e não exatamente da existência de medidas mais 

desejáveis219. Porém, outra parte da doutrina faz uma pequena distinção desse 

entendimento, passando a considerar que a exigência da necessidade – quando da omissão 

estatal ou a ação insuficiente – é entendida como “meio alternativo mais idôneo” 220 

(tradução nossa). Nesse sentido, ela analisa se a implementação de um meio alternativo mais 

adequado que o adotado teria permitido a maior realização do direito de prestação. A análise 

do “meio alternativo mais idôneo” segue as mesmas regras que o mandado de proibição de 

excesso, porém com uma pequena distinção. As exigências da “necessidade” são violadas 

quando existe outra medida alternativa que favoreça a realização do fim determinado pela 

Constituição ao menos com a mesma intensidade, e que, por sua vez, favoreça mais a 

realização do direito de social. Nesse sentido, Carlos Bernal Pulido explica que 

Pode-se pensar, por exemplo, que o legislador tenha adotado a medida M1 para 
proteger o direito social DS, e M1 protege apenas este direito em um 
percentual de 70%, mas essa proteção deficiente se justifica porque desta 
maneira se alcança o fim constitucional em um grau de 40%. Segundo o 
princípio da necessidade, M1 é inconstitucional se existe uma medida 
alternativa M2 que consegue proteger FC também em um grau de 40%, mas 
protege DS em 75%.221 

No mandado de proibição da proteção insuficiente ou deficiente, o meio alternativo 

deve ser mais adequado que a medida atacada e ao menos suficiente para fomentar a 

realização do direito de prestação222.  

O conteúdo da regra do “meio alternativo mais idôneo” pode ser descrito da 

seguinte maneira, segundo Laura Clérico: 

(EGUNTER) Se há meios alternativos que podem fomentar o direito 
fundamental de prestação em (a) maior medida que o meio atacado e, (b) de 

                                                 
219 Cf. X. CONTIADES; A. FOTIADOU, “Social Rights in the age of proportionality: Global economic crisis and 
constitutional litigation”, p. 679. 
220 “El examen del medio alternativo debe ser llamado, en el mandato de prohibición por omisión o 
insuficiencia, examen del medio alternativo más idôneo [...].” (Cf. L. CLÉRICO, “El examen de 
proporcionalidad: entre el exceso por acción y la insuficiencia por omission o defecto”, pp. 196-197; grifo 
nosso). 
221 Cf. C. BERNAL PULIDO. “Fundamento, Conceito e Estrutura dos Direitos sociais: Uma Crítica a ‘Existem 
direitos sociais?’de Fernando Atria”, p. 171. 
222 Cf. L. CLÉRICO, “El examen de proporcionalidad: entre el exceso por acción y la insuficiencia por 
omission o defecto”, p. 196. Nesse sentido, “existindo ao lado de M1 o meio M2 e ambos são adequados no 
sentido da proibição da não-suficiência, ou seja, ambos os meios são aptos em igual medida para alcançar a 
realização do princípio P1, porém M2 prejudica em menor medida a realização do princípio jusfundamental 
P2, então o preceito da necessidade proíbe a utilização de M1”. (Cf. P.G.C. LEIVAS, “Estrutura Normativa 
dos Direitos Fundamentais Sociais e o Direito Fundamental ao Mínimo Existencial”, p. 284.) 
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forma similar, o fim estatal (quando não coincide com a relação do direito à 
prestação), então a omissão ou ação insuficiente não é proporcional em sentido 
amplo. E se se trata de um caso em que o direito de prestação colide com 
outros direitos, então o meio alternativo deve (c) restringir os direitos 
colidentes em igual ou menor medida que o meio atacado. 

(EGUNTER’) Se os meios alternativos existentes não podem fomentar o 
direito fundamental de prestação em (a) maior medida que o meio atacado, 
embora (b) fomentem de forma similar o fim estatal (quando não coincide com 
a realização do direito à prestação), e (c) embora, no caso que o direito de 
prestação colisiona com os outros direitos, o meio alternativo restrinja os 
direitos colisionantes em igual ou menor medida que o meio atacado; há que 
submeter, então, o meio atacado à proporcionalidade em sentido estrito.223 
(Tradução nossa). 

Mas a análise da necessidade, no sentido de proibição da proteção insuficiente, 

aponta para uma incógnita: como seriam analisados meios mais adequados que a própria 

“omissão total”? Tal questionamento merece um olhar crítico. Anteriormente, como 

inclusive já foi mencionado, apontou-se que o modelo apresentado pela doutrina de Robert 

Alexy224 não abarca as omissões totais, entendendo que, nesse caso, haveria clara afronta à 

separação dos poderes e ao princípio democrático. Portanto, ainda que admitida a 

proporcionalidade aplicada aos direitos sociais, tal critério desafia a doutrina a refletir 

sobre a possibilidade de se aplicar tal método de decisão a omissões totais, e não apenas 

parciais do poder público. 

Por fim, nota-se que há também uma comparação entre os meios alternativos e os 

meios atacados, no sentido de verificar se aqueles fomentam em maior medida estes 

últimos. A existência de um meio mais idôneo comprova que o direito à prestação poderia 

ter sido realizado em maior grau e que a omissão ou ação insuficiente poderia ter sido 

evitada. 

                                                 
223 “(EGUNTER) Si hay medios alternativos que pudem fomentar, el derecho fundamental de prestación 
positiva en (a) mayor medida que el medio atacado y, (b) en forma similar el fin estatal (cuando este no 
coincida con la realización del derecho de prestación), entonces la omisión o la acción insuficiente no ES 
proporcional en sentido amplio. Y si se trata de un caso en el que el derecho de prestación colisiona con otros 
derechos, entonces el medio alternativo debe (c) restringir los derechos colisionan tés en igual medido o aún 
menos que el medio atacado. 

(EGUNTER’) Si los medios alternativos existentes no pueden fomentar el derecho fundamental de prestación 
positiva en (a) mayor medida que el medio atacado, aunque (b) fomenten en forma similar el fin estatal 
(cuando este no coincida con la realización del derecho de prestación positiva), y (c) aunque, en el caso que 
el derecho de prestación colisione con otros derechos, el medio alternativo restrinja los derechos 
colisionantes en igual medida o aún menos que el medio atacado; hay que someter, entonces, el medio 
atacado al examen de proporcionalidad en sentido estricto.” (Cf. L. CLÉRICO, “El examen de 
proporcionalidad: entre el exceso por acción y la insuficiencia por omission o defecto”, pp. 196-197).  
224 Nesse sentido, vide página 72 desta dissertação. 
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2.3.1.3 Proporcionalidade em sentido estrito 

Nesse último exame, entende-se que a proporcionalidade em sentido estrito 

corresponde à lei da ponderação225, ou seja, quanto menor a não satisfação de um direito de 

prestação positiva, tanto maior deve ser a importância de satisfação do princípio colidente. 

Define-se, através dessa análise, se a realização do direito de prestação é mais importante 

que os princípios colidentes e, nesse sentido, princípios que garantem direitos à ação, 

dirigidos contra o Estado, exigem a maior realização possível (mandamentos de 

otimização). Laura Clérico propõe a regra da proporcionalidade em sentido estrito como:  

(PROPOUNTER) Quando a omissão ou ação insuficiente (atacada) é idônea 
(em abstrato e/ou em concreto) e não existem meios alternativos mais idôneos 
e suficientemente eficazes, mas a falta de realização do direito de prestação 
positiva não pode ser justificada à luz do peso dos argumentos que falam a 
favor da importância e realização do fim estatal perseguido e/ou direitos 
fundamentais e/ou bens constitucionais colidentes, então, a omissão ou a ação 
insuficiente é desproporcional em sentido amplo. 

(PROPUNTER’) Quando a omissão ou ação insuficiente (atacada) é idônea 
(em abstrato e/ou em concreto) e não existem meios alternativos mais idôneos 
e suficientemente eficazes e a falta de realização do direito de prestação 
positiva pode ser justificada à luz do peso dos argumentos que falam a favor da 
importância e realização do fim estatal perseguido e/ou direitos fundamentais 
e/ou bens constitucionais colidentes, então, a omissão ou a ação insuficiente é 
proporcional em sentido amplo.226 (Tradução nossa). 

A análise do peso e da importância dos princípios colidentes deve ser levada em 

conta, bem como a aplicação da própria lei da ponderação. Contudo, deve-se considerar 

como a não realização do direito à prestação impacta na vida daqueles que são afetados por 

essa restrição. Assim, da análise da ponderação dos bens em conflito, quanto mais 

insignificante seja o fim do meio atacado (omissão ou ação insuficiente), tanto maior deve 

                                                 
225 A lei da ponderação é muito utilizada nos ensinamentos de Robert Alexy.  
226 “(PROPUNTER) Cuando la omisión o la acción insuficiente (atacada) ES idónea (en abstracto y/o en 
concreto) y no existen medios alternativos más idóneos y suficientemente eficaces, pero la falta de 
realización del derecho de prestación positiva no puede ser justificada a la luz del peso de los argumentos que 
hablan a favor de la importancia y realización del fin estatal perseguido y/o de los derechos fundamentales 
y/o bienes constitucionales colisionantes, entonces, es la omisión o acción insuficiente desproporcionada en 
sentido amplio. 

(PROPUNTER’) Cuando la omisión o la acción insuficiente (atacada) ES idónea (en abstracto y/o en 
concreto) y no existen medios alternativos más idóneos y suficientemente eficaces y la falta de realización 
del derecho de prestación positiva puede ser justificada a la luz del peso de los argumentos que hablan a 
favor de la importancia y realización del fin estatal perseguido y/o de los derechos fundamentales y/o bienes 
constitucionales colisionantes, entonces, ES la omisión o acción insuficiente proporcionada en sentido 
amplio.” (Cf. L. CLÉRICO, “El examen de proporcionalidad: entre el exceso por acción y la insuficiencia por 
omission o defecto”, p. 215). 



C a p í t u l o  I I  –  Ef e t iv id a d e  d os  d ire i t os  socia i s  e  a pl ica çã o  d a  p rop or ciona l id a d e  79 

 

 

ser a implementação do direito à prestação positiva. Dessa forma, as contrarrazões 

apontadas para a não satisfação do direito social devem conter alto grau de importância. 

Carlos Bernal Pulido aponta que 

[...] apesar de existir um fim que justifique a omissão, esta será 
inconstitucional se os benefícios que implica para dito fim não compensam os 
sacrifícios que a não satisfação do direito traz consigo. Se o fim legislativo 
somente se beneficia de maneira leve com uma medida de omissão parcial que 
implica uma não satisfação grave de um direito social, deverá ser declarada 
inconstitucional dita medida.227 

O sopesamento apontado na doutrina de Robert Alexy já foi brevemente assinalado 

no presente trabalho, mas retoma-se o estudo novamente porquanto essa etapa da 

proporcionalidade é considerada como a que determina o conteúdo definitivo do direito 

social fundamental, composto pelo equilíbrio entre liberdade fática (o direito à prestação 

material), os princípios formais (separação de poderes e princípio democrático) e materiais, 

bem como liberdade jurídica de terceiros. Dessa análise, haverá a conclusão de que ou a 

omissão ou ação insuficiente atacada está justificada ou não. 

Nesse sentido, da aplicação da proporcionalidade em sentido amplo, com seus três 

elementos (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), pode-se chegar 

a três possibilidades228: 1) nenhum meio é exigido definitivamente; 2) somente um meio é 

exigido definitivamente; e 3) diversos meios satisfazem os requisitos exigidos. Nas duas 

primeiras, o resultado é definitivo. O terceiro caso é o que apresenta maior indagação, pois 

se vários meios são adequados, necessários e proporcionais em sentido estrito, como o 

Estado deve proceder? A resposta encontrada da doutrina de Paulo Gilberto Cogo Leivas é 

a seguinte: se vários meios satisfazem o direito prima facie, o Estado pode escolher 

livremente o meio proporcional ou, então, aplicam-se outros critérios de escolha. 

Mas dizer que o Estado tem liberdade na escolha do meio implica reconhecer e 

aceitar que ele pode escolher meios com menor intensidade de assistência, o que entra em 

contradição com o mandado de otimização. Porém, caso afastada a liberdade de escolha 

por parte do Estado, tem-se que ele deve proceder com: (i) maximização da intensidade de 

assistência, escolhendo o meio que mais satisfaz o princípio que impõe a ação positiva ao 

Estado; ou (ii) maximização da proporção entre intensidade de assistência e intensidade de 

prejuízo, que constitui uma ponderação de segundo nível, caracterizada pela diferença 

                                                 
227 Cf. C. BERNAL PULIDO. “Fundamento, Conceito e Estrutura dos Direitos sociais: Uma Crítica a ‘Existem 
direitos sociais?’de Fernando Atria”, p. 172. 
228 Cf. P.G.C. LEIVAS, Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais, p. 79. 
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absoluta entre a intensidade de assistência e de prejuízo. Essa diferença pressupõe a 

subtração do valor da intensidade do prejuízo pela intensidade de assistência, fixando 

valores numéricos para os graus de assistência e de prejuízo. Como nessa ponderação de 

segundo nível é exigida uma determinada grandeza, ou seja, uma discussão numérica de 

ordem cardinal, ela acaba por não ser tão útil, já que conduziria a uma questão não 

solucionável para definir a intensidade de realização229. 

Os autores principialistas concluem que os direitos a ações positivas podem ser 

determinados por sua estrutura e o resultado da proporcionalidade aponta para obrigações 

definitivas que podem ser judicializadas. No caso de duas ou mais ações proporcionais, 

deve-se escolher aquela que satisfaça a maior intensidade de assistência. Contudo, há 

autores que criticam a judicialização de direitos sociais e a consequência disso seria a 

inaplicabilidade da proporcionalidade. Nesse sentido, mais adiante será estudada a 

crescente crítica à judicialização dos direitos sociais, apontando também para alguns casos 

paradigmáticos referentes a direitos sociais, como é o caso Grootboom, julgado pela Corte 

Sul-Africana e o direito à saúde na Colômbia. 

2.3.2 Exemplo prático da possível aplicação da proporcionalidade como 

proibição de proteção insuficiente: omissão total do poder público e ação 

insuficiente 

Todas as etapas para o exame da proporcionalidade como proibição da proteção 

insuficiente se tornam demasiadamente difíceis de compreender sem um exemplo prático de 

aplicação. A explicação teórica aliada com a prática ajuda na compreensão geral do problema.  

Na doutrina nacional e estrangeira analisada, muitos se limitam a explicar brevemente 

o significado da proporcionalidade em seu sentido de proibição de proteção insuficiente, mas 

não colocam em prática como o desenvolvimento teórico do método poderia eventualmente 

ser utilizado para caracterizar a omissão estatal ou ação insuficiente e determinar a realização 

da medida. Em suma, não há demonstração da praticidade e nem utilidade do método, 

quanto menos se ele seria uma afronta real aos princípios formais da democracia e da 

separação dos poderes. Portanto, afirmar a aplicação do método de maneira abstrata parece 

                                                 
229 Cf. P.G.C. LEIVAS, Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais, pp. 78-81. 
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ser um tanto quanto superficial. Do mesmo modo que a aplicação da proporcionalidade, em 

seu sentido de proibição do excesso, passou a exigir exemplos concretos, assim o exige a 

proporcionalidade como proibição de insuficiência.  

A doutrina pátria de Virgílio Afonso da Silva230 faz um estudo acerca dos direitos 

sociais dentro da perspectiva da teoria dos princípios, contudo limitou sua análise à 

discricionariedade legislativa para eleição de meios, sem adentrar no desenvolvimento de 

um exemplo prático da proibição da proteção insuficiente. Partindo do questionamento 

sobre o que seria uma solução ótima nos casos em que o legislador precisa definir 

prioridades dentro da realização dos direitos sociais, ele conclui continuar essa questão em 

aberto, não oferecendo elementos para decidir casos em que indivíduos buscam o 

Judiciário em busca da implementação do acesso à moradia, saúde ou educação, ou, até 

mesmo, alterar as prioridades definidas pelo Legislativo ou Executivo. 

Partindo de um modelo de caso extremo, a doutrina de Rodolfo Arango231 tenta 

demonstrar a possibilidade de determinar o direito social de forma definitiva na hipótese de 

omissão estatal absoluta. Portanto, aludindo ao exemplo do caso colombiano232, na 

tentativa de aclarar a hipótese de omissão total, passa a mencionar que a negativa estatal 

em conferir uma prestação ao necessitado, em que pese sua situação de urgência, constitui 

razão válida e suficiente para fundamentar a exigibilidade da ação positiva estatal. O 

direito definitivo se justifica através da argumentação sobre as várias disposições de 

direitos fundamentais. Nesse sentido, embora o Estado tenha apenas a obrigação prima 

facie de combater a pobreza e apoiar as pessoas que se encontram em situação de 

necessidade, nas circunstâncias concretas do caso colombiano, essa obrigação prima facie 

se torna definitiva.  

No entanto, o modelo do caso extremo apresentado pela doutrina de Rodolfo 

Arango sequer se aproxima em demonstrar a aplicabilidade da proporcionalidade para 

                                                 
230 Cf. V.A SILVA. “Teoría de los princípios, competências para La ponderación y separación de poderes”. In: 
J-R SIECKMANN (Ed.) La Teoría Principialista de los derechos fundamentales: Estudios sobre La teoria de los 
derechos fundamentales de Robert Alexy. Madrid: Marcial Pons, 2011, pp. 257-258. 
231 Cf. R. ARANGO, El concepto de derechos sociales fundamentales, pp. 206-207. 
232 Nesse caso, um homem de 63 anos de idade entrou com uma ação de tutela solicitando uma operação nos 
olhos, posto que um hospital público havia negado operá-lo, ainda que tivesse o risco do homem ficar cego. 
O juiz de primeira instância negou o pedido, o que foi revisto pela Corte Constitucional Colombiana, a qual 
reformulou a sentença anteriormente dada e passou a proteger o direito fundamental à saúde. Alegou 
sucintamente que o legislador é, em princípio, o responsável por determinar a forma e cobertura da prestação, 
mas circunstâncias de marginalidade social e econômica autorizam a dar aplicabilidade imediata ao 
dispositivo. Assim, o Estado tem o dever constitucional de proteger os direitos da pessoa, encontrando 
alternativas jurídicas para assegurar o cumprimento das obrigações sociais aos particulares (Cf. R. ARANGO, 
El concepto de derechos sociales fundamentales, pp. 170-172). 
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averiguar a omissão estatal. O presente trabalho parte então de duas hipóteses na tentativa 

de elucidar o método na prática: passando do exemplo da omissão total para o da ação 

insuficiente. Desse modo, no primeiro caso não está reconhecida a priori nenhuma medida 

estatal que concretize o direito social em questão, enquanto na segunda hipótese existe uma 

medida estatal (lei ou regulamentação) que fomenta o direito social, mas ela é questionada 

perante o Judiciário por ser insuficiente. A análise desses exemplos não pretende fornecer 

uma resposta única e definitiva ou supostamente correta, mas a intenção maior é trazer os 

juristas de um modo geral para o debate, na tentativa de elucidar como certas construções 

doutrinárias podem ou não contribuir para a prática jurisprudencial. 

Adentrando primeiramente no exemplo prático da omissão total do Poder Público 

em implementar medidas que fomentem o direito social, não se encontrou exatamente um 

caso concreto na jurisprudência brasileira que facilitasse a compreensão da aplicação da 

proibição da proteção insuficiente a esse tipo de situação. Tem-se ainda que a grande 

maioria de normas para o exercício dos direitos sociais já existe, conforme assevera a 

doutrina de Andreas J. Krell233. Procurou-se então exemplificar a questão da 

proporcionalidade aplicada à omissão estatal em relação à concretização do direito à 

educação, previsto no art. 6º c/c art. 208, ambos da Constituição Federal. 

Nesse sentido, tem-se que muitos municípios pequenos acabam por não construir 

creches necessárias para cumprir com o dever estatal de fornecer a educação infantil às 

crianças até 05 (cinco) anos. Imagine-se então que o município “X” não constrói nenhuma 

creche (M1: omissão estatal) em seu território e, portanto, não implementou o direito à 

educação infantil previsto constitucionalmente (P1). Ele incorre, dessa forma, em uma 

omissão total em prover esse direito.  Nesse sentido, se o Poder Público é demandado e o 

Judiciário é instado a decidir sobre a questão, como poderia ele argumentar se utilizando 

do método da proporcionalidade? 

No caso em questão, a inatividade do poder público só é justificada se for para 

proteger outro direito constitucionalmente previsto ou um fim estatal legítimo (P2). Então 

o município poderia alegar que tem investido na construção de escolas destinadas aos 

alunos de ensino fundamental, já que a construção de creches em um Município pequeno, 

com um número baixo de crianças até 05 (cinco) anos demandaria altos custos do Estado. 

Portanto, o fim estatal pode ser conceituado como “assegurar o investimento em educação 

                                                 
233 Cf. A.J. KRELL. Direitos sociais e o controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um 
direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 31. 
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de qualidade para todos os alunos aptos a ingressar no ensino fundamental, com o fim de 

promover o direito à educação de forma eficaz e que abarque um maior número de alunos” 

(P2: fim estatal).  A não construção de creches afeta de maneira intensa o direito à 

educação infantil, mas permite que haja promoção do fim estatal, na medida em que os 

investimentos estatais serão deslocados para a construção de escolas de ensino 

fundamental. Poder-se-ia dizer, inclusive, que o direito à educação está sendo fomentado. 

Ao passar para exame da necessidade, iniciam-se as dificuldades quanto ao método 

aplicado a esses direitos, pois nessa etapa devem ser analisadas as medidas menos 

restritivas ao direito à edução infantil, promovida por meio da construção de creches e que, 

ainda assim, fomentem o fim estatal em maior ou igual medida. Mas quais seriam essas 

medidas menos restritivas e/ou alternativas ao direito se há plena inatividade estatal? 

Alguém poderia alegar que os pais poderiam educar seus filhos em casa, devendo o Estado 

fornecer apenas um curso de capacitação. Mas nesse caso, ainda assim, há uma alta 

interferência no direito à educação. Outro poderia alegar o recrutamento de professores 

voluntários que educassem as crianças, o que também não supera a ausência de construção 

de creches voltadas à educação infantil.  

Imaginando que as medidas supramencionadas ainda assim passassem pelo exame 

da necessidade (ou meio alternativo mais idôneo), como seria a análise da última etapa? 

No exame da proporcionalidade em sentido estrito, a liberdade fática, constituída pelo 

direito à educação infantil, deve ser sopesada com os princípios formais e materiais, dando 

lugar a um subjetivismo ainda maior. Caso se entenda que o meio utilizado pelo Estado 

seja desproporcional em sentido amplo, nasce a obrigação de fazer, qual seja, construir a 

creche. Mas o que se verifica é um mandamento do Judiciário para a implementação do 

direito social previsto constitucionalmente. Não há visualização de uma real utilidade da 

proporcionalidade nesse caso no sentido de conferir maior racionalidade à decisão judicial, 

até mesmo porque outros argumentos seriam mais contundentes que a aplicação de tal 

método. As três etapas da proibição da insuficiência parecem ser dotadas de uma 

argumentação moral e subjetiva ainda maior do que aquelas desenvolvidas em relação à 

proibição do excesso. Talvez seja por isso que até Robert Alexy evitou ingressar na seara 

da omissão estatal total.  
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Quanto ao segundo caso, ação insuficiente (omissão estatal parcial), a doutrina de 

Laura Clérico234 buscou desenvolver, a partir da tese da alternatividade, estudada no tópico 

2.2.1, o mandado da proibição da proteção insuficiente, com seus três elementos: 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Partindo do caso concreto 

julgado pelo Tribunal Constitucional Federal alemão em 2005 (Nikolaus-Beschluss), que 

discutia sobre a cobertura de medicamentos que não estavam previstos na lista do sistema 

público de saúde, ela se debruçou sobre o método da proporcionalidade235 como uma 

alternativa para examinar o conteúdo da obrigação de fazer em relação ao direito à saúde 

de maneira mais racional.  

No caso em comento (Nikolaus-Beschluss), o paciente sofria de distrofia muscular e 

constava como segurado do sistema público de saúde. Para esses casos, o tratamento é 

orientado pelo Poder Público de acordo com os sintomas e são aplicadas apenas medidas 

de apoio, como, por exemplo, cirurgia, fisioterapia etc., já que não é conhecido nenhum 

tratamento cientificamente comprovado que pudesse trazer a cura ou o retardamento da 

doença. Mas em setembro de 1992 esse paciente passou a fazer tratamentos experimentais 

e buscou o Estado para que reembolsasse os custos dessa terapia alternativa, o qual se 

recusou a fazê-lo. A questão chegou ao Tribunal Constitucional Federal alemão, que 

entendeu a negativa de assumir tais custos como uma interferência no dever de proteção ao 

direito à saúde (P1)236.  É a partir desse ponto que será feita a análise dos três elementos 

que compõem a proporcionalidade, no sentido de elucidar como seria sua aplicação quanto 

aos direitos sociais. 

O primeiro elemento diz respeito à adequação. Nesse sentido, o seguro social 

persegue a finalidade de “garantia e qualidade da prestação, oferecendo um tratamento 

igualitário para todos os segurados e com o fim de que as prestações estejam orientadas 

pela eficiência (P2: fim estatal)”(tradução nossa)237. O meio empregado (M1) contém uma 

espécie de proibição, qual seja, a exclusão de tratamentos novos e experimentais dos gastos 

                                                 
234 Cf. L. CLÉRICO. “Proporcionalidad, prohibición de insuficiência y la tesis de la alternatividad”, pp. 177-
197. O desenvolvimento das três etapas da proibição da proteção insuficiente feito a seguir foi baseado nessa 
doutrina.  
235 O Tribunal Constitucional alemão não utilizou a proporcionalidade de maneira explícita na decisão 
referida. 
236 Cf. L. CLÉRICO. “Proporcionalidad, prohibición de insuficiência y la tesis de la alternatividad”, pp. 184-
185. 
237 “Com la negativa de asumir los costos, la obra social persigue la finalidad de ‘Aseguramiento y calidad de 
la prestación, em interes de um trato igualitário de los asegurados y com el fin de que lãs prestaciones estén 
orientadas por el punto de vista de la rentabilidad (o eficiência)’ (P2: el fin estatal) (grifos do autor).” (Cf. L. 
CLÉRICO, “Proporcionalidad, prohibición de insuficiência y la tesis de la alternatividad”, p. 185).  
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do Poder Público. Mas se o meio (M1) pode promover o fim estatal (P2), então está 

satisfeito o exame da adequação externa. A adequação interna também parece ser analisada 

pelo Tribunal Constitucional Federal quando verifica se as medidas são inadequadas para 

alcançar o fim de proteção exigido ou estão abaixo daquilo que é exigido; e, ainda, quando 

Estado não tenha adotado nenhuma medida preventiva238.  

No exame da adequação, deve-se verificar a capacidade do meio para promoção do 

fim em abstrato e em concreto. E na proibição da proteção insuficiente, deve-se analisar o 

grau de promoção e intervenção de cada um dos direitos em jogo para que a decisão seja 

tomada. Para tanto, a relação entre interferência e promoção do direito à saúde/fim estatal 

apontada por Laura Clérico está ilustrada a seguir239: 

                                                 
238 Cf. L. CLÉRICO. “Proporcionalidad, prohibición de insuficiência y la tesis de la alternatividad”, pp. 185-
186. 
239 Idem, Ibidem, pp. 187-188. 
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Quadro 1 – Relação de interferência e promoção do direito à saúde/fim estatal  

Intensidade de 
interferência P1 
(direito à saúde) 

Medida de 
promoção P1 

(direito à 
saúde) 

Meio (M1, 
M2) 

Medida de 
promoção P2 
(fim estatal) 

Intensidade de 
interferência P2 

(fim estatal) 

Alta Nenhuma 

Negativa do 
reembolso dos 

gastos da terapia 
alternativa (M1) 

Média Nenhuma 

Nenhuma Alta 
Reembolso dos 

gastos (M2) 
Baixa Alta 

 

Fonte: L. CLÉRICO, “Proporcionalidad, prohibición de insuficiência y la tesis de la 

alternatividad”, p. 188 (tradução nossa). 

 

No exame da necessidade, há uma comparação entre os meios empregados para 

promoção do direito à saúde (P1) e do fim estatal colidente (P2). A grande questão é saber 

se existem meios alternativos que promovam de maneira mais eficaz o direito à saúde (P1) 

que o meio escolhido pelo Estado (M1) e que ao mesmo tempo limitem em igual ou menor 

medida o direito em colisão (P2). No exemplo em questão, podem ser examinados três 

meios de promoção/interferência nos direitos em questão: M1 (negativa de reembolso), M2 

(meio alternativo: reembolso dos gastos) e M3 (autoajuda)240.  

Através do desenvolvimento dessa etapa, a doutrina de Laura Clérico241 aponta que 

a negativa de reembolso (M1) parece não ser idônea para promover o direito à saúde, pois 

não avalia se as medidas de apoio oferecidas pelo Estado têm algum efeito positivo sobre o 

paciente para melhoria de sua enfermidade. Quando se analisa a medida M2, o Tribunal 

leva em conta a gravidade da doença, a existência de um tratamento médico convencional 

(que no caso é inexistente e por isso torna a medida M2 necessária), os efeitos 

eventualmente positivos do tratamento nos casos individuais etc. Portanto, conclui-se que o 

reembolso dos gastos (M2), em certa medida, tem um peso maior em relação à negativa 

estatal (M1), promovendo o direito à saúde (P1) em grande medida. Prossegue 

mencionando que o reembolso dos gastos (M2) também é idôneo em relação ao fim estatal 

                                                 
240 Cf. L. CLÉRICO. “Proporcionalidad, prohibición de insuficiência y la tesis de la alternatividad”, pp. 188-
189.  
241 Idem, Ibidem, pp. 189-192. 
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(P2), já que não impede o exame da eficácia do tratamento cujos gastos devem ser 

reembolsados ao paciente. Assim, a medida M2 não parece intervir em maior grau que a 

M1 no fim estatal. Quanto a M3 (busca de financiamento para o tratamento fora do sistema 

de saúde), parece que tal medida interfere em menor grau no fim estatal (P2), mas não 

promove o direito à saúde (P1), afetando-o de maneira grave. Assim, apesar da medida M3 

aparecer prima facie como um meio alternativo, ela fica excluída. 

Por fim, dentro do exame da proporcionalidade em sentido estrito, deve ser 

analisada, de um lado, a intensidade e o peso da negativa de reembolso dos gastos do 

tratamento, a importância da satisfação do direito à prestação em relação à omissão e, do 

outro lado, os motivos que justificam a negação da prestação. No caso em questão, o grau 

de descumprimento do direito à prestação é alto e intenso, uma vez considerada a 

gravidade da doença. A medida adotada pelo Estado para a promoção do direito à saúde 

em comparação com o meio alternativo (M2) parece ser menos idônea, já que M2 promove 

tal direito em maior medida.  Portanto, se o Estado se responsabiliza pela vida e 

integridade física dos segurados do sistema público de saúde obrigatório, então nos casos 

de doenças graves e com risco de vida, o Estado deve atender os requisitos mínimos para 

satisfazer o núcleo fundamental do direito à prestação. Razões suficientes devem ser 

demonstradas para a não satisfação do direito à prestação.  Mas do exemplo demonstrado, 

Laura Clérico chega à conclusão, da aplicação do mandado de proibição da proteção 

insuficiente que a interferência em P2 (fim estatal) é leve e não é suficiente para justificar a 

grave interferência em P1, portanto está verificada a violação do direito à saúde, 

ordenando-se a implementação do meio necessário ante a urgência que exige o caso 

concreto242.  

Como se percebe nos exemplos citados, o emprego da proporcionalidade parece 

interferir em grande medida em ações políticas governamentais, levando à discussão sobre 

até que ponto o Judiciário pode intervir em questões da seara do Poder Legislativo e do 

Executivo. Os dois exemplos demonstrados parecem levar a um alto grau de subjetivismo do 

julgador, o que não contribui em nada para aclarar essa constante tensão entre direito e 

política. Mas essa dicotomia será analisada posteriormente no tópico 3.3 do Capítulo III. 

                                                 
242 Cf. L. CLÉRICO. “Proporcionalidad, prohibición de insuficiência y la tesis de la alternatividad”, pp. 193-
196. 
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2.4 Proporcionalidade e os direitos sociais: da limitação à promoção de direitos 

Depreende-se do tópico anterior que o desenvolvimento da proporcionalidade como 

princípio da proibição da insuficiência depende do reconhecimento de direitos sociais 

como princípios em contraposição ao modelo das regras. Isso, por consequência, leva à 

admissão da restrição desses direitos, que pode ser feita mediante o recurso à teoria 

externa243, ou seja, admissão de que outros direitos podem restringir o direito social, e 

também à proporcionalidade, como método de controle judicial do direito social. Assim, 

nesse tópico, pretende-se estudar a possível colisão entre os próprios direitos sociais ou 

entre esses e os direitos de liberdade. 

2.4.1 Aplicação da proporcionalidade: é possível a colisão entre os próprios 

direitos sociais? 

A colisão, como geralmente é conhecida, pode ocorrer entre os próprios direitos 

fundamentais ou entre estes e outros valores constitucionais. No primeiro caso, diz-se que 

a colisão acontece quando o exercício de um direito por parte do titular colide com o 

exercício do direito fundamental de outro titular. Desse modo, quando o âmbito de 

proteção ou pressuposto de fato de um direito fundamental interfere no de outro direito de 

igual estatura constitucional, é verificada a colisão. No segundo caso, quando direitos 

fundamentais colidem com outros valores constitucionais, é verificada a contraposição 

entre interesses individuais e da comunidade244. Nesse tópico, pretende-se abordar apenas a 

colisão entre os próprios direitos sociais.  

Ora, o âmbito de proteção de um direito diz respeito aos atos, fatos e posições 

jurídicas assegurados pela norma de direito fundamental245. Porém, os direitos sociais 

apresentam o problema de definir o que é protegido em concreto, devendo-se questionar, 

                                                 
243 Sobre teoria externa, vide Capítulo III, tópico 3.2. 
244 Cf. E.P. FARIAS, Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus a liberdade 
de expressão e informação, p. 117. 
245 Cf. V.A. SILVA. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São Paulo: Malheiros, 
2011, p. 72. 
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então, o que realmente integra o âmbito de proteção desses direitos. Tem-se ainda que o 

âmbito de proteção do direito social não oferece desde já uma resposta daquilo que 

corresponde à garantia definitiva do direito fundamental. Ele diz respeito apenas àquilo 

que é garantido prima facie, sem levar em conta as restrições impostas aos direitos 

fundamentais246. Essa abordagem dúplice dos direitos sociais como direitos prima facie e 

direitos definitivos, como anteriormente estudado, permitiu que se passasse a admitir a 

aplicação da proporcionalidade para determinar qual seria o direito definitivo de cada 

indivíduo em situações diferentes. 

No entanto, a determinação do conteúdo dos direitos impõe diferenciações entre 

eles, o que implica valorações sobre quando um direito social tem primazia frente a outros 

direitos sociais, sendo impossível vislumbrar uma limitação racional. Ainda, outro 

problema filosófico apontado quando da diferenciação entre direitos sociais – na 

determinação do conteúdo – está relacionado à impossibilidade de comparar direitos 

distintos. Nesse sentido, o que é mais importante: direito à educação ou à moradia? Direito 

ao trabalho ou à saúde? É possível vislumbrar que o âmbito de proteção de dois ou mais 

direitos sociais possam entrar em colisão? 

Se uma das grandes críticas do sopesamento de direitos individuais se referia à 

incomensurabilidade e incomparabilidade de direitos distintos, parece que tal crítica se 

acentua quando se trata de direitos sociais. Não há como vislumbrar uma métrica comum 

na ponderação desses direitos. Ainda que se aceite a ideia de que tais direitos possam ser 

reduzidos a uma métrica comum, qual seria a métrica para os direitos sociais? Mesmo que 

sejam apontados o mínimo existencial ou a promoção da igualdade, ainda assim não se 

vislumbra como essa métrica poderia ser utilizada para decidir entre diferentes direitos 

sociais. Como não é o escopo do presente trabalho dissertar sobre o debate a respeito da 

incomensurabilidade, limita-se apenas a apontar brevemente as implicações desse 

processo.  

Na questão da incomensurabilidade de direitos247 apontada por diversos autores, 

Kai Möller248, ao desafiar as críticas em relação à proporcionalidade, faz uma 

                                                 
246 Nesse sentido, V.A. SILVA (Ibidem, p. 71) menciona que o âmbito de proteção é apenas uma parte do 
suporte fático dos direitos fundamentais e a consequência jurídica só ocorre se há uma intervenção nesse 
âmbito. 
247 Duas ou mais coisas (direitos, interesses, bens e princípios) são consideradas incomensuráveis quando não 
há uma medida comum que se aplique a elas, como aponta V.A. SILVA (in: Comparing the 
Incommensurable: Constitutional Principles, Balancing and Rational Decision, p. 278). 
248 Cf. K. MÖLLER, Proportionality: Challenging the critics, p. 720. 
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diferenciação entre incomensurabilidade forte e fraca. A incomensurabilidade forte é 

percebida quando A não tem maior ou menor peso que B, muito menos peso igual. Essa 

incomensurabilidade não oferece nenhuma base para reconhecer que uma decisão em face 

de outra é correta. Assim, quanto mais pervasiva a incomensurabilidade forte, menor a 

oportunidade de revisão judicial. Já a incomensurabilidade fraca aponta que dois valores 

fracamente incomensuráveis podem ter uma relação estabelecida um com o outro. Nessa 

incomensurabilidade, um valor atua como uma restrição, obtendo prioridade sobre o outro.  

Ela também se aplica em situações que dois valores são trazidos em relação um com o 

outro sem haver um grau de precedência em relação a um deles. 

Nesse sentido, utilizando-se do exemplo demonstrado por Stavros Tsakyrakis249, 

tem-se que não é possível comparar maçãs com laranjas, assim como não é possível 

comparar saúde com educação, ou assistência aos desamparados com lazer, entre infinitas 

outras combinações de direitos sociais. Portanto, verifica-se que não é possível a colisão 

entre dois ou mais direitos sociais, pois possuem incomensurabilidade forte, notada na 

medida em que o âmbito de proteção desses direitos protege bens que se distinguem entre 

si.  

Não há como visualizar a forma que a extensão de uma norma de proteção de um 

direito social possa interferir em outra.250 Os direitos sociais em espécie, como, por 

exemplo, direito à educação, à saúde, ao trabalho, proteção à maternidade etc. irradiam 

efeitos distintos dentro do ordenamento. Eles são direitos que buscam a igualdade e a 

liberdade real, não sendo possível que o exercício de um direito social venha interferir no 

exercício de outro, a não ser que se vislumbre que a busca da igualdade de um direito social 

ocasione desigualdade em outro direito social. Ou então que se coloque a questão do custo 

como núcleo do direito social, pois nesse caso, levando em conta os elementos que integram 

o direito, o custo de um direito pode interferir em outro. Assim, questões orçamentárias em 

relação aos direitos são discutidas como colisões entre direitos sociais, analisando-se o 
                                                 

249 Cf. S. TSAKYRAKIS, “Proportionality: An Assault on Human Rights?”, pp. 470-475. 
250 Alguns autores mencionam  casos de colisão de direitos sociais como entrega de medicamentos de alto 
custo que inviabilizam a internação em UTI’s lotadas ou, então, fornecimento de melhor alimentos com alta 
carga nutricional que impedem a compra de combustível para transportar crianças que residem em área rual 
do Município. (Cf. L. A. F. DE ALMEIDA. A ponderação judicial na solução de conflitos normativos entre 
direitos fundamentais sociais densificados em leis e regras orçamentárias In: D. DUARTE, I. W. SARLET, P. T. 
BRANDÃO. Ponderação e Proporcionalidade no Estado Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, 
p. 132). Mas novamente, como se pode notar, a questão do custo dos direitos que deve ser leva em 
consideração e não o próprio âmbito de proteção. Pode-se eventualmente pensar numa hipótese remota de 
colisão, como, por exemplo, a contrução de um hospital em um parque destinado ao lazer de diversas 
pessoas. Nesse caso, alguns mencionariam que o exercício do direito à saúde interferiria no exercício do 
direito ao lazer das pessoas privadas do parque.  
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investimento em um direito em colisão com a promoção de outro direito social. Esse tema se 

insere no debate sobre reserva do possível e igualdade, o que não será possível discutir 

detalhadamente na presente pesquisa. Compete ao Legislativo e ao Executivo analisar os 

meios de promover esses direitos de forma a implementá-los. Contudo, não se exclui a 

hipótese de que direitos sociais possam interferir em outros valores e interesses 

constitucionais, como, por exemplo, na limitação dos direitos de defesa. É o que será 

estudado no próximo tópico. 

2.4.2 Colisão entre direitos de defesa e direitos sociais: entre a limitação e a 

promoção 

Falar em direitos sociais implica também no fato de que eles irradiam seus efeitos 

para os demais direitos previstos no ordenamento. O argumento substancial contra os 

direitos sociais já mencionava a suposta colisão entre eles e os direitos de liberdade. É 

constante na doutrina atual a tese de que há uma antinomia entre as liberdades e os direitos 

sociais. Nesse sentido, Antonio E. Perez Luño251 demonstra, através de alguns exemplos, 

que essa antítese é apresentada ante os termos de uma autêntica alternativa. Veja-se, o 

reconhecimento dos direitos à seguridade social, ao descanso e às férias impõe limites à 

autonomia contratual, enquanto a socialização da propriedade e o fomento do direito à 

moradia, através de uma política de redistribuição de renda, só é possível de ser alcançada 

ao se restringir o caráter intangível do direito de propriedade. 

Nesses exemplos mencionados acima, observa-se de maneira clara que, para a 

realização e promoção de alguns direitos, outros acabam restringidos. É nesse ponto que se 

encontra o questionamento sobre se a promoção dos direitos sociais pode limitar 

eventualmente os direitos de defesa e, em caso positivo, se a proporcionalidade seria uma 

saída para justificar racionalmente essa restrição. Em algumas ocasiões, chega-se a 

sustentar que, à medida que os direitos sociais aumentam, as liberdades diminuem. Outros 

juristas, como Theodor Tomandl, alegam que a positivação de direitos sociais implica uma 

relativização das liberdades públicas252. 

                                                 
251 Cf. A.E.P. LUÑO. Los derechos fundamentales. Madrid: Tecnos, 2007, p. 204. 
252 Idem, Ibidem, p. 204. 
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Aqui não se trata de mencionar casos em que simplesmente se invoque o mínimo 

existencial ou a reserva do possível como provável colisão entre direitos sociais e direitos 

de defesa, mas sim de ilustrar as distintas estratégias para se alcançar a efetividade desses 

direitos e a eventual utilização da proporcionalidade. Nessa linha de entendimento, é 

possível mencionar o caso paradigmático sobre o tabaco, tratado também por Cristina de 

Queiroz253, em que havia o dever dos fabricantes desse produto de advertir sobre o perigo 

que o ato de fumar representa para a saúde. Essa intervenção é considerada relativamente 

“leve” na livre escolha de profissão. Diferentemente seria o banimento total de produtos 

derivados do tabaco, o que seria considerado intervenção “gravosa”. 

No Brasil, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.311, apresentada no STF 

em 2004, ainda não encontrou seu desfecho. Nessa ação, a Confederação Nacional da 

Indústria questionou o caput e os §§2°, 3°, 4° e 5° do art. 3°, da Lei n. 9.294/96, com 

redação e acréscimos introduzidos pela Lei 10.167/00, e a Medida Provisória n.2190/01, 

alegando ofensa aos valores do trabalho e iniciativa, à liberdade de expressão e 

comunicação e à ordem econômica e livre iniciativa. A lei, com suas alterações, passou a 

limitar a propaganda comercial do tabaco a pôsteres, painéis e cartazes, na parte interna 

dos locais de venda. Recentemente também foi aprovado o decreto presidencial que 

regulamenta a lei nacional antifumo, Lei 12.546/2011, que, além de proibir o consumo de 

produtos derivados do tabaco em locais de uso coletivo, acaba com a propaganda 

comercial até mesmo nos pontos de venda. 

No caso acima destacado, ao que parece, o direito de liberdade de expressão é 

restringido para alcançar a concretização de um direito social, qual seja, o direito à saúde. 

Questiona-se então: seria possível vislumbrar nesse caso a utilização do método da 

proporcionalidade para analisar se a restrição do direito de defesa em prol do direito social 

foi excessiva? Uma breve análise aponta que a resposta seria positiva. A própria doutrina 

de José Carlos Vieira de Andrade254 menciona a restrição de direitos, liberdades e garantias 

para assegurar a realização dos direitos sociais, devendo ser respeitada a 

proporcionalidade. E, no caso em questão, tem-se que a medida é adequada, necessária e 

proporcional em sentido estrito, restringindo apenas em pequena medida a liberdade de 

expressão dos fabricantes (direito de defesa) em prol do direito à saúde.  

                                                 
253 Cf. C. QUEIROZ, Direitos Fundamentais Sociais: funções, âmbito, conteúdo, questões interpretativas e 
problemas de justiciabilidade, p. 170. 
254 Cf. J.C.V. ANDRADE. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 
2004, p. 405. 
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Aplicando a “lei de ponderação”, desenvolvida por Robert Alexy, tem-se que definir 

o grau de afetação de um dos princípios. Assim, no caso do tabaco, a liberdade de expressão 

dos fabricantes dos produtos é afetada. Em seguida, deve-se definir a importância da 

satisfação do direito contraposto, que, neste caso, é o direito à saúde. Portanto, o direito de 

defesa é restringido para a promoção do direito à saúde. Da mesma forma que foi proibida a 

propaganda comercial dos produtos e derivados do tabaco, em época recente uma lei passou 

a proibir o fumo em locais fechados, tais como bares, restaurantes, shoppings, prédios 

comerciais etc. Entende-se que, da mesma forma que a restrição da propaganda comercial, a 

restrição dos locais de fumo promove o direito à saúde255. 

Menciona-se ainda a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) 101, ajuizada em 2006 perante o STF, para contestar diversas decisões que 

viabilizavam a importação de pneus usados. O principal objetivo da ADPF seria proteger o 

meio ambiente e a saúde contra os malefícios causados pelos pneus usados. Nesse caso em 

específico, foram comparados os pesos do direito à saúde e à tutela ambiental em face da 

liberdade profissional e econômica, dando-se prioridade aos primeiros, ou seja, uma 

restrição na liberdade profissional e econômica para a promoção do direito à saúde. Assim, 

a decisão do Supremo Tribunal Federal foi de declarar inconstitucional a importação de 

pneus usados256. 

Se não existe hierarquia entre direitos de liberdade e direitos sociais, então a colisão 

entre eles depende do caso concreto. Nenhum direito é absoluto. Assim, pode-se dizer que 

tal colisão pode ter como método de decisão o uso da proporcionalidade, em seu sentido de 

proibição do excesso e em seu sentido de proibição da insuficiência. Conforme aponta 

Carlos Bernal Pulido257, a ausência de realização máxima de um direito de proteção 

encontra guarida na medida em que exige a realização do direito de defesa e, a intervenção 

no direito de defesa só é possível na medida em que promove o direito de proteção. E essa 

dupla aplicação deve respeitar o âmbito de apreciação do legislador. 

                                                 
255 Vale lembrar que a questão do tabaco também foi analisada na doutrina alemã, inclusive sendo 
mencionada na doutrina de Robert Alexy, que entende que houve apenas uma média interferência na 
liberdade de profissão para assegurar o direito à saúde (Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, pp. 
595-596). 
256 Conforme notícias veiculadas no site do STF, disponíveis em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=110046&caixaBusca=N; 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=110013&caixaBusca=N; 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=109812&caixaBusca=N. Acesso em: 20 
dez. 2014. 
257 Cf. C. BERNAL PULIDO, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, p. 811. 
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CAPÍTULO III 

Análise crítica da doutrina e da jurisprudência do STF 

 

3.1 Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a proibição da proteção 

insuficiente 

É importante mencionar que a teoria mostra seu referido valor quando aliada à 

praxis jurídica. Assim, tem-se que a análise da teoria através da prática muitas vezes 

fornece respostas aos problemas enfrentados. Por esse motivo, é importante verificar como 

os fenômenos desenvolvidos no presente trabalho acontecem quando analisada a 

jurisprudência nacional. Se a proporcionalidade – como proibição de insuficiência – passa 

a ser utilizada como parâmetro de controle da omissão estatal em relação aos direitos 

sociais, é preciso verificar se esse controle está alinhado com a doutrina ou se, ao contrário, 

a própria jurisprudência transforma a doutrina a seu favor. Por isso, esse tópico foi 

desenvolvido em duas partes: metodologia dos casos e análise crítica. Da análise de cada 

caso encontrado poderá ser construído um pensamento crítico como um todo. 

3.1.1 Metodologia 

A questão da metodologia na ciência jurídica é muito importante. O método 

permite que se enxergue a realidade, além de dar segurança ao caminho da investigação258. 

A ciência sem cuidados metodológicos se torna frágil e passível de ceder ao primeiro 

argumento de contestação que venha a sofrer.  

                                                 
258 Cf. E.C.B. BITTAR. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para os cursos de 
Direito. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 21. 
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Desse modo, na dimensão empírica do presente trabalho, intentou-se fazer um 

diagnóstico da prática jurisprudencial quando se utiliza o método da proporcionalidade em 

seu sentido de proibição da proteção insuficiente ou deficiente. No intuito de fazer a 

pesquisa qualitativa, foi feito um levantamento jurisprudencial para que pudessem ser 

analisados detidamente os casos em que a proporcionalidade foi mencionada em relação 

aos direitos sociais.  

O Supremo Tribunal Federal, por ser considerado o guardião da Constituição, foi o 

tribunal eleito para a realização dessa pesquisa empírica. Utilizando-se de palavras-chave 

necessárias para identificar a relação entre direitos sociais e esse método de decisão, foi 

feito um levantamento exploratório no site do Supremo Tribunal Federal259, através do 

ícone de pesquisa de jurisprudência.  

A limitação temporal escolhida foi a promulgação da Constituição Federal de 1988 

(05 de outubro de 1988) e foram analisados todos os acórdãos desde então até o final do 

ano de 2013. Tal opção foi feita para haver certeza de que todos os acórdãos do período 

estariam disponíveis na base de dados. Foram feitos pré-testes no site do Supremo, 

empregando um conjunto de palavras-chave relacionadas à proporcionalidade aplicada ao 

direito social, na tentativa de se estabelecer um parâmetro fixo para o levantamento 

jurisprudencial e que mais traduzisse o tema que se pretende tratar. As palavras-chave 

“proibição da proteção insuficiente” e “proibição da proteção deficiente” serviram de 

parâmetro-base para se verificar sua relação com os direitos sociais. Isso porque, no 

desenvolvimento da proporcionalidade aplicada aos direitos sociais, a proibição da 

insuficiência passou a ser mencionada como face complementar da proibição do excesso, 

servindo como orientação de tal método. 

O resultado da pesquisa jurisprudencial ao relacionar as palavras-chave acima 

descritas apontou para 48 decisões260, entre acórdãos, decisões monocráticas e da 

presidência. Excluídas decisões repetidas e identificadas aquelas em que constava ao 

menos uma das expressões que serviram para a busca, foram selecionadas, por meio da 

leitura jurisprudencial, as decisões em que os direitos sociais eram objeto do debate da 

matéria julgada, o que apontou para 4 acórdãos, 13 decisões da presidência e 5 decisões 

monocráticas. Isso porque nem todos os acórdãos que se referem à proibição da proteção 

                                                 
259 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp. Acesso em: 20 dez. 2014. 
260 Conforme ANEXO I.  
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insuficiente/deficiente têm íntima relação com o tema que se pretende desenvolver e, 

portanto, alguns deles foram descartados.  

Como a base de dados referente às decisões monocráticas e decisões da presidência 

é composta apenas por decisões selecionadas pelo tribunal, essa amostragem foi 

descartada. Ainda, como a decisão monocrática é proferida por apenas um julgador nas 

hipóteses previstas no Código de Processo Civil, em situações de jurisprudência pacífica 

ou em pedidos de liminares, optou-se por reduzir o estudo às decisões proferidas pelos 

órgãos colegiados da Corte. A discussão que se encerra nesse âmbito eleva o estudo a 

respeito do tema, já que as decisões proferidas através de acórdãos se caracterizam como 

reais manifestações da Corte. Tem-se ainda que o próprio art. 21, §1º do Regimento 

Interno do STF prevê que o Relator pode negar seguimento a recurso manifestamente 

improcedente ou contrário à súmula dominante do Tribunal. Prossegue o art. 22 

mencionando que o pedido ou recurso será submetido a Plenário, quando houver relevante 

arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida. Portanto, verifica-se que a decisão 

monocrática não reflete um posicionamento da Corte, mas já tem suas hipóteses previstas 

pelo Código de Processo Civil e Regimento Interno do STF. 

Portanto, partindo do panorama geral das decisões encontradas, pretende-se fazer 

um estudo mais detalhado dos acórdãos em que a proibição da proteção 

insuficiente/deficiente foi mencionada, analisando-se se há ou não uma argumentação 

consistente e coerente dos Ministros que demonstre o desenvolvimento do método na 

jurisprudência brasileira. 

3.1.2 Panorama inicial dos julgados encontrados 

Inicialmente, insta salientar que das decisões encontradas, dentre acórdãos, decisões 

monocráticas e decisões de presidência, apenas 22261 estão diretamente relacionadas aos 

direitos sociais: educação, saúde, proteção à maternidade e à infância, assistência aos 

desamparados etc. O restante envolve em grande parte a matéria penal e outros direitos 

                                                 
261 RE 581352 AgR / AM; SS 3741 / CE; SS 3690 / CE; SS 3751 / SP; STA 318 / RS; STA 198 / MG; STA 
277 / AL; STA 245 / RS; STA 238 / TO; SL 228 / CE; SL 263 / RJ; SL 263 / RJ; STA 241 / RJ; SL 235 / 
TO; RE 738255 / AP; AI 759543 / RJ; RE 488208 / SC; Rcl 4374 / PE; RE 567985 / MT; HC 119614 / SP; 
RE 737849 / DF; STA 223 AgR / PE. 
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como, por exemplo, demarcação de terras indígenas, melhoria do acesso à justiça por meio 

de ampliação da Defensoria etc.  

 

Gráfico 1 - STF e os julgados da "proibição da proteção insuficiente" 

46%54%

Direitos sociais

Outros direitos 

(penal, acesso à 

justiça, demarcação de 

terras etc.)

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nota-se, através do gráfico acima exposto, que do total de julgados em que o 

mandado de proibição da proteção insuficiente/deficiente foi utilizado para decidir sobre 

direitos sociais corresponde a 46%. As decisões são compreendidas desde 2006 até 2013, 

mas verifica-se que seu emprego não era tão regular, sendo muito utilizada pelo Ministro 

Gilmar Mendes em decisões da Presidência à época de 2008. 

Ao analisar os acórdãos, que serão estudados mais adiante, a amostragem aponta 

para quatro decisões sobre direitos sociais proferidas pelo órgão colegiado, duas que 

envolvem o benefício previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, caracterizando-se 

como assistência aos desamparados, outra que envolve proteção à maternidade e, por 

último, uma decisão que envolve proteção à saúde e incidentalmente o direito à segurança. 

Todas essas decisões, exceto a que se refere à proteção à saúde, foram proferidas em 2013, 

o que indica um posicionamento muito atual a respeito do uso da proporcionalidade como 

mandado de proibição da proteção insuficiente/deficiente. 



C a p í t u l o  I I I  -  A ná l ise  cr í t ica  d a  d o ut r ina  e  d a  j ur i sp r ud ê nc ia  d o  S TF  98 

 

 

3.1.3 Estudo de caso: assistência aos desamparados, proteção à maternidade e 

proteção à saúde 

O presente tópico pretende analisar os acórdãos encontrados na jurisprudência em 

que a proibição da proteção insuficiente/deficiente foi mencionada na decisão acerca de 

direitos sociais.  

 

Quadro 2 – Acórdãos do STF relacionados à proibição da proteção insuficiente/deficiente 

Prestação 
material 

Processo Dever de 
proteção 

Postulação Omissão Solução 
jurisdicional 

Direitos 
Sociais 

Rcl 4.374-PE 

Ano – 2013 
Assistência aos 
desamparados 

Revisão dos 
critérios para 
aferição do 
benefício 
assistencial de 
prestação 
continuada 

Legislativa 

Reclamação ajuizada 
pelo INSS julgada 
improcedente e 
declaração de 
inconstitucionalidade 
parcial, sem pronúncia 
de nulidade, do art. 20, 
§ 3º, da Lei 
8.742/1993. 

RE 567.985 – 
MT   

Ano – 2013 

Assistência aos 
desamparados 

Revisão dos 
critérios para 
aferição do 
benefício 
assistencial de 
prestação 
continuada 

Legislativa 

Negado provimento ao 
recurso ajuizado pelo 
INSS e declarada 
incidenter tantum a 

inconstitucionalidade 
do § 3º do art. 20 da 
Lei nº 8.742/93. 

RE 581.352 
AgR – AM  

Ano – 2013 

Proteção à 
maternidade e 
infância 

Amplicação no 
atendimento à 
gestantes em 
maternidades 
estaduais 

Executiva 

Negado provimento ao 
recurso de agravo 
regimental proposto 
pelo Estado do 
Amazonas. 

STA 223   
AgR – PE  

Ano – 2008 

Proteção à 
saúde e 
segurança 

Pagamento de 
despesas 
necessárias à 
cirurgia para 
implantar 
marcapasso 
diafragmático, 
na forma e com 
o profissional 
requerido. 

Executiva 

Concedido provimento 
ao agravo contra o 
Estado de 
Pernambuco. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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3.1.3.1 Reclamação 4.374262 – assistência aos desamparados 

A primeira decisão analisada no Supremo Tribunal Federal, a Reclamação 4.374, 

trata da revisão dos critérios previstos na Lei n. 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência 

Social - LOAS) para concessão do benefício de assistência social. Assim, tem-se que a Lei 

n. 8.742/93, ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição Federal, estabeleceu critérios 

para concessão do benefício mensal de um salário mínimo aos portadores de deficiência e 

aos idosos com 65 anos ou mais que comprovassem não possuir meios para prover a 

manutenção própria ou tê-la provida pela família. O art. 20, § 3º da lei referida prevê o 

seguinte: “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência 

ou idosa, a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário 

mínimo”. Tal dispositivo teve sua constitucionalidade contestada na ADI 1.232-1/DF, sob 

o fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem 

consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente.  

Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1.232-1/DF, o Supremo 

Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93. Desde 

então, o Tribunal passou a julgar ações ajuizadas pelo INSS com o intuito de reverter 

decisões proferidas pelas instâncias inferiores que concediam o benefício, a despeito da 

ADI 1.232 ter declarado a constitucionalidade do referido dispositivo.  

Como a interpretação da Lei 8.742/93 sofreu no decorrer do tempo alterações 

substanciais, o Supremo passou a entender que o dispositivo questionado na ADI 1.232-1 

não contemplava mais as características que o dotavam de constitucionalidade. Assim, o 

Tribunal mudou seu posicionamento na Reclamação 4.374/PE, proposta pelo INSS em 

face de decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado 

de Pernambuco, quando reapreciou e redefiniu o conteúdo e o alcance da decisão tomada 

na ADI 1.232. A decisão reclamada afastou o requisito legal, previsto art. 20, § 3º, da Lei 

8.742/93 e considerado como critério objetivo para a concessão do benefício assistencial, 

admitindo novas formas de comprovar o estado de necessidade.  

Nessa reclamação, o Supremo entendeu que houve processo de 

inconstitucionalização devido às mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e 

                                                 
262 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 4.374- PE. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Gilmar 
Mendes. Reclamante: Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Reclamado: Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Federais do Estado de Pernambuco. Data do julgamento: 18/04/2013. 
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jurídicas (alterações legislativas dos critérios econômicos utilizados para a concessão de 

outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro, como, por exemplo, a Lei 

10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa 

Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 

9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que 

instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas), 

julgando improcedente a reclamação. 

O voto do Ministro Gilmar Mendes inicia com considerações acerca da concessão 

judicial do benefício assistencial, apontando para o demasiado número de processos em 

relação ao pedido de concessão do benefício previsto no art. 203, V, da Constituição. Os 

juízes se encontram, então ,diante de um dilema: a incompatibilidade entre o que está 

previsto em lei e o que aparenta ser a solução mais justa. Dentre os requisitos para 

concessão, a pessoa deve ser idosa ou portadora de deficiência e a renda familiar mensal 

per capita inferior a ¼ do salário mínimo. A lei encontrou já desde o início dificuldades na 

sua aplicação, já que permitiria a exclusão de situações evidentes de miserabilidade social 

do alcance do benefício assistencial. Na ADI 1.232 se estabeleceu o entendimento de que o 

critério contido na Lei Orgânica de Assistência Social não era incompatível com a 

Constituição e que a necessidade de outros requisitos complementares para a concessão do 

benefício deveriam ser avaliados pelo legislador. Mas a declaração de constitucionalidade 

do art. 20, §3º, da Lei 8.742/93 não pôs termo à problemática de avaliação da renda per 

capita, passando os juízes a buscar maneiras alternativas de superar o critério previsto na 

legislação e avaliar no caso concreto a situação de miserabilidade social. Nesse contexto, 

leis diversas surgiram para a concessão de outros benefícios assistenciais, o que acabou 

sendo visto como uma reinterpretação do art. 203 da Constituição pelo legislador. Abriu-se 

o caminho para a concessão de benefício assistencial fora dos parâmetros estabelecidos em 

lei.  

O Ministro Gilmar Mendes aponta que a assistência social, tida como uma ação 

estatal positiva, é protegida contra qualquer tentativa de reforma e exigível perante o 

Estado. Considerada direito público subjetivo, ela impõe obrigações perante o Estado, que 

deve assegurar condições normativas e fáticas para o desfrute desse direito. Mas para além 

da dimensão subjetiva, o direito à assistência social possui uma dimensão objetiva, 

vinculanto todos os Poderes ao seu cumprimento. O legislador tem um dever de legislar, 

que deve ser cumprido de maneira adequada, sob pena de gerar situação de 
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inconstitucionalidade por omissão. Conclui dizendo que os direitos fundamentais, além da 

proibição de intervenção, contêm também um postulado de proteção e, utilizando-se da 

expressão de Canaris, menciona que ao lado da proibição de excesso está também a 

proibição da proteção insuficiente. Para ele, a violação da proibição da proteção 

insuficiente gera um estado de omissão a ser controlado pelo Supremo Tribunal Federal, 

que ocorre “quando o legislador atua de forma insuficiente, isto é, edita uma lei que 

cumpre apenas de forma parcial o comando constitucional”263.  

Já o Ministro Teori Zavascki, apontando para questões formais, como julgar a 

inconstitucionalidade do dispositivo em sede de reclamação, julga procedente o pedido 

formulado pelo INSS. 

Prossegue o Ministro Marco Aurélio fazendo uma interessante observação. Afirma 

que o art. 20, da Lei 8.742/93, não merece censura alguma, a não ser que o salário mínimo 

vigente fosse considerado insuficiente para a manutenção de uma família de quatro 

pessoas. Refere-se a uma família de quatro pessoas porque justamente o critério 

estabelecido na lei prevê um quarto por membro da família. Preocupa-se com a posição de 

rever, em sede de controle difuso, uma decisão proferida em processo objetivo.  

Nesse sentido, o Tribunal, por maioria, julgou improcedente a reclamação. 

Refletindo sobre a decisão proferida em sede de liminar nessa reclamação, Gilmar 

Mendes entende que  

[...] não se pode descartar desse âmbito de reflexão a possibilidade de 
verificação de um estado de inconstitucionalidade por omissão parcial quanto 
ao dever constitucional de cumprir o mandamento do art. 203, V, da 
Constituição, Nesse sentido, a questão estaria em saber se o art. 20 da LOAS é 
insuficiente para cumprir o comando constitucional. Talvez o recente histórico 
da concessão judicial do benefício previsto no art. 203, V, da Constituição, 
possa demonstrar essa insuficiência.264 (Grifos do autor). 

Conclui-se da análise dessa decisão que a proporcionalidade foi utilizada de maneira 

tímida como proibição da proteção insuficiente, mas os Ministros não aplicaram 

detalhadamente. 

                                                 
263 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 4.374-PE, p. 38.  
264 Cf. G.F. MENDES; P.G.G. BRANCO. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 731-
732. 
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3.1.3.2 Recurso Extraordinário 567.985265 – assistência aos desamparados 

O RE 567.985 trata de questionamento ao art. 20, § 3º, da Lei de Organização de 

Assistência Social que, ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição Federal, estabeleceu 

os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse concedido aos 

portadores de deficiência e aos idosos que comprovassem não ter meios próprios para a 

subsistência. Como já discutido no tópico anterior, o dispositivo foi muito questionado no 

STF. Antes tido como constitucional, através da ADI 1.232, o Supremo teve seu 

posicionamento alterado na Reclamação 4.374, que também foi objeto de análise no 

presente trabalho. Muitas decisões judiciais eram contrárias aos critérios estabelecidos pela 

Lei 8.742/93, entendendo que estes permitiam que muitas pessoas fossem expostas a 

situações de patente vulnerabilidade. 

No voto do Ministro Marco Aurelio, ele menciona a integração legislativa em relação 

ao benefício previsto no art. 203, V, da Constituição, por meio da Lei n. 8.742/93, art. 20, § 

3º, que limitou aquele benefício previsto constitucionalmente aos idosos e portadores de 

necessidade especiais que não percebiam mais de um ¼ do salário mínimo, por cabeça, 

somada a renda familiar. Contudo, a interpretação dos conteúdos constitucionais deve ser 

feita à luz da realidade em que a sociedade vive, considerando-se o Supremo o último 

intérprete da Constituição, o qual deve sopesar as concretizações realizadas pelo legislador. 

Há uma relação de tensão entre normatividade constitucional e infraconstitucional. 

No caso em comento, indaga o Ministro Marco Aurelio sobre como deve ser 

interpretada a cláusula constitucional que prevê que deve ser concedido o benefício àquele 

que não possui meios próprios de prover a manutenção própria ou tê-la provida por sua 

família. Passando a analisar o objetivo do constituinte, conclui ele que a norma tinha o 

condão de conferir proteção social às pessoas que não possuíam meios de prover a própria 

subsistência. Estaria em pauta, desse modo, a dignidade da pessoa humana, a solidariedade 

social, a erradicação da pobreza e a assistência aos desamparados. Nesse sentido, teriam 

essas pessoas direito a prestações essenciais básicas, que, em uma análise sucinta, 

serviriam para a própria capacidade de sobreviver. Isso é o que a doutrina denomina de 

mínimo existencial. Se a Constituição prevê que o Estado tem o dever de prover assistência 

                                                 
265 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 567.985-MT. Tribunal Pleno. Relator: 
Ministro Marco Aurélio. Recorrente: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Recorrido: Alzira Maria de 
Oliveira Souza. Data do julgamento: 18/04/2013.  
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aos desamparados, como se depreende do art. 6º, então os poderes públicos são compelidos 

a adotar políticas públicas para minimizar a situação de miserabilidade.  

Nesse momento, tal Ministro passa a fazer uma construção interessante, ainda que 

incompleta, sobre a proibição da proteção deficiente. Utilizando como parâmetro material 

a assistência social aos desamparados e a referida concretização legislativa, ele pergunta 

retoricamente se esta concretização foi suficiente para alcançar o fim constitucional, 

respondendo negativamente a tal questionamento. Embora o artigo 20, § 3º, da Lei nº 

8.742/93 não seja inconstitucional, ele gerou uma situação de inconstitucionalidade na 

situação concreta, traduzida pela falha na proteção efetiva dos direitos fundamentais. 

Existe uma imposição constitucional de proteger os hipossuficientes (idosos e deficientes) 

que ficou aquém do exigido na legislação. Citando a proibição da concretização deficitária, 

ressalta o Ministro que ela tem surgido, ainda que timidamente, como parâmetro para a 

aferição de constitucionalidade da medida legislativa que concretiza direitos fundamentais. 

Nesse sentido, tal parâmetro impõe ao Estado o dever de promover leis e ações 

administrativas efetivas de proteção aos direitos fundamentais. 

A falha no dever de concretização encontra sua solução na acepção da 

constitucionalidade em abstrato da norma legal, mas inconstitucionalidade em concreto em 

sua aplicação, devendo ser levadas em conta as circunstâncias fáticas encontradas quando 

da solução do caso. Portanto, o critério previsto no artigo 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 

permanece constitucional, mas o intérprete, ante as circunstâncias da situação concreta, 

pode constatar a inconstitucionalidade. Nesses casos, finaliza Marco Aurelio, o Juízo pode 

superar a norma legal sem declará-la inconstitucional.  

O voto do Ministro Gilmar Mendes em nada se refere à proibição da proteção deficiente. 

Tecendo elogios ao voto do Ministro Relator, ele se limita a declarar a inconstitucionalidade 

sem pronúncia de nulidade, atentando ao problema de que o STF não pode declarar a 

nulidade, portanto, mantendo a vigência do modelo até 31 de dezembro de 2014. 

Já o Ministro Luiz Fux passa a entender em seu voto que o Judiciário deve ter uma 

postura de autocontenção na questão de política pública. Propõe que, enquanto não 

implementada a legislação de maneira adequada pelo Congresso Nacional, deve-se adotar 

uma interpretação que fortaleça dos direitos fundamentais. Por esse motivo, admite que o 

juiz possa avaliar as possibilidades no caso concreto, enquanto permanece o vácuo 

legislativo, negando provimento ao recurso extraordinário e propondo a declaração de 

inconstitucionalidade por omissão do parágrafo §3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93, sem 
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pronúncia de nulidade, fixado prazo até 31/12/2015 para a edição de nova medida 

legislativa pelo Congresso Nacional. 

Parte o Ministro Teori Zavascki parte da análise da declaração de 

constitucionalidade do dispositivo previsto na Lei nº 8.742/93, que ocorreu na ADI 1.232, 

sendo insuscetível de rescisão. A ilegitimidade de tal dispositivo dependeria de 

inconstitucionalidade superveniente ou mudança de realidade social, ou mudança do 

parâmetro normativo constitucional, que acarretasse a revogação do art. 20, § 3º da Lei 

8.742/1993. Como nada disso ocorreu, o Ministro entende que não há 

inconstitucionalidade superveniente, nem mesmo revogação do dispositivo por outra 

legislação. Portanto, rejeita a tese de equipação da LOAS a outras leis que instituíram 

outros benefícios, ressaltando que o benefício que decorre da Constituição e foi 

disciplinado na Lei 8.742/93 tem configuração e pressupostos próprios. 

Endossando os argumentos trazidos pelo Ministro Gilmar Mendes, a Ministra Rosa 

Weber vota pela inconstitucionalidade, sem decretar a nulidade, e a Ministra Carmen Lúcia 

segue os votos do Ministro Relator.  

Por fim, o Ministro Ricardo Lewandowski faz uma consideração importante a 

respeito do dispositivo contido na lei, apontando ser ele objetivo. Assevera que o legislador 

ordinário teve em conta diversos cálculos para considerar o valor possível a ser pago a 

título de benefício, considerando-se, desse modo, a reserva do possível. As políticas 

públicas, boas ou más, devem ser estabelecidas pelo Congresso Nacional ao lado do Poder 

Executivo, não sendo concedida ao Judiciário a prerrogativa de intervir nessa área. Assim, 

considera-se que a política pública voltada ao idoso foi estabelecida pela LOAS. Portanto, 

conclui pelo provimento ao recurso extraordinário interposto, não declarando a 

inconstitucionalidade dos dispositivos questionados. 

Debate-se nesse recurso extraordinário a inconstitucionalidade do art. 34, do 

Estatuto do Idoso, na medida em que ele fere a isonomia. O Ministro Marco Aurélio 

explica que há duas normas em xeque, tanto o art. 34, parágrafo único do Estatuto do 

Idoso, quanto o artigo 20 da Lei de Regência.  

O Tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário e declarou 

incidenter tantum a inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93. Vencidos, 

parcialmente, o Ministro Marco Aurélio (Relator), que apenas negava provimento ao 

recurso, sem declarar a inconstitucionalidade da norma referida, e os Ministros Teori 

Zavascki e Ricardo Lewandowski, que davam provimento ao recurso. 
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Nessa decisão, muitos debates foram realizados, inclusive sobre a possibilidade de 

ser declarada inconstitucional uma medida estatal que não estava mais apta de maneira 

efetiva para promover a assistência aos desamparados. Outra discussão interessante foi em 

relação ao art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso. A comparação entre esse 

dispositivo e aquele previsto na LOAS leva a crer que há um tratamento diferenciado para 

pessoas que se encontram na mesma situação, ferindo o princípio da isonomia. 

Em que pese a tentativa do Ministro Marco Aurelio de demonstrar a 

proporcionalidade em seu sentido de proibição da proteção insuficiente, inclusive 

mencionando que ela tem sido pouco utilizada nas decisões do Supremo, ele mesmo não 

ousou aplicá-la da maneira que expõe a doutrina. 

3.1.3.3 Recurso Extraordinário 581.352 AgR266 – proteção à maternidade 

O Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 581.352 se refere à ampliação e 

melhoria no atendimento de gestantes em maternidades estaduais, ou seja, trata do dever de 

assistência materno-infantil, previsto no Capítulo II, art. 6° da Constituição Federal. Ainda 

que a ementa do acórdão tenha feito referência à proibição da proteção insuficiente, 

nenhuma construção acerca de tal método foi observada na leitura do acórdão. Dentre suas 

fundamentações, menciona apenas brevemente o processo de ponderação de interesses 

através da intervenção judicial na busca de fazer prevalecer a decisão política fundamental 

adotada pelo legislador constituinte quanto à proteção ao direito à saúde. 

Em suma, apesar de não ignorar que os direitos sociais, além de caracterizarem-se 

pela gradualidade do processo de concretização, também dependem de recursos 

orçamentários, o Ministro Celso de Mello, relator da decisão, entendeu que promover o 

direito à saúde – determinado por ordem judicial a obrigação de fazer, consistente em 

ampliar e melhorar o atendimento de gestantes em maternidades estaduais – não significa 

uma afronta à separação dos poderes. Não são funções típicas do Poder Judiciário a 

formulação e a implementação de políticas públicas, mas a intervenção jurisdicional é 

devida ante a recusa estatal em conferir significação real do direito à saúde. Menciona, por 

                                                 
266 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ag. Reg. no RE 581.352 – AM. 2ª Turma. Relator: Ministro Celso de 
Mello. Agravante: Estado do Amazonas. Agravado: Ministério Público do Estado do Amazonas. Data do 
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fim, a proibição do retrocesso como princípio a ser invocado como parâmetro 

constitucional, impedindo que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo 

cidadão ou pela formação social. 

Portanto, como se percebe, não há nenhuma construção jurisprudencial nessa 

decisão no sentido de aplicar a proporcionalidade e os seus três elementos.  

 

3.1.3.4 Suspensão de Tutela Antecipada 223 AgR267 – proteção à saúde 

Na decisão em comento, tratava-se de vítima de assalto ocorrido no Estado de 

Pernambuco que acabou por lhe causar tetraplegia e dependência total de um sistema de 

ventilação pulmonar artificial. Apesar de parecer inicialmente que a decisão trata mais de 

responsabilidade civil do Estado do que de direitos sociais, a leitura do acórdão caminha 

em sentido contrário. O direito à saúde passa a ser o ponto central da discussão e, por esse 

motivo, tal decisão foi selecionada para o estudo em questão.  

Na própria ementa do acórdão é possível notar o debate em torno do dever estatal 

de assistência à saúde, configurando, no caso concreto, hipótese de omissão 

inconstitucional do Estado de Pernambuco, causada pela inércia estatal. A ingerência do 

Judiciário acaba por ser justificada pela observância de parâmetros constitucionais: 

proibição do retrocesso social, proteção ao mínimo existencial, vedação da proteção 

insuficiente e proibição do excesso. Nesse sentido, nota-se que a proibição da proteção 

insuficiente é mencionada como parâmetro para aferir a constitucionalidade das medidas 

estatais.  

É importante mencionar alguns dos argumentos levados em consideração pelo 

paciente para que a cirurgia de implante de marcapasso diafragmáticos fosse autorizada e 

que o profissional solicitado pelo paciente realizasse o procedimento: (i) inexistência de 

tratamento alternativo ou similar que substituísse o implante diafragmático; (ii) 

inexistência de profissional habilitado no Brasil para realizar tal cirurgia com segurança; 

(iii) obrigação de meio e não de resultado, tendo em vista que a medicina possui 

limitações; (iv) urgência da intervenção cirúrgica. 
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A Ministra Ellen Gracie menciona em seu voto que o caso em questão estabeleceu a 

necessidade de ponderar a exeqüibilidade imediata da medida e a plausabilidade da 

resistência oposta ao Estado, em ofensa aos arts. 100, 167, inciso II e 196 da Constituição. 

Considera delicado o estado de saúde do paciente, mas entende que a determinação para 

que o Estado pague todas as despesas da cirurgia e com o profissional solicitado defronta-

se com a ordem pública administrativa. Assim, destaca que no caso está configurada lesão 

à ordem pública, “porquanto impõe ao Poder Público o pagamento de cirurgia de alto custo 

sem qualquer registro de prévio procedimento administrativo para tanto” 268. Como os 

documentos apresentados pelo paciente não demonstram a adequação e segurança da 

intervenção cirúrgia e nem prescrição clínica para submissão ao procedimento, nega 

provimento ao pedido. 

Caminhando em sentido contrário, o Ministro Celso de Mello discorda do 

entendimento desenvolvido pela Ministra Ellen Gracie, iniciando seu voto a partir dos 

direitos constitucionais a serem levados em conta no caso concreto: direito à vida, proteção 

do direito à saúde e direito à segurança pública. A partir da análise do direito à saúde, 

entendendo ser ele derivado do direito à vida, o Ministro passa a mencionar a legitimidade 

de atuação do Ministério Público e do Judiciário nessa seara, mormente quando o 

legislador desrespeita o mandamento constitucional através de clara omissão. No caso em 

questão, verifica a omissão estatal no cumprimento de políticas públicas relacionadas à 

saúde e segurança pública, caracterizando-se como deveres jurídico-constitucionais.  O 

Judiciário, nesse sentido, deve tomar para si o dever de tornar efetivos os direitos sociais, 

pois se assim não fizer, pode restar compromedida a própria eficácia da Constituição por 

conta da inércia governamental na implementação de prestações positivas. Qualifica o 

dever estatal de dar efetividade aos direitos sociais como limite à discricionariedade 

administrativa.  

Prossegue mencionando que, ante a arbitrariedade governamental em não conferir 

efetividade ao direito à saúde, a intervenção jurisdicional se torna legítima “sempre que se 

impuser, nesse processo de ponderação de interesses e de valores em conflito, a 

necessidade de fazer prevalecer a decisão política fundamental que o legislador 

constituinte adotou em tema de respeito e de proteção ao direito à saúde”269. Complementa 

que a proteção do direito à saúde não permite que o Poder Público disponha de ampla 
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discricionaridade na sua liberdade de conformação. O Judiciário deve atuar dentro da 

tensão entre efetivação das prestações de saúde, de um lado, e dificuldades governamentais 

em relação aos recursos financeiros, de outro. Assim, conclui o voto dando provimento 

total ao pedido formulado pelo agravante, considerada a impossibilidade de postergar a 

efetivação do dever constitucional sem que haja graves danos ao paciente e também a 

prevalência do direito à vida e do direito à saúde. 

O Ministro Eros Grau também dá provimento ao agravo, assim como o faz o 

Ministro Cezar Peluso. Mas em ambos os casos não há desenvolvimento sobre o dever 

estatal de proteção do direito à saúde. Somente o Ministro Cezar Peluso menciona a 

urgência da prestação, caso em que, se não fosse determinada, poderia comprometer a vida 

do paciente. Já o Ministro Gilmar Mendes menciona uma colisão complexa entre proteção 

judicial efetiva; normas de organização e procedimento do art 100 da Constituição; direito 

à vida, à saúde e à integridade física. Dá provimento ao recurso de agravo interposto ao 

entender a vinculação do direito à vida à omissão estatal. Por fim, o Ministro Marco 

Aurelio também entende que a ausência de providência jurisdicional pode causar danos 

irreparáveis, seguindo o voto dos demais Ministros. 

O recurso de agravo foi provido pela maioria dos votos, vencida a Ministra Ellen 

Gracie, no sentido de promover o direito à saúde através da autorização da cirurgia 

requerida pelo paciente com o profissional solicitado. 

Nesse sentido, observa-se que, apesar de ser mencionada a vedação da proteção 

insuficiente, também nesse acórdão nenhum desenvolvimento maior acerca dela foi feito, 

demonstrando apenas um conceito pouco claro de seu conceito e uma estrutura 

indeterminada.  

3.1.4 Conclusões da análise da jurisprudência 

Perante o quadro de decisões descrito acima e analisando a jurisprudência 

comparada, pode-se afirmar, assim como o fez Cristina Queiroz270 quanto ao Tribunal 

Constitucional português, que as decisões do Supremo Tribunal Federal são tímidas e 

                                                 
270 Cf. C. QUEIROZ, Direitos Fundamentais Sociais: funções, âmbito, conteúdo, questões interpretativas e 
problemas de justiciabilidade, p. 190. 
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escassas em matéria de direitos sociais e proporcionalidade. Ainda, tem-se que a própria 

doutrina, apesar de desenvolver intensamente o estudo da proporcionalidade quanto aos 

direitos de defesa, mostra-se cautelosa quanto ao uso desse método pelos tribunais na 

conformação de matérias de índole social.  

A primeira decisão em que o termo proibição da proteção insuficiente/deficiente foi 

usado é datada de 09 de fevereiro de 2006. No Recurso Extraordinário 418.376-MS271 

discutia-se o caso do estupro de uma menina de 09 (nove) anos e que engravidou do 

estuprador. Posteriormente, vindo a conviver com ele, houve o pedido de extinção da 

punibilidade, alegando que a manutenção da prisão violaria o art. 226, § 3º, da 

Constituição e, por consequência, a proteção da família. Ressalta-se a tentativa de 

comparar o casamento civil, antiga hipótese de extinção da punibilidade do criminoso em 

caso de estupro (art. 107, VII, do Código Penal), com a união estável. Nesse sentido, o 

Ministro Gilmar Mendes, menciona a proibição da proteção insuficiente como uma espécie 

de garantismo positivo. Para ele, 

A proibição da proteção insuficiente adquire importância na aplicação dos 
direitos fundamentais de proteção, ou seja, na perspectiva do dever de 
proteção, que se substancia naqueles casos em que o Estado não pode abrir 
mão da proteção do direito penal para garantir a proteção de um direito 
fundamental.272 

O Ministro conclui, na análise do caso, que equiparar a união estável ao casamento 

para fins de extinção de punibilidade não seria proporcional no sentido da proibição da 

proteção insuficiente273. 

Decisões posteriores, relativas a um imperativo de tutela do Estado, também 

mencionaram o princípio da proibição da proteção insuficiente em relação à igualdade, 

gratuidade no fornecimento de certidão de nascimento e constitucionalidade de leis penais. 

Todas elas têm em comum a exigência do dever de proteção estatal.  

Contudo, decisões mais recentes da Corte, a partir de 2013, começaram a citar 

expressamente o mandado da proibição da proteção insuficiente/deficiente274 na solução de 

casos relativos a direitos sociais, o que indica uma utilização, ainda que incipiente, mas em 
                                                 

271 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 418.376 – MS. Relator: Ministro Joaquim Barbosa. Recorrente: 
José Adélio Franco de Moraes. Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Data do 
julgamento: 09/02/2006, 
272 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 418.376 – MS. Relator: Ministro Joaquim Barbosa, pp. 690-
691. 
273 Idem, pp. 690-691. 
274 Há menção sob outra nomenclatura também, utilizada pelo Min. Marco Aurélio, em seu voto no RE 
567.985: “Proibição da proteção deficitária”. 
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estado de latente. Mesmo que os Ministros passem a mencionar a proporcionalidade como 

método ideal para averiguar se a proteção ao direito social é insuficiente (total ou 

parcialmente), assim como aconteceu quanto ao uso da proporcionalidade aos direitos de 

defesa, eles não apresentam o procedimento a ser seguido em seu raciocínio, muito menos 

desenvolvem as três etapas mencionadas para averiguar o controle da omissão estatal 

quando da utilização da proibição da proteção insuficiente/deficiente. A argumentação que 

consta na jurisprudência aparece mais como um estilo de pensar do que propriamente um 

método. 

Sem adentrar no mérito de utilização do método275, assevera-se que a tentativa de 

transplantar instrumentos que dêem maior credibilidade às decisões judiciais referentes a 

direitos sociais, inclusive na análise do controle das omissões estatais, deve ser 

corroborada com a aplicação concreta do método, e não apenas com uma mera afirmação 

de que a proteção é insuficiente e que há um imperativo de tutela e/ou um dever de 

proteção estatal. Se o Supremo Tribunal Federal pretende invocar outras formas de decisão 

judicial por acreditar que são mais adequadas, deve ele também se preocupar com a 

argumentação dentro do método, realizando e aplicando a técnica.  

3.2 Análise crítica sobre a crescente judicialização de direitos sociais 

A despeito da intensa crítica quanto à judicialização dos direitos sociais, alguns 

autores entendem ser o controle judicial importante mecanismo para a deliberação pública 

a respeito dos direitos sociais. Assim, não há motivos para que se entenda a intervenção 

judicial nessa seara como uma afronta à democracia. Os defensores da judicialização 

asseveram que a discussão judicial sobre assuntos que envolvam políticas públicas não 

enfraquece o ambiente democrático, mas, ao contrário, possibilita maior inclusão de 

pessoas à margem do debate público. Pode-se, nesse sentido, mencionar dois casos 

interessantes da África do Sul: um relativo à implementação do direito social à moradia e 

outro sobre políticas do governo em relação à transmissão de HVI das mães para os filhos.  

                                                 
275 O mérito de utilização do método será discutido ainda nesse capítulo, no tópico 3.4, quando serão 
desenvolvidas as críticas em relação aos direitos sociais e o uso da proporcionalidade enquanto método de 
decisão.  
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O caso Grootboomm276 tem sido destacado como paradigma da intervenção estatal 

em políticas públicas, cuja questão básica residia no direito a uma moradia adequada, 

previsto no art. 26 da Constituição sul-africana277, e nos direitos das crianças, previsto no 

art. 28278. Irene Grootbroom e mais 900 pessoas, dentre as quais 500 eram crianças, 

moravam em um assentamento informal. Muitas dessas pessoas se candidataram a 

programas sociais de habitação popular, mas estavam na lista de espera por anos, sem 

previsão de receberem uma moradia adequada. Frente às péssimas condições do 

assentamento informal, elas se mudaram para uma propriedade privada, da qual foram 

despejadas. Tiveram seus lares destruídos e seus pertences queimados. Sem ter para onde 

ir, já que o antigo assentamento estava ocupado por outras pessoas, elas ingressaram com 

ações contra o Governo da África do Sul, argumentando a violação de seus direitos 

constitucionais279. 

Ao examinar o caso Grootboom, a Corte Constitucional entendeu que o art. 26 da 

Constituição impõe uma obrigação com força executória ao governo, entendendo que os 

demandantes tiveram seus direitos violados. Nesse sentido, a Constituição não contém 

apenas um programa governamental de longo prazo para prover moradia, mas também um 

sistema que assegura em curto prazo um lugar àqueles que não têm onde morar. Há um 

destaque para o fato de que esse caso demandou não um abrigo para todos, mas para 

aqueles que se encontravam em situação de extrema necessidade. A Corte então não 

ordenou ao órgão governamental que desse abrigo aos adultos e às crianças enquanto 

aqueles não pudessem prover, por meios próprios, abrigo às crianças280.  

Mas através da análise da razoabilidade, a Corte entendeu que as autoridades 

estatais deveriam ter em conta medidas destinadas a implementar o direito à moradia, 

reconhecendo que uma ampla gama de ações poderia ser adotada pelo Estado. As pessoas 

têm direito a medidas destinadas à realização progressiva desse direito e, ao mesmo tempo, 

todas as entidades e pessoas têm o dever constitucional de se abster de impedir ou 

                                                 
276 Vide: Government of Republic of South Africa versus Grootboom and others. 
277 Esse artigo prevê que: “Everyone has the right to have access to adequate housing. The State must take 
reasonable legislative and other measures, within its available resources, to achieve the progressive 
realization of this right.” (“Todos têm o direito ao acesso a moradia adequada. O Estado deve tomar 
razoáveis medidas legislativas e outras, dentro dos recursos disponíveis, para alcançar a realização 
progressiva desse direito.”). Cf. Constitution of the Republic of South Africa, 1996; tradução nossa. 
278 Esse artigo prevê que “Every child has the right: [...] (c) to basic nutrition, shelter, basic health care 
services and social services;” (“Toda criança tem o direito: [...] (c) à nutrição básica, moradia, serviços de 
saúde básicos e serviços sociais;”). Idem; tradução nossa. 
279 Cf. C.R. SUNSTEIN, “Social and Economic Rights? Lessons from South Africa”, p. 127. 
280 Idem, Ibidem, p. 127. 
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prejudicar o direito à moradia281. Considerando que o programa havia desobedecido a 

Constituição e falhado em implementar tais políticas para um acesso adequado à moradia, 

levando em conta os recursos disponíveis, a Corte proferiu decisão declaratória para que o 

Estado contornasse a falta e, assim, designou a Comissão dos Direitos Humanos, órgão 

independente, para monitorar e reportar as mudanças282. Como alegam alguns autores283, 

esse caso leva a sério a questão da motivação que se aplica na concepção das medidas 

tomadas, bem como na sua implementação. 

Para Cass R. Sunstein284, essa decisão respeitou as prerrogativas democráticas e a 

limitação dos recursos públicos e, ao mesmo tempo, chamou a atenção para aqueles que 

não possuíam suas necessidades básicas satisfeitas. Complementa que essa aproximação da 

Corte Constitucional sugeriu que direitos sociais servem para assegurar o devido cuidado 

em relação aos interesses negligenciados no debate feito em instâncias ordinárias, além de 

demonstrar que todos os direitos possuem custos, os quais devem ser suportados pelos 

contribuintes. Para ele, as normas de direitos sociais contidas na Constituição Sul-Africana 

apontam que as Cortes são verdadeiras guardiãs dessas normas, observando se o Estado fez 

uma legislação razoável ou tomou medidas, com os recursos disponíveis, para atingir a 

realização dos direitos sociais. No caso Grootboom, a proteção do direito à moradia 

envolve mais a criação de um determinado sistema do que a criação de proteções 

totalmente individuais. Portanto, foi nesse sentido que a Corte Sul-Africana reconheceu 

que o governo falhou por não adotar um programa nacional de habitação adequado que 

fosse destinado a atenuar a situação das pessoas em necessidade. A Constituição não cria o 

direito a ter uma casa ou um abrigo imediatamente, mas cria o direito a um programa 

coerente, destinado a alcançar a proteção dos direitos constitucionalmente protegidos, 

reconhecendo que os mesmos não são absolutos. 

                                                 
281 Nesse sentido, Cass R. SUNSTEIN (Ibidem, p. 128) sustenta que existem medidas de fomento diferentes 
para aqueles que podem prover por uma moradia adequada e àquelas pessoas que não podem. No primeiro 
caso, o Estado tem obrigação de fomentar o direito à moradia através de leis de financiamento, por exemplo. 
Já no segundo, existe uma obrigação constitucional da criação de programas voltados a fornecer uma 
assistência social adequada àqueles que não têm como prover a si mesmos e nem a seus dependentes. 
Portanto, no caso Grootboom, a questão central discutida foi se havia um programa direcionada à 
implementação progressiva ao direito à moradia àqueles que estavam na situação de extrema necessidade. 
282 Cf. E. CHRISTIANSEN. “Decidindo sobre Direitos Não-Justiciáveis: Direitos Sócio-Econômicos e a Corte 
Constitucional Sul-Africana”. In: C.P. SOUZA NETO; D. SARMENTO. Direitos Sociais: Fundamentos, 
Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 678-679. 
283 Cf. X. CONTIADES; A. FOTIADOU, “Social Rights in the age of proportionality: Global economic crisis and 
constitutional litigation”, p. 678. 
284 Cf. C.R. SUNSTEIN, “Social and Economic Rights? Lessons from South Africa”, pp. 123-124. 
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O caso Treatment Action Campaign (TAC), de 2002, tem por escopo a questão do 

HIV transmitido da mãe portadora do vírus para o filho. O fabricante da droga Nevirapina, 

conhecida por diminuir a possibilidade de transmissão do vírus HIV da mãe para o filho, 

concordou em fornecê-la gratuitamente ao governo pelo prazo de cinco anos, o qual 

estabeleceu um número limitado de casos-piloto. Os médicos, fora desses lugares, eram 

proibidos de administrar a droga, embora ela já tivesse sido aprovada e testada. Buscou-se, 

então, demonstrar perante a Corte a violação do Estado de obrigações previstas na 

Declaração de Direitos, especialmente no tocante ao direito à saúde. O pedido foi feito para 

suspender a proibição da distribuição da droga fora do programa-piloto e para que o 

Governo fizesse um programa mais abrangente para impedir a transmissão285. Ao entender 

que o programa formulado pelo governo era incapaz de atender às necessidades daquele 

grupo de mulheres grávidas e portadoras do vírus, a Corte aplicou a mesma razoabilidade 

utilizada no caso Grootboom, emitindo diversas ordens judiciais mandatórias. 

Esses casos mencionados acima ocupam uma posição central no debate sobre 

direitos sociais, pois a acessibilidade a esse direito ser levada a cabo de uma forma 

racional. Ele envolve os meios e os fins da análise, levando em consideração a 

problemática dos recursos e aliando a obrigação de atingir o objetivo com a avaliação dos 

recursos. Complementam Xenophon Contiades e Alkmene Fotiadou que a implementação 

parcial ou não realização dessas obrigações envolve uma justificativa governamental, que 

deve ser analisada à luz da proporcionalidade286. 

Nesse sentido, também são mencionadas Índia e Colômbia como modelos 

interessantes de implementação de direitos sociais. Inclusive, em inúmeros casos relativos 

aos direitos sociais, a Corte Colombiana tomou o referido cuidado para que a atuação 

judicial respeitasse a democracia deliberativa. Na decisão IDP, T-025287 de 2004, a Corte 

colombiana iniciou um debate com economistas sobre restrições de orçamento, não 

ordenando o Governo a gastar um montante específico de dinheiro. Ao invés disso, a Corte 

determinou que o Governo estimasse o quanto de dinheiro possuía para proteger pessoas 

sem-teto. Se o montante se tornasse excessivo, então o Governo poderia regredir na 

proteção, de acordo com a Corte. Através dessa jurisprudência, o Tribunal teve um grande 

                                                 
285 Cf. E. CHRISTIANSEN, “Decidindo sobre Direitos Não-Justiciáveis: Direitos Sócio-Econômicos e a Corte 
Constitucional Sul-Africana”, pp. 681-683. 
286 Cf. X. CONTIADES; A. FOTIADOU, “Social Rights in the age of proportionality: Global economic crisis and 
constitutional litigation”, p. 679. 
287 Colombian Constitutional Court, Decision T-025 of 2004. Disponível em: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-025-04.htm. Acesso em: 20 dez. 2014. 
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impacto na política e na sua resposta a necessidades específicas e vulnerabilidades dessas 

pessoas desalojadas288. 

Apontam os defensores dos direitos sociais como direitos judicializáveis em que há 

diferentes estratégias para se exigir judicialmente esses direitos. Os direitos sociais supõem 

um complexo de obrigações positivas e negativas, não sendo correto dizer que eles 

possuem características que os torna insuscetíveis de receber tutela judicial289. 

De acordo com Victor Abramovich e Christian Courtis290, o exame judicial dos 

direitos sociais não precisa se centrar necessariamente na determinação de uma ação 

concreta a ser exigida do Estado. Quando o Estado assume uma ação para o cumprimento 

da obrigação de adotar medidas de satisfação de um direito social, o Poder Judicial pode 

analisar a eleição efetuada pelo Estado através das noções de razoabilidade, caráter 

adequado ou apropriado. Para eles, os juízes nunca substituem os poderes políticos, senão 

examinam a idoneidade das medidas eleitas para alcançar a satisfação. O Estado tem 

margem ampla para a eleição dos meios, mas a deficiência na cobertura das necessidades 

mínimas definidas pelo conteúdo do direito são plausíveis de controle judicial em termos 

de razoabilidade ou standards mínimos291. 

No entanto, o papel da judicialização como garantia da implementação e efetivação 

ainda se encontra em aberto. Para os críticos, os direitos sociais estão para além das 

capacidades judiciais e os tribunais não possuem ferramentas efetivas para impor a garantia 

a esses direitos292. Ainda, não só o grau de indeterminabilidade da conduta devida, mas a 

autocontenção judicial em relação às questões de cunho político e técnicas, e também a 

ausência de mecanismos processuais adequados para a tutela de direitos econômicos, 

representam obstáculos à tutela judicial desses direitos293. Isso é bravamente refutado pelos 

defensores, que mencionam que a ausência de especificação de conteúdo também é 

encontrada nos direitos individuais, como, por exemplo, no direito de propriedade, que tem 

                                                 
288 Cf. M. J CEPEDA-ESPINOZA. “Transcript: Social and Economic Rights and the Colombian Constitutional 
Court”. Texas law Review Symposium, Latin American Constitutionalism, Social and Economic Rights 
Panel, March 2011, pp. 1701-1702. 
289 Cf. V. ABRAMOVICH; C. COURTIS. Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid: Editorial 
Trotta, 2002, p. 117. 
290 Idem, Ibidem, p. 117. 
291 Aqui novamente faz-se referência ao direito social mínimo, determinado pelo exame da proibição da 
insuficiência.  
292 Cf. C.R. SUNSTEIN, “Social and Economic Rights? Lessons from South Africa”, p. 124. 
293 Cf. V. ABRAMOVICH; C. COURTIS. Los derechos sociales como derechos exigibles, pp. 122-132. 
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seu correto significado e seus limites indeterminados, mas nem por isso deixa de ser 

exigido judicialmente294. 

Ainda, dizem os críticos que os direitos sociais não podem querer ter o mesmo 

caráter de direitos subjetivos dados aos direitos de defesa, já que aqueles apresentam uma 

estrutura distinta destes. Apenas uma regulação concreta feita pelo legislador faz nascer 

pretensões jurídicas determinadas e que podem ser invocadas perante o Poder Público295. 

Partindo da premissa de que direitos sociais necessitam de uma ação estatal positiva, 

Böckenförde também entende que a justiciabilidade de direitos sociais fere o princípio 

democrático. Os direitos sociais necessitam de medidas legislativas ou administrativas para 

o devido acesso aos bens materiais e a participação neles, pois “[a] pretensão 

constitucional neles contida é tão geral que não podem produzir pretensões jurídicas 

concretas pela via de interpretação” 296 (tradução nossa). 

Por fim, é importante lembrar que o controle não se confunde com supremacia 

judicial. Esta última viola o princípio democrático e a separação de poderes, quando impõe 

que uma minoria de juízes – não eleitos democraticamente – tem sempre a última palavra 

na interpretação das normas constitucionais, passando por cima das opiniões do restante da 

população. 

O presente trabalho também entende que deve haver uma autoconteção judicial na 

matéria relativa aos direitos sociais. Isso não significa tirar a eficácia desses direitos, mas, 

ao contrário, redirecioná-los para onde eles devem ser discutidos. A política é capaz de 

oferecer respostas mais factíveis com a realidade para a concretização e implementação 

desses direitos na sociedade. O Judiciário, apesar de ser elogiado em alguns casos quando 

incita o debate público, como aconteceu no caso Grootboom, não parece ser o local mais 

adequado para discutir ações políticas governamentais, especialmente do modo que vem 

acontecendo no Brasil. 

                                                 
294 Cf. V. ABRAMOVICH; C. COURTIS. Los derechos sociales como derechos exigibles, p. 122. 
295 Cf. K. HESSE. “Significado de los Derechos Fundamentales”. In: E. BENDA et al. Manual de Derecho 
Constitucional. Madrid: Marcial Pons, 1994, p. 98. 
296 “La pretensión constitucional en ellos contenida es tan general que no pueden deducirse pretensiones 
jurídicas concretas por via de la interpretación” (Cf. E-W. BÖCKENFÖRDE, Escritos sobre Derechos 
Fundamentales, p. 76 e ss). 
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3.3 Teoria das restrições aos direitos sociais 

Esse tópico tem a sua importância quando se verifica na doutrina a utilização do 

mínimo existencial como núcleo material da dignidade da pessoa humana ou núcleo 

essencial dos direitos fundamentais e a exigência da proporcionalidade quando o Estado 

alega a reserva do possível para não promover o direito social. Assim, partindo do estudo 

do suporte fático dos direitos sociais, pretende-se fazer uma breve análise crítica da 

utilização do argumento da reserva do possível como restrição aos direitos sociais, 

integrando-se na teoria externa, e o mínimo existencial como núcleo irrestringível desses 

direitos, inserindo-se no debate da teoria interna. 

3.3.1 Suporte fático dos direitos sociais 

O exame do suporte fático é indispensável para o estudo das restrições aos direitos 

fundamentais. Sendo um conceito quase que desconhecido no direito constitucional 

brasileiro, ele é fundamental na construção da garantia de direitos, porque a forma de 

aplicação dos direitos fundamentais depende da extensão do suporte fático297. As doutrinas 

de Robert Alexy e de Virgílio Afonso da Silva tentam explicar o conceito de suporte fático 

cada uma à sua maneira, não guardando perfeita consonância entre si.  

Para Robert Alexy, os conceitos de âmbito de proteção e suporte fático são 

definidos de forma diversa, dependendo da norma de direito fundamental. Porém, o que 

ambos têm em comum é que dizem respeito àquilo que o direito fundamental garante 

prima facie298. O suporte fático, nesse sentido, é a soma do âmbito de proteção e da 

intervenção estatal.  

Já Virgílio Afonso da Silva299 propõe um modelo alternativo, apontando que a 

doutrina de Robert Alexy apresenta o suporte fático de maneira simplista, englobando 

apenas o âmbito de proteção e a intervenção estatal. Para ele, não basta que haja apenas a 

                                                 
297 Cf. V.A. SILVA, Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia, pp.66-68. 
298 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 302. 
299 Cf. V.A. SILVA, Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia, p. 74. 
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intervenção estatal no âmbito de proteção da norma para a ocorrência da consequência 

jurídica, é necessário também que não haja fundamentação constitucional para tanto. 

Assim, está incluída dentro do conceito de suporte fático a ausência de fundamentação 

constitucional ao lado do âmbito de proteção e da intervenção estatal. 

No caso dos direitos sociais, que exigem uma atuação positiva do Estado, o suporte 

fático depende da análise do “âmbito de proteção”, da “intervenção estatal”, da “ausência 

de fundamentação constitucional” e da “consequência jurídica”. Nesse sentido, as ações 

estatais que fomentam a realização dos direitos sociais compõem o âmbito de proteção 

desses direitos. No caso da intervenção, o “intervir” significa “não agir” ou “agir de forma 

insuficiente”. Por último, quanto à ausência fundamentação constitucional, no âmbito dos 

direitos sociais, deve-se fundamentar a omissão ou a ação insuficiente para que ela seja 

aceita300. 

Ao definir os elementos do suporte fático dos direitos sociais, deve-se verificar a 

consequência jurídica quando o suporte fático é preenchido. Nesse sentido, a consequência 

jurídica gerada pela ausência de ação estatal que fomente os direitos sociais quando não há 

fundamentação constitucional para tanto é o surgimento do direito definitivo à realização 

do direito social301. Como aponta Virgílio Afonso da Silva, “se x é uma ação estatal que 

fomenta a realização de um direito social (DSx) e a inércia (ou insuficiência) estatal em 

relação a x (IEx) não é fundamentada constitucionalmente (¬FC), então, a consequência 

jurídica deve ser o dever de realizar x (Ox)” 302. 

Os problemas não se encerram na definição do suporte fático, uma vez que este 

pode ser caracterizado como amplo ou restrito, e a opção por um deles tem efeitos nas 

restrições e fundamentação do conteúdo essencial dos direitos fundamentais. Na teoria 

restrita, não existem restrições ao direito fundamental, pois seu conteúdo e extensão são 

desenvolvidos através da análise do âmbito da norma. Nesse sentido, a extensão da 

validade da norma está prevista em sua própria regulamentação. E a definição do âmbito 

de proteção do direito fundamental já delimita desde o início o seu conteúdo e os seus 

limites. Já na teoria ampla do suporte fático, o âmbito de proteção de cada direito 

fundamental contém tudo aquilo que está a favor de sua proteção, mas o que será 

definitivamente protegido depende de um sopesamento em situações concretas. Assim, o 

                                                 
300 Cf. V.A. SILVA, Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia, pp. 77-78. 
301 Idem, Ibidem, pp. 77-78. 
302 Idem, Ibidem, p. 78. 
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conteúdo do direito fundamental é protegido prima facie, e seu âmbito de proteção não está 

delimitado de forma exata.  

Para alguns autores303, a opção pela teoria do suporte fático amplo tem como 

objetivo admitir a restrição aos direitos sociais pela reserva do possível. Isso porque o 

âmbito de proteção desses direitos não está imune a uma intervenção externa que vise 

garantir a implementação de outros direitos de igual proteção. E é por isso que se opta pelo 

suporte fático amplo dos direitos sociais para se analisar, a partir da teoria externa, a 

possibilidade de admissão da reserva do possível. 

3.3.2 Teoria externa versus teoria interna: reserva do possível como restrição 

aos direitos sociais? 

Se para a teoria principialista os direitos sociais são concebidos como princípios, 

como mencionado neste capítulo, então é admitida a possibilidade de restrição a esses 

direitos. Nesse sentido, o conteúdo definitivo do direito fundamental não está determinado 

a priori, é preciso primeiro investigar as possíveis restrições ao direito prima facie para se 

chegar ao direito definitivo.  

Restrições aqui são entendidas como normas que restringem os direitos 

fundamentais e compreendem a “limitação do âmbito de proteção ou pressuposto de fato 

desse direito fundamental” 304. Elas podem ser de nível constitucional ou 

infraconstitucional, nesse último caso, somente admitidas mediante autorização da própria 

Constituição. Isso é o que o presente tópico pretende fazer: investigar as restrições a partir 

das teorias existentes.  

A proporcionalidade, além de ser a principal forma de controle às restrições de 

direitos fundamentais, foi o assunto fundamental na presente pesquisa, e por isso a ela foi 

dedicado um capítulo próprio. Assim, inicia-se o estudo da teoria interna em contraposição 

com a teoria externa, para analisar a possível aplicação desta última aos direitos sociais.  

                                                 
303 Compartilham desse entendimento: Cristina de Queiroz, Marin Borowski, Robert Alexy e outros. 
304 Cf. E.P. FARIAS. Liberdade de Expressão e Comunicação. Teoria e Proteção constitucional. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, p. 36. 
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A teoria interna das restrições prevê desde o início o direito com seu conteúdo 

determinado, não admitindo restrições externas a ele. O direito já é, desde sua acepção, 

definitivo e contém em si mesmo seus próprios limites. Diz-se que “o processo de 

definição dos limites de cada direito é algo interno a ele” 305, sendo conhecidos como 

limites imanentes. Aqueles que adotam essa teoria reconhecem apenas um objeto 

normativo, qual seja, o direito com seus limites concretos. O conceito de restrição, de 

acordo com Robert Alexy306, é substituído pelo conceito de limite. 

Virgílio Afonso da Silva aponta que a adoção da teoria interna implica reconhecer 

que os direitos têm a estrutura de regra, já que seu conteúdo e extensão não dependem nem 

de fatores externos, quanto menos de colisões307. Portanto, se a partir da teoria interna o 

direito já tem seu alcance definido antecipadamente, não é possível recorrer ao 

sopesamento. Os limites internos não dependem de aspectos externos ou de colisões com 

outros direitos. A restrição torna-se desnecessária, senão impossível. Nesse sentido, 

quando se menciona o mínimo existencial enquanto conteúdo irrestringível dos direitos 

sociais e, portanto, não passível de restrição nem pela “reserva do possível”, quer-se referir 

a uma teoria de limites imanentes. Os custos dos direitos já foram considerados quando do 

estabelecimento desses limites, surgindo o direito ao mínimo existencial como um 

mandado definitivo. O sopesamento daquilo que é compreendido no mínimo existencial é 

inconcebível. 

Partindo para o estudo da teoria externa das restrições, tem-se que ela compõe um 

dos pilares da teoria dos direitos fundamentais e, por isso, a importância de estudá-la 

quando que se fala em proporcionalidade. Diferentemente da teoria interna, a teoria externa 

promove a distinção entre o direito prima facie e o direito definitivo. Dessa maneira, ela 

pressupõe a existência de dois objetos distintos: o direito prima facie e a restrição a esse 

direito. Para Robert Alexy, “[s]e a relação entre direito e restrição for definida dessa forma, 

então, há, em primeiro lugar, o direito em si, não restringido, e, em segundo lugar, aquilo 

que resta do direito após a ocorrência de uma restrição, o direito restringido” 308 (grifos do 

autor). É a restrição ao direito prima facie que determinará o direito definitivo ou limitado.  

Na teoria externa se investiga primeiro se uma ação ou omissão é conteúdo de um 

direito prima facie. Determinado o conteúdo do direito prima facie, parte-se para a 

                                                 
305 Cf. V.A. SILVA, Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia, p.128. 
306 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 277. 
307 Cf. V.A. SILVA, Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia, p.129. 
308 Cf. R. ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 277. 
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investigação de eventuais restrições a esse direito. Caso existam, então se procede ao 

exame da proporcionalidade. Tanto o direito prima facie quanto a restrição analisada são 

objetos normativos, por isso a teoria externa, conforme assinala Martin Borowski309, pode 

reconstruir a colisão entre objetos normativos e, também, a colisão entre direitos e bens 

coletivos. 

Há certa polêmica entre teoria interna e teoria externa e saber qual delas é correta 

depende da concepção dos direitos fundamentais como regras ou princípios. Nesse sentido, 

ao se partir da ideia de direitos fundamentais como direitos prima facie, adota-se a teoria 

externa. Contudo, se os direitos fundamentais são entendidos como posições definitivas, 

não se admitem restrições, adotando-se a teoria interna. 

No presente trabalho, para que a proporcionalidade faça sentido, é preciso 

compreendê-la em consonância com a teoria externa. Mas novamente a questão que 

permeia os direitos sociais se refere ao que seria possível restringi-los de maneira a adotar 

a proporcionalidade em seu sentido de proibição de proteção insuficiente. Muitos dizem 

que a reserva do possível, ao ser entendida como restrição aos direitos sociais, deve ser 

analisada sob o manto da proporcionalidade. 

Para analisar o argumento da reserva do possível como restrição à concretização 

dos direitos sociais, foi preciso fazer um breve estudo acerca do suporte fático dos direitos 

sociais e também das teorias das restrições. Somente a partir da teoria externa é que se 

mostra possível analisar os argumentos que militam a favor e contra a reserva do possível 

como restrição implícita do ordenamento aos direitos sociais prestacionais.  

Dentro do suporte fático dos direitos sociais, tem-se que o âmbito de proteção 

desses direitos é composto por ações que fomentem esses direitos. O indivíduo deve se 

proteger contra a intervenção estatal que, no caso dos direitos sociais, é caracterizada por 

uma ausência completa ou parcial de ação. A fundamentação constitucional é representada 

por uma omissão ou ação estatal insuficiente que tem como consequência jurídica um 

direito definitivo à realização dessa ação. 

O estudo da reserva do possível como restrição aos direitos sociais está 

intimamente ligado às restrições fáticas. Nesse sentido, a reserva do possível é tida como 

uma restrição implícita, pois não se encontra prevista de maneira expressa no ordenamento 

jurídico vigente. Assim, sustenta-se a possibilidade de reconhecer a reserva do possível 

como restrição fática aos direitos sociais, sendo admitida quando necessária para solução 

                                                 
309 Cf. M. BOROWSKI, La estructura de los derechos fundamentales, p. 68. 



C a p í t u l o  I I I  -  A ná l ise  cr í t ica  d a  d o ut r ina  e  d a  j ur i sp r ud ê nc ia  d o  S TF  121 

 

 

de conflitos entre direitos constitucionais e submetida à análise da proporcionalidade, 

devendo, ainda, respeitar o conteúdo essencial dos direitos sociais. Mas admitir a reserva 

do possível como restrição implícita do ordenamento suscita diversos problemas: ela é 

método para solução dos conflitos ou ela é a norma do próprio conflito entre direitos? 

O conceito originário da reserva do possível está relacionado àquilo que o indivíduo 

pode exigir da coletividade, devendo essas prestações passar pela análise da razoabilidade 

e proporcionalidade frente à necessidade da satisfação do direito310. Diferentemente da 

doutrina alemã, a doutrina nacional parece não ter se preocupado com a exigência da 

proporcionalidade, passando à simples verificação da disponibilidade de recursos para a 

concretização dos direitos postulados311. 

Mas a reserva do possível passa a ser vista, por alguns doutrinadores, como 

fundamentação constitucional que compõe o próprio suporte fático nos moldes 

apresentados por Virgílio Afonso da Silva. Assim, sob o exame da proporcionalidade, a 

reserva do possível pode justificar a inércia ou insuficiência estatal, reduzindo a proteção 

da norma que atribui um direito social. Portanto, para essa vertente doutrinária, a reserva 

do possível se traduz na própria fundamentação constitucional da escassez de recursos. 

Nesse sentido, deixa-se de mencionar o mínimo existencial como vinculação para 

satisfação do direito social e eleva-se o discurso da proporcionalidade para fundamentação 

constitucional consistente na reserva do possível como justificativa para a omissão estatal 

ou ação suficiente312. 

3.4 Proporcionalidade e direitos sociais: entre o jurídico e o político 

O Estado tem um papel fundamental na promoção dos direitos sociais, 

contribuindo, através de suas ações, para que esses direitos tenham efetividade. Contudo, 

não é possível analisar o tema de maneira simplista, apenas sob a perspectiva do mínimo 

existencial e da reserva do possível, ou então mencionando que cabe ao Estado o ônus na 

                                                 
310 Cf. A.C.L. OLSEN. Direitos fundamentais sociais: efetividade frente à reserva do possível. Curitiba: Juruá, 
2008, p. 222. 
311 Cf. A.M. MOREIRA. As Restrições em Torno da Reserva do Possível – Uma análise crítica. Belo 
Horizonte: Forum, 2011, p. 85. 
312 Cf. D.N. LOPES. “Direitos Sociais a uma prestação: a exigibilidade em função da prestação”. Rev. Fac. 
Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, v. 29, n. 1, jan./jun. 2013, pp. 94-95. 
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comprovação de motivos razoáveis para a não realização de um direito social. É preciso ir 

além, e refletir sobre como concretizar esses direitos em um Estado marcado por injustiças 

sociais. 

Diferentemente dos direitos de defesa, que têm seu conteúdo principal determinado 

ou determinável pelas opções constitucionais, os direitos sociais têm seu conteúdo 

principal determinado, em maior ou menor grau, pelas opções do legislador ordinário. 

Nesse caso, entende-se que há uma delegação constitucional ao legislador para que ele 

defina o teor desses direitos, considerando-se ilegítima a conformação do conteúdo pelos 

tribunais, bem como o reexame das decisões tomadas pelo legislador313. 

Complementa doutrina de Ernst-Wolfgang Böckenförde314 que, enquanto os 

direitos de liberdade são impostos por si mesmos e exigidos de maneira imediata, os 

direitos de prestação, e aqui falando especificamente dos direitos sociais, contêm um 

mandamento tão geral que seria praticamente impossível deduzir pretensões jurídicas 

concretas pela via de interpretação constitucional a ser feita pelo aplicador do Direito, ou 

seja, pelos tribunais. As opções realizadas pelo Legislativo e pela Administração levam em 

conta os meios disponíveis para a realização desses direitos, fixando prioridades que 

afetam inevitavelmente as pretensões jurídicas concretas. Nessa mesma linha, os direitos 

sociais são entendidos como mandamentos constitucionais caracterizados por deveres 

jurídicos direcionados ao Poder Público para a concretização do fim ou programa 

formulado no mandado, tomando medidas apropriadas que obedeçam a apreciação política 

e, consequentemente, o processo político. 

Ainda que se admita que a dependência de reservas financeiras e flutuações da 

economia tornariam o conteúdo dos direitos sociais aberto e suscetível a mudanças, o que 

leva ao sopesamento contínuo desses direitos, como afirmaram Xenophon Contiades e 

Alkmene Fotiadou315, a presente pesquisa entende que não compete ao tribunal traçar o 

conteúdo definitivo deles. Nesse sentido, a intercambialidade dos direitos sociais com 

elementos externos, como economia, política e ideologia e outros interesses, mencionada 

por aqueles autores, aponta com mais certeza ainda que tais diretos são definidos em 

grande parte na esfera política. A decisão do tribunal que leva a cabo a proporcionalidade 

para definir o conteúdo dos direitos sociais pode gerar grande insegurança jurídica. A cada 

                                                 
313 Cf J.C.V. ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, pp. 187-190. 
314 Cf. E-W. BÖCKENFÖRDE, Escritos sobre derechos fundamentales, pp. 75-80. 
315 Cf. X. CONTIADES; A. FOTIADOU, “Social Rights in the age of proportionality: Global economic crisis and 
constitutional litigation”, p. 671. 
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decisão, caberia ao tribunal analisar o conteúdo de um direito conforme os elementos 

externos, retirando do legislador e da administração a oportunidade de determinar tal 

direito através do debate democrático, que leva em consideração todos esses fatores acima 

apontados na implementação de direitos sociais. 

Acrescenta-se a isso que o próprio desenvolvimento do mandado de proibição de 

proteção insuficiente como método de decisão dos direitos sociais aponta para uma 

tentativa do Judiciário de se apropriar, sob uma argumentação supostamente tida como 

racional e guiada por critérios específicos (adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito), de questões que dependem em grande parte da ação política 

governamental, que determina as diversas maneiras de realização das cláusulas que contêm 

os direitos sociais. Vale dizer que a concretização do direito à saúde pode ser feita por 

distintos meios: construção de hospitais, campanhas de vacinação, subsídio a remédios etc. 

No caso do direito à moradia, o Governo pode financiar um programa que facilite o 

financiamento de imóveis ou até oferecer subsídios para a compra deles. E a tarefa de 

regular e implementar esses direitos sociais de forma adequada, conforme preconiza a 

Constituição, compete ao legislador democraticamente eleito e à Administração.  

Considerando as prestações positivas como mandados destinados a gerar condições 

sociais, políticas e econômicas para o exercício dos direitos sociais, parte da doutrina316 

afirma, baseando-se na tese alternativa ou disjuntiva discutida anteriormente no Capítulo 

II, que nem todas as ações de promoção ou proteção desses direitos estão ordenadas. Mas 

essa mesma doutrina também entende que, ainda que direitos sociais sejam considerados 

dentro dessa estrutura alternativa, não estão excluídas hipóteses em que seja necessária a 

execução de uma medida determinada, quando esta é a única capaz de promover o objetivo 

perseguido pelo direito social previsto na Constituição. Nesse caso, a omissão ou ação 

insuficiente exigem o emprego do meio necessário para a solução do caso concreto, caso 

ele seja o único a satisfazer as condições que o direito exige.317 Nos demais casos, o 

legislador tem discricionariedade para escolher como melhor cumprir o mandado de 

promoção ou proteção do direito social. Mas mesmo esse entendimento não oferece 

                                                 
316 Cf. L. CLÉRICO, “Proporcionalidad, prohibición de isuficiencia y la tesis de la alternatividad”, pp. 181-
184. A tese da alternatividade em relação aos direitos sociais é bem desenvolvida por essa doutrinadora.  
317 Nesse caso, pode-se mencionar a concessão de tratamentos experimentais não previstos na lista do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Se o tratamento experimental for o único a fomentar o direito à saúde de 
maneira mais adequada, entende-se, através do desenvolvimento dessa doutrina, que ele está ordenado. O 
Estado tem a obrigação de fornecer todos os meios necessários para que tal tratamento seja realizado, já que 
considerado meio necessário.  
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respostas convincentes para a questão da separação de poderes e o princípio democrático, 

limitando-se a mencionar que se há apenas um meio necessário para a satisfação do direito 

à prestação, ele deve ser empregado.318 A discricionariedade só existe se há meios 

igualmente suficientes para a promoção do direito.  

Observa-se, nesse sentido, que a relação entre oportunidade política e promoção de 

direitos sociais é delicada. Os direitos sociais têm custos e dependem de determinadas 

condições fáticas e jurídicas, no sentido de que existam recursos materiais disponíveis e 

que o Estado possa dispor juridicamente desses recursos. Cabe ao legislador definir as 

prioridades, através de ponderação legislativa, tendo discricionariedade para fixação de 

fins e eleição de meios. O Executivo também tem a tarefa de concretizar tais direitos. A 

Constituição não contém as respostas para as opções políticas e por isso não pode dizer o 

conteúdo exato dos direitos prestacionais. Não cabe também ao tribunal exercer uma 

função delegada ao Legislativo e à Administração319. 

Ora, se os direitos sociais, para sua efetiva implementação, dependem de escolhas a 

respeito de meios e fins, resta a indagação sobre quais fins são relevantes e quais meios 

serão utilizados para a consecução desses fins. É claro que, diante de recursos limitados, as 

escolhas sobre eles serão precedidas de um juízo ponderativo anterior à regulamentação e 

concretização. Neste juízo é que serão feitas as escolhas sobre alocações de recursos 

orçamentários e o Legislativo que decidirá acerca da promoção das políticas públicas. 

Contudo, indivíduos privados de meios próprios e suficientes para prover moradia, 

saúde ou educação têm buscado cada vez mais os tribunais na tentativa de satisfazer os 

direitos constitucionalmente previstos. E nesse ponto o tribunal tenta, através de métodos 

interpretativos e argumentativos, buscar a solução na otimização do direito social. Ele tenta 

transformar o direito social abstrato em concreto, ou, como diria Robert Alexy, os direitos 

sociais prima facie são transformados, através do sopesamento, em direitos sociais 

definitivos. Mas o que representa esse mandado de otimização quanto ao direito social? Qual 

o grau de discricionariedade do legislador quando define políticas públicas? 

Se direitos sociais devem ser levados a sério tanto quanto os direitos de defesa, 

precisa-se buscar e analisar, através do texto constitucional, os limites que aqueles direitos 

encontram e as formas de implementá-los da maneira mais eficiente possível, atingindo o 

maior número de pessoas. J. J. Gomes Canotilho já dizia estar a socialidade ligada a uma 

                                                 
318 Vide tópico 2.3.2. 
319 Cf J.C.V. ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 388. 
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concepção antropológica complexa, que coloca o indivíduo como pessoa, cidadão e 

trabalhador no centro. Complementa, porém, que: 

Esta ‘trindade antropológica’, por mais ontologicamente radicada que seja, vê-
se confrontada com quatro deslocações contextualizadoras: (i) acentuação da 
dignidade da pessoa como princípio fundante da sociedade, mas 
simultaneamente dessubstantizador da autonomia jurídico-constitucional dos 
direitos sociais; (ii) dessubjectização regulatória conducente à substituição da 
cidadania social pela cidadania do consumidor; (iii) dessolidarização liberal 
empresarial relativamente a encargos sociais; (iv) crítica da eficácia e 
eficiência dos serviços públicos sociais pelas correntes econômico-reguladoras 
da boa governação. 320(Grifos do autor). 

Com isso, quer-se dizer que a dignidade da pessoa humana, concebida como núcleo 

fundamental dos direitos fundamentais, passou pelo fenômeno da hipertrofia. O 

fundamento dos direitos às prestações sociais estaria na dignidade da pessoa humana, que 

permite o pleno desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Por isso é que se 

menciona os direitos sociais ligados à garantia do mínimo existencial em íntima relação 

com a dignidade. O paradoxo desse fenômeno é que, a pretexto de dignificar a pessoa, essa 

hipertrofia causa o esvaziamento da solidariedade321. Contrariamente a isso, diversos 

autores mencionam que os direitos sociais, enquanto direitos que buscam a igualdade e a 

solidariedade, possuem fundamento vinculado a valores jusnaturalistas, podendo ser 

considerados como direitos derivados das liberdades. Mas fato é que, se direitos sociais 

estão voltados à busca da igualdade e solidariedade, eles devem estar à disposição de toda 

a sociedade.322  

Nesse sentido, ao estudar a importância que os direitos fundamentais costumam 

reclamar, Fernando Atria faz uma menção ao fato de que os direitos só reconhecem como 

limites outros direitos, então 

As demandas socialistas só podiam reverberar no discurso liberal se fossem 
manifestadas como direitos, de modo que se pudesse dizer que o conflito entre 
essas demandas era um conflito de direito contra direito (permitido), e não de 
direito contra utilidade geral ou aspiração comunitária (não permitido). 323 

                                                 
320 Cf. J.J.G. CANOTILHO. “O Direito Constitucional como Ciência de Direcção – o núcleo essencial de 
prestações sociais ou a localização incerta da socialidade (contributo para a reabilitação da força normativa 
da “Constituição Social”)”. In: J.J.G. CANOTILHO; M.O.G. CORREIA; E.P.B. CORREIA. Direitos 
Fundamentais Sociais. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 14. 
321 Cf. A.E.P. LUÑO, Los derechos fundamentales, p. 207. 
322 Cf. L.B. TIMM. “Qual a maneira mais eficiente de provar direitos fundamentais: uma perspectiva de 
direito e economia?” In: I.W. SARLET; L.B. TIMM (Orgs.) Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do 
possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 61. 
323 Cf. F. ATRIA, “Existem direitos sociais?” p. 19. 
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Indaga-se ainda a possibilidade das demandas impostas pelos direitos sociais 

competirem entre em si ou com outros direitos, na chamada “colisão de direitos 

fundamentais”. Ante a realidade orçamentária que aponta para a escassez, é possível notar 

que há, sim, um conflito entre opções trágicas, e não entre o âmbito de proteção dos 

próprios direitos sociais324. Melhor dizendo, se recursos são escassos, não será possível 

atender a todas as demandas sociais de saúde, educação, proteção à maternidade etc. Mas 

será a proporcionalidade o método adequado acerca da decisão sobre esses direitos? Será 

ela a solução entre a liberdade fática, de um lado, e a separação de poderes e os direitos de 

terceiros, de outros? A solução não se encontra no método argumentativo retórico-

discursivo, proposto por Robert Alexy, quando da análise da proporcionalidade. A solução 

se encontra na análise de custo-benefício de cada gasto e de cada política pública 

alternativa, aceitando-se que infelizmente nem tudo estará protegido325. As escolhas em 

relação à alocação de recursos para as prioridades sociais deve ser conduzida, em regra, 

pelo Poder Executivo e pelo Legislativo, e não por um juiz.  

Portanto, percebe-se que o uso da proporcionalidade pelo juiz para a efetivação dos 

direitos sociais não oferece um método racional de interpretação e muito menos a garantia 

de que a decisão tomada pelo debate no tribunal será melhor para a sociedade. Se a decisão 

depende da contingência política, a ponderação entre direitos de igual valor deve ser feita 

em momento anterior, ou seja, pelos legisladores e administradores, que devem estar 

comprometidos com a maior utilidade social. O legislador deve se guiar de modo a 

abranger o maior número de pessoas que necessitam desses recursos sociais, sob pena de 

gerar uma injustiça ainda maior aos destinatários desses direitos.  

A própria formulação de Robert Alexy326 em conceber os direitos fundamentais 

sociais como posições jurídicas prestacionais apresenta certo ceticismo quanto: ao plano 

político-constitucional, na medida em que direitos prestacionais requerem a reserva do 

possível, dependente dos modelos políticos dos poderes públicos; ao plano jurídico-

dogmático, na medida em que os direitos às prestações postulam uma proibição da 

omissão, impondo a intervenção dos poderes públicos no fornecimento às prestações; ao 

                                                 
324 Sobre esse assunto, vide Capítulo II, tópico 2.4.1.  
325 Cf. L.B. TIMM. “Qual a maneira mais eficiente de provar direitos fundamentais: uma perspectiva de 
direito e economia?”, p. 61. 
326 “[...] a todos são conferidas posições no âmbito dos direitos a prestações, na forma de direitos 
fundamentais sociais, que, do ponto de vista do direito constitucional, são tão importantes que a decisão 
sobre garanti-las ou não garanti-las não pode ser simplesmente deixada para a maioria parlamentar” (Cf. R. 
ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, pp. 511-512). 
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plano metódico metodológico, pois as normas constitucionais que consagram direitos 

sociais são vagas e indeterminadas, dependendo, então, de interposição legislativa e 

concretização dos demais órgãos327. 

Todas essas críticas devem ser levadas a sério. Além de estarem relacionadas ao 

ponto central deste tópico, demonstrando clara relação entre direitos sociais e ação política 

governamental, elas dependem da pré-compreensão da alternativa entre direito subjetivo e 

norma programática e igualdade entre vinculação jurídica e controle judicial.  

Apresentar os direitos sociais como aqueles que têm o mesmo status dos direitos 

individuais implica emprestar-lhes o sentido de direitos subjetivos jurídicos. É exatamente 

nesse sentido que caminhou a doutrina brasileira, ao entender que os direitos fundamentais 

envolvem tanto os direitos negativos, como também os deveres prestacionais, devendo o 

Estado atuar na prestação de serviços públicos. Ademais, a corrente ideia de que os direitos 

sociais guardam relação com os direitos subjetivos trouxe decisões sobre políticas públicas 

do Legislativo e do Executivo para o Judiciário. Ao entender a necessidade da dotação de um 

mínimo de exigência a esses direitos e concedê-los as características de que gozam os 

direitos subjetivos, em especial a exigibilidade, admite-se a possibilidade de que questões 

relativas a eles possam ser decididas não só pelo legislador e administrador, mas também 

pelo juiz. Os tribunais passam a decidir demandas que têm mais relação com a ação política 

governamental do que com o próprio direito em si, transformando o direito como o medium 

da ação política328. 

Ora, mas se direitos sociais envolvem ações políticas governamentais, dar ao 

Judiciário o poder de decidir tais demandas pode representar uma afronta à separação dos 

poderes, já que os limites da atuação judicial dependem do grau de regulamentação e 

determinação da norma constitucional. O direito social tem uma alta indeterminação de 

conteúdo, dependendo de mediação legislativa. Portanto, não pode o Judiciário se utilizar 

de argumentos como proibição da proteção insuficiente para promover um direito social 

que ele denomina de mínimo329. 

Como mencionado anteriormente, a corrente doutrina brasileira tem dado o atributo 

de direitos subjetivos a todos os direitos sociais, permitindo-lhes a exigibilidade. Mas fato 

é que, o transplante da doutrina dos direitos de defesa para os direitos sociais encontra 

                                                 
327 Cf. J.J.G. CANOTILHO. Estudos sobre Direitos Fundamentais.Coimbra: Coimbra Editora, 2004, pp.52-53. 
328 Cf. F. ATRIA, “Existem direitos sociais?” p. 26. 
329 Vide Capítulo II, referente ao posicionamento de Robert Alexy quanto ao direito social mínimo. 
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diversos obstáculos. Até mesmo Víctor Abramovich e Christian Courtis330 complementam 

a doutrina da Robert Alexy, apontando para o fato de que a implementação de direitos 

sociais dependem em parte de atividades de planificação, previsão orçamentária e 

execução, as quais correspondem aos poderes políticos. Por esse mesmo motivo é que não 

podem ser vistos da mesma forma que o são os direitos de defesa.  

A judicialização de direitos sociais, como bem assevera Fernando Atria331, aponta 

que 

O que chega ao tribunal não é um direito social, não pode ser um direito social, 
senão uma demanda privada, que expressa já não a ideia de uma forma 
superior de comunidade, senão a negação desta: a pretensão do demandante de 
que seu interesse seja atendido, ainda que a custa do interesse dos demais. 
(Grifo do autor). 

Assim, quando o tribunal decide acerca da exigibilidade dos direitos sociais de 

maneira individual, ele ingressa em um tema que se refere à ação política governamental, e 

não ao juiz em si mesmo. O direito social entendido como direito subjetivo determina que 

ele pode ser exigido ainda que contra a própria comunidade, se necessário. Mas nesse caso, 

talvez a função do direito social acaba por se distanciar de seu verdadeiro conceito e da 

ideia de que, na sociedade, as pessoas se relacionam umas com as outras, não são agentes 

autointeressados, mas mantêm vínculos de solidariedade332. Nesse sentido, Luciano Benetti 

Timm defende a tese de que 

O serviço público e a assistência social prestados pelo Estado ou por suas 
concessionárias ou permissionárias (neste último caso dentro da lógica do 
mercado) com o subsídio dos impostos é a forma mais eficiente de promoção 
do texto constitucional e, portanto, dos direitos sociais.333 

Ainda que se aceite a ideia do Poder Judiciário atuar excepcionalmente na garantia 

de direitos sociais, tem-se que a demanda individual não é o caminho para a sua 

implementação. A doutrina de Luciano Benetti Timm aponta para as ações coletivas como 

melhor meio processual para a defesa de direitos coletivos e transindividuais, pois permite 

                                                 
330 Cf. V. ABRAMOVICH; C. COURTIS. Los derechos sociales como derechos exigibles, pp. 42-43. 
331 Cf. F. ATRIA, “Existem direitos sociais?” p. 35. 
332 Cf. F. ATRIA, “Existem direitos sociais?” p. 40. 
333 Cf. L.B. TIMM. “Qual a maneira mais eficiente de provar direitos fundamentais: uma perspectiva de 
direito e economia?”, p. 58. 
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alcançar o maior número de pessoas que se encontram sob a mesma situação fática, 

garantindo assim o princípio da igualdade334. 

O juiz, consciente de seu papel, deve exercer a contenção judicial, pois aplicar a 

proporcionalidade no sentido de proibição de proteção insuficiente/deficiente pode, ao 

invés de promover a igualdade material concebida no núcleo do direito social, causar 

completa desigualdade e afrontar a separação dos Poderes. Válido mencionar a necessidade 

de ampliação do diálogo institucional, que permitirá construir decisões de maneira 

horizontal, a partir da interlocução entre magistrados, administradores, técnicos e 

sociedade civil335. 

Seguindo a linha de pensamento de Ernst-Wolfgang Böckenförde, tem-se que a 

expansão dos direitos constitucionais altera o caráter da constituição de forma fundamental 

e dramática, deixando de ser um marco de formação de vontades e se convertendo no 

fundamento de toda comunidade, posto que já contém todo ordenamento jurídico. O 

processo político democrático, nessa toada, vê-se reduzido a pôr em prática tudo que já foi 

decidido pela constituição, e o tribunal constitucional adquire todo poder, tornando o 

Estado um Estado Jurisdicional. A única maneira de evitar seria retornar à concepção dos 

direitos constitucionais como direitos subjetivos de liberdade dirigidos contra o Estado336. 

É a partir da crítica exposta acima que este trabalho propõe uma reflexão da relação 

entre a proporcionalidade e os direitos sociais, mas focando no pêndulo que vai do jurídico 

ao político. A proporcionalidade, quando trata de direitos sociais, em verdade se apropria 

de questões de cunho político utilizando métodos que se denominam jurídicos. Mas essa é 

uma tentativa de violar a separação de poderes e o princípio democrático de maneira 

disfarçada. É a própria subversão da política pelo jurídico. São exatamente essas posições 

que atravancam o debate público e a própria conscientização política, transformando 

essencialmente o processo político como um todo. 

                                                 
334 Cf. L.B. TIMM. “Qual a maneira mais eficiente de provar direitos fundamentais: uma perspectiva de 
direito e economia?”, pp. 61-62. 
335 Cf. C.P. SOUZA NETO. “A Justiciabilidade dos Direitos Sociais: Críticas e Parâmetros”. In: C.P. SOUZA 

NETO; D. SARMENTO. Direitos Sociais: Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 546. 
336 Cf. R. ALEXY. “Sobre los derechos fundamentales a protección”. In: Derechos sociales y ponderación. 
Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2007, pp. 47-48. 
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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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ANEXOS 

 

Anexo I 

Palavra-chave “Proibição da proteção insuficiente” 

ACÓRDÃOS DECISÕES DA 
PRESIDÊNCIA 

DECISÕES 
MONOCRÁTICAS 

RE 581352 AgR / AM - AMAZONAS  
AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO 
Julgamento:  29/10/2013           Órgão 
Julgador:  Segunda Turma 

STA 419 / RN - RIO GRANDE DO 
NORTE 
SUSPENSÃO DE TUTELA 
ANTECIPADA 
Relator(a):  Min. Presidente 
Julgamento: 06/04/2010 
Decisão Proferida pelo(a) 
Min. GILMAR MENDES 

RE 738255 / AP - 
AMAPÁ 
RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. CELSO 
DE MELLO 
Julgamento: 28/10/2013 

RE 763667 AgR / CE - CEARÁ  
AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO 
Julgamento:  22/10/2013           Órgão 
Julgador:  Segunda Turma 

SS 3741 / CE - CEARÁ 
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 
Relator(a):  Min. PRESIDENTE 
Julgamento: 27/05/2009 
Presidente 
Min. GILMAR MENDES 

AI 759543 / RJ - RIO DE 
JANEIRO 
AGRAVO DE 
INSTRUMENTO 
Relator(a):  Min. CELSO 
DE MELLO 
Julgamento: 28/10/2013 

HC 104410 / RS - RIO GRANDE DO 
SUL  
HABEAS CORPUS 
Relator(a):  Min. GILMAR MENDES 
Julgamento:  06/03/2012           Órgão 
Julgador:  Segunda Turma 

SS 3690 / CE - CEARÁ 
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 
Relator(a):  Min. PRESIDENTE 
Julgamento: 20/04/2009 
Presidente 
Min. GILMAR MENDES 

RE 763667 / CE - CEARÁ 
RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. CELSO 
DE MELLO 
Julgamento: 16/08/2013 

HC 96759 / CE - CEARÁ  
HABEAS CORPUS 
Relator(a):  Min. JOAQUIM 
BARBOSA 
Julgamento:  28/02/2012           Órgão 
Julgador:  Segunda Turma 

SS 3751 / SP - SÃO PAULO 
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 
Relator(a):  Min. PRESIDENTE 
Julgamento: 20/04/2009 
Presidente 
Min. GILMAR MENDES 

 

ARE 760463 / DF - 
DISTRITO FEDERAL 
RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO 
Relator(a):  Min. GILMAR 
MENDES 
Julgamento: 25/07/2013 

HC 102087 / MG - MINAS GERAIS  
HABEAS CORPUS 
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO 
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR 
MENDES 
Julgamento:  28/02/2012           Órgão 
Julgador:  Segunda Turma 

STA 318 / RS - RIO GRANDE DO 
SUL 
SUSPENSÃO DE TUTELA 
ANTECIPADA 
Relator(a):  Min. PRESIDENTE 
Julgamento: 20/04/2009 
Presidente 
Min. GILMAR MENDES 

RE 488208 / SC - SANTA 
CATARINA 
RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. CELSO 
DE MELLO 
Julgamento: 01/07/2013 
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Palavra-chave “Proibição da proteção insuficiente” 

ACÓRDÃOS DECISÕES DA 
PRESIDÊNCIA 

DECISÕES 
MONOCRÁTICAS 

STA 223 AgR / PE - PERNAMBUCO  
AG.REG. NA SUSPENSÃO DE 
TUTELA ANTECIPADA 
Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE 
(Presidente) 
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. CELSO 
DE MELLO 
Julgamento:  14/04/2008           Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno 

STA 198 / MG - MINAS GERAIS 
SUSPENSÃO DE TUTELA 
ANTECIPADA 
Relator(a): Min. Presidente 
Julgamento: 22/12/2008 
Decisão Proferida pelo(a) 
Min. GILMAR MENDES 

 

Rcl 15524 MC / RS - RIO 
GRANDE DO SUL 
MEDIDA CAUTELAR 
NA RECLAMAÇÃO 
Relator(a):  Min. 
CÁRMEN LÚCIA 
Julgamento: 27/06/2013 

 STA 277 / AL - ALAGOAS 
SUSPENSÃO DE TUTELA 
ANTECIPADA 
Relator(a):  Min. PRESIDENTE 
Julgamento: 01/12/2008 
Presidente 
Min. GILMAR MENDES 

AI 764969 / RS - RIO 
GRANDE DO SUL 
AGRAVO DE 
INSTRUMENTO 
Relator(a):  Min. CELSO 
DE MELLO 
Julgamento: 17/06/2013 

 STA 245 / RS - RIO GRANDE DO 
SUL 
SUSPENSÃO DE TUTELA 
ANTECIPADA 
Relator(a):  Min. PRESIDENTE 
Julgamento: 22/10/2008 
Presidente 
Min. GILMAR MENDES 

AI 598212 / PR - 
PARANÁ 
AGRAVO DE 
INSTRUMENTO 
Relator(a):  Min. CELSO 
DE MELLO 
Julgamento: 10/06/2013 

 STA 238 / TO - TOCANTINS 
SUSPENSÃO DE TUTELA 
ANTECIPADA 
Relator(a):  Min. PRESIDENTE 
Julgamento: 21/10/2008 
Presidente 
Min. GILMAR MENDES 

HC 94265 / ES - 
ESPÍRITO SANTO 
HABEAS CORPUS 
Relator(a):  Min. CELSO 
DE MELLO 
Julgamento: 24/05/2013 

 SL 228 / CE - CEARÁ 
SUSPENSÃO DE LIMINAR 
Relator(a):  Min. PRESIDENTE 
Julgamento: 14/10/2008 
Presidente 
Min. GILMAR MENDES 

RE 609041 / RS - RIO 
GRANDE DO SUL 
RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. DIAS 
TOFFOLI 
Julgamento: 14/05/2013 

 SL 263 / RJ - RIO DE JANEIRO 
SUSPENSÃO DE LIMINAR 
Relator(a):  Min. PRESIDENTE 
Julgamento: 14/10/2008 
Presidente 
Min. GILMAR MENDES 
 

ARE 680868 / MG - 
MINAS GERAIS 
RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO 
Relator(a):  Min. GILMAR 
MENDES 
Julgamento: 24/08/2012 

 SL 263 / RJ - RIO DE JANEIRO 
SUSPENSÃO DE LIMINAR 
Relator(a):  Min. PRESIDENTE 
Julgamento: 14/10/2008 
Presidente 
Min. GILMAR MENDES 
 
 

HC 110181 / SP - SÃO 
PAULO 
HABEAS CORPUS 
Relator(a):  Min. LUIZ 
FUX 
Julgamento: 03/10/2011 



A n e x o s   144 

 

 

Palavra-chave “Proibição da proteção insuficiente” 

ACÓRDÃOS DECISÕES DA 
PRESIDÊNCIA 

DECISÕES 
MONOCRÁTICAS 

 STA 241 / RJ - RIO DE JANEIRO 
SUSPENSÃO DE TUTELA 
ANTECIPADA 
Relator(a):  Min. PRESIDENTE 
Julgamento: 10/10/2008 
Presidente 
Min. GILMAR MENDES 
 

 

 SL 235 / TO - TOCANTINS 
SUSPENSÃO DE LIMINAR 
Relator(a):  Min. PRESIDENTE 
Julgamento: 08/07/2008 
Presidente 
Min. GILMAR MENDES 

 

 

 

Palavra-chave: “proibição da proteção deficiente” 

ACÓRDÃOS DECISÕES DA 
PRESIDÊNCIA – 

DECISÕES 
MONOCRÁTICAS 

RE 583523 / RS - RIO GRANDE DO 
SUL  
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. GILMAR MENDES 
Julgamento:  03/10/2013           Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno 

STA 238 / TO - TOCANTINS 
SUSPENSÃO DE TUTELA 
ANTECIPADA 
Relator(a):  Min. PRESIDENTE 
Julgamento: 21/10/2008 

ARE 774590 / DF - DISTRITO 
FEDERAL 
RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 
Relator(a):  Min. LUIZ FUX 
Julgamento: 29/11/2013 

Rcl 4374 / PE - PERNAMBUCO  
RECLAMAÇÃO 
Relator(a):  Min. GILMAR MENDES 
Julgamento:  18/04/2013           Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno 

 HC 119614 / SP - SÃO 
PAULO 
HABEAS CORPUS 
Relator(a):  Min. ROSA 
WEBER 
Julgamento: 14/11/2013 

RE 567985 / MT - MATO GROSSO  
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO 
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 
GILMAR MENDES 
Julgamento:  18/04/2013           Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno 

 RE 737849 / DF - DISTRITO 
FEDERAL 
RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. ROSA 
WEBER 
Julgamento: 22/08/2013 

HC 104410 / RS - RIO GRANDE DO 
SUL  
HABEAS CORPUS 
Relator(a):  Min. GILMAR MENDES 
Julgamento:  06/03/2012           Órgão 
Julgador:  Segunda Turma 

 MS 32262 MC / DF - 
DISTRITO FEDERAL 
MEDIDA CAUTELAR EM 
MANDADO DE 
SEGURANÇA 
Relator(a):  Min. ROBERTO 
BARROSO 
Julgamento: 20/08/2013 
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Palavra-chave: “proibição da proteção deficiente” 

ACÓRDÃOS DECISÕES DA 
PRESIDÊNCIA – 

DECISÕES 
MONOCRÁTICAS 

HC 102087 / MG - MINAS GERAIS  
HABEAS CORPUS 
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO 
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 
GILMAR MENDES 
Julgamento:  28/02/2012           Órgão 
Julgador:  Segunda Turma 

 ARE 760463 / DF - DISTRITO 
FEDERAL 
RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 
Relator(a):  Min. GILMAR 
MENDES 
Julgamento: 25/07/2013 

ADC 19 / DF - DISTRITO 
FEDERAL  
AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO 
Julgamento:  09/02/2012           Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno 

 ARE 742937 / RS - RIO 
GRANDE DO SUL 
RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 
Relator(a):  Min. ROSA 
WEBER 
Julgamento: 31/05/2013 

ADI 1800 / DF - DISTRITO 
FEDERAL  
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
Relator(a):  Min. NELSON JOBIM 
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI 
(ART.38,IV,b,DO RISTF) 
Julgamento:  11/06/2007           Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno 
 

 HC 94265 / ES - ESPÍRITO 
SANTO 
HABEAS CORPUS 
Relator(a):  Min. CELSO DE 
MELLO 
Julgamento: 24/05/2013 

ADI 3112 / DF - DISTRITO 
FEDERAL  
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
Relator(a):  Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI 
Julgamento:  02/05/2007           Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno 

 ARE 722085 / SE - SERGIPE 
RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 
Relator(a):  Min. CÁRMEN 
LÚCIA 
Julgamento: 14/11/2012 

RE 418376 / MS - MATO GROSSO 
DO SUL  
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO 
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 
JOAQUIM BARBOSA 
Julgamento:  09/02/2006           Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno 

 ARE 686182 / MG - MINAS 
GERAIS 
RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 
Relator(a):  Min. GILMAR 
MENDES 
Julgamento: 22/10/2012 

  ARE 680868 / MG - MINAS 
GERAIS 
RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 
Relator(a):  Min. GILMAR 
MENDES 
Julgamento: 24/08/2012 
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ACÓRDÃOS DECISÕES DA 
PRESIDÊNCIA – 

DECISÕES 
MONOCRÁTICAS 

  RE 638003 / RS - RIO 
GRANDE DO SUL 
RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. JOAQUIM 
BARBOSA 
Julgamento: 01/08/2012 

  ADI 4301 MC / DF - 
DISTRITO FEDERAL 
MEDIDA CAUTELAR NA 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
Relator(a):  Min. JOAQUIM 
BARBOSA 
Julgamento: 07/10/2009 

 

 


