
62

DOUTRINA - Revista de Direito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro nº 32 - 2022

A CULTURA DE RESISTÊNCIA À EFETIVIDADE DOS 
DIREITOS SOCIAIS: UMA ANÁLISE CRÍTICA À LUZ 
DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA 
COMPREENSÃO UNITÁRIA DA SISTEMÁTICA DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS
THE CULTURE OF RESISTANCE TO THE EFFECTIVENESS OF 
SOCIAL RIGHTS: A CRITICAL ANALYSIS IN THE LIGHT OF 
THE CONSTITUTION NORMATIVE FORCE AND UNITARY 

UNDERSTANDING OF THE SYSTEMATIC OF  
FUNDAMENTAL RIGHTS

Luís Henrique Linhares Zouein
Professor de Direito Constitucional em cursos de Pós-Graduação  

e preparatórios para concursos 
Mestrando em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense (UFF)

Defensor Público no Estado do Rio de Janeiro 
E-mail: luis.zouein@defensoria.rj.def.br

Resumo: O principal objetivo deste artigo é identificar os fatores jurídicos (ou mesmo 
extrajurídicos) mais relevantes, assim como os argumentos deles decorrentes, que 
comprometem a efetividade dos direitos sociais, sobretudo a classificação das normas, 
quanto à eficácia, como meramente programáticas, e alegações econômico-financeiras, 
à luz da força normativa da Constituição e da compreensão unitária da sistemática 
dos direitos fundamentais.
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Abstract: The main objective of this article is to identify the most relevant legal (or 
even extralegal) factors, as well as the arguments arising from them, that compromise 
the effectiveness of social rights, especially the classification of norms, in terms of 
effectiveness, as merely programmatic, and economic-financial claims, in the light of 
the constitution normative force and the unitary understanding of the fundamental 
rights system.
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1. INTRODUÇÃO

Os direitos sociais, tais quais saúde e educação, costumam ser colocados como 
uma das pautas mais importantes na esfera política e em outras instâncias deliberativas, 
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sejam elas estatais ou no seio da sociedade civil. Progressistas e conservadores podem 
até discordar quanto ao modelo, mas concordam em que não há direito à vida sem 
saúde e não há exercício real de autonomia sem educação.

Em que pese seja este o discurso, na arena jurídica vigora uma enraizada cultura 
de resistência à efetividade dos direitos sociais. Consciente ou inconscientemente, 
diversas teorias, classificações, conceitos ou argumentos jurídicos são desenvolvidos 
para atribuir, em especial na prática forense, uma menor efetividade dos direitos sociais 
se comparados aos direitos individuais.

Para além da construção de uma (pseudo)dogmática que reduz a possibilidade 
de intervenção do Sistema de Justiça nesta esfera, mesmo diante de inescusáveis 
omissões na arena política, outras tantas teorias são capturadas indevidamente, como 
a classificação de José Afonso da Silva quanto à eficácia das normas constitucionais.

A visão compartimentada da sistemática dos direitos fundamentais, alheia 
à realidade político-administrativa e desprovida de cientificidade do ponto de vista 
normativo, acaba também por fomentar o discurso de que os direitos sociais seriam 
mais custosos que os direitos individuais, desconsiderando a inegável premissa de que 
todos os direitos possuem custos.

Tais argumentos jurídicos ou extrajurídicos, contudo, não se sustentam diante de 
uma análise humanista, socialmente responsável e juridicamente técnica da matéria.

2. O ETIQUETAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS COMO NORMAS 
MERAMENTE PROGRAMÁTICAS: UMA ANÁLISE CRÍTICA (E 
RESPONSÁVEL) DO PENSAMENTO DE JOSÉ AFONSO DA SILVA 
À LUZ DO RECONHECIMENTO DA FORÇA NORMATIVA DA 
CONSTITUIÇÃO

A classificação desenvolvida por José Afonso da Silva quanto à eficácia das normas 
constitucionais, em sua célebre obra “Aplicabilidade das Normas Constitucionais”, é 
trabalhada em todos os manuais de Direito Constitucional e, com base neles, uma das 
mais citadas na prática forense (em especial pela Advocacia Pública, mas também por 
muitos membros do Ministério Público e da Magistratura) para defender um reduzido 
(ou mesmo inexistente) grau de efetividade dos direitos sociais, sobretudo na esfera 
do Sistema de Justiça.

Isso porque as normas constitucionais que consagram direitos como saúde 
(art. 6º c/c 196 da Constituição Federal) e educação (art. 6º c/c 205 da CRFB) seriam 
meramente programáticas e, por consequência, não autoaplicáveis. Em decorrência 
disso, tais direitos até poderiam ser exigidos pelo cidadão e pela sociedade civil na 
esfera política, mas, dificilmente, na arena propriamente jurídica.

De fato, para José Afonso da Silva, as normas constitucionais se classificam, 
quanto à eficácia, em: 1) normas de eficácia plena; 2) normas de eficácia contida; 
e 3) normas de eficácia limitada. Estas, por sua vez, subdividem-se em: 3.1) normas 
de princípio institutivo; e 3.2) normas programáticas. E é quanto a estas últimas que 
reside a grande controvérsia, decorrente da distorção (consciente ou inconsciente) ou 
desconhecimento (devido ao estudo por meio de “manuais sistematizados” que forja 
boa parte dos integrantes do Sistema de Justiça) do pensamento do autor.
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Já no início da primeira edição da obra, datada de 1968, José Afonso da Silva 
mostra os filtros que nortearão o restante do livro:

É paradoxal que as normas supremas da ordem jurídica, o direito dotado de 
supremacia e de superlegalidade, sejam as de eficácia menos efetivas e mais 
sujeitas ao desrespeito e à inaplicabilidade. Quantas normas constitucionais 
ficam letra morta!1

Negar aplicabilidade direta e imediata a qualquer norma constitucional, sobretudo 
àquelas que consagram direitos fundamentais (gênero do qual os direitos sociais são 
espécie – e quanto a isto nem mesmo os liberais mais conservadores ousam discordar), 
não é apenas negar vigência ao art. 5º, § 1º, da CRFB, quando dispõe que “as normas 
definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, mas, 
em última análise, negar sua própria natureza jurídica e retomar a Constituição (ou 
parte dela) como documento político (e não jurídico) ou mera “exortação moral ao 
legislador”. De fato, expressamente ou, mais comumente, por vias transversas, “não 
poucos autores negam juridicidade às normas constitucionais programáticas. Seriam 
normas sem conteúdo imperativo por impraticabilidade”2. 

Contudo, o etiquetamento de determinadas normas consagradoras de alguns 
direitos fundamentais, como os sociais (associados aos movimentos socialistas), em 
detrimento de outros, como os individuais (associados aos movimentos liberais-
burgueses), é, na maior parte das vezes, desprovido de qualquer cientificidade e 
racionalidade, mas uma mera conduta ideológica. Geralmente, opta-se por classificar 
como programática “toda norma constitucional incômoda”3. É fácil angariar capital 
político quando se defende, no discurso, a positivação dos direitos sociais, mas, nos 
bastidores, perpetua-se uma cultura de resistência à efetividade destes direitos e constrói-
se uma dogmática jurídica pela sua inefetividade. Para isso, basta categorizá-los como 
normas programáticas e associar este instituto à separação de poderes e aos custos dos 
direitos. Ajudaria muito se intermináveis elucubrações doutrinárias e jurisprudenciais 
cedessem espaço às expectativas constitucionais decorrentes da positivação de um 
catálogo de direitos fundamentais4. Desde aquela época (1968),

A maioria dos autores, porém, tece severas críticas a essa teoria, e seria 
mesmo de estranhar houvesse numa constituição rígida, instrumento jurídico 
dotado de supremacia e superlegalidade, normas que não fossem de natureza 
jurídica. O simples fato de serem inscritas nela, atribui-lhes natureza de normas 
fundamentais e essenciais, e não se pode duvidar de sua juridicidade, nem de 
seu valor normativo.5

A complexa e sofisticada construção teórica de José Afonso da Silva buscava 
justamente o oposto: a busca por mais efetividade das normas constitucionais, em geral, 

1  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 4.
2  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 138.
3  Neste sentido: SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1968, p. 139.
4  MENDES, Gilmar Ferreira. Apresentação. In: SCHÄFER, Jairo. Classificação dos direitos fundamentais: do sistema 
geracional ao sistema unitário - uma proposta de compreensão. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018, p. 14.
5  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 73.
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e dos direitos fundamentais, em especial, inclusive dos direitos sociais. Para realizar 
esta constatação, basta ler a obra original. O autor, definitivamente, é um homem à 
frente de seu tempo. Em 1968, reconhecia que

Se uma constituição é um documento jurídico, um sistema normativo, e 
fundamentalmente jurídico, não forma sentido admitir que, nesse conjunto 
normativo, existam disposições não jurídicas, meramente diretivas e indicativas, 
como se sustenta para as normas programáticas. [...]
Todas as disposições constitucionais têm a estrutura lógica e o sentido das 
normas jurídicas. São imperativos que enlaçam dois ou mais sujeitos de uma 
relação, atribuindo direitos e obrigações recíprocas.6

Parte da distorção do pensamento de José Afonso da Silva decorre do entendimento 
de que sua teorização é mero desdobramento da classificação estadunidense em normas 
autoaplicáveis e não autoaplicáveis, ainda que repudiada expressamente pelo autor7, 
“pois sugere a existência, nestas, de normas ineficazes e destituídas de imperatividade”.

Ademais, nem as normas tidas como autoaplicáveis produzem por si mesmas 
todos os efeitos possíveis, pois são sempre passíveis de novos desenvolvimentos 
mediante atividade legislativa, administrativa ou mesmo judicial, nem as tidas como 
“não autoaplicáveis” são desprovidas de normatividade, imperatividade e eficácia, pois 
produzem efeitos jurídicos, “ainda que [de forma] relativa e reduzida”8. Definitivamente, 
“não há norma constitucional alguma destituída de eficácia”9.

José Afonso da Silva, desde o princípio, atentou-se que sua construção teórica 
poderia ser deturpada. Por isso, adiantou-se ao defender que:

A orientação doutrinária moderna é no sentido de reconhecer eficácia plena e 
aplicabilidade imediata à maioria das normas constitucionais, mesmo a grande 
parte daquelas de caráter sócio-ideológicas, as quais até bem recentemente 
não passavam de princípios programáticos. Torna-se cada vez mais concreta a 
outorga dos direitos e garantias sociais das constituições.10

Ora, mas é justamente o autor quem desenvolve a classificação e a categoria das 
normas programáticas, indo além do que a doutrina estrangeira ofertava até aquele 
momento. Já afirmamos aqui que seu objetivo era justamente promover a eficácia 
dos direitos sociais. Em que momento, como ou por que sua teoria foi capturada? Os 
motivos são menos jurídicos e mais econômico-financeiros e ideológicos, mas passam 
também por um estudo superficial de seu pensamento.

José Afonso conceitua as normas programáticas como

aquelas normas constitucionais, através das quais o constituinte, em vez de 
regular, direta e imediatamente, determinados interesses, limitou-se a traçar-lhes 
os princípios para serem cumpridos pelos seus órgãos (legislativos, executivos, 

6  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 
40-42.
7  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 68.
8  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 69.
9  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 75.
10  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 80.
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jurisdicionais e administrativos), como programas das respectivas atividades, 
visando à realização dos fins sociais do Estado.11

Quando o autor desenvolveu sua teoria e associou as normas programáticas 
aos direitos sociais (e, de fato, o fez, quando categorizou muitos deles como “normas 
constitucionais sócio-ideológicas”12), jamais o fez pensando em dispositivo análogo ao 
atual art. 6º da Constituição e os direitos sociais nele elencados. Quanto ao direito à 
saúde, por exemplo, o próprio Poder Constituinte trouxe minúcias normativas entre os 
artigos 196 e 200. Já quanto ao direito à educação, o mesmo se deu entre os artigos 
205 e 214. Analítico e prolixo como é nosso legislador constituinte, talvez tenha ido 
além do que cabia a um texto constitucional. Mas a verdade é que o fez.

E, ainda que se tomassem os direitos sociais (em profunda distorção do pensamento 
do autor) como normas meramente programáticas, que se utilize a teoria inteira, pois 
José Afonso da Silva é expresso ao afirmar que mesmo as normas programáticas “criam 
situações jurídicas subjetivas, de vantagem ou de desvantagem”13.

Em verdade, o fez pensando em normas tais quais o atual art. 3º da Constituição 
de 1988 e seus incisos, que consagram objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil, como “construir uma sociedade livre, justa e solidária” (inciso I), ou, ainda, o 
art. 170, quando dispõe que “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social” (caput acompanhado de princípios consagrados em seus 
nove incisos).

Estas, sim, seriam normas programáticas de acordo com uma análise crítica e 
responsável do pensamento de José Afonso da Silva. Ainda assim, mesmo quanto a elas, 
reconhece que “vinculam todo o poder público, e abre[m] campo à discricionariedade 
da legislação, da administração e da jurisdição (até onde possa)”14. E mais:

esse comportamento e comando, delas resultantes, criam uma situação, não 
apenas de expectativa, mas de vantagem efetiva, ainda que diminuta, em favor 
de todos aqueles sujeitos que se acham em condições de se beneficiarem com 
a vantagem de sua aplicação e observância. Decorre disso um vínculo jurídico 
inequívoco, que constitui o enlace entre os sujeitos da relação nelas fundadas, 
caracterizando a bilateralidade atributiva essencial a toda regra de direito.15

E não é só. Para José Afonso da Silva, as normas programáticas possuem uma 
“característica teleológica”16 e servem como base de todo o regime jurídico-político 
vigente. São, portanto, normas centrais e especialmente relevantes do ponto de vista 

11  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 132.
12  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 
177 e seguintes.
13  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 150.
14  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 134.
15  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 140.
16  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 141.
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material e axiológico. Disto decorre também o reconhecimento de que têm elas uma 
eficácia interpretativa e servem, igualmente, como vetores de aplicação da lei17.

[...] elas se manifestam exatamente como aqueles critérios hierárquicos de valor, 
sobre os quais está fundada e pelos quais se inspira a ordem jurídica positiva, de 
que deve servir-se o juiz para resolver o caso submetido à sua jurisdição, como a 
todo intérprete e aplicador do direito objetivo.18

A instrumentalização da classificação de José Afonso da Silva para promover 
a inefetividade dos direitos sociais faz ainda menos sentido quando, desde 1959, 
Konrad Hesse19 defende a força normativa da Constituição. O autor alemão não é 
ingênuo a ponto de colocar o dever-ser em posição de superioridade ou de primazia 
em detrimento do ser. Em que pese crítico de uma concepção sociológica como a 
de Ferdinand Lassalle, o que há, para o autor, é uma relação de coordenação entre 
a normatividade e a realidade. O jurídico deve ser pensado e construído tendo como 
ponto de partida e como limite o chão da vida. Mas, não só pode, como deve, ter 
a pretensão de regular e de transformar a realidade que ensejou sua edição. Há um 
condicionamento recíproco entre a Constituição jurídica e a realidade político-social:

A Constituição não configura, portanto, apenas expressão de um ser, mas 
também de um dever-ser; ela significa mais do que o simples reflexo das condições 
fáticas de sua vigência, particularmente as forças sociais e políticas. Graças à 
pretensão de eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e conformação 
à realidade política e social. Determinada pela realidade social e, ao mesmo 
tempo, determinante em relação a ela, não se pode definir como fundamental 
nem a pura normatividade, nem a simples eficácia das condições sócio-políticas 
e econômicas.20

Se, de um lado, é reconhecido que a Constituição é incapaz de ter força normativa 
se ela desconsidera a realidade subjacente que pretende regrar, tampouco deve ser 
tida como mera expressão do ser. A Constituição não é a parte mais fraca da relação 
e, menos ainda, “mera folha de papel”. Graças ao elemento normativo, ela ordena e 
conforma a realidade política e social21, e sua força normativa não reside, tão somente, 
na adaptação inteligente a uma dada realidade.

A Constituição jurídica logra converter-se, ela mesma, em força ativa, que se 
assenta na natureza singular do presente. Embora a Constituição não possa, 
por si só, realizar nada, ela pode impor tarefas. A Constituição transforma-
se em força ativa se essas tarefas forem efetivamente realizadas, se existir a 
disposição de orientar a própria conduta segundo a ordem nela estabelecida, 
se, a despeito de todos os questionamentos e reservas provenientes dos juízos 

17  Neste sentido: SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1968, p. 142.
18  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 143.
19  HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1991.
20  HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1991, p. 15.
21  HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1991, p. 24.
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de conveniência, se puder identificar a vontade de concretizar essa ordem. 
Concluindo, pode-se afirmar que a Constituição converter-se-á em força ativa se 
se fizerem presentes, na consciência geral – particularmente, na consciência dos 
principais responsáveis pela ordem constitucional –, não só vontade de poder, 
mas também vontade de Constituição.22

Fica claro, nesta passagem, que um desenvolvimento ótimo da força normativa 
da Constituição, com impacto direto na efetividade dos direitos sociais, depende não 
apenas do seu conteúdo, mas também de sua práxis23, influenciada por uma cultura 
de resistência à efetividade dos direitos sociais que deve ser superada na esfera política, 
por meio da luta por mais dignidade, e, na esfera jurídica, por meio da construção de 
bases dogmáticas dotadas de cientificidade e de racionalidade.

Do ponto de vista jurídico, importante instrumento de superação de correntes 
que defendem (e banalizam) o etiquetamento de normas como programáticas para 
negar sua aplicabilidade direta e imediata ou, pior, sua natureza jurídica, é o princípio 
da juridicidade.

A partir do reconhecimento do papel central da Constituição e da normatividade 
dos princípios, a legalidade (clássica) deixa de ser o único parâmetro para verificação 
do atuar administrativo. Fala-se, justamente, em princípio da juridicidade. Este amplia 
a margem de controle dos atos supostamente discricionários levados a efeito pelo 
Sistema de Justiça para garantir que uma alegação de mérito não seja um artifício ou 
escudo à violação da ordem jurídica.

A atuação político-administrativa deve ser pautada não apenas pelo cumprimento 
da lei (em sentido estrito), mas também pelo respeito às normas constitucionais, inclusive 
seus princípios (sejam eles expressos ou implícitos), com o objetivo de efetivar direitos 
fundamentais. A própria ideia de legitimidade do Direito passa a ser aqui debatida. 
Não há como admitir uma suposta discricionariedade ou espaço de mérito político-
administrativo ao arrepio da própria Constituição e da máxima efetividade de suas 
normas, sob pena de “violenta frustração da vontade constituinte”24.

A maior ou menor abertura semântica (indeterminação do conteúdo), e 
mesmo eventual remissão expressa à lei, não poderá consistir, portanto, em obstáculo 
intransponível à sua aplicação imediata e exigibilidade judicial, ainda que os efeitos 
concretos a serem extraídos das normas de direitos sociais possam variar de norma 
para norma ou de direito para direito, o que nada os distancia dos direitos individuais.

Quanto à abertura semântica, aliás, os já citados artigos 196 a 200 (direito à 
saúde) e 205 a 214 (direito à educação) parecem trazer muito mais certezas semânticas 
do que normas consagradoras dos mais diversos direitos individuais, de normatividade 
e autoaplicabilidade incontestáveis na prática forense, como o direito à vida (que a 
Constituição sequer define ou traz parâmetros sobre o início ou o fim de sua proteção 
jurídica – art. 5º, caput, da CRFB), a liberdade de expressão (por todos: art. 5º, inciso IV, 
da CRFB – qual é o sentido, o alcance e os limites da liberdade de expressão? Trata-se 

22  HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1991, p. 19.
23  HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1991, p. 21.
24  CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 693.
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de um dos debates mais intensos nas sociedades democráticas liberais), a propriedade 
(art. 5º, incisos XXI e XXIII da CRFB – o que é função social da propriedade? Quando 
uma propriedade atende sua função social? Qual o nível de proteção conferida pelo 
ordenamento jurídico a este direito quando de sua função social se distancia?) ou 
mesmo o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, CRFB – há norma mais carente de 
integração legislativa ulterior do que a que consagra este direito? O que é devido 
processo – legal – senão aquilo que definido pela lei?).

De fato, as normas constitucionais que consagram os direitos sociais (embora 
não apenas), em regra, são construídas com razoável abertura semântica. Por isso, 
boa parte de sua concretização deveria ficar no âmbito político, por meio de um atuar 
humanisticamente dirigido, solidário, probo e responsável por parte do Poder Legislativo 
e do Poder Executivo. Mas também a política, sobretudo numa constituição analítica 
e que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da 
CRFB), afigura-se, em boa medida, “juridicizada”25.

Ademais, todo signo linguístico, assim como todo dispositivo constitucional 
(texto), possui zonas de incertezas, mas também zonas de certeza. Se tomamos a norma 
como produto da interpretação do texto, à luz de um contexto (realidade), concluímos 
que, ao menos com relação a determinados casos concretos, não há a menor dúvida 
de que os artigos 6º e 196 da Constituição (direito à saúde), combinados, garantem 
posições subjetivas certas e determinadas de um indivíduo ou de uma coletividade, 
seja em face do Estado, seja em face de outros particulares.

Também é esta a posição de Celso Antônio Bandeira de Mello, em primorosa 
obra com o título “Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais”:

Ora, desde o instante em que é reconhecível um significado central, 
incontrovertível, da palavra, nenhuma razão existe para diferir a aplicação do 
preceito para o instante em que norma ulterior venha a recortar o campo de suas 
fronteiras mais estendidas.
Por certo, é da mais indubitável conveniência que a legislação dissipe as áreas 
brumosas destes conceitos e precise, com rigor, o alcance exato de cada um 
deles. Daí não se segue, entretanto, que os interessados fiquem impedidos de 
fruir tais direitos – e de exigi-los, judicialmente, se desatendidos – caso os Poderes 
Públicos forem inertes na emissão das providências especificadas ou se derem 
aos conceitos utilizados pela linguagem constitucional uma dimensão inferior ao 
significado mínimo que podem comportar numa intelecção normal, razoável.26

E complementa:

A existência dos chamados conceitos vagos, fluidos ou imprecisos nas regras 
concernentes à Justiça Social não é impediente a que o Judiciário lhes reconheça, 
in concreto, o âmbito significativo. Esta missão é realizada habitualmente pelo juiz 
nas distintas áreas do Direito e sobretudo no direito privado. Além disso, por mais 
fluído que seja um conceito, terá sempre um núcleo significativo indisputável. 
É puramente ideológico e sem nenhuma base jurídica o entendimento de que 

25  HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1991, p. 28.  
26  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 27.
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a ausência de lei definidora obsta à identificação do conceito e à invocação do 
correlato direito.27

Quantas prisões preventivas não são decretadas com fundamento na “garantia 
da ordem pública” (art. 312 do Código de Processo Penal)? Mas, afinal, o que significa 
ordem pública? Na prática, aquilo que o julgador quer que signifique. A doutrina e 
a jurisprudência responsáveis até buscam preencher e limitar seu conteúdo (e, por 
consequência, seu alcance), garantindo, assim, um mínimo de segurança jurídica  
e previsibilidade.

No chão da vida, contudo, a expressão “ordem pública” é, comumente, alegada 
para privar indivíduos de sua liberdade de locomoção sem qualquer fundamentação 
concreta e sem que a doutrina se oponha à sua utilização e, pior, sem que decisões 
como estas sejam declaradas inválidas por ausência de fundamentação, quando o 
próprio CPP reconhece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial 
que “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto 
de sua incidência no caso” (art. 315, § 2º, inciso II).

É por isso que o conceito, no âmbito do processual penal, ganha contornos de 
inconstitucionalidade. No entanto, raros são os autores neste sentido. Curiosamente, 
para privar direitos do indivíduo, pouco se opõe à utilização de expressões com tamanha 
abertura semântica. Para deixar de garanti-los, as mais diversas teorias e argumentos 
são construídas.

Logo, extrai-se do acima exposto que a imprecisão ou a fluidez das palavras 
constitucionais não lhes retiram a imediata aplicabilidade dentro do campo induvidoso 
de sua significação28 (zona de certeza).

Em um ordenamento jurídico que tem o humanismo como valor supremo (art. 
1º, inciso III, da CRFB), há alguma dúvida, no campo do dever-ser, de que um indivíduo 
hipossuficiente do ponto de vista econômico e com câncer pode exigir, em face dos entes 
políticos, tratamento de quimioterapia indicado pelos médicos assistentes como único 
capaz de combater a patologia, incorporado aos atos normativos do SUS, de acordo com 
os parâmetros da Anvisa, e, por consequência, consagrado pela comunidade científica 
como seguro e eficaz? Parece que não. Talvez, os custos sejam instrumentalizados para 
fragilizar a eficácia desta pretensão. De fato, para levar os direitos a sério, é preciso 
também levar a sério seus custos. O assunto será em breve abordado.

Ora, como ocorre com os direitos fundamentais em geral, também os direitos 
sociais apresentam uma dupla dimensão: subjetiva e objetiva. Quanto à primeira 
(dimensão subjetiva), ou seja, quando os direitos sociais operam como direitos subjetivos, 
está em causa a possibilidade de serem exigíveis, em favor de seus respectivos titulares, 
em face de seus destinatários. A despeito das objeções citadas ao longo deste artigo, 
defendemos não haver dúvidas quanto ao reconhecimento de um direito subjetivo 
definitivo (portanto, gerador de uma obrigação de prestação por parte do destinatário), 

27  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 57.
28  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 28.
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ao menos no plano do mínimo existencial (que será construído com base na comunidade 
de princípios em que estamos inseridos), concebido como garantia (fundamental) de 
condições materiais mínimas para uma vida com dignidade29.

O desrespeito a um direito fundamental pela falta de sua concretização por 
órgãos estranhos ao Sistema de Justiça autoriza, sobretudo em casos de mais aguda 
gravidade, que o Magistrado, desde que provocado, imponha providências concretas, 
estimadas necessárias (pela ordem jurídica e pela ciência) para que a omissão não 
provoque danos ou, ao menos, não agrave o dano que gera. Determinação desta 
natureza não deve ser censurada como hostil à separação de poderes30.

Não há que se falar, portanto, em violação ao princípio da separação dos 
poderes quando o Sistema de Justiça intervém no intuito de garantir estes direitos. 
Afinal, “seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente 
concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado 
justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes”31. 
A organização do Estado e a limitação do poder são técnicas jurídico-políticas para 
promover direitos fundamentais, e não fins em si. Por isso, é também uma distorção 
a sistemática alegação de separação de poderes para deixar de garantir o fim a que 
ela (separação de poderes) se destina.

A questão é ainda mais absurda quando se percebe que direitos sociais, como 
educação (por meio, por exemplo, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 
e saúde (por meio, por exemplo, da Lei do SUS), possuem leis regentes e todo um 
complexo normativo infraconstitucional e infralegal, decorrentes de escolhas políticas, 
que garantem de forma ainda mais clara e específica, de um lado, direitos subjetivos 
aos cidadãos, e, de outro, deveres assumidos por parte do Estado. Se, por exemplo,

o Estado brasileiro assumiu a política de distribuição de determinado 
medicamento, mesmo que caro, significa que já fez uma ponderação política, 
econômica e social com os próprios membros da comunidade sobre a possibilidade 
de distribuição de tal medicamento. Não pode, assim, simplesmente deixar  
de distribuir!32

A conclusão é pela possibilidade de atuação do Sistema de Justiça para a 
concretização de direitos sociais previstos constitucionalmente. É irrecusável, em um 
ordenamento que garante a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da 
CRFB), o direito dos cidadãos de postular jurisdicionalmente as posições subjetivas que 
decorrem das normas constitucionais reguladoras da Justiça Social33. O Magistrado 
não irá substituir o gestor público, mas sim compeli-lo a cumprir o programa consti-
tucional vinculante.

29  SARLET, Ingo Wolfgang et al. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 642.
30  MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva Educação, 
2020, p. 165.
31  STJ. 2ª Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014.
32  OMMATI, José Emílio Medauar. Uma teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 245.
33  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 52.
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3. UMA COMPREENSÃO UNITÁRIA DA SISTEMÁTICA DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS: TODOS OS DIREITOS SÃO POSITIVOS; 
TODOS OS DIREITOS IMPÕEM UM DEVER DE RESPEITO, 
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO; TODOS OS DIREITOS  
POSSUEM CUSTOS

Outra classificação dentre as mais recorrentes na doutrina constitucional e que, 
em boa medida, também influencia na efetividade dos direitos sociais e na prática 
forense, é aquela que, em síntese, divide os direitos fundamentais em negativos (ou 
de defesa) e positivos (ou prestacionais).

Os direitos de defesa se caracterizariam por impor ao Estado um dever de 
abstenção, de não interferência, de não intromissão no espaço de autodeterminação 
do indivíduo. Em síntese, um não fazer. São espécies os direitos civis e políticos, tais 
quais a vida, as liberdades e a propriedade. Karel Vasak os enquadrava dentre os direitos 
de primeira geração, enquanto Georg Jellinek os alocava dentre as manifestações do 
denominado status negativo.

Enquanto os direitos de defesa visariam, segundo posição clássica, assegurar o 
status quo do indivíduo, os direitos positivos exigiriam por parte do Estado um fazer 
para atenuar desigualdades. Haveria a necessidade de uma conduta comissiva do 
Poder Público, constituindo uma obrigação de dar, de fazer ou de prestar, o que inclui 
prestações de natureza material (ex: fornecer medicamento) e de natureza normativa 
(ex: criminalizar condutas). Como consequência, assegura aos indivíduos pretensões 
positivas perante o Estado. Significa que o indivíduo tem direito a algo em face do 
Estado, situação da qual derivam (ou deveriam derivar) autênticos direitos públicos 
subjetivos34. Corresponderiam aos direitos de segunda dimensão, na classificação de 
Vasak, ou aos direitos decorrentes do status positivo, nas lições de Jellinek.

Essa distinção, tradicionalmente admitida por grande parte da doutrina, impactou 
na justiciabilidade dos direitos fundamentais, prestigiando os direitos individuais, na 
comparação com os direitos sociais. Poderia até ser verdade (e com esta afirmação 
tendemos a não concordar, pois desprovida de base objetiva) que, “em geral, os direitos 
sociais são os mais dependentes de atuações estatais positivas”35. Talvez a afirmação 
esteja correta se nos atermos apenas às expectativas sociais. De fato, é mais intensa 
a expectativa de que o Estado não censure (comportamento negativo) ou forneça 
medicamentos (comportamento positivo).

Ocorre que todos os direitos impõem ao Estado deveres de fazer e não fazer, 
ainda que em maior ou menor intensidade36. Por isso, Stephen Holmes e Cass R. 
Sunstein37, não sem razão, chegam a afirmar que todos os direitos são positivos, o 
que dá nome ao Capítulo 1 de sua obra “O custo dos direitos: por que a liberdade 

34  CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 506.
35  NOVELINO, Marcelo. Curso de direito constitucional. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 312.
36  MARTINS, Flávio. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 641-642. Fazendo 
semelhante afirmação: SCHÄFER, Jairo. Classificação dos direitos fundamentais: do sistema geracional ao sistema 
unitário - uma proposta de compreensão. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018, p. 98.
37  HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. O custo dos direitos: por que a liberdade depende dos impostos. São 
Paulo: WMF Martins Fontes, 2019, p. 23-35.



73

DOUTRINA - Revista de Direito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro nº 32 - 2022

depende dos impostos”. Também é verdade que não se pode proibir que se façam 
esforços de simplificação, que podem até ser úteis para alguns fins. A questão é saber 
se uma determinada simplificação ajuda a esclarecer a realidade38 ou tem grande 
potencialidade de ser capturada para reduzir a efetividade dos direitos fundamentais.

Esta classificação (entre direitos negativos e positivos), contudo, é reducionista 
da complexidade social, política e jurídica da matéria. Isso porque defendemos que 
todos os direitos fundamentais implicam um dever de respeito, proteção e promoção.

O Estado respeitará (dever de respeito) direitos fundamentais quando não os 
violar por quaisquer de suas manifestações ou condutas. Estará observado o dever de 
respeito quanto ao direito à vida, por exemplo, quando as agências de criminalização 
secundária não mais promoverem o genocídio da juventude negra por meio de incursões 
armadas, violentas e banalizadas em comunidades periféricas. O dever de respeito 
também estará observado quando as forças policiais deixarem de violar o domicílio 
dos moradores fora das hipóteses constitucionais.

O dever de respeito, contudo, não se resume aos direitos individuais. Da mesma 
forma, os direitos sociais possuem esta dimensão. Ora, esta dimensão também é 
violada quando o Ministério da Saúde promove a distribuição de “kit covid” no SUS, 
no sentido oposto do que defende a comunidade científica, atentando, por meio de 
um atuar positivo, contra o direito à saúde, em suas dimensões individual e difusa. O 
mesmo se dá quando o Presidente da República nega, em sucessivos pronunciamentos, 
a efetividade das vacinas contra Covid. Percebe-se que o dever de respeito exige, 
preponderantemente, uma abstenção (não fazer) por parte do Estado.

O Estado protegerá (dever de proteção) os direitos fundamentais, por exemplo, 
quando implementar mecanismos legislativos, político-administrativos e jurisdicionais 
que permitam que a violência estrutural de gênero no país, sistematicamente praticada 
também por particulares, que tem os índices alarmantes de feminicídios como a 
tragédia mais escancarada, seja combatida por um atuar estatal, sempre movido por 
uma perspectiva de gênero, e que as garantias penais e processuais penais tenham 
a função não de criminalizar a pobreza, mas de reprimir de forma proporcional ou, 
preferencialmente, prevenir violações aos bens jurídicos mais essenciais da pessoa 
humana, sobretudo de grupos historicamente vulnerabilizados, como as mulheres.

Mas não apenas os direitos individuais (como o direito à vida das mulheres) 
possuem esta dimensão. No âmbito dos direitos sociais, o Estado protegerá direitos 
quando implementar políticas públicas efetivas que permitam a vacinação em massa 
da população brasileira, garantindo, assim, a saúde individual e coletiva. Percebe-se 
que o dever de proteção exige, preponderantemente, condutas comissivas (dar, fazer 
ou prestar) por parte do Estado.

Por fim, o Estado promoverá (dever de promover) direitos fundamentais quando, 
por meio de suas manifestações e condutas, elevar os patamares quantitativos e 
qualitativos de exercício. O Estado promoverá o direito à propriedade (que atenda 
a sua função social) quando, por exemplo, realizar uma reforma agrária e/ou uma 
política de moradia urbana efetivas que garantam aos cidadãos mais acesso aos meios 

38  HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. O custo dos direitos: por que a liberdade depende dos impostos. São 
Paulo: WMF Martins Fontes, 2019, p. 26.
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de produção (como a terra) e mais moradia (quantidade) digna (qualidade). Quanto 
a este exemplo, percebe-se que, com uma só política pública, serão promovidos os 
direitos como o de propriedade (direito individual) e à moradia (direito social).

Na síntese de Jairo Schäfer,

A compreensão fragmentada dos direitos fundamentais (direitos negativos, de 
um lado; direitos positivos, de outro), sem a previsão de um regime jurídico 
geral, não permitiu que se constatasse a interligação entre as estruturas variáveis 
de todos os direitos fundamentais, nas quais cada vez mais a eficácia concreta 
de certa posição jurídica constitucional, independentemente de seu núcleo 
essencial, é dependente de pluralidade incindível de condutas comissivas e 
omissivas, as quais têm por destinatários tanto o Estado como o particular.39

Mas o Estado também promoverá direitos sociais quando investir de forma (con)
digna e proporcional em ciência e tecnologia, produzindo-se conhecimento convertido 
em favor dos direitos fundamentais, como a saúde, que norteará (espera-se) a definição 
e a implementação de políticas públicas, prevenindo ou minimizando os efeitos de 
futuras pandemias e, numa perspectiva de saúde integral, garantir condições de bem-
estar físico, mental e social.

Na doutrina brasileira40, já há qualificado movimento de crítica à distinção 
consagrada entre direitos positivos e negativos. O objetivo último da classificação não 
é apenas descritivo. Ela visa concentrar o debate acerca dos custos em torno apenas 
dos direitos sociais (como saúde e educação), deixando os direitos liberais-burgueses 
individuais fora dele. Esta premissa, contudo, não é verdadeira. Também os direitos 
tidos como negativos demandam gastos elevados por parte do Poder Público. São 
necessários consideráveis recursos públicos, por exemplo, para manutenção da polícia 
e dos bombeiros.

Os liberais conservadores talvez prefiram deixar passar em silêncio – isso quando 
não o ignoram completamente, como indica sua retórica – o modo pelo qual os 
tributos de toda a comunidade são usados para proteger os direitos de propriedade 
de indivíduos ricos41. Os que atacam todos os programas de bem-estar e seguridade 
social por uma questão de princípio devem ser encorajados a contemplar o óbvio: a 
definição, a atribuição, a interpretação e a proteção dos direitos de propriedade é um 
serviço que o governo presta aos atuais detentores de propriedade, financiado pela 
renda recolhida junto ao público em geral42.

Novamente, com Stephen Holmes e Cass R. Sunstein, 

39  SCHÄFER, Jairo. Classificação dos direitos fundamentais: do sistema geracional ao sistema unitário - uma 
proposta de compreensão. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018, p. 87.
40  Por todos, além do já citado Jairo Schäfer: BARCELLOS, Ana Paula de. Curso de direito constitucional. Rio de 
Janeiro: Forense, 2020, p. 201.
41  HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. O custo dos direitos: por que a liberdade depende dos impostos. São 
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2019, p. 13.
42  HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. O custo dos direitos: por que a liberdade depende dos impostos. São 
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2019, p. 17.
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À verdade óbvia de que os direitos dependem do governo, ou seja, do Estado, 
deve-se acrescentar uma consequência lógica rica em implicações: os direitos 
custam dinheiro e não podem ser protegidos nem garantidos sem financiamento 
e apoio públicos. [...] Tanto o direito ao bem-estar social quanto a propriedade 
privada custam dinheiro para o público. O direito à liberdade contratual tem 
custos públicos, assim como o direito à assistência médica; o direito à liberdade 
de expressão tem custos públicos, do mesmo modo que o direito a uma 
habitação decente. Todos os direitos impõem exigências ao tesouro público.43

Ora, se é assim, os direitos sociais não são os únicos a custar dinheiro. Também a 
proteção dos direitos liberais individuais tem seus custos (que não são baixos). Apenas 
se está muito acostumado a eles. É muito comum que os recursos proporcionados pela 
coletividade sejam, sem nenhuma razão sólida, direcionados para garantir os direitos 
de alguns cidadãos em detrimento dos direitos de outros44, mas a concretização de 
todo e qualquer direito envolve custos, o que escancara que estão sempre embutidas 
escolhas político-ideológicas na satisfação dos direitos fundamentais45.

Não se nega que os recursos são finitos e as necessidades e os anseios humanos, 
infinitos. Retomando as lições de Hesse46, “A vontade de Constituição não é capaz, 
porém, de suprimir esses limites. Nenhum poder do mundo, nem mesmo a Constituição, 
pode alterar as condicionantes naturais.” É preciso um ajustamento entre o socialmente 
desejável e o economicamente possível47. Se houvesse mais responsabilidade por parte 
de políticos e de alguns Advogados Públicos, a objeção de reserva do possível (na 
realidade brasileira, melhor seria chamá-la de “reserva do financeiramente possível”) 
deveria ser levada a sério.

O caráter principiológico de boa parte dos direitos fundamentais implica entendê-
los como mandamentos de otimização, vale dizer, normas que determinam, em abstrato 
(prima facie), a busca da maior eficácia possível, sendo que a medida exata do devido, 
em concreto, vai depender das possibilidades reais e jurídicas. Com isso, a chamada 
“reserva do possível”, aqui entendida como condicionante material ou jurídica à 
efetivação de direitos, é elemento limitador que se integra externamente a todos os 
direitos fundamentais e não somente aos direitos positivos (direitos sociais), como quer 
fazer parecer a teoria dualista48. Este é apenas um dos padrões superados por meio 
da construção de uma compreensão unitária da sistemática dos direitos fundamentais.

Mas se os recursos são finitos e são necessárias escolhas trágicas, por que 
jamais (ou raramente) se questiona os gastos com “blindados”, viaturas e fuzis para 
as polícias? Se, mesmo em tempos de crise, que configuram a maior prova de fogo 

43  HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. O custo dos direitos: por que a liberdade depende dos impostos. São 
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2019, p. 5.
44  HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. O custo dos direitos: por que a liberdade depende dos impostos. São 
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2019, p. 8.
45  BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, 
p. 517.
46  HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1991, p. 24. 
47  SCHÄFER, Jairo. Classificação dos direitos fundamentais: do sistema geracional ao sistema unitário - uma 
proposta de compreensão. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018, p. 84.
48  SCHÄFER, Jairo. Classificação dos direitos fundamentais: do sistema geracional ao sistema unitário - uma 
proposta de compreensão. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018, p. 92.
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da força normativa da Constituição49, as esferas deliberativas públicas ou privadas 
dificilmente questionam estes gastos, como pode a reserva do possível ser um argumento 
suscitado em (quase) todos os processos judiciais que envolvem direitos sociais e, não 
raro, corroborado por membros do Ministério Público e acolhido pelo Poder Judiciário? 
Talvez nos falte vontade de Constituição.

4. CONCLUSÃO

A esmagadora maioria dos autores, assim como a jurisprudência pátria, declara 
a força normativa da Constituição, sendo ela, de ponta a ponta, norma jurídica e, 
por consequência, dotada de imperatividade. Ocorre que este discurso é, consciente 
ou inconscientemente, comprometido pela instrumentalização de (pseudo)teorias, 
classificações e conceitos que fulminam, na prática, a efetividade dos direitos sociais.

Direitos sociais são etiquetados como normas meramente programáticas para 
negar a possibilidade de garantia destes pelo Sistema de Justiça, mesmo diante de 
inescusáveis omissões, quando, desde 1968, José Afonso da Silva, autor da classificação, 
já afirmava que a maior parte dos direitos sociais garante direitos subjetivos aos 
cidadãos em face do Estado e a maior parte das normas constitucionais é dotada de 
aplicabilidade direta e imediata.

Ademais, se a separação de poderes foi idealizada com a finalidade de garantir 
direitos fundamentais, é uma contradição alegá-la para negar a efetividade de direitos 
tão essenciais, como saúde e educação. A abertura semântica de parte das normas 
que consagram estes direitos não é um privilégio destes ou, tampouco, do Direito 
Constitucional. Todo conceito, por mais indeterminado que seja, possui alguma zona 
de certeza e, quanto a esta, o Sistema de Justiça pode intervir. Se o conceito de ordem 
pública permite a restrição de direitos fundamentais, com mais razão conceitos com 
igual (ou menor) abertura autorizam a garantia de direitos fundamentais.

Outras tantas classificações dos direitos fundamentais e com os mais diversos 
critérios de diferenciação foram desenvolvidas, mas que, como pano de fundo, ainda 
que de maneira implícita, sempre (ou quase sempre) conduzem ao custo dos direitos. 
Na classificação mais recorrente, os direitos individuais, por serem direitos negativos, 
estariam satisfeitos com uma mera abstenção por parte do Estado e não teriam custos 
(ou, no mínimo, seriam menos custosos). Já os direitos sociais, por serem direitos 
positivos, exigiriam um fazer por parte do Estado e, por isso, esbarrariam em limitações 
materiais e financeiras (reserva do possível).

Ocorre que os critérios declarados (ou não declarados) para estas classificações 
são desprovidos de cientificidade e racionalidade. Os direitos fundamentais integram 
um sistema unitário. Todos os direitos exigem condutas negativas e positivas por parte 
do Estado. Todos os direitos impõem um dever de respeito, proteção e promoção por 
parte do Estado. Todos os direitos possuem custos. O que se precisa é superar a cultura 
de resistência à efetividade dos direitos sociais.

49  HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 1991, p. 30.
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