
 
 

A banalização da concepção de direitos fundamentais e a desestruturação de sua exigibilidade  

 

Ludmila de Paula Castro Silva1 

 

Síntese dogmática da proposição: O presente estudo promove a discussão sobre a banalização da concepção de 

direitos fundamentais e a consequente desestruturação da exigibilidade de tais direitos. Discorre-se, para tanto, 

sobre o nível de fundamentalidade dos direitos e a conjuntura de consolidação dos direitos fundamentais e direitos 

humanos, abordando a dignidade da pessoa humana e a limitação do poder estatal como paradigmas do processo 

de internacionalização dos direitos humanos. 

 

1 Introdução 

 

No processo de internacionalização dos direitos humanos pode-se listar uma série de documentos que 

corroboraram a estruturação atual dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro. Sem olvidar nem 

desconsiderar a relevante construção histórica dos direitos humanos, que perpassa por instrumentos como Código 

Hamurabi, Código de Manu, Lei das XII Tábuas, Magna Charta Libertatium, Petition of Rigths, Habeas Corpus 

Act, Bill of Rigths, Act of Seattlement, Declaração de Direitos de Virgínia, Declaração de Independência dos 

Estados Unidos da América, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e vários outros, todavia buscando 

uma aproximação com o contexto hodierno, deve-se ponderar a influência também de fatos da história mundial 

recente, mormente do último século, que trouxeram grande repercussão para a formatação dos direitos tal qual se 

apresenta.  

 Nesta perspectiva, mister a menção ao cenário global após Primeira Guerra Mundial, com a assinatura 

do Tratado de Versalhes em 1918, no que restou denominado Paz dos Vencedores, bem como a Constituição 

Mexicana, Constituição de Weimar, a formação da Liga das Nações e da Organização Internacional do Trabalho. 

Somam-se, também, os consectários do final da Segunda Guerra Mundial, dentre os quais, no âmbito da presente 

abordagem, vale consignar a constituição da Organização das Nações Unidas-ONU, em 1945, e a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, em 1948. 

No que concerne a este último diploma, trata-se da manifestação mais autêntica da expressão “human 

rights and fundamental freedoms” prevista na Carta das Nações Unidas2. Analisando seu aspecto formal, 

tecnicamente, consiste em resolução da ONU, e não propriamente um tratado internacional. Quanto ao aspecto 

material, adota-se a compreensão de que configura norma de jus cogens. 

Buscando caracterizar o dito processo de internacionalização dos direitos humanos pode-se lançar duas 

bases fundantes, quais sejam o estabelecimento do princípio da dignidade da pessoa humana como referencial 

axiológico a ser respeitado por todos e a limitação da soberania estatal. 

 Antes da consolidação da dignidade da pessoa com o título de pressuposto de qualquer vida humana, em 

sociedades democráticas, muitas guerras foram travadas, muitas civilizações foram dizimadas e muito sangue e 

suor foram derramados. O preceito da dignidade da pessoa humana ganhou espaço nas Constituições de vários 

países e alçou sua escalada à qualidade de princípio supremo, dotado de fundamentalidade com densidade formal 

e material. 

Inarredável a coerente compreensão de Ingo Wolfgang Sarlet (2009, p. 100), arrimado nas lições de José 

Joaquim Gomes Canotilho e Celso Lafer, de que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui uma 

categoria axiológica aberta, sendo inadequado conceituá-lo de maneira fixista, ainda mais quando se verifica que 

uma definição desta natureza não harmoniza com o pluralismo e a diversidade de valores que se manifestam nas 

sociedades democráticas contemporâneas. 

Extrai-se que a dignidade, qualidade intrínseca e distintiva da pessoa humana e, portanto, irrenunciável e 

inalienável, não precisa sequer seja exigida do Estado, pois forma e qualifica o próprio ser humano e, nesta 

condição, não pode ser dele dissociado. Parte-se da premissa de que a vida sem dignidade deve ser entendida como 

sobrevivência em estado inconcebível na humanidade civilizada, ainda mais na atual quadra da história em que, 

percorridos tantos caminhos tortuosos, alcançou-se o reconhecimento dos direitos humanos em diversos diplomas 

internacionais, coadunados, ainda, aos diversos instrumentos nacionais de proteção dos direitos fundamentais. 

No que respeita aos limites do poder estatal, tem-se por certo que a atuação do estado somente tem 

legitimidade se revestida do resguardo aos direitos humanos e fundamentais. O desvio à finalidade de proteção do 
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bem comum e social inviabiliza que se fundamente as ações estatais na teoria da democracia, mormente pela 

necessidade de equilíbrio entre esta e o constitucionalismo.  

Para além do balizamento da ação estatal, na esteira do estudo de Elza Antonia Pereira Cunha Boiteux 

(2017, p. 237) sobre a verdade no contexto democrático e no estado de direito, deflui-se que o espaço de cada 

indivíduo também tem limitação, qual seja o espaço do próximo. Nesta senda:  

 

  O movimento contra o constante abuso do poder resultou no nascimento do chamado 

estado de direito e na democracia representativa, no século XIX. No estado de direito 

o corpo político não se ocupa do conteúdo das ações dos cidadãos, mas de sua forma: 

cada qual pode fazer aquilo que lhe pareça melhor sempre e quando respeite as leis 

que garantam o mesmo espaço de ação para os demais. 

 

Relevante, nesta seara, memorar que o Estado de direito parte da premissa de limitação do poder exercido 

na ordem jurídica vigente, que dispõe, especificamente, desde a forma de atuação do Estado, suas funções e 

limitações, até as garantias e direitos dos cidadãos. Já o Estado democrático pressupõe o respeito às hierarquias 

nacionais, assim como aos direitos fundamentais dos cidadãos, opondo-se ao uso arbitrário do poder, vislumbrado 

nas ditaduras e monarquias absolutas. 

O Estado de direito qualificado é um conceito mencionado por José Joaquim Gomes Canotilho (2002, p. 

93), designando a existência de um Estado constitucional como produto do desenvolvimento constitucional do 

atual momento histórico. Em sua concepção, não é possível imaginar, atualmente, um Estado que não seja um 

Estado constitucional e, para ser um Estado com as qualidades identificadas pelo constitucionalismo moderno, 

deve ser um Estado de direito democrático, com duas qualidades simultâneas e permanentes: Estado de direito e 

Estado democrático. Este Estado democrático de direito procura estabelecer uma conexão interna entre democracia 

e Estado de direito. 

 

2 Noções conceituais dos direitos humanos e sua fundamentalidade 

 

Elucidados sinteticamente os alicerces da internacionalização dos direitos humanos, concentrados para 

fins da presente perspectiva de análise na dignidade da pessoa humana e na limitação do poder estatal, apto se está 

a discorrer sobre a conceituação dos direitos humanos, consolidados em âmbito internacional, e também quanto 

aos direitos fundamentais, assim acatados aqueles previstos na ordem jurídica interna de cada país, partindo da 

premissa de que ambos detêm singularidade convergente no que atine a sua fundamentalidade, todavia recebem 

nomenclaturas diversas3 para o fim de diferenciar o tipo e esfera de proteção. 

Inobstante a multiplicidade de conceitos atribuídos, dada sua abrangência e atemporalidade, aponta-se a 

noção dada por José Castan Tobeñas (1976, p. 13): 

 

  Direitos Humanos são aqueles direitos fundamentais da pessoa humana – considerada 

tanto em seu aspecto individual como comunitário - que correspondem a esta em razão 

de sua própria natureza (de essência ao mesmo tempo corpórea, espiritual e social) e 

que devem ser reconhecidos e respeitados por todo poder e autoridade, inclusive as 

normas jurídicas positivas, cedendo, não obstante, em seu exercício, ante as 

exigências do bem comum.  

    

 Luigi Ferrajoli (1999, p. 37) formulou proposta de uma definição formal de direitos fundamentais com 

base no critério da titularidade universal, desvinculando-se da natureza dos interesses e necessidades tutelados:   

 

  [...] derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos 

en cuanto dotados del status de personas o ciudadanos, com capacidad de obrar; 

entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestación) o 

negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a um sujeto por una norma jurídica; y por 

status la condición de un sujeto, prevista así mismo por uma norma jurídica positiva 

como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones y/o autor de los actos 

que son ejercicio de estas. 

 

 Esteados na natureza valorativa dos direitos humanos, Silveira e Rocasolano (2010, p. 218) assim os 

classifica: 
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   [...] pode-se dizer que os direitos humanos são uma realidade complexa de natureza 

ética, jurídica e política. Para melhor compreensão do âmbito relativo à 

fundamentação desses direitos, é possível fixar a seguinte classificação: (i) 

fundamentação ético-jurídica; (ii) fundamentação jurídico-positiva; e (iii) 

fundamentação jurídico-política, considerando também a importância de se retomar, 

no momento histórico atual a reflexão sobre o fundamento ou a razão de ser dos 

direitos humanos. 

    

 A fundamentalidade arraigada aos direitos humanos e, por evidência lógica, aos direitos fundamentais 

constitui premissa primeva, que circunda entre os seus aspectos formal e material. Dada a clareza na explanação, 

vale trazer a lume as lições de Ingo Wolfgang Sarlet (2009, p. 74-75): 

 

   [...] intrínseca à noção de direitos fundamentais está, justamente a característica da 

fundamentalidade, que, de acordo com a lição do alemão Robert Alexy, recepcionada 

na doutrina lusitana por José Joaquim Gomes Canotilho, aponta para a especial 

dignidade e proteção dos direitos num sentido formal e num sentido material. A 

fundamentalidade formal encontra-se ligada ao direito constitucional positivo e 

resulta dos seguintes aspectos, devidamente adaptados ao nosso direito constitucional 

pátrio: a) como parte integrante da Constituição escrita, os direitos fundamentais 

situam-se no ápice de todo o ordenamento jurídico; b) na qualidade de normas 

constitucionais, encontram-se submetidos aos limites formais (procedimento 

agravado) e materiais (cláusulas pétreas) da reforma constitucional (art. 60 da CF); c) 

por derradeiro, cuida-se de normas diretamente aplicáveis e que vinculam de forma 

imediata as entidades públicas e privadas (art. 5, §º, da CF). A fundamentalidade 

material, por sua vez, decorre da circunstância de serem os direitos fundamentais 

elemento constitutivo da Constituição material, contendo decisões fundamentais 

sobre a estrutura básica do Estado e da sociedade. Inobstante não necessariamente 

ligada à fundamentalidade formal, é por intermédio do direito constitucional positivo 

(art. 5º, §2º, da CF) que a noção de fundamentalidade material permite a abertura da 

Constituição a outros direitos fundamentais não constantes de seu texto e, portanto, 

apenas materialmente fundamentais, assim como a direitos fundamentais situados fora 

do catálogo, mas integrantes da Constituição formal, ainda que possa controverter-se 

a respeito da extensão do regime de fundamentalidade formal a estes direitos apenas 

materialmente fundamentais. 

   Importa considerar, ainda com relação à nota da fundamentalidade dos direitos 

fundamentais, que somente a análise do seu conteúdo permite a verificação de sua 

fundamentalidade, isto é, da circunstância de conterem, ou não, decisões 

fundamentais sobre a estrutura do Estado e da sociedade, de modo especial, porém, 

no que diz com a posição nestes ocupada pela pessoa humana. 

 

  Assim como ocorre a variação do parâmetro de análise da dignidade da pessoa ao longo da história, tem-

se a oscilação no decorrer dos séculos do que se considera pressuposto para a fundamentalidade dos direitos 

fundamentais. Trata-se de movimento pendular natural, uma vez que a sociedade está em constante mutação e, por 

conseguinte, os valores em que se lastreia também sofrem vicissitudes.  

  Nesta perspectiva, concorda-se com o paradigma da chamada dinamogenesis4 por Vladmir Oliveira da 

Silveira e Maria Mendez Rocasolano (2010, p. 191), cujo caminho se inicia com a observação sociológica e transita 

também pelo âmbito filosófico, pois a norma deve expressar valores e interesses que correspondam aos valores e 

interesses da sociedade em dado momento histórico. Nessa senda, Silveira e Rocasolano (2010, p. 189) afirmam 

que: 

 

   O princípio do respeito pela dignidade da pessoa é a expressão jurídica dos valores 

representados pelos direitos humanos, manifestos no interesse de proteção dessa 

dignidade em seu sentido político, social, econômico e cultural. As mudanças sociais 

e econômicas produzidas ao longo da história utilizam os princípios jurídicos como 

vias para o reconhecimento dos novos valores exigidos pela comunidade social. Aqui 
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é pertinente “um esforço de engenharia jurídica” para explicar as razões e mecanismos 

que justificam e tornam possível o nascimento e desenvolvimento dos direitos 

humanos - ou seja, sua dinamogenesis.  

 

  Inobstante a existência de constante movimentação na formatação dos direitos humanos e direitos 

fundamentais, impende dizer que a análise de seus conteúdos não pode ceder a qualquer sorte quando se refere a 

sua fundamentalidade. Isto porque, não se deve dar altivez de fundamental para algo desvestido de caráter essencial 

ao ser humano, isto é, ainda que se considere e acompanhe a evolução social e seus valores, deve-se buscar a 

manutenção da unidade da teoria geral dos direitos fundamentais. 

 

3 A banalização da concepção de direitos fundamentais e a desestruturação de sua exigibilidade  

 

Imprescindível que se observem parâmetros mínimos ao considerar determinado direito com o título de 

fundamental, evitando a própria banalização do conceito e, por consequência, o retrocesso na concepção de direitos 

tão caros ao ser humano, obtidos a duras penas na história da humanidade. 

Silveira e Rocasolano (2010, p. 185) corroboram a noção do intrincado caminho para consolidação dos 

direitos humanos: 

 

  Conforme demonstrado, a história dos direitos humanos traduz uma sucessão de 

batalhas diretas e indiretas pela abertura de espaços diante do poder estabelecido, 

mediante a racionalidade, os avanços econômicos e tecnológicos, e a concepção 

jusnaturalista que – fundamentada no humanismo – contribui com ferramentas 

jurídicas à sustentação de um direito axiológico, superior ao reconhecido apenas numa 

norma escrita, ou seja, atribui-se potestade assim como legitimidade. A norma há de 

ser expressão jurídica dos valores morais e/ou éticos que inspiram o ordenamento 

jurídico – e que, segundo nosso ponto de vista, resumem-se no respeito e na garantia 

da dignidade da pessoa e de suas manifestações, como núcleo existencial dos direitos 

humanos. 

 

 

 Antônio Augusto Cançado Trindade (2005) pondera que a evolução do sistema jurídico internacional 

elucida a confluência do Direito para uma nova ordem de valores, tendo o ser humano como núcleo central e 

formando um Direito Internacional da Humanidade. Partindo de sua experiência singular ao participar da II 

Conferência Mundial de Direitos Humanos, o referido estudioso (2006, p. 113) ressalta a luta passada para lograr 

êxito na consagração de direitos humanos e as contínuas batalhas pela manutenção dos direitos já consagrados 

como humanos: 

 

  Assim é trabalhar no campo dos direitos humanos: é nadar contra a correnteza, para 

fazer uso de expressão consagrada em um dos escritos de Isaiah Berlin.  

  Se passamos do plano nacional ao internacional, o mesmo quadro de dificuldade se 

nos apresenta. Sempre me recordarei dos momentos finais da II Conferência Mundial 

de Direitos Humanos, em junho de 1993, quando, a duras penas, - e aparentemente 

mais pela exaustão do que pela convicção da maioria dos Delegados, - logramos enfim 

incluir, no artigo I da Declaração e Programa de Ação de Viena, a simples reasserção 

da universalidade dos direitos humanos, que as Delegações partidárias do chamado 

relativismo cultural buscavam evitar. Os que hoje leem aquele documento, não se dão 

conta da luta que travamos para evitar o grave retrocesso conceitual de uma 

relativização – que teria disso desastrosa – dos direitos humanos universais. Naqueles 

momentos dramáticos da Conferência Mundial de Viena, o teor da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948 me parecia demasiado avançado para o 

mundo de 1993.  

  A insensatez humana parece não ter limites, e a memória do sofrimento de gerações 

passadas parece não resistir à erosão do tempo. Assim é trabalhar no campo da 

proteção dos direitos humanos, onde o progresso parece dar-se em forma não linear, 

mas pendular.  

 

 Denota-se a carência de razoabilidade de se erigir a direitos fundamentais determinadas posições jurídicas 

subjetivas, independentemente do aprofundamento do estudo sobre o que de fato estas representam quanto à 

existência do ser humano. O dinamismo da sociedade determina que o Direito faça suas devidas conjecturas e 

adaptações até para que não haja uma desconexão entre a lei e a esfera da realidade fática. Todavia, não se pode 

olvidar nesse processo da fundamentalidade formal e material de que se reveste cada direito fundamental. 



 
 
 Philip G. Alston (1984, p. 609) pondera com precisão o fenômeno da desenfreada proliferação de novos 

direitos rotulados de fundamentais. Acompanha-se corriqueiramente a enunciação, em sede constitucional e 

internacional, de novos direitos que refogem às tradicionais categorias concebidas como direitos fundamentais da 

pessoa humana. A questão dos direitos fundamentais encontra-se num paradoxo entre um dinamismo essencial 

decorrente da própria noção de direitos fundamentais e uma necessidade de conservar a integridade e a 

credibilidade da tradição jurídico-teórica destes. 

 Ainda que desde o século passado já se anunciasse o risco à integridade da teoria dos direitos 

fundamentais, escassa movimentação acadêmica ocorreu para fazer frente a esta perspectiva. Ao contrário disso, 

vislumbrou-se o processo de inflacionamento de novos direitos tidos formalmente como fundamentais ao ser 

humano, mas que, quando analisados em seu conteúdo, mostram-se sem representatividade compatível com todo 

o arcabouço sob o qual se consolidaram os reais direitos fundamentais do homem. 

 Alston (1984, p. 610) menciona a existência de propostas, em âmbito internacional, no sentido de 

consagrar como direitos fundamentais o direito ao sono, o direito de não ser morto em guerra, o direito de ser livre 

para experimentar meios alternativos de vida, o direito à transparência social, o direito ao acesso a empregos 

desafiantes que exijam criatividade, etc. 

 Fazendo alusão a tal multiplicação vertiginosa de novos direitos com qualitativo “fundamental” na 

Constituição Federal brasileira de 1988, Roger Stiefelmann Leal (2009) adverte sobre as suas causas e riscos: 

 

[...] poder-se-ia falar de uma desvalorização da noção de direitos fundamentais, isto 

é, ao se afirmar que todos esses direitos são direitos fundamentais, elevando à mesma 

categoria a liberdade de expressão (art. 5º, IV e IX da CF), o direito de proteção em 

face da automação (art. 7º, XXVII da CF) e o direito ao lazer (art. 6º, caput da CF), 

haveria uma vulgarização da própria conotação de direitos fundamentais. A partir 

dessas idéias, caberia, inclusive, distinções entre direitos mais fundamentais e direitos 

menos fundamentais. Afetados por essas tendências, há aqueles que, no intuito de 

conferir um critério para identificar os direitos fundamentais, acabam por afirmar que 

direitos fundamentais são aqueles reconhecidos pela Constituição como tal, reduzindo 

a noção de direitos fundamentais a um mero critério formal.  

Tem-se a impressão, todavia, de que a aludida vulgarização da noção de direitos 

fundamentais advém do surgimento e da tipificação dos direitos sociais como direitos 

fundamentais. Questiona-se se tal desvalorização é fenômeno ocasionado por esses 

novos direitos que estão sendo propostos, ou a criação desses direitos é apenas um 

reflexo de uma fragilização conceitual ocorrida através da concepção dos direitos 

sociais como direitos fundamentais.  

 

 Dada a menção aos direitos sociais, importante fazer um recorte metodológico para lembrar brevemente 

sobre as dimensões dos direitos fundamentais no intuito de alcançar o entendimento suficiente a este estudo. A 

primeira dimensão dos direitos fundamentais, inicialmente teorizada pelo polonês Karel Vasak, em 19795, no 

Brasil ganhou espaço na doutrina de Paulo Bonavides (2008, p. 560-572), que formulou divisão dos valores em 

dimensões de direitos fundamentais, associadas aos lemas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e 

fraternidade. 

Quando essa teoria surgiu falava-se em geração de direitos, exprimindo a ideia de que uma substitui a 

anterior, todavia tornou-se próprio, mas não perfeito, falar-se em dimensões de direitos, que designam a 

convivência entre estes, e não a superação de um direito por outro.  

A expansão do discurso defensivo dos direitos fundamentais determinou a positivação destes nas 

Constituições e convenções internacionais, estruturando-se em diversas dimensões: direitos civis e políticos 

(liberdades públicas); direitos sociais, econômicos e culturais (igualdade); direitos coletivos (solidariedade e 

fraternidade); e democracia, informação e pluralismo (globalização). 

A primeira dimensão está ligada ao valor liberdade, dando ensejo aos direitos civis e políticos. Estes são 

direitos individuais e têm caráter negativo (status negativus na classificação de Jellinek), pois exigem uma 

abstenção do Estado, e não uma ação positiva. No que tange a tais direitos fundamentais converge-se 

inequivocamente para sua aplicabilidade direta e imediata.  

A partir do fim da Primeira até a Segunda Guerra Mundial e, sem romper totalmente com o paradigma 

ora exposto, instaura-se uma nova dimensão dos direitos constitucionais. Atentando para a incapacidade do Estado 

de atender todas as demandas sociais, teoriza-se a segunda dimensão dos direitos fundamentais ligados ao valor 

igualdade, que pressupõe prestações por parte do Estado e abrange os direitos sociais, econômicos e culturais no 

intento de promover a igualdade material, e não meramente formal perante a lei.  
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As primeiras Constituições que abordaram expressamente os direitos de segunda dimensão foram a 

Constituição Mexicana de 1917 e a Alemã (Weimar) de 1919, sendo esta a que mais ganhou destaque. No Brasil, 

a primeira Constituição a inscrever um título sobre a ordem econômica e social foi a de 1934 (SILVA, 2004, p. 

284).  

Com a transmutação do parâmetro constitucional, as garantias institucionais passam a não ser mais 

concedidas exclusivamente aos indivíduos, mas sim às instituições, como a família, a imprensa livre e o 

funcionalismo público, aflorando o Estado Social, que busca superar o antagonismo entre igualdade política e 

desigualdade social a partir da intervenção nos domínios social, econômico e laboral (Estado Intervencionista). 

Propiciou-se o campo de teorização da terceira e quarta dimensões dos direitos fundamentais, aqueles 

ligados à fraternidade ou solidariedade, e estes relacionados à globalização. Segundo Paulo Bonavides (2008, p. 

569), os direitos de terceira dimensão são: direito ao desenvolvimento; direito à paz6; direito ao meio ambiente; 

direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade; e direito de comunicação. Consagra, ainda, os 

direitos transindividuais (coletivos). A quarta dimensão de direitos, consoante Paulo Bonavides (2008, p. 571), 

engloba três direitos, quais sejam pluralismo, democracia e informação.   

Sem o compromisso de discorrer minuciosamente sobre todas as dimensões de direitos7 e concentrando 

no cerne do problema posto quanto aos direitos sociais, os quais, por integrarem o patrimônio da humanidade e 

serem reconhecidos e afirmados num processo de revolução histórica, passaram a ser o sustentáculo de todo o 

ordenamento jurídico brasileiro.  

Os direitos sociais funcionam como o esteio dos demais direitos, ordenando valores que se espalham por 

todo o ordenamento jurídico e direcionando a atuação dos Poderes Públicos. Justamente na condição de normas 

que incorporam determinados valores e decisões essenciais, que caracterizam sua fundamentalidade, servem como 

parâmetro para o controle de constitucionalidade das leis e demais atos normativos estatais (SARLET, 2009, p. 

147). Mencione-se, ainda, que, em âmbito internacional, servem os direitos sociais como paradigma para controle 

de convencionalidade. 

As diretrizes concedidas pelos direitos sociais promovem o entrelaçamento entre a eficácia irradiante dos 

direitos fundamentais8 e a teoria dos deveres estatais de proteção, vinculando o Poder Público, que passa a ocupar 

a posição de devedor de prestações sociais e, concomitantemente, a função de parceiro das demais instituições no 

aprimoramento dos meios de promoção e extensão dos direitos a todos, de forma a viabilizar o maior anseio dos 

direitos sociais: a promoção da igualdade. 

Os direitos sociais exprimem o alcance de bens ligados à satisfação de necessidades primevas e, por 

consequência, estando o indivíduo privado dos bens mínimos à sua existência digna não terá condições de exercer 

os direitos relacionados às liberdades públicas (direitos civis e políticos).  

Nesta perspectiva, constitui dever do Estado afeto à segunda dimensão prestar os direitos sociais e, por 

consequência, viabilizar o pleno exercício da liberdade de escolha e autonomia individual (direitos de primeira 

dimensão). Emerge, assim, a relação de complementaridade entre as liberdades públicas e os direitos sociais e, em 

última análise, a fundamentalidade dos direitos sociais como meio de alcance e pressuposto de todos os demais 

direitos. 

Focando na realidade brasileira, o grande gargalo da efetivação dos direitos sociais no plano material 

converge para a necessidade de que o Estado entregue a tutela ao cidadão, não se contentando com o plano formal 

do direito. Dada a insuficiência de recursos financeiros aliada à conhecida ineficiência de gestão administrativa, 

tem-se a consequência inexorável da avalanche de atendimentos nas Promotorias de Justiça, mormente naquelas 

com atribuições afetas à tutela da cidadania, infância e juventude, o que culmina no ajuizamento de processos 

judiciais, tendo como objeto a prestação de direitos sociais, a título de direitos individuais homogêneos, coletivos 

ou difusos. 

                                                           
6 Sarlet (2009, p. 52-53) anota observação feita por Paulo Bonavides no que concerne à tendência de que o direito 

à paz se torne uma dimensão própria, no caso a quinta dimensão, sob o fundamento de que a paz (interna e externa), 

em todos os sentidos que possa assumir, é condição para a democracia, o desenvolvimento e o progresso social, 

econômico e cultural, pressuposto (embora não exclusivo) para a efetividade dos direitos humanos e fundamentais 

de um modo geral. 
7 Iniciou-se movimentação para fixação de sexta dimensão afeta ao acesso a água potável. 
8 Sarlet (2009, p. 147) leciona que, como primeiro desdobramento de uma força jurídica objetiva autônoma dos 

direitos fundamentais, costuma apontar-se para o que a doutrina alemã denominou de uma eficácia irradiante 

(Ausstrahlungswirkung) dos direitos fundamentais, no sentido de que estes, na sua condição de direito objetivo, 

fornecem impulsos e diretrizes para a aplicação e interpretação do direito infraconstitucional, o que, além disso, 

apontaria para a necessidade de uma interpretação do direito infraconstitucional, o que, além disso, apontaria para 

a necessidade de uma interpretação conforme aos direitos fundamentais, que, ademais, pode ser considerada – 

ainda que com restrições – como modalidade semelhante à difundida técnica hermenêutica da interpretação 

conforme à Constituição. 

 



 
 

Expendidas tais elucidações, regressando ao fenômeno da banalização da concepção de direitos 

fundamentais, vislumbra-se uma incongruência na positivação de direitos que não são passíveis de exigibilidade 

em face do Estado, ainda que se valha da esfera judicial. Vale citar a propósito a lição de Roger Stiefelmann Leal 

(2009) sobre o tema: 

 

Impõe-se, desta forma, o preceito inscrito no art. 75 do Código Civil de que para todo 

direito há uma ação correspondente que o garante. Não se está pretendendo interpretar 

a Constituição a partir de uma lei infra-constitucional mas extrair a lógica intrínseca 

desse enunciado normativo. Ora, não há de se falar em direito se não há como 

assegurá-lo judicialmente, pois qualquer violação a este suposto direito não poderia 

ser, desde logo, sancionada ou compensada. A previsão de determinados reclamos da 

sociedade como direitos sociais acaba por tentar transformar metas, objetivos a serem 

atingidos em direitos fundamentais sem atentar para os seus elementos conceituais. 

Não há como qualificar objetivos como direitos, são conceitos estruturalmente 

incompatíveis. 

 

 Evidente que os direitos essenciais à vida do ser humano, ainda que inerentes a essa qualidade com 

expectativa de respeito eterno pela humanidade, devem ser passíveis de uma estrutura de sindicabilidade a fim de 

que, uma vez violados, possam ser cobrados em espaço diverso do plano ideal, seja em face do poder público ou 

de outra pessoa, o que viabiliza, em última instância, a materialização do próprio direito. 

 Rememorando o exemplo dado por Alston (1984, p. 610) de que se pretende declarar como fundamental 

e humano o direito ao sono, sem adentrar no fato de que todo ser humano precisa repousar por via do sono, indaga-

se: qual o parâmetro de fundamentalidade para alocação deste direito como fundamental ao ser humano? Como 

será mensurada a efetividade deste direito? Quais serão os instrumentos hábeis a garantir tal direito? Os sistemas 

de proteção dos direitos humanos e de proteção dos direitos fundamentais em âmbito constitucional estão 

habilitados a condenar alguém a resguardar o sono de um cidadão? Em caso positivo, como executar um comando 

condenatório à prestação deste direito? 

  As respostas, quiçá, virão quando a estrutura de exigibilidade dos direitos fundamentais já estiver 

esfacelada, passando o cidadão a pretender a prestação de direitos inexequíveis no seio público por serem 

reservados à esfera particular de cada ser humano. A dificuldade de se fazer um juízo de valor positivo pessoal, 

como por exemplo para mensurar o grau de felicidade de alguém, caso se considere o direito a felicidade um direito 

fundamental, pode culminar no aprisionamento ideológico dos direitos fundamentais e direitos humanos e, via 

direta, em sua fragilização. 

 

4 Conclusão    

 

Procedida à digressão sintética das confluências na formação dos direitos humanos e fundamentais como 

atualmente se apresentam, viável concluir que o processo foi árduo e, nesta esteira, devem ser valorizados os 

esforços para a vedação do retrocesso quanto a consagração dos nomeados direitos essenciais à preservação da 

dignidade da pessoa humana. Entretanto, a multiplicação de direitos admitidos como fundamentais, ou seja, a 

inflação de tais direitos ameaça a importância da própria ideia de direitos fundamentais. Este inchaço tem a 

consequência inexorável de sua vulgarização e, portanto, de sua desvalorização. 

Dado que o quadrante atual da história conta com o agregado sólido de direitos fundamentais e direitos 

humanos, não se pode enfraquecer todos os avanços constitucionais e internacionais por um processo de afirmação 

de direitos sem fundamentalidade, tão somente com lastro naquilo que determinada parcela da sociedade considera 

como um sentimento, uma sensação ou uma aspiração boa. Ainda que se tenha em certo nível um escalonamento 

de relevância de direitos fundamentais quando se compara, por exemplo, o direito à saúde com o direito ao lazer 

– ambos direitos sociais de acordo com o artigo 6º da Constituição Federal brasileira de 1988 –, há que se analisar 

um padrão axiológico mínimo de compatibilidade entre os já consagrados direitos fundamentais e aqueles que se 

pretende sejam erigidos a este patamar. 

A característica de exigibilidade dos direitos traz segurança jurídica quanto a sua implementação, pois, 

ainda que se trate do exercício de direitos civis e políticos que – em tese – não demandam atuação direta do Estado, 

tem-se a possibilidade de aferir seu grau de pertencimento ao cidadão; mais ainda pode-se dizer quanto aos direitos 

prestacionais, mormente os direitos sociais, cuja efetivação materializa-se no seio da comunidade. 

Ausente esta especificidade, observa-se uma desestruturação do processo histórico de conquista de 

direitos, no bojo do qual se buscou sempre firmar as garantias tendentes à implementação dos direitos. Percebe-

se, também, uma forma de infantilização da cidadania, porque parte dos indivíduos destinatários das normas 

garantidoras de seus direitos, porventura, desconhecem o espinhoso caminho para a conquista destes, uma vez que, 

nunca tendo lutado por eles, também não sabem os defender.  

Considerando que indivíduos com tal perfil participam dessa construção histórica apenas como sujeitos 

passivos e inertes, não se veem representados, entendendo, por conseguinte, que qualquer discurso por direitos é 

suficiente a sindicalizar que tais sejam tidos como essenciais, ainda que não tenham qualquer grau de 



 
 
fundamentalidade e, desse modo, não devam ser chancelados com o título de direitos fundamentais e/ou direitos 

humanos. 

Hialino que as reivindicações sociais devem ser objeto de positivação de direitos, sem embargo tal 

processo não deve ocorrer de forma genérica e irrestrita, concedendo, indefinidamente, a qualidade de 

fundamentais a direitos que não têm tal envergadura. Essa perspectiva promove a banalização do conceito e 

converge para a própria desvalorização do sujeito de direitos destinatário da norma que, ao receber formalmente 

direitos, não detém a noção de seus deveres, perdendo sua consciência de solidariedade, e não os consegue exercer 

face ao desmantelamento de sua exigibilidade.  

Em homenagem ao delongado histórico de consagração dos direitos, aliado ao fato de que muitas vidas 

se foram para lograr êxito em atingir a maturidade hodierna da positivação dos direitos, espera-se que este 

prenúncio de crise dos direitos humanos e fundamentais não seja causa de enfraquecimento dos avanços 

alcançados. 

 

5 Proposta de enunciado 
 

A conjuntura histórica de consolidação dos direitos humanos e fundamentais e sua inerente universalidade 

inviabilizam a legitimação do fenômeno da desenfreada proliferação de novos direitos rotulados a título de 

fundamentais, caso sejam destituídos de nível axiológico suficiente de fundamentalidade material, evitando, por 

conseguinte, a banalização da concepção de direitos fundamentais e a consequente desestruturação da exigibilidade 

de tais direitos. 
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