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A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL: UMA 

ANÁLISE DA VULNERABILIDADE COMO CRITÉRIO PARA A EFETIVAÇÃO DOS 

DIREITOS SOCIAIS. 

 

Alinne Cristina Nicola* 

Mauro Luis Siqueira da Silva** 

 

RESUMO 

A presente pesquisa tem como finalidade problematizar, a partir do método teórico, a 

vulnerabilidade como critério para a efetivação dos direitos sociais, uma vez que as 

questões de vulnerabilidade estão eclodindo socialmente e muitas pessoas 

desconhecem seus direitos. Além disso, busca-se analisar essas questões 

juntamente com as políticas públicas voltadas para os direitos sociais e as limitações 

orçamentárias, relacionando-as com a dignidade da pessoa humana, sendo estas 

também responsáveis pela formação do indivíduo. Ao escolher a dignidade da 

pessoa humana como objeto de estudo do Direito, visa-se a análise de como o 

ambiente social explora o individuo e de seu papel na formação das pessoas – e, 

ainda, se há políticas públicas eficazes acerca do assunto. 

Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana. Distinção de Minorias. Politicas 

Públicas. 
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THE INSTITUTIONALIZATION OF THE STATE OF SOCIAL WELL-BEING: AN 
ANALYSIS OF THE VULNERABILITY AS CRITERION TO THE EFFECTUATION 

OF THE SOCIAL RIGHTS 
 
 
ABSTRACT 

The current research has the objective to problemitize, from the theoretical method, 

the vulnerability as criterion to the effectuation of the social rights, once the matters 

of vulnerability are emerging socially and many people do not know about their rights. 

Moreover, it is intended to analyze these matters together with the public politics 

aimed at the social rights and the budgetary limitations, relating it to the dignity of the 

human being, seeing that this one is responsable for the individual formation. By 

choosing the dignity of the human being as a study object of the Law, it is intended to 

analyze how the social environment exploits the individual, as well as its role in the 

people´s formation and if there are effective public politics about the subject. 

Key-Word: Dignity of the Human Being. Minority Right. Public Politics.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Em razão das constantes modificações sociais, a sociedade passou a tratar 

de forma mais veemente algumas questões anteriormente não tão abordadas, como 

aquelas relacionadas à vulnerabilidade, exigindo uma postura social distinta das 

anteriores ao século XX.  

Desta forma, o tema passou a ser objeto das mais diversas áreas do 

conhecimento, cabendo ao ordenamento jurídico garantir direitos que antes eram 

usurpados. Assim, os direitos sociais, como base da formação do indivíduo, devem 

ser garantidos e, tendo em vista as mudanças sociais atuais, os mesmos devem 

fomentar a discussão de temas que estão pairando sobre nossa sociedade atual - 

dentre eles os ligados à vulnerabilidade.  Esta última evidencia as dificuldades em 

que um dado grupo social enfrenta para lidar com o sistema de oportunidades 

oferecidas pela sociedade, refletindo em desequilíbrio no seu bem-estar.   

A dignidade da pessoa humana muitas vezes pode parecer complexa àqueles 

que não a conhecem, haja vista falar sobre garantias do indivíduo, aqueles 

denominados como garantia de um mínimo existencial, na qual possuem diversos 

aspectos a serem discutidos a respeito de direitos fundamentais. Portanto, o sistema 

deve dialogar com os anseios da sociedade, abordando esses temas nas mais 

diversas áreas do conhecimento. As indagações ensejam a base dessa pesquisa, 

que busca impulsionar a garantia, por meio de políticas públicas, de soluções 

eficazes quanto a esta temática.  

Assim, o estudo abordará quais são as formas de se garantir direitos sociais - 

aqueles conhecidos como direitos fundamentais -, pois tão somente o entendimento 

da necessidade de uma forma de Estado e do Direito envolvida com o bem comum 

pode ser julgada logica e razoável diante da desigualdade e da ausência de 

condições para a imensa maioria de membros da sociedade. 
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2 A VULNERABILIDADE E MINORIAS COMO CRITÉRIO DISTINTIVO DOS 

DIREITOS SOCIAIS 

De início, será feita uma pesquisa a cerca do conceito de igualdade e de 

vulnerabilidade social, intentando evidenciar que a violação da primeira gera, 

consequentemente, cidadãos ou grupos vulneráveis. 

Para melhor compreensão do conceito de vulnerabilidade far-se-á necessário 

tratarmos do conceito de igualdade, sendo este um conceito normativo, pois não 

descreve a realidade, seja ela natural ou social1. A igualdade diante da lei figura 

como um valor de segurança jurídica visando criar espaços de certeza. A 

Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 5º, caput, sobre o princípio 

constitucional da igualdade2. 

Desde Platão e Aristóteles, convenciona-se tratar de modo desigual os 

desiguais, como prevê o princípio da igualdade3, pressupondo que pessoas 

enquadradas em circunstancias diferentes sejam tratadas de forma desigual. Visto 

isso, podemos indagar: o que se dá quando a igualdade é violada? De fato, a 

consequência imediata e natural é considerar o surgimento de uma situação de 

desigualdade entre pessoas ou grupos.  

 Dessa forma, a desigualdade é motivação da vulnerabilidade social de 

diversas pessoas ou grupos. Isto porque a vulnerabilidade social pode ser 

considerada como resultante negativa provinda da relação determinada entre a 

disponibilidade de recursos materiais e/ou simbólicos e o acesso a oportunidades 

sociais, econômicas e culturais oriundas não apenas do Estado, mas também do 

mercado e sociedade. 

Seguindo essa linha de pensamento, José Marcos Pinto da Cunha sustenta 

que: 

                                                           
1 Luis Prieto Sanchís. P. 82. Segundo Walter Claudius Rothenburgw (P.78), “Presumo que a 
igualdade não seja encontrada espontaneamente na sociedade, a despeito da natureza comum 
(biológica e moral, física e espiritual) de todo o ser humano [...] igualdade é algo que precisa ser 
obtido a partir de reivindicações e conquistas.” 
2 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. 
3 Nery Junior, 1999, p. 42. Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades.  
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[...] a questão básica enfocada pelo conceito é a debilidade ou a força 

dos ativos que os indivíduos, famílias ou, de maneira mais abrangente, 

domicílios dispõem para enfrentar os riscos existentes no entorno que 

implicam a perda de bem-estar4. 

A vulnerabilidade está relacionada à ausência de ativos materiais e imateriais 

que determinado individuo ou grupo está suscetível a padecer em variações 

consideráveis e significativas durante sua vida. No livro “Juventude, violência e 

vulnerabilidade social na América latina: desafios para políticas públicas”, os autores 

dispõem a respeito da vulnerabilidade social, como sendo: 

Vulnerabilidade social como o resultado negativo entre a disponibilidade 

dos recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos 

ou grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais econômicas 

culturais que provem do Estado, do mercado e da sociedade. Esse 

resultado se traduz em debilidades ou desvantagens para o desempenho 

e mobilidade social dos atores5. 

Por conseguinte, a noção de vulnerabilidade funda-se em três elementos 

caracterizadores - a saber: as oportunidades concedidas pelo Estado, auxílios 

materiais ou simbólicos, sociedade e mercado e as estratégias de uso dos ativos6.  

A vulnerabilidade, portanto, evidência as dificuldades em que um dado grupo 

social enfrenta para lidar com o sistema de oportunidades oferecidas pela sociedade 

refletindo em desequilíbrio no bem-estar.  

Se a igualdade é de fato imposição de inclusão, sua violação irá provocar uma 

condição de vulnerabilidade social que resulta na minoração da força dos ativos de 

pessoas ou grupos afetados, levando à dissolução existencial, econômica e social, 

ou ainda à própria depreciação da dignidade da pessoa humana e de seus direitos 

fundamentais. 

                                                           
4 José Marcos Pinto da Cunha. P. 345. 
5 VIGNOLI e FILGUEIRA, 2001, p.13 
6 Mirian Abramovay P. 29-30. José Marcos Pinto da Cunha (P. 345), “a condição de vulnerabilidade 
deveria ao menos considerar a situação das pessoas quanto aos seguintes aspectos: a inserção e 
estabilidade no mercado de trabalho; a debilidade de suas relações sociais; finalmente, o grau de 
regularidade (e poder-se-á acrescentar a qualidade) de acesso aos serviços públicos ou outras 
formas de proteção social.” 
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Observa André Ramos Tavares que os direitos sociais são direitos de segunda 

dimensão, compondo-se de expectativa de uma atuação do poder Público7, sendo 

que os “[...] direitos sociais demandam medidas redutoras de desigualdade.”8 

Para tanto, é necessário a compreensão pertinente de quem são os 

destinatários dos direitos sociais, sendo que a titularidade dos direitos fundamentais 

urge ligação com o sujeito de direito. Visto isso, surge a indagação, a saber, se tal 

titulares são apenas os indivíduos ou também grupos. 

Os direitos sociais contemplam, inegavelmente, dois grupos distintos: o que se 

refere aos indivíduos com condições de vida fundamentais e aquelas determinadas 

categorias sociais ou grupos que têm necessidade de proteção especifica, como, por 

exemplo, as pessoas com deficiência 9. 

Nunes Júnior, sobre os direitos sociais, afirma que: 

[...] podemos conceituar direitos sociais como o subsistema dos direitos 

fundamentais que, reconhecendo a existência de um segmento social 

economicamente vulnerável, busca, quer por meio da atribuição de 

direitos prestacionais, quer pela normatização e regulação das relações 

econômicas, ou ainda pela criação de instrumentos assecuratórios de 

tais direitos, atribuir a todos os benefícios da vida em sociedade10. 

Ora, quando reconhecida a vulnerabilidade socialmente econômica de uma 

dimensão individual dos direitos sociais, reconhece-se também a extensão 

coletiva11. Ressalta-se que tanto num aspecto individual quanto no coletivo os 

direitos sociais invocam medidas protetivas por parte do Poder Público e sociedade, 

                                                           
7 André Ramos Tavares. Curso de direito constitucional, p. 827. 
8 Gilmar Ferreira Mendes; Inocêncio Mártines Coelho; Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de 
direito constitucional, p.675. Para Amartya Sen (Desenvolvimento como liberdade, p. 35) “Existem 
boas razões para que se veja a pobreza como uma privação de capacidade básica, e não apenas 
como baixa renda.” Assim, advertiu Sen (P. 113) “Quando mais inclusivo for o alcance da educação 
básica e dos serviços de saúde, maior será a probabilidade de que mesmo os potencialmente pobres 
tenham uma chance maior de superar a penúria.” 
9 Vidal Serrano Nunes Junior. A cidadania social na constituição de 1988, p. 68. “Uma outra 
categoria de direitos humanos sociais constitui a proteção da família, bem como a dos sindicatos.” 
10 Vidal Serrano Nunes Junior. Op. cit., p.70. 
11 André Ramos Tavares (Curso de direito constitucional, p. 828) reconhece que há uma dimensão 
individual e uma coletiva dos direitos sociais, quando fala, por exemplo, dos direitos sociais coletivos 
do trabalho. Kildare Gonçalves Carvalho (Direito Constitucional: teoria do estado e da 
constituição, direito constitucional positivo, p. 727), ao tratar dos direitos sociais, asseverou que 
“São direitos de status positivus, já que permitem ao indivíduo exigir determinada atuação do Estado, 
com o objetivo de melhorar suas condições de vida, garantindo os pressupostos materiais para o 
exercício da liberdade. Envolvem a melhoria de uma vida de vastas categorias da população 
mediante a instituição e execução de politicas públicas.” 
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sendo que na maioria das vezes destinam-se a grupos sociais ou pessoas que 

detêm características ou especificidades próprias.  

Assim sendo, a eficácia dos direitos sociais necessita de um entendimento 

adequado dos destinatários em relação aos fatores geradores de vulnerabilidade e 

hipossuficiência, pois um tratamento genérico, geral e abstrato de indivíduos ou 

grupos gera desigualdade onde deveria se dispor de direitos fundamentais12.   

Na esfera da norma de direitos sociais pressupõe a contemplação da realidade 

fática trazendo como elemento delimitador do conteúdo do direito fundamental a 

ideia de especificidade, compreendendo em “[...] todo ato que faça parte do âmbito 

da norma de determinado direito fundamental.”13 

Na descrição do suporte fático dos direitos sociais, os grupos vulneráveis-

minorias são de indispensável relevância para que se demonstre quais medidas 

devem ser tomadas pelo Estado para que haja materialização dos direitos 

fundamentais.  

Dados fáticos como as identidades culturais - tais como a religião, as 

características étnicas, linguísticas - são exclusivas do conceito de minorias e não se 

enquadram dentro dos grupos vulneráveis. Se não tratados corretamente no instante 

da aplicabilidade das medias positivas, poderá produzir-se uma concretização de 

direitos anômala. Assim, as minorias contêm um conceito mais restrito de grupos 

vulneráveis e, apesar de haver aspectos comuns partilhados por um e outro, existem 

elementos consideráveis que os diferenciam. 

A título de exemplo, sobre as pessoas que possuem deficiência, considerados 

como pertencentes a grupos vulneráveis, exige-se que as medidas positivas estatais 

e da sociedade prosperem direitos sociais que venham a incluir este segmento de 

pessoas na sociedade. Isto é, pessoa com deficiência quer ser incluída na 

sociedade enquanto pessoa que é, dotada de direitos e dignidade. 

Distintivamente, é o que acontece com as minorias, onde a incorporação irá 

realizar-se quando ela obedecer às características distintivas deste grupo. De outro 

                                                           
12 Flávia Piovesan. Direitos sociais, econômicos e culturais  e direitos civis e políticos, p. 29. 
13 Virgílio Afonso da Silva. P.88. A ideia de especificidade esta ligada a noção de intercambiabilidade, 
pois “ Não-específica – ou não-típica – é a ação que pode ser, sem perdas para o exercício típico de 
um direito fundamental, substituída por outra, que, nesse caso, seria típica ou específica.”  
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modo, quando existe o respeito à identidade desse grupo, acima de tudo porque “[...] 

apenas a exigência do reconhecimento e da redistribuição permite a realização da 

igualdade.”14 

Em suma, unicamente com o adequado entendimento dos conceitos de grupos 

vulneráveis e minorias, será capaz de existir uma aplicação eficaz dos direitos 

sociais, objetivando-os com auxilio nas reais necessidades e características de seus 

destinatários, propiciando redistribuição, reconhecimento e eminentemente a 

dignidade da pessoa humana. 

 

3 O GARANTISMO CONSTITUCIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Presenciamos uma época em que Estado de Direito e Estado Democrático de 

Direito são utilizados com relativa regularidade. Sendo que, Estado Democrático de 

Direito é empregado pela Constituição Federal de 1988, da qual Estado Democrático 

e Social de Direito são caracterizadores da evolução estatal ou manutenção de 

modelos estatais como a separação de funções, ou ainda para impor respeito a 

valores como a justiça, liberdade, igualdade ou legalidade. 

Segunda esse liame, a demarcação jurídica do Estado e, em geral, os vários 

métodos configurados para estabelecer o arbítrio dos governantes, apenas são 

justificáveis e obtém alguma acepção na medida em que asseguram, promovem ou 

obedecem a esses direitos. 

Por consequência, a análise retrospectiva é de suma relevância, na justa 

medida em que colaboram com o desenvolvimento dos elementos do Estado de 

hoje, das classes jurídicas envolvidas no vínculo indivíduo-Estado em suas 

perspectivas de motivar ou impulsionar formas de resguardar os direitos humanos. 

Visto isso, passamos para uma análise do Estado Moderno. Para Nelson 

Saldanha, a historiografia política se menciona com essa indicação ao Estado 

constituído na Europa em meados do século XV a XVII, posteriormente aos moldes 

políticos e jurídicos do período medieval. Uma forma de Estado que “[...] moldado 

dentro de um processo de centralização e concentração ocorrido durante os 

                                                           
14 Flávia Piovesan. Direitos sociais, econômicos e culturais e direitos civis e políticos, p.30. 
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aludidos séculos, veio a desdobrar-se através de fases distintas e características 

que englobam o momento absoluto, o liberal e o social.”15   

Nesse contexto, as modificações nos sistemas de poder europeu, quanto à 

extinção ou absorção da pluralidade de ordenamentos da sociedade feudal através 

da monopolização da produção jurídica, chegaram ao Estado Moderno. 

Norberto Bobbio, com percuciente clareza, explica: 

Uma vez claro que a expressão “Direito” refere-se a um dado tipo de 

ordenamento, cabe agora aprofundar o conceito de ordenamento. Só 

para começar, partamos de uma definição muito geral de ordenamento, 

que iremos passo a passo especificando: o ordenamento jurídico (como 

todo sistema normativo) é um conjunto de normas. Essa definição geral 

de ordenamento pressupõe uma única condição: que na constituição de 

um ordenamento concorram mais normas (pelo menos duas), e que não 

haja ordenamento composto de uma norma só.16 

Com o advento do Estado Moderno, destacou-se o surgimento de unidades 

politicas persistentes no tempo e geograficamente estáveis; o progresso de 

instituições duradouras e impessoais; a chegada de uma autoridade suprema e o 

aceitamento dos súditos dessa autoridade como objeto de lealdade básica. Joseph 

Strayer assevera: 

Esta crescente estabilidade política veio dar lugar ao aparecimento de 

umas das condições essenciais para a constituição do estado, a 

continuidade no espaço e no tempo. Pelo simples facto de se manterem 

de pé, alguns reinos e principados começaram a adquirir solidez. Certos 

povos, ocupando determinadas áreas, permaneceram, durante séculos, 

integrados num mesmo conjunto politico. 17 

A partir daqui inicia-se um novo status político das cidades-república do 

Renascimento italiano. Nessa nova dinâmica do poder, a Igreja interferia nos 

negócios públicos, causando discernimento entre os ofícios papais e as dos 

governantes. Em outro momento, na esfera governamental, houve a concepção de 

instituições judiciais e administrativas com atividades direcionadas à cobrança de 

tributação unificada. 

                                                           
15 O Estado Moderno e a Separação de Poderes. P. 5.  
16 Norberto Bobbio. Teoria do Ordenamento Jurídico. p. 31. 
17 As origens medievais do Estado moderno. P. 22. 
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Nesta toada, a diferenciação do Estado Moderno respaldou-se em que as 

autoridades e administração, que na época eram propriedades privadas, passaram a 

ser propriedade pública, na qual de ordem que emanava de um direito do sujeito 

passou a ser exercido em pró do príncipe e em seguido do Estado. 

Com a redução das migrações e das invasões e conquistas, gerou-se o que 

podemos considerar a primeira manifestação de equilíbrio entre os Estados, 

resultando na estabilidade externa e interna dos principados. E é a partir daqui que o 

Estado Moderno configura-se como um Estado plenamente absolutista, da qual a 

monarquia, através da centralização, define os elementos que constituem o Estado 

contemporâneo: o território, o povo e a soberania. 

Considerado como antimodelo, o Estado Absoluto determina uma distinção 

entre duas fases nesse modelo de Estado, sendo a fase do Estado Absolutista 

Patrimonial, onde o Estado é tido como patrimônio do Príncipe, e a fase do Estado 

Absolutista de Polícia, onde o Príncipe é responsável pela felicidade e bem dos 

súditos, em que o poder é substituído por um fundamento racional. 

Seguindo este contexto, Jorge Reis Novais assim dispõe:  

De facto, nas duas fases do Estado absoluto – a patrimonial e a de 

polícia – a vontade arbitraria do Príncipe impõe-se a medida do gradual 

desaparecimento das possibilidades de defesa judicial dos particulares 

relativamente às ofensas do Poder, não obstante a crescente 

importância eu a regra de direito assume no Estado de Polícia no 

domínio da disciplina jurídica das relações entre os indivíduos18.  

Por conseguinte, a figura do Estado Moderno dará lugar a um Estado Liberal, 

na qual a burguesia admitira as novas condições econômicas e sociais, sendo 

especificamente o momento em que o capitalismo ajusta-se com o novo modelo das 

revoluções burguesas. 

Na Europa começou a revelar-se uma nova institucionalidade fundada pelas 

acentuadas discussões a fim de propulsar um modelo econômico e produtivo 

baseado na revolução Industrial e no comércio, tal como a disseminação do 

liberalismo. Esta modalidade de Estado de Direito passou a ser renomada de liberal. 

                                                           
18 Jorge Reis Novais. Contributo para uma Teoria do Estado de Direito. Pp. 26-27. 
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A idealização jurídica oriunda desses princípios pressupõe três separações que Reis 

Novais expõe, a saber: 

a) a separação entre política e economia, segundo a qual o Estado se 

deve limitar a garantir a segurança e a propriedade dos cidadãos, 

deixando a vida econômica entregue a uma dinâmica de auto-regulação 

pelo mercado; b) a separação entre o Estado e a Moral, segundo a qual 

a moralidade não é assunto que possa ser resolvido pela coação externa 

ou assumida pelo Estado, mas apenas pela consciência autônoma do 

indivíduo; c) a separação entre o Estado e a sociedade civil, segundo a 

qual esta última é o local em que coexistem as esferas morais e 

econômicas dos indivíduos, relativamente às quais o Estado é mera 

referência comum tendo como única tarefa a garantia de uma paz social 

que permita o desenvolvimento da sociedade civil de acordo com suas 

próprias regras.19 

Desse modo, a proposta jurídica do liberalismo susteve o modelo do Estado de 

Direito regulado por uma Constituição separadora de funções, sendo eles o 

legislativo, executivo e judiciário, garantindo a liberdade máxima do individuo 

perante o Estado. Cria-se um Estado conferido por leis, impossibilitado de interferir 

nas condutas econômicas na qual a sociedade civil de seres humanos são livres e 

iguais em direitos e obrigações. 

O livre mercado deu condições a estas manifestações teóricas. Bastando ver o 

crescimento das indústrias, a extensão de laborares também se estendeu sem terem 

participado nas deliberações estatais. À medida que o sistema crescia e alguns 

prosperavam, os trabalhadores necessitavam de qualidade vida. 

Não obstante, os trabalhadores ganharam força quando o Parlamento Inglês, 

em 1824, sentiu-se pressionado a legitimar as associações de operários, fundando 

os primeiros sindicatos, que lutavam por um aumento de salário e ainda buscavam a 

alteração da estrutura estatal – as incoerências do próprio sistema capitalista foram 

causas resolutivas para uma reforma do papel do Estado, passando a ser um 

Estado interventor, no meados do século XX.    

                                                           
19 Jorge Reis Novais. Contributo para uma Teoria do Estado de Direito, Pp. 51-52. 
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Em 1850, com a ultimação das revoluções e mudanças políticas, a interrupção 

do Liberalismo clássico chegou consolidando no final do século XIX e início do 

século XX à perdurável manifestação a seguir da Segunda Guerra. 

Com as alterações estatais, que não resistiam à restrição formalista individual 

característico do começo do capitalismo, ocorreu a promoção para dar espaço a 

interesses jurídicos e políticos do sistema. 

Ocorre que a extensão de riquezas pela industrialização resultou numa miséria 

de muitos, deixando estes em um cenário indigno. Com isso, a influência marxista e 

a formação de partidos na Inglaterra e na Alemanha ente os séculos XIX e XX 

proporcionaram uma expectativa sobre os fins do Estado. 

Na medida em que a neutralidade estatal foi desconceituada, o plano normativo 

se limitava aos direitos de greve, bem como às ações coletivas dos trabalhadores 

dos campos e da cidade. Ainda, alguns Estados assumiam um papel ativo, 

transformando-se influência num processo de colonização a busca de matérias-

primas. 

Seguindo esses pensamentos, a noção de direitos fundamentais modificou-se, 

na medida em que os ramos individuais e sociais não podem ser separados na 

prática, devido ao liberalismo que criou um Estado de Direito mínimo, reduzido, sem 

ingerência nas forças econômicas e sem disciplinar a concorrência e o mercado. 

Por falta da presença de um Estado que abstém dos problemas dos 

necessitados, também dos projetos socialistas, forças governamentais asseguram o 

desenvolvimento ao Estado Social, em busca de atos materiais, de politicas 

públicas. 

Embora existam diversas formas do Estado Social, Avelãs Nunes reitera que é 

provável formular alguns pontos relativamente consensuais na sua definição, dando 

razão à idealização de responsabilidade social do Estado e coletiva (comunidade 

num todo):  

a) o estado social assume-se como um estado acima das classes e dos 

conflitos sociais e afirma-se empenhado na prossecução da paz social e 

na garantia a todos os cidadãos dos meios necessários a uma vida 

digna, criando condições para que cada um atinja este objectivo pelo seu 
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trabalho ou fornecendo ele próprio os bens ou serviços indispensáveis a 

tal desiderato (saúde, assistência social, etc.); b) o estado social propõe-

se oferecer a todos oportunidades iguais de acesso ao bem-estar, 

nomeadamente através de políticas de redistribuição do rendimento em 

favor dos mais pobres e de investimentos públicos em equipamentos 

sociais adequados (habitação, creches e escolas de ensino básico, v.g.); 

c) o estado social deve proporcionar a todos os indivíduos e a todos os 

grupos sociais a possibilidade de participar no poder social.20 

O dever do Estado diante das carências públicas pode se dar com a 

sistematização de atividades privadas, que percebe as atividades de normatização e 

instigação passíveis de alterar a conduta dos agentes econômicos, bem como as 

transmissões de recursos monetários no momento em que os poderes públicos tiram 

dinheiro de uns para dar a outros; e o provimento de bens e serviços, garantidos 

pelos poderes públicos, gratuitos àqueles que deles necessitam.  

Neste passo, é pertinente elucidar o seguimento histórico entre Estado de 

Direito Liberal e o Estado de Bem-Estar, sendo inaceitáveis as premissas de que a 

liberdade individual foi sujeitada ao direito de propriedade. Isto é, no Estado Liberal 

sequer qualquer direito era tido como absoluto. Já o Estado Social traz um misto de 

restrições do direito individual, razão de um bem comum, ou melhor dizendo, na 

satisfação do interesse público. 

Tão somente o entendimento da necessidade de uma forma de Estado e do 

Direito envolvida com o bem comum pode ser julgada logica e razoável diante da 

desigualdade e da ausência de condições para a imensa maioria de membros da 

sociedade. 

 

4 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AS LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

Os direitos sociais, aqueles denominados como garantia de um mínimo 

existencial, possuem diversos aspectos a serem discutidos a respeito dos direitos 

fundamentais.  

                                                           
20 Avelãs Nunes. As Voltas que o Munda Dá... Aventuras e desventuras do Estado Social. P. 51. 
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O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana não assegura apenas a garantia 

da liberdade, mas também um mínimo de segurança social que se caracteriza como 

um sistema de proteção e justiça social. Sem as devidos recursos materiais 

garantidores de uma existência digna, a própria dignidade da pessoa humana ficaria 

sacrificada. À vista disso, o direito a vida e integridade corporal não podem ser 

projeto de proibição de destruição da existência, ou seja, como proteção de direito 

de defesa a fim de garantir a vida, postulando no direito geral de liberdade e à vida, 

que o indivíduo, como pessoa autônoma e responsável, deve ser reconhecido como 

titular de direitos e obrigações. Isto provoca alterações nas suas condições de 

existência e, assim, o indivíduo deve levar uma vida compatível com as imposições 

do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O direito a segurança social institui um próprio direito social de natureza 

positiva cuja efetivação requer o provimento de prestações por parte do Estado, 

estabelecendo-lhe reais obrigações de fazer e de prestar. O direito a segurança 

social proíbe a sua extinção, porém não proíbe a sua reforma, garantindo a toda 

sociedade o direito aos benefícios assegurados pelo sistema. 

Em todo o caso, a proteção efetiva de uma existência digna vai além de uma 

garantia existencial. Uma vida na qual não há alternativas não adequa-se às 

condições da dignidade da pessoa humana, ou seja, a vida humana não pode ser 

resumida à mera existência. A dignidade humana só estará assegurada quando 

houver o pleno gozo dos direitos fundamentais, sem que haja repulsa. Os direitos 

fundamentais devem ser indispensáveis num rol material, de tal maneira que proteja 

a dignidade humana de uma forma ampla, sem restrições. Segundo aduz Celso 

Antônio Bandeira de Mello: 

O respeito à dignidade humana, estampado nos direitos sociais, é 

patrimônio de suprema valia e faz parte, tanto ou mais que algum outro, 

do acervo histórico, moral, jurídico e cultural de um povo. O Estado, 

enquanto seu guardião, não pode amesquinhá-lo, corroê-lo, dilapidá-lo 

ou dissipá-lo.21 

Nesta seara, tanto no âmbito dos direitos sociais de modo geral quanto 

relativamente à garantia do mínimo existencial, não há como ignorar o fato de que 

                                                           
21 Celso Antônio Bandeira De Mello. Os Direitos fundamentais Na Constituição Portuguesa de 
1976. P. 113. 
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uma das principais dificuldades em relação aos direitos sociais diz respeito às 

condições econômicas do indivíduo, que, apesar de comum a todos, acabam por ter 

grande relevância quando se trata das efetivações dos direitos fundamentais a 

prestações. Tais prestações dependem da disponibilidade financeira, bem como da 

capacidade jurídica, àquele que tem o dever de assegurá-las. Por essa razão, funda-

se que os direitos a prestações e o mínimo existencial deparam-se resguardadas 

pela reserva do possível que estão acondicionadas com as competências 

constitucionais, bem como o princípio da separação de Poderes, a reserva de lei 

orçamentária e o princípio federativo.  

Os direitos a prestações dispõem de diversas classificações de ações estatais, 

mencionando-as a uma igualdade na divisão e utilização de recursos sociais 

existentes. No entanto, sua efetivação dar-se-á por meio dos direitos assegurados e 

pelo modo de declaração constitucional. 

A reserva do possível é conhecida como imposição de limite ao poder do 

Estado de efetivar os direitos fundamentais a prestações, sendo que a concretização 

dos direitos sociais a prestações materiais estaria em conformidade com as 

capacidades financeiras do Estado, dado que os direitos fundamentais eram 

dependentes dos cofres públicos. Baseado nisso, a reserva do possível a interpretar 

o entendimento que os direitos sociais a prestações materiais submetem-se aos 

recursos financeiros do Estado. 

A reserva do possível dispõe de limites para as realizações de direitos 

fundamentais pela via judicial. Motivo dessa limitação está na escassez de recursos 

por meio do Estado, ou seja, por não ter auxílio para acolher todos os pedidos, é 

necessário que alguns desses pedidos venham a ser rejeitados pelo juízo. A 

respeito disso, Ingo Wolfgang Sarlet argumenta: 

Já há tempo se averbou que o Estado dispõe apenas de limitada 

capacidade de dispor o objeto das prestações reconhecidas pelas 

normas definidoras de direitos fundamentais sociais, de tal sorte que a 

limitação dos recursos constitui, segundo alguns, em limite fático à 

efetivação desses direitos.22 

                                                           
22 Ingo Wolfgang Sarlet. A eficácia dos direitos fundamentais. P. 282. 
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Ainda na reserva do possível encontra-se um problema a respeito das 

realizações das demandas de direitos fundamentais, visto que a reserva do possível 

não poderia proibir as realizações judiciais de direitos indispensáveis a assegurar 

um mínimo existencial. 

Nesta sentido, pondera Silvia Faber Torres: 

Mas o mínimo existencial, como condição da liberdade, postula ainda 

prestações positivas de natureza assistencial ou, como define a doutrina 

germânica, cria à pretensão jurídica a assistência social. [...] 

Caracterizada a necessidade a prestação estatal é obrigatória, resistente 

à crise financeira e inconfundível com os incentivos.23 

A proteção dos direitos fundamentais sociais que iriam garantir a dignidade da 

pessoa humana deve ser amparada por meio da máxima cautela e 

responsabilidade. Nessa noção, existiria uma restrição na viabilização e na 

preservação do mínimo existencial necessário à dignidade da pessoa humana. 

Desse modo, o direito subjetivo aos direitos fundamentais sociais tão somente 

seriam exigidos dentro dos limites de uma possibilidade técnica e financeira, 

constituídos em normas programáticas e estabelecendo o dever de almejar a 

máxima eficácia possível.  

Diante do contexto, explica Ingo Sarlet: 

Com efeito, quanto mais diminuta a disponibilidade de recursos, mais se 

impor uma deliberação responsável a respeito de sua destinação, o que 

nos remete diretamente a necessidade de buscarmos o aprimoramento 

dos mecanismos de gestação democrática do orçamento publico, além 

de uma crescente conscientização por parte dos órgãos do Poder 

judiciário, que não apenas podem como devem zelar pela efetivação dos 

direitos fundamentais sociais, mas ao fazê-lo haverão de obrar com a 

máxima cautela e responsabilidade, seja ao concederem, ou não, um 

direito subjetivo a determinada prestação social, seja quando declararem 

a inconstitucionalidade de alguma medida restritiva e/ou retrocessiva de 

algum direito social, neste sentido (e desde que assegurada atuação dos 

órgãos jurisdicionais quando e na medida do necessário) efetivamente 

há que dar razão a Holmes e Sunstein quando afirmam que levar direitos 

                                                           
23 Silvia Faber Torres. Direitos Prestacionais, reserva o possível e ponderação: breves 
considerações e críticas. P. 179.  
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a serio (especialmente pelo prisma da eficácia e efetividade) é levar a 

serio o problema da escassez.24 

Dentro desse âmbito, a essência da dignidade da pessoa humana não deve ser 

simplesmente dentro do plano jurídico, mas, igualmente, no campo social, reunindo 

componentes básicos para uma existência humana digna na sociedade. 

Neste ponto, Ana Paula de Barcellos afirma que: 

Se a sociedade não for capaz de reconhecer a partir de que ponto as 

pessoas se encontram em uma situação indigna, isto é, se não houver 

consenso a respeito do conteúdo mínimo da dignidade, estar-se-á diante 

de uma crise ética e moral de tais proporções que o princípio da 

dignidade da pessoa humana terá se transformado em uma fórmula 

totalmente vazia, um signo sem significado correspondente. 25 

Vale apontar o entendimento jurisprudencial em face ao mínimo existencial. 

Menciona-se a decisão proferida pelo relator Ministro Celso Mello em razão da Ação 

de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 45 MC/DF, sobre o veto 

presidencial do §2º do art. 59, que foi convertida na Lei nº 10.707/03, destinada à 

formação da lei orçamentária anual de 2004. Por mais que ação tenha sido julgada 

prejudicada, o relator dispõe a respeito da idoneidade da mesma para possibilitar a 

efetivação de políticas públicas quando forem descumpridas. Ainda, expõe a 

relevância do papel conferido ao Supremo Tribunal Federal, a fim de efetivar os 

direitos, sociais, culturais e econômicos. Desse modo, mesmo com as limitações que 

pairam sobre a reserva do possível, há a necessidade de preservação em favor da 

pessoa humana, garantindo o mínimo vital.26  

                                                           
24 Ingo Wolfgang Sarlet. A eficácia dos direitos fundamentais, P. 349. 
25 Ana Paula de Barcellos. A Eficácia dos Princípios Constitucionais: o princípio da dignidade da 
pessoa humana. P. 229. 
26 ADPF 45 MC/DF relator: Min. Celso Mello. Ementa: “Argüição de descumprimento de preceito 
fundamental. A questão da legitimidade constitucional do controle e da intervenção do Poder 
Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de 
abusividade governamental. Dimensão política da jurisdição constitucional atribuída ao Supremo 
Tribunal Federal. Inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, econômicos e 
culturais. Caráter relativo da liberdade de conformação do legislador. Considerações em torno da 
cláusula da “reserva do possível”. Necessidade de preservação, em favor dos indivúduos, da 
integridade e da exigibilidade do núcleo consubstanciador do “mínimo existencial”. Viabilidade 
instrumental da argüição de descumprimento no processo de concretização das liberdades positivas 
(direitos constitucionais de segunda geração).” Fonte: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo345.htm , acessado em 06/09/2017. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo345.htm
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Os obstáculos, então, passaram a ocupar não somente um rol de conceitos ou 

possibilidade relativas de princípios. A identificação do conteúdo da dignidade da 

pessoa humana não poderia ser demasiada por consequência da ineficácia material 

do Estado, e muito menos poderia ser ínfima por ser vista como uma benesse 

estatal ou ainda por não corresponder às normas sociais vigentes. 

Portanto, é necessária a mobilização uniformizada de execução dos poderes 

estatais na efetivação dos direitos sociais com propósito de garantir o mínimo 

existencial, evitando que as más prestações de serviço da política sejam adotadas.  

 

 

 

 

 

. 
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5 CONCLUSÃO  

A vulnerabilidade ainda é encarada com muita dificuldade na sociedade. 

Assim, diante da análise e discussão acadêmica, nota-se que há muitos 

preconceitos e discriminações originárias da falta de entendimento sobre esta 

temática. 

Para compreender a vulnerabilidade de fato, há a necessidade de fomentar 

tais estudos no meio social. É importante que se compreenda questões como a 

proteção de direito de defesa a fim de garantir a vida, postulada no direito geral de 

liberdade e à vida, onde o indivíduo, como pessoa autônoma e responsável, deve 

ser reconhecido como titular de direitos e obrigações. Isso provoca alterações nas 

suas condições de existência e, portanto, o indivíduo há de levar uma vida 

compatível com as imposições do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Posto isso, pelo fato de que toda violação da igualdade gera reflexos 

relevantes na condição de vulnerabilidade de grupos minoritários e grupos 

vulneráveis, a ascensão dos direitos sociais remete ao combate à vulnerabilidade 

social e pauta-se na inclusão de cidadãos e grupos marginalizados. 
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