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Resumo: No presente trabalho, pretende-se abordar a questão concernente a
serem os direitos sociaisconsiderados ou não, peladoutrina, como direitos
do homem, examinando-seo grau-seexiste-de suaexigibilidade,sepodem
ser reclamados do Estado, especialmente em se cuidando de um Estado
Democrático, analisando-seas diversasessênciasdos direitos.dohomem e
dos direitos sociais,para o que se procede a um olharsobre o surgimento
destes, denunciando-se, outrossim, a existênciade uma tensão dos direitos
sociais, çolocando-os entre dois polos, o de emancipação social e o de
integração social. Para atingir os objetivos visados, faz-se um bosquejo
histórico,com as vistasvoltadasparaa situação/evoluçãoda questão social
em alguns países, em especiala Alemanha e a França, mas sem olvidarda
relevante contribuição mexicana, com a sua Constituição de 1917; nesse
caminhar, são feitasreferênciasa Revolução Social, ao Constitucionalismo
Sociale ao EstadodeBem-Estar,semprecom vistasao surgimentoe espaço
pretendidopelos direitossociaisem rada qual, apóso que sãoapresentadas
asconclusões obtidas.”
Palavras-çhave: direitos sociais; direitos do homem; direito; direito ao
trabalho;Estado;EstadoSocial”.
1 INTRODUÇÃO
Convém, talvez,começarprecisan
do C[uea exçressão “direitos sociais” será
utilizadaaquidemaneiraconvencionai:seu
uso não presume sua pertinência teórica.

Contudo, não é casualque partamosdadenominação corrente- que resume por sua
vezade«direitoseconômicos,sociaisecul
turais» jáque osproblemasde expressão
são centraisnestecampo do direito,talvez
maisqueem qualqueroutro,sobretudoquan-

‘A versão original des» trabalho foi apresentada ao Coióquio Internacional Droits de Vhomme, Menschenrechte,
Civils Rights, organizado pelo Centre Marc Bloch de Berlim na Humboll Universität, c m 15 de junho de 2002, e
publicada na Revue Universelle des Droits de l’
Homme, vol. 16, n° 1-4, de 29 de outubro de 2004, pp. 32-39. A
versSo c m espanhol foi publicada na Revista Derecho dei Estado n° 15, dezembro de 2003, pp. 75-92. A presente
tradução da versão espanhola para o português foi feita por Luciana Caplan.
"Professor Catedrático de Direito Público, Université de Cergy-Pontoise, França. M e m b r o do Institut Universitaire
de France e Diretor do Centre de Philosophie Juridique et Politique da Université de Cergy-Pontoise.
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do sepensaqueadoutrinajurídicaaparece
freqiientemente em atraso em relação à
normativaconstitucionalpositiva.Comefeito,
quandoseencontramenunciadosnormativos
sobre os «direitos sociais» na maior parte
das constituições ocidentais redigidas nos
últimostrintaanos,adoutrinadominantena
maioriadospaíses europeussemostrasem
pre dispostaa sustentar que elesnão seri
am autênticosdireitos,exigíveisno sentido
técnico-jurídicodo termo,mas pelocontrá
rio «objetivos», «fins», «princípios», não
justiciáveisperante(epelos)tribunais.Não
soíam exigíveisporqueo Estado,e menos
ainda o Estado democrático, não pode ser
obrigadoporuma autoridadejudicialafazer
algo,enquantoque,pelocontrário,podeser
compelido a abster-seno campo dos direi
toseliberdadesindividuais.
A doutrinajurídicaalemã, que foia
primeiraaanalisarsistematicamenteaques
tão,considera,majòritariamente,quenãose
tratade diréitòsgarantidosconstitucional
mente,entendidoscoirtodireitossubjetivos,
para empregar uma expressão tradicional,
ou seja,diretaméntoaplicáveise,portanto,
invocáveisdemaneiraautônomaperanteos
tribunais1.Esta conclusãoé o coroláriode
debatesmáisgèraisquetiveramlugarjános
iníciosdosanos 1950,onde senegava o ca
ráterjurídico-constitucionalànoçãode«Es
tado social», retirada da Grundgesetz2.A
influênciadéstadiscussão— herdeira, por
suavez,deoutraspolêmicassurgidasaofinail
da República de Weimar, foi notável e
persistente,nãosónoplanodadoutrinamas
também no do direitopositivo europeu —
assimáConstituiçãoespanholade 1978pre
feriuapresentaros artigosreferentes à ma
téria social como «princípios dirigentes
(princípios rectores) da política social e
econômica»;Não nosencontraríamos,uma
vezmais,diantede«direitossubjetivos»,mas
de padrões que devem orientar a ação do
Estado, sobretudodo Legislador,e,no me
lhordos casos,a interpretaçãoconstitucio
naldenormasjurídicas.
.Estaconclusãoresultadeuma supos
ta diferença de «natureza jurídica» entre
‘Para u m à síntese, ver Ch. A U T E X I E R ,

direitosindividuaise«direitossociais»,ásve
zestematizadapordistinçõesdotipo«direi
tosdeliberdade»e «direitosdívida»(droitscréances)ou de «direito(ouliberdade)de»
e«direitoa»,implicandoosprimeirosem uma
abstençãodo Estadoèiiqüantoos segundos
conduziriamaumaprestaçãomaterial.Uma
vezdefinidoscomoobrigações(prestações)
ligadas à atribuição de bens, considera-se
queos«direitossociais»nãosãodireitosfun
damentaisnomesmo sentidoqueosdireitos
do homem,jáqueestes,pordefinição,pre
cedem àsociedade,enquantoqueosoutros
são obrigações que não existematéque se
tenhaconstituídoasociedade,um Estadoque
permitirá que sejam colocados em funcio
namento 0 $ serviçospúblicos destinadosa
satisfazerasnecessidades sociaispormeio
de prestações materiais.
Pretendemosdiscutiraquiestarepre
sentação que estabelece uma diferença de
essência entre os direitos do homem e os
«direitos sociais», ém que ás dificuldades
técnico-jurídicas para a realização efetiva
destesúltimosnãosériamaisqueuma con
sequênciadessa naturezaoposta.E porque
nãohá uma «natureza»própriaaosdireitos
sociais,é na históriade sua constitucionalizaçãoque sepoderão determinarseus di
ferentesníveisde significação.Não é casu
alque adoutrinajurídicafrancesaapresen
te suas diferenças, ainda que de maneira
secundária, em termos de «gerações» de
direitos.Mas seestádistinçãoentredireitos
do homem e “direitos spciais” é, antes de
tudo,histórica,significatambémqueécon
tingente.Em todocaso,o primeiroobstácu
loque se apresenta àjuridicidadedos «di
reitos sociais»,sempre em relaçãocom os
direitosindividuais,ouseja,queaquelesexi
gem uma ação positivado Estado, não pa
rece um fundamento suficiente para cons
truiruma categoria teórica diferente. Dito
deoutromodo, ádefiniçãodos«direitosso
ciais»como direitosaprestaçõesétambém
produtode uma história(política).Por cer
to,uma apresentação diacrônica dos dife
rentes direitosdo homem é sempre conce
bível,porquesuasignificaçãovarioucom a

Introduction au droit public allemand, Paris, 1997, p. 109.

:Ver a posição de E. Forsthoff na reunião da Associação Alemã de Professores de Direito Público e m 1953, agora etn
É. F O R S T H O F F , Rechtsstaat im Wandel, München, 1976.
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do processo de constitucionalizaçãodo so
cial,em suas rupturas. O que equivale, no
fundo,asublinharo caráterpolíticodosdi
reitos do homem, de todos os direitos do
homem.
2 DIREITOS SOCIAIS E REVOLU
ÇÃO SOCIAL
A codificaçãode direitosdo homem
numa declaração tal.como aparece em fins
do século X V m expressa a tentativa de
constitucionalizar um movimento
insurrecional Mas no casodosdireitoshu
manos de conteúdo social, esta intenção
parece expressada de forma mais direta.É
por isso que a referência a
sua «transcendência» pare
ce reduzir-seaqui ao míni
reitos sociais» são duas 16- pr^f>s<^reuossoaa^entre mo,paratransformar-seem
gicas em conflito, uma das : àotspóhs,feemawnpaçãosocial, um projetopolítico.Diferen
temente também dos direi
quais foi deslocada, ou ao : porumlado^demtegaçíio
tosdo homem de conteúdo
menos ocultada,pelaevolu- soad,pdooutro,et^qmdidom i
ndividual,os«direitossoci
ção contemporânea do Espmsm-vezoparconçéitud
a
is»aparecemsemprecomo
tadosocial.Com efeito,exisuàlizadoparadeteminaneu
fruto de uma revolução
te uma tensão própria aos
caráter,imivenalidaclee
inconclusa,nãosónosenti
«direitossociais»entredois
tarticu1aridádáu
do de movimentos que não
pólos,deemancipaçao soeir
conseguemrealizarseupro
al, por um lado, e de
,.£ . , . ,
gramaoriginal— o quepo
integraçãosocial,pelooutro, ^cod^jedrr^dn
deria
ser só uma
equecondicionaporsuavez : borrnnnumddar^tdcxmo^
o par conceituai utilizado : apareceemjinsdoséculoXVH! constatação banal desde p
pontode vistahistórico— ,
paradeterminarseu caráter, :
expressaatentativade
mas na idéia de que esta
universalidadeeparticulari- çúnsàüchr^^
deveserterminadaporeem
dade.
immeàond.“
um novoordenamentojurí
A dificuldade deste
dico(positivo).Istoexplica,
enfoqueresidena sobreposiçãodemomen uma vezmais,porque osdireitos«sociais»
tose de tradições.Mas ainda com riscode se apresentam menos como direitos natu
certoesquematismo,aidentificaçãodeam rais,imprescritíveisetranscendentesquesob
bos os pólos pode resultardeterminantele aformadepolíticas(estatais).U m exemplo
vando-se em conta que a modalidade claro desta modalidade nos dão os termos,
conceituai que nega o caráterjurídico dos do célebre decreto de 25 de fevereiro de.
«direitos sociais», para limitá-los a meras 1848queimpõeaogovernodaIIRepública
«políticas»,combina em suadefiniçãouma francesa«garantira existênciado trabalha
funçãopolíticadeintegraçãosocialcom sua doratravésdo trabalho,o Governo secom
promete a garantirum trabalho a todos os
caracterizaçãocomo direitosparticulares—
quanto ao objeto (prestações materiais) e cidadãos»3.Assim,desdeo início,aidéiade
quanto àcategoriade sujeitosbeneficiários «direitos sociais», e mais particularmente,
(os indigentes) — .Nesse sentido, nossa esta referência direta ao social, expressa
análisedeter-se-ámaisnasdescontinuidades esse ponto de passagem consciente da in
evoluçãodecertasrelaçõessociais,mas isto
não deve se confundir com uma natureza
particular,«social»ou «econômica»,decer
tos direitosfundamentais. O que nos con
duz, em outras palavras, a sustentara unir
versalidadedosocial,anegarsuaparticula
ridade.5
U m olharsobre a aparição dos «di
reitos sociais» permitirárelativizaralguns
obstáculosque a doutrinajurídicatradicio
nalsustentacomo inibitóriosparasuacom
pletacaracterizaçãojurídica.Mas não pre
tendemos traçaraqui uma históriaintegral
dos«direitossociais»,emenos aindalegiti
mar uma tese teórica por seu fundamento
histórico.O queaparecenas

5Esta pode scr u m a das limitações das análises de Hannah Arendl sobre a questão social c m On Revolution (1963), que
opera c o m o se entre 1789 e Marx nío tivesse ocorrido a Revolução Francesa de fevereiro de 1848. que cia descarta
muito rapidamente. Pelo contrário, 6 márito de Anton Mengor, c antes, de Lorenz von Stein. terem assinalado sua
importância.
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surreição à instituição através de sua
positivação (constitucionalização). Talvez
quemtenhaexpressadomaisdaramente,em
termospolíticos,estoidéiafoium doslíde
resmaisinfluentesdestaEvoluçãode1848,
LouisBlanc:«areformapolíticanãoeramais
que um mèio paraconseguir6 objetivo,pu
seja a reforma social». A medida em que
estaconexãoentredireitossociaisemudan
ça social se debilita,espeçiaímentedepois
de 1945,com a generalização(relativa)de
um modelodeJEstadosocial,porum lado,e
aceitação definitiva(também relativa)dos
direitossociaisnodireitoconstitucional,por
outro,suasignificaçãoteóricaejurídicase
transformará.
Na verdade, a afirmação do cará
tersocialdos direitosdó homem encontrase de maneira explícita nos trabalhos do
ComitêdeMendicânciadaConstituinte,que
considera,em seupianòdetrabalhode1790,
que «todo homeiritem direitoa suasubsis
tência».Nessesentido,ò Comitêdeclaraque
alionde se encontrem homens sem meios
desubsistência,existeuma violaçãoaosdi
reitosdo homem4.Num discursodejunho
de 1792,Bemard precisaqueodireitoasub
sistência apresenta dois aspectos: o traba
lho,seo homem é apto,ouós auxíliosgra
tuitos, se não tem a possibilidadede fazêlo5.Quando a Constituiçãode 1793procla
ma,no artigo21 desuacélebreDeclaração,
um «direitoaosauxíliospúblicos»paraaque
les que não estão em condições de traba
lhar,nãofazmaisque seguiruma daslinhas
deevoluçãopresentesdesdeo inícionaRe
voluçãode 1789,aquelajustamenteque as
sociaestedireitoa uma categoriasocial,a
indigência. Isto nos mostra também que a
lógicadeintegraçãosocialdosdireitossoci
aisestápresentedesde a origem, e é a pri
meiraa serconstitucionalizada6.
Masjuntoaestaprimeiratentativade

constitucionalização,subsisteoutralógica,
que seencontrasobretudoem Robespierre,
ao menos desde seu célebre «Discurso da
Subsistência».Ele defende alio «direitoà
existência» como o «primeiro» direito
imprescritíveldo homem, assumindodeste
modo a universalidadedo social.Mais ain
da, radicaliza esta perspectiva, afirmando
qtieditodireitoimplicaem uma limitaçãodo
direitodepropriedade,jáqueasubsistência
obrigaa «assegurara todosos membros da
sociedadeo usufrutodaporçãode frutosda
terra que é necessáriapara sua subsistên
cia»7.A propriedadeé «uma instituiçãoso
cial»,talcomoRobespierreafirmanaapre
sentaçãode seuprojetode Declaração, em
abrilde 1793. Os principaisdireitosdo ho
mem reduzem-sealiadois:«procuraracon
servação da existênciae a liberdade» (art
2°). Nesse sentido, o caráter universal do
direito à existência encontra-se nos dois
meiosqueRobespierreexplicitanopontoX
da Declaraçãojacobina: «a sociedadeestá
obrigada a prover a subsistência de todos
seusmembros, sejaprocurando-lhestraba
lhoouassegurandoosmeiosdeexistênciaa
quemnãoestejaem condiçõesdetrabalhar».
Mas aquestãoconstitucionalinstalase com mais força em meados do século
XIX, quando a questãosociale os direitos
sociais em sentido estrito convergem, se
confundem inclusive,pelaapariçãode um
«quarto» estadocomo sujeito.dèdireito,E
assimque,em 1848,oproblemadosdireitos
sociaisconcentra-senadiscussãosobreum
«direito ao trabalho», fórmula de origem
fourieristaque conhece uma grande popu
laridade nesses momentos. 0 caráter inte
graldo «direitoao trabalho» aparecejáno
projetoconstitucionaldejunhode 1848,onde
são reconhecidas como garantias essenci
aisaessedireito,entreoutras,aliberdade,a
liberdade de associação, a igualdade, o
ensinogratuito.

Les métamorphoses de la question sociale, Paris, 1999, p. 296, Vide também M . B O R G E T T O ;
La notion de fraternité en droit public français, Paris, 1993.
!Cit, por M . B O R G E T T O , La notion de fraternité, op. cit., p. 165.

'Cit.cm R. C A S T E L ,

6A s investigações históricas demonstraram c o m o o primeiro desenvolvimento do Estado Social está ligado à
responsabilidade frente aos pobres, para transformar-se logo na questão social. Para u m a Síntese, vide G. RITTER,
Der Sozialstaat. Entsichtmg und Entwickhmg im internatinalen Vergleich, München, 1989, p. 19. N a França, os
trabalhos de síntese defendem, por sua vez, esta tese, vide. F. E W A L D , L'État providence, Paris, 1986, P.
R O S A N V A L L O N , L'Étal en France de 1789 à nos jours (1990), Pars, 2002, R. C A S T E L , Les métamorphoses de

ta question sociale, (1995), Paris, 1999.
’R O B E S P I E R R E , «Discurso de 2 de dezembro de 1972», c m
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Como sepode prever,é nosescritos
dos socialistas de 1848 em que aparece
teorizadode maneira mais diretao caráter
universaldos«direitossociais».ParaBlanc,
o direitoaotrabalhotemseufundamentono
direitoa viverprodutivamente, e por meio
dele,aodireitodeconservaravida.O direi
toaotrabalhoestáligadoaodireitoàpropri
edadeporuma duplavia:todapropriedade
que não provém do trabalho não está
justificada,todotrabalhoque nãoconduzà
propriedade é opressivo. Para trabalhar, é
necessário còntár com os instrumentos de
trabalho,do contrário, aqueles que não os
têmestãosubmetidosa quem ospossui.Se
a desigualdadeé um fatogeral,permanen
te,Blancafirma,pelocontrário,avariabili
dade da idéiade propriedade, como assim
tambémdasdeliberdadee livreconcorrên
cia8.A afirmaçãododireitoaotrabalhocomo
negação do direito à propriedade aparece
tambémemProudhon, um nomesignificati
vo nesta história, não tanto por tersido o
conhecidomotivo do rechaço a todo reco
nhecimentoconstitucionaldodireitoaotra
balho,porhaverpronunciadouma frasede
masiado sincera na Assembléia nacional,
mas pornãoassociarem suaconcepçãoeste
direito a um Estado produtor, como fazia
Blanc. Com efeito, para o teórico do
mutualismo,o direitoaotrabalhonão sere
duz à promoção de obras públicase ao au
mentodogastopúblico;pelocontrário,está
inscritonaidéiadeuma constituiçãosocial,
definidacomo «oequilíbriodeinteressesfun
dado no livreCONTRATO e aorganização
dasForçaseconômicas»,equeopõeàcons
tituiçãopolítica,autoritária9.Na últimaten
tativaparlamentardeincluirnotextoconsti
tucionalodireitoaotrabalho,FélixPyatafir
ma sua continuidade com a tradição dos
direitosdo homem: «ao entrarem socieda

denum mundoocupado,compartilhado,par
celado,o homem trocaseusdireitosindivi
duais por seus direitos sociais. Quais são
seus direitos sociais? O trabalho e a pro
priedade»10*.A prioridade,todavia,pertence
ao trabalho,que é «a fontee á garantia»da
propriedade,potquéotrabalhoéoúnicometo
déaquisiçãocom quecontamospobres.
U m depoimento interessadodestes
debatesconstituintessustentaquea fórmu
la“direitoaotrabalho”nãosetomacentral
para os trabalhadoressenão após a repres
sãosangrentadasrevoltasdejunho,«quan
do a Assembléia nacional busca curar as
cicatrizes deixadas pela (supressão dos)
ateíiersnacionais»;antes,ostrabalhadores
reclamam«aorganizaçãodotrabalho»,òque
equivaleria menos a um direito que a um
novo sistemasocial11.Na realidade,ambas
asquestõesencontram-seintimamenteliga
das,como resultada afirmaçãodeFrançois
Vidal, secretário geral da Comissão de
Luxemburgo,quesustentaque «odireitoao
trabalho (...)implica necessariamente na
organizaçãodotrabalho,eaorganizaçãodo
trabalhoimplicanatransformaçãoeconômica
da sociedade»12.O projetode constituição
(de19dejunbo),depoisdehaverproclama
do o «direitoao trabalho»entreps direitos
garantidos em seu artigo 2o,definira-oem
seu artigo 7o como «aquele que tem todo
homem de viverde seu trabalho». Este di
reitoestariaacompanhado de uma política:
«A sociedadedeve,pelosmeiosprodutivos
e geraisde que dispõe,e que serãoorgani
zadosposteriormente,proverum trabalhoa
todos os homens válidos que não possam
procurarsê-lode outromodo». O dispositi
vocompleta-secom uma sériedegarantias,
enumeradas no artigo 132.

*L. B L A N C , «Le Socialisme - Le Droit au Travail» (1848), en
1882, p. 320-323 e 361.

Questions d'Aujourd'Iwi et de Demain, Paris, T. IV,

9P, J. P R O U D H O N , «Le Droit au Travail et le Droit de Propriété», Oeuvres Complètes, nova edi$9o, Paris. 1926,
T, X, p. 421 ; Les Confessions d'un Révolutionnaire (1849), Oeuvres Complètes, cit., T. II, p. 217. É «O destino da
Constituição política o de provocar c produzir incessantemente a Constituição social». Proudtion verá na Consti
tuição de 1848 algo parcial, de fundo socialista, « u m a expressão incompleta c disfarçada da Constituição social»,
mas incompatível c o m as atribuições políticas, o que a condena & impotência (p. 222). O que equivaleria dizer que
a reforma política não pode dar a reforma social.

Le Droit au Travail à l'Assemblée Nationale. Recueil complet de tous les discours prononcés
dans celte mémorable discussion (1848), reimpressão, Paris, 1984, p. 408,

I0J. O A R N I E R (ed.),
"Ibidem, p. Vil.
"F. V I D A L ,

Vivre en travaillant! Projets, voies et moyens de réformes sociales (1948), Montargis, 1997, p. 28.

Revistado T rjbunal R ecional d o T rabalho da 2SaREGiÂo

131

Mas o projetoorigiimlserámodifica
do na Comissão. E, entreas mudanças, fi
guraasupressãododireitoaotrabalho,subs
tituídopor um direitoà assistência.Entre
tanto,durantea discussão desteprojetona
Assembléia,aoposiçãoentre«direitoaotra
balho»e «direitodepropriedade»— ou,se
sequerformularde forma positiva,a rela
ção entre direitos sociais e transformação
social — aparece em toda sua dimensão.
Os socialistasnão são os únicos que esta
belecem uma correlação entre «direito ao
trabalho»é(negaçãodo)direitodeproprie
dade. «Seo escrevemosna Constituição—
disseDuvergierde Hauranne■— ,tomamos
nesse mesmo instantea obrigação de mu
darradicalmente todas as condições soci
ais»(p. 130).O impactopolíticode seure
conhecimentojurídico-constitucionalapare
ce também muito clararoenteexpressonas
reflexõesdeTocqueville,quebuscaquebrar
tòdacontinuidadeentrearevoluçãode 1789
e«asocial»,parapoderdistinguirlogoentre
a caridade e um direito dos trabalhadores
sobreo Estado.E, aindamais nitidamente,
naposiçãofalsamenteparadoxaldeThiers,
que é contrarioao reconhecimentodp «di
reitoaotrabalho»,maspromoveuma políti
caativado Estadoenimatériaeconômicae
social.ParaThiers,úm direitonãodevecon
fundir-secom uma políticasocial:um direito
se aplica a todos, sem exceção, enquanto
que úm «direitoao trabalho»(como sedirá
mais tardedos direitos sociais)se dirige a
uma categoria específica. Para insistirso
breo caráterde direitosdò homem, um so
cialistacomo Ledru-Rollin estádisposto á
aceitaruma merâ declaraçãoformal,admitindoquesuarealizaçãofosseimaginadaem
um futuro mais ou menos distante'3.Com
efeito, mesmo aqueles que são favoráveis
ao reconhecimentoexplícitodo «direitoao
trabalho»,como Mathieu(delaDrôme),que
reintroduzaquestãonodebateparlamentar,
retiramexplicitamente também sua garan
tia.Mais tarde,inclusiveProudhondiráque
emborap«direitoao.trabajho»expresseuma
necessidade respeitável, é, no fundo,

irrealizável :— estabelecendo a distinção
entre«reconhecimento do direito» e a sua
«realização»14.
Não écasualo fatodequequem nega
entãotodovalorjurídicoao «direitoao tra
balho», o subsüma no «direito à assistên
cia»15.Fínairnente,o artigoVIIIdo Preâm
buloassociaaassistênciaàpossibilidadedos
cidadãosdesvalidosdeprocurar«um traba
lhodentrodosliinitesde seus recursos».O
artigo13dotextodefinitivodaConstituição
estabelece,num mesmo plano,quea «soci
edadefavoreceeestimulaodesenvolvimen
todotrabalhopeloensinoprimáriogratuito,
aeducaçãoprofissional,aigualdadenasre
laçõespatrão-èmpregado,asinstituiçõesde
fomentoe créditoe a liberdadede associa
ção»,aomesmo tempoem que«promove a
assistênciaaos menores abandonados, aos
desamparados e aos idosos sem recursos,
cujasfamíliasnãopodemajudá-los».Entre
tanto,o primeiroprojetodepreâmbulo,em
seusartigos7oe 9o,respectivamente,havia
estabelecido cláramente a diferença: en
quantoque«odireitoaotrabalho»épróprio
a«cadahomem»,o direitoàassistênciaper
tence «aos menores abandonados, aos de
samparados, aos idosos». Finalmente, a
Constituiçãode 1848precisaalógicaquejá
vimos naConstituiçãode 1793,limitandoa
concessãode.trabalhoaos.rec.ursosexisten
tesdo Estado, porméio de obras públicas.
Èm ambos os casos, os titularesdo direito
não sãooshomens, mas os necessitados.A
partirdeentão,os«direitossociais»encon
tram-se ligadosnão SÓà particularidadede
uma,catejgóriasocial,mas.sempreàativida
de benfeitorado Estado.
. Em todocaso;éo quereteráuma tes
temunha do processofrancês,cujainfluên
ciasobreasidéiassociaisserádeterminante
nas concepções da outramargem do Reno,
dp KaiserreichàRepúblicaFederal:Lorenz
von Stein.Segundo Stein,omovimento so
cial põe a reforma no terreno das classes
possuidoras,podendo,assim,evitara revo
lução social. Disso resulta uma aritmética

aA. T O C Q U E V I L L E , Écrits et discours politiques. Oeuvres complètes, T. III, Paris, 1900. O discurso de Thiers está
c m Le droit au travail à l'Assemblée nationale, cil. Sobre esse ponto, veja-se tambdm P. R O S A N V A L L O N , L’
État
en France, op. cit„ p. 158,
“P, J, P R O U D H O N .

Idée generale de la Révolution au XIXe slide (1851), Péris, 1070, pp. 1Ö7-1Ö8.

“ Encontremos afirmações equivalentes e m outros socialistas, distintos de Blanc y Proudhon. no què podería ser.
diante de tudo. u m a estratégia para fazê-lo emergir e m u m texto constitucional que finalmcntc não o reconhece.
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política,na qual o Estado, enquanto admi tretanto,como sepodeapreciardesuamera
nistraçãosocial-reformista,deve garantirà enunciação, esse «fundamental», reenvia
classe expropriada a aquisição de capital, maisaumavisãofilosóficaquejurídico-po
superandoassimoprimeiroconteúdosocial sitiva,emboraMenger imagineum Estado
daidéiadeigualdade,anegaçãodaproprie social que realizará estes «direitos». Mas
dadeprivada.Neste sentido,o socialcolo- Mengeréum teóricopós-1848,discípulode
ca-se explicitamente fora da constituição, Stein, que pensa esse Estado «popular de
para serconcentrado na administração16. trabalho» como «um sistemajurídico que
reconhece a cada membro da sociedade o
A questão social, e seus espectros, direitodeobter,em proporçãoaosrecursos
percorre a Europa. E, no plano do pensa existentes, os bens e serviços necessários
mento, serão as correntes do liberalismo para uma existênciahumana, antesque as
social, caracterizado, na França e na Ale necessidades menos urgentes de outrosci
manha, por um forte componente cristão, dadãos'sejamsatisfeitas»1?,numalógicaque
quemiráestabilizar,elogoabsolutizar,oele recordaasformulaçõesdeum JohiiRawls.
mentodeintegraçãosocial.Além dastenta
3 DIREITOS SOCIAIS E
tivas bonapartistas, encon
CONSTITUCIONA
traremos no Estado
bismardrianouma primeira percorreaEuropa.E,nóplanódo LISMO SOCIAL
realizaçãosistemática,apar
A
questão da
Lsamasconentesdo
tirdasleisdesegurodeen
c
o
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
a
lizaçãodosoci
na
fermidades, em 1883, é de
a
l
r
e
s
s
u
r
g
e
de
maneiravigo
segurodeacidentes,no ano FnmçaenaÁlemanhayporum rosa com as revoluções do
mt
seguinte, inaugurando, as
período entre-guerras.Este
r,o
sim, uma tradiçãoautoritá
processo,queseestendeaò
riado Estado de Bem- Es
menosatéaConstituiçãoda
tar.Mas essedispositivode
Segunda República espaAhistoriaconsatziáonaltem
políticasocialnãoIncluium
nholade 1931,darálugarà
ofiádmenteasmoertidãock
reconhecimentoconstitucio
denominação característica
nalde «direitossociais»—
de«constitucionalismosoci
esta,defato,como éconhe deI8deagostodel919.Mas,
al»,parareferir-seaomovi
cido,estavainclusiveacom paradizeraverdade,estajdtem mento de incorporação de
panhadaporuma legislação lanpssdentefimdam&ttdmGor» cláusulas programáticas de
repressiva anti-socialista, titmçãQrneáçamde31de}eméro conteúdoeconômicoesoci
que começa com a lei de de1917,elaboradaemQiieràam,“ alnostextosconstitucionais.
1878 e prolonga-se até o
A históriaconstituci
«novocurso»de 1890.
onaltemoficialmenteasuacertidãodenas
No entanto,énesteperíodoqueco cimentocom àConstituiçãoalemãde 18 de
meçamos a encontrara noção de «direitos agostode 1919.Mas, paradizera verdade,
sociais»como «direitosfundamentais».Uma estajá tem um precedente fundamental ha
das primeiras formulações, a primeira de Constituiçãomexicana de 31 dejaneirode
nossoconhecimento,aparecenadoutrinade 1917, elaboradaem Querétaro. Se este an
Anton Menger, que emprega a expressão tecedentenãopodeserevitado,não setrata
«direitos econômicos fundamentais» de um simples (einútil)gestode erudição:
(ökonomische Grundrechte)do socialismo. encontramos áli,estabelecidapelaprimeira
ParaMenger, esteseram três:o «direitoao vez em um textoconstitucional que alcan
produto integraldo trabalho», o «direitoà çará vigência, a relação específica entre
existência» e o «direito ao trabalho». En- direitossociaiserevoluçãoinconclusa.
“L. von STEIN, Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich, von 1789 bis auf unsere Tage (1850), (cd.
Salomon), München, 1921, T. UI, p. 193 c ss. Stein considera que a fornis da constituição é indiferente às ciasses
expropriadas, porque ainda que seus interesses (sociais) fossem levados e m conta, isto não sc faria senão dc maneira
lenta.
■’A, M E N O E R , El tierecho al producto íntegro dei trabajo en
p- 19 o ss.. Neue Staatslehre (1903). trad. francesa, p. 138.

su desarroüo histórico (1886), Buenos Aires, 1944,
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Nos debatesconstitucionaisiniciados
em dezembro de 1916,osconstituintesme
xicanosassumem quesuaproposiçãosupe
raos moldes tradicionaisda ciênciado di
reito,pela inclusãona constituiçãode nor
masconsideradastradicionalmentecomore
gulamentares,em matériade direitodo tra
balhoeorganizaçãoeconômica.Nesse sen
tido,estavam perfeitamenteconscientesda
importânciadesuaobra,como assinalounos
debates da Assembléia Constituinteum de
seusmembros,nemsequerrepresentanteda
alaradicalizada:«assimcomo aFrança,de
pois de suarevolução,tevea altahonrade
consagrar na primeira de suas cartas mag
nasosimortaisdireitosdo homem, assima
RevoluçãoMexicanateráoorgulholegítimo
de mostrar ao mundo que é a primeira em
consignarem uma Constituiçãoossagrados
direitosdostrabalhadores»1®.
Com efeito,ârevolução,iniciadaem
191Óem nome dosprincípiospolíticosdoli
beralismo,adquirerapidamenteum conteú
do social'9.Áquestãoencontra-sedelineada
por quem se transforma em seu principal
chefe,VenustianoCarranza,em um discurso de setembro de 1913: «A lutasocial,a
lutade classes, queiramos ou não queira
mos nós mesmos, e oponham-se as forças
que se opuserem, as novas idéias sociais
terãoque impor-seàsnossasmassas:e não
é só repartiras terrase as riquezas nacio
nais,nãosóo sufrágioefetivo,nãoésóabrir
mais escolas, não é só igualare repartiras
riquezasnacionais;é algomaiore maissa
grado: é estabelecer a justiça, é buscar a
igualdade, é a desaparição dos poderosos,
paraestabelecero equilíbriodáconsciência
nacional»20.Estaidéiade integraçãosocial
é central,e a encontramos também em ou
trosatores,como oGeneralÁlvaroObregón*
9
1

■— vencedordeVillaereferênciadaesquer
da na Assembléia de Querétaro — para
quem alegislaçãosocialeinclusiveo socia
lismo «levacomo alvoprincipalestendera
mão aosdebaixoparabuscarum maiorequi
líbrioentrecapitaletrabalho»21.
Mais além dos efeitos retóricos* e,
sobretudo,deum assumidoprojetopolítico
de harmonização social, a idéia de justiça
está.ligada à de transformação. Carranza,
chefeprovisóriodoexecutivo,aparececomo
promotorde uma importantelegislaçãoso
cial,alémdeiniciadordarevisãoconstituci
onal,de 1916-1917.Entretanto,noprojetode
constituiçãoqueenviaàAssembléia,aques
tãosocialnãofoiincluída,porconsiderarque
setratavade matériaregulamentar. São os
constituintesradicais— que sefazemcha
marde«jacobinos»— quepressionampara
incluí-la,obtendoapós váriasnegociações,
oapoiodoshomensdeCarranza,conseguin
do com que os artigos sejam, tiaaímente,
aprovadosporunanimidade.
Mas a importância da Constituição
mexicanade 1917superaò marcoideológi
coqiieasustenta,porqueconstituiodispo
sitivojurídicoprópriodoconstitucionalismo
social da primeira metade do século XX.
Neste caso,estese concentra em trêsarti
gos:ó 5°,cujodebatedaráorigemàquestão
socialna Constituição, o 27 e o 123 (com
seustrintaihcisòsoriginais).Estatríadeco
meça çqm aafirmação,noprimeirodeseus
artigos,déuma garantiaespecialde igual
dade,e secompletalogocom uramecanis
mo dialéticoqueatinha,porum lado,osdi
reitosdostrabalhadores.e,poroutro,alimi
tação da propriedade privada. Assim, não
há«direitossociais»,como projetodereali
zação de uma ordem socialdiferente, sem
uma limitação correlativa do direitode

lsA. C R A V I O T O cit. e m P. R O U A I X , Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constilutíonpolítica de
México, 1978, p. 72. Rouaix foi o presidente das comissões encarregadas de redigir estes artigos.

1917 {1945)

19C o m o mostra a leitura dos diferentes «Planes» desde 1911, mas sobretudo a partir de 1913. Assim, o reconheci
mento constitucional de 1917 foi precedido de u m a importante legislação nos .diferentes Estados, por via de leis
e decretos durante as operações militares, que instauraram a jornada de trabalho, o salário mínimo, o descanso
semanal obrigatório, a proteção dos mineiros, etc. Ver Fuentes para la Historia de. la Revoliiciôn Mexicana. I.
Planes políticos y otros documentos (1954), México D. F., 1974.
“ Cit. por J. Saycg H E L Ú , La revolución mexicana a través de sus documentos fundamcntales, México DF, 1996,
p. 203. Carranza havia enviado seu principal jurista de confiança, José Natividad Macias, estudar a legislação e as
relações laborais nos Estados Unidos, assim c o m o a legislação inglesa c belga, que eram Consideradas das mais
avançadas da época.
’'Citado por A. G Ó R D O B A e m «México. Revolución burguesa y política de masas», in Interpretaciones de la
Revolución mexicana (1979), México DF, 1994, p. 79. O autor fala de «uso eontra-insurrecional das reformas
sociais» (p. 72).
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propriedade. O artigo5,incluídona parte comestaturaconstitucional,o direitodegre
dogmáticadasgarantiasindividuais— eque ve,o contratodetrabalho,apaiticipaçãodos
fora apresentado pelos constituintes como trabalhadoresnos lucrosdas empresas, in
um «direito à vida completa» — ,prevê a terpretadoscomoprincípiosdinâmicospara
proteção do Estado nas relações de traba a transformaçãosocial,estesestãoao mes
lhoeo princípiodecontratodetrabalho.O mo tempoenquadrados— assim,agreveé
artigo27,consideradocomo o maisimpor lícitaseela«harmonizaosdireitosdo traba
tantedaConstituiçãodadaaestruturaagrá lhocom o capital»23.
riadoMéxico,enunciaoprincípiodalimita
O contexto da constitucionalização
ção da propriedade privada pelo interesse
s
o
c
i
a
l
na Europa estarámarcado também
público,consagrandosobretudoosprincípi pela radicalização
dos setores sociais
osdeexpropriaçãoe da reformaagrária.O
artigo 123condensaosdireitosrelativosao dominados num estado de exceção dado
trabalhoeasuaproteção,consagrandocom pelaGrande Guerra,primeiro,e pela revo
caráterconstitucionalo saláriomútimo (VI lução,depois.Nessemarco,aradicalização
crê encontrar, ademais, uma forma
eseguintes),ajornadalegal
institucionalnovaeconcre
de trabalho de oito horas
ta,osConselhos,atualizados
(incisosIaHl),o direitode
pelaRevoluçãoBolchevique
associação (XVI), o direito
de outubro de 1917. Nesse
de greve (XVII), a partici
sentido, a «Declaração dos
paçãodostrabalhadoresnos
"Oamtextoda
direitosdopovotrabalhador
lucrosdaempresa(VIeIX),
e explorado», dejaneirode
c
o
n
s
ã
u
á
o
n
ç
á
i
z
a
ç
i
b
s
o
c
k
d
n
a
a responsabilidadepatronal
1918,mais tardeincorpora
nos acidentes de trabalho
Europaestarámarcado
da à primeira constituição
(XIV),o estabelecimentode
oviética(julho),contémem
Juntas de conciliação e ar tambémpàiradkdladçãodos s
seus
quatro capítulos não
bitragemtripartite(trabalha setoressociaèdonãnadosnum
t
a
n
t
o
um catálogode direi
dores, empresas, governo)
e
s
t
a
d
o
d
e
e
x
c
e
ç
ã
o
d
a
d
o
p
d
a
t
o
s
como
a explicitação de
para regularosconflitosen
p
r
i
n
c
í
p
i
o
s
de
organizaçãopo
GraruíeGuerra,primeèro,e
tre o capital e o trabalho
l
í
t
i
c
a
e
econômica:
direitos
(XX), a indenização em
p
d
a
r
e
w
l
t
i
ç
ã
o
y
d
e
p
o
i
s
.
*
s
o
c
i
a
i
s
e
organização
social
caso de dispensa (XXH).
fundem-se ao extremo. A
Se
bem
que
Declaração atribui aos
rechaçamincluiro artigo 123
sovietes «como tarefa es
na partedogmática da Cons
sencial, a abolição de toda
tituição, como exigem num
exploração do homem pelo
primeiro momento os deputados radicais, homem, a eliminação totaldadivisãodaso
porque não compreende a toda a nação, os ciedade em classes, o esmagamento impla
constituintes de esquerda apresentam esses cável da resistência dos exploradores, a or
artigos como a via para «tiraro trabalhador ganização socialistada sociedade e a vitória
do meio onde vive para colocá-lo, como ho .do socialismo em todos os países», ligando
mem, na sociedade»22. Esta tensão entre este proclama a uma série de medidas con
integração e emancipação inscreve-se no cretas, como a abolição da propriedade pri
próprio coração do dispositivo constitucio vada da terra, a nacionalização das riquezas
nal.Embora sereconheça, pelaprimeiravez naturais, das fábricas e dos bancos, o con-

“ Discursos dc H. J A R A (radical), cit. e m G. F E R R E R M E N D I O L E A ,
1917, México DF, 1957, p. 140.

Historia dei Congreso Constituyen/e de J916-

“ O sentido dado peia comissão era o de fixar «os direitos que lhes correspondam (aos trabalhadores) nasrelações
contratuais c o m o capital, a fim dc harmonizar, enquanto é possível, os contrapostos interesses deste e do
trabalho, pela arbitrária distribuição dos lucros obtidos na produção». Eala-se, assim, de reformas sociais c o m
«prudência e acerto». ( R O U A J X , op. cit., p. 92).
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troleoperáriosobretodos os meios de pro alemã da época chamará a «constituição
dução,o trabalhoobrigatório,o arniamento econômica» (CapítuloV*arts.151-165).
dos trabalhadores,a exclusão da burguesia
.. A preocupação em teorizar esta
dosórgãosde poder.Um programa que ge
c
o
n
s
titucionaHzação do socialencontra-se,
rou, como sabemos, uma grande atração
s
o
b
r
e
tudo, em juristasmarginais, especial
para as massas européias.
mente, socialistas. U m deles, Hugo
Frente a este «modelo soviético» (a Sinzheimer, redator do célebre artigo 165,
superar), reaparece na reflexão do direito quepreviaaorganizaçãodeconselhos eco
público aidéiade um «Estado social»,que nômicosdetrabalhadoreseempresáriospara
serádesenvolvidanaAssembléiadeWeimar regularaatividadeeconômicae asrelações
porFriedrichNaumann, seu defensormais laborais,haviadefendidonosdebatescons
lúcidonessesmomentos24.EmNaumann, ò tituintesavelhaidéiadeuma «constituição
Estado socialconservaasrafzesdestapolí social»,específica,ao lado da constituição
ticade integração que remontava, na Ale política.No fundo,entretanto,osintentosde
manha, à política das elites prussianas do darcontado novo constitucionalismofica
séculoXIX,mas,sobretudo,
vam encerradosnos termos
prolonga-se, ante o novo
do debatealemãodaépoca.
contexto, com um reconhe
Por um lado, a doutrina
cimento dós «direitos dos
positivista dominante, que
homens associados» (der
vianos direitos fundamen
Verbandmensch).O Estado
nr.aQnvtiüüç2odel919
tais,incluídososdeconteú
socialaparececomo umá es
doindividual,antesdetudo,
retomaosposüdadosdo
pécie de nova síntese Orgâ
um programa, cuja maior
nica do objetivo de
ccrnsàtuáonalismosoáal,no
parte não era executável
integração, eqüidistante do
pelo
juiz sem uma lei,que
mamdeampromissoentretrês
individualismoocidentaledo
podia
inclusive limitá-los.
coletivismorusso.
gnmd&prog-am&políoco^o
Poroutro,osjuristasquese
Embora asdiferentes
liberdsod^oQiUSkospdal
mostram mais dispostos a
propostas de fazerumadereconheceruma forçajurí
e
o
s
o
c
i
d
à
t
a
.
*
claraçãode direitos,como a
dica total a tais direitos^
que propõe Naumann, fos
comoCariSchmitt,conside
sem rechaçadas pelá As
ram, ao mesmo tempo, que
sembléiadeWeimar,aCons
os direitos«sociais» conti
tituição de 1919 retoma os
dos ná segunda parte da
postuladosdoconstituciona
Constituição de 1919, são
lismosocial,no marcodecompromissoen «socialistaspore
ssência»,noplanodosfun
tretrêsgrandesprogramaspolíticos,o libe damentos,porque
seapresentamcomo um
ralsocial,ocatólicosocialeo socialista.En
d
i
r
e
i
t
o
de
t
o
d
o
s
que
supõeumanoyaorgani
contramos,assim,aconstitucionalizaçãode
zação
e
s
t
a
t
a
l
,
e
limi
tados,noplanotécnico,
direitosdecertosgrupossociais(família,ju
porque
se
t
r
a
t
a
de
prestaçõesdoEstado,
que
ventude, menores, mães, funcionários) e o
reconhecimento de direitos à educação e pressupõe uma organização específica
moradia. Sobretudo, o texto constitucional nesse sentido.Sobretudoporsua«estrutu
resguardaem seusdispositivosum conjunto ralógicaejurídica»,estariamem contradi
de direitos«econômicos» e os direitosdos ção com os «verdadeiros direitos
trabalhadores,especialmenteno artigo165, fundamentais»,querdizer,aquelesnegativos
integradosnoseiodoqueadoutrinajurídica de liberdade individual, próprios a um

“ RITTER, op. cit., pp. 102-103.
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Estadododireitoburguêscomo oconsagrado
pelaConstituição25.
Frente a tais posturas, os juristas
socialdemocratasconcebemosdireitosfun
damentaiscomo direitos«culturais»quete
riampororigem, não o indivíduo abstrato,
mas o desenvolvimento da culturapolítica
deuma comunidade26.Estavisãopodeinte
graros componentes da tradiçãosocialdo
liberalismoalemão,deondeprovinhamal
gunsdosmaisexperimentadosjuristassoci
alistas.Sinzheimerveráinclusiveem Lorenz
von Steínum precursordesuasidéiassoci
ais,e a noçãode «Estadode culturae bem
estar» (Cultur-und Wohlfahrtsstaat) podia
passardeAdolfWagneraGustavRadbnich,
enquantoque Hermann Hellernãoduvida
va em saudar a «grande» obra social de
Bismarck27-Estatradiçãojurídicasocialista
sobreosdireitossociaisconstrói-seem tor
no de trêseixos de análise,em que peseo
seu entrecruzamento. O mais sistemático
destesintentosbuscaráanalisaro conjunto
dastransformaçõesjurídicasatravésdaidéia
dedireitosocial,queemergecomo catego
riajurídica geral. Nela há lugarpara uma
novaantropologiadohomem concreto,indi
vidualizado, como dirá Radbruch. Em um
eixo mais estritodo direitoconstitucional,
Hellerconcebe os direitos sociais,como o
«direitoaotrabalho»reconhecidonoart.163,
como «princípios programáticos», e nlo
como um direitopositivo,válido.Paraeste
constitucionalista socialista, o espírito da
Constituição de 1919 é de harmonização,
parauma maisjustadistribuiçãodebens(p.
312), em oposição à luta de classes, uma
diferençaqueencontramosnadistinçãoque
fazentreasidéias«sociais»,realizadaspela
intervenção do Estado através de uma po
líticasocialeeconômica,eas«socialistas»,

quebuscamasocializaçãodapropriedadee
aprodução.Nestaúltimaperspectivaseins
crevem, constituindo um terceiroeixo, os
trabalhos de Franz Neumann, que busca
construirumaespéciedeteoriasocialistados
direitosfundamentais. Estejovem advoga
dolaboralistasustentaassimqueoartigo151,
comseuproclamadoobjetivodegarantiruma
existência humana digna («eme
menschenwürdigen Dasein»), consagrava
uma concepção materialdajustiçaque en
quadra (econdiciona)aoschamados direi
tos capitalistasde propriedade, contrato e
livreempresa.A «constituiçãoeconômica»
continha um programa de ação: a realiza
çãolegaldaliberdadesocial,ou,ditodeou
traforma,apossibilidadedostrabalhadores
de determinarem suas formas de existên
cia26.Em que peseconsideraro Estadoso
cialcomo «constitucional»,Neumann,como
de fato outros juristas socialistas, insiste
menos no conteúdosocialdosdireitospro
clamados nasegundapartedaConstituição
de 1919, que na importânciados mecanis
mos institucionaisprevistosparaa sociali
zação da propriedade (art. 156) e a admi
nistração da economia através de Conse
lhosde empresa (art.165).A críticadojo
vem Marx aosdireitosdohomemde 1789e
seu caráter abstrato e apolítíco se interpu
nha talvezem todacompreensão socialista
dojurídico.
4 DIREITOS SOCIAIS E ESTADO DE
BEM-ESTAR
O desenvolvimentoconstitucionalna
segunda metade do séculoXX debilitaráa
relaçãoentreconstituciohalizaçãodedirei
tos sociais e mudança social. Com efeito,
esta segunda onda de constitucionalismo
social, que surge em países liberados de

“ C. S C H M I T T , Verfassungslehre (1928), Berlim, 1993, pp. 169-170 e 181-182 (trad. espanhola, pp. 174 e !84).
O livro de Schmitt, assim c o m o as análises contemporâneas de S m e n d sobre a forca integradora dos direitos
fundamentais, tiveram u m eco muito importante na doutrina da época, incluindo a positivista. Vide, por exemplo,
R. T H O M A . «Die juristische Bedeutung der grundrechtlichen Sätze der Deutschen Reichsverfassung i m allgemein»,
in H. C. N i P P E R D E Y (ed.), Dit-Grundrechu und Grimdpßichten der Reichsverfassung, Bcriim, 1929, T. 1.
:sH. H E L L E R , «Grundrechte und Grundpflichten» (1924), agora e m
p.286,

Gesammelte Schriften, Leiden, 1971, T. II,

•
’’Cf, nosso trabalho «La sociat-démocratie ct le concept d'Éiat de droit à Weimar» (2000), incluído agora c m
tradução espanhola e m C. M . H E R R E R A , Perecho y socialismo en el pensamiento jurídico, Bogotá, 2002. V.
também. G. RITTER, op. eit, pp. 76 e 118.
!eF. N E U M A N N , «Die soziale Bedeutung der Grundrechte in der Weimarer Verfassung», Die Arbeit, 1930, p. 582.
Para uma periodização do debato constitucional na social democracia weimariana. ver nosso trabalho «Constitution
et social-democratie à Weimar», C. M . H E R R E R A (cd.), Les juristes de gaúche sous la République de Weimar,
Paris 2002.
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ditadurastotalitárias,vaiconstitucionalizarO S expressada antes de tudo nas políticas de
«direitossociais»numa direçãoparticular,a plenoempregoque,como sublinhaopróprio
daintegraçãosocial29.É também o momen Beveridge, pode serobtidocom aindústria
toem que seoperauma coincidênciaentre em mãos privadas30.
oreconhecimentodosdireitossociaiseode
A nova constitucionalizaçãosocial
senvolvimentodeum Estadointervencionista que surge
da Segunda GuerraMun
denovotipo,o «EstadodeBem-Estar».Nes dial,insefedepois
s
e
n
e
s
s
enovomodelodeEstado
taconstelaçãoconcreta e complexa fixami
n
t
e
r
v
e
n
c
i
o
n
i
s
t
a
,
mesmo
quando as novas
seosfundamentosjurídicosdadosaos« di
c
o
n
s
t
i
t
u
i
ç
õ
e
s
,
como
á
i
t
a
l
i
anade 1947,reali
reitossociais»aténossos dias.
zam uma amplarecepçãonormativa dos di
A especificidadedestanovaconfigu reitossociais,queincluiinclusiveum «direito
raçãodo Estado socialque constituio «Es aotrabalho»(art.4o).Se aLeiFundamental
tado dé Bem Estar» reside em sua preten deBonnnãocodificou,apegadaauma velha
sãodeeliminaráidéiadeparticularidadeda tradição alemã, os direitosfundamentais de
necessidade, ligadaa uma categoria social carátersocial(àexceção da protèçãoda fa
determinada, que éra parte
mília,art.6o,eoestatutodos
essencialdàprimeiramatriz
funcionários públicos, art.
do Estado intervencionista. :
33)31,proclamano artigo20
Através da extensão do sisetambém no28,o chamado
nova
tema de seguridade sociala
princípiodo«Estadosocial»,
todososcidadãos,sem limi- :: çorfigtraçãodoEstocbsoáal
que condicionaainterpreta-*
9
1
í6?
idél*%£e'\-.l0 ieconstíado^stadodeBem çãodeseucatálogodedireimtegraçãosocialtomaafor- ■■■_
.,
_
tosindividuais,sobretudo a
ma dauniversalidade.A ex
partirdo princípiodeigual
pressão clássica desta con
dade.
dedimimraiddade
cepção encontra-se nos cé
Na França, os deba
lebres informes Beveridge,
t
e
s
c
o
n
stituintes de 1945de 1942 e 1944. Cómo sa
HgáJaatpmauegjriasoáal
1946 pretendem dar conta,
bemos, esse modelo busca
por sua vez, do
eliminar'as necessidades :
constitucionalismosociale
atravésdainstituiçãode se
do Estadointervencionista.
guros sociais obrigatórios.
Estadomtervencxtrasta.
O projetodeconstituiçãode
Com efeito,pára.Beveridge,
19deabrilde1946haviareaausênciadecapacidadede ' :; ;
renda (pela desocupação, !;
cpnhecido amplamente, na
mas tambémaenfennidade,
segundapartede suadecla
a invalidez,a velhice),éa causadasneces ração dos direitosdo homem, os «direitos
sidades de subsistência. Mas esta sociaise econômicos» (arts.22 a 39).Este
universalizaçãoda necessidadeinscreve-se catálogo abria-secom a afirmação de que
sempre numa lógica de integração social. «todo ser humano possui, em relação à
»Ainda que a existência de u m a relação, m e s m o que débil, entre a constitacionalização dos direitos sociais e u m
m o m e n t o insurrecional, possa ser rastreada e m certos momentos d o texto constitucional positivo o u de sua
interpretação jurisdicional (compare-se. áItália cran a.Alemanha, o ü .ttorlogal.comEspanha).
W W . B E V E R I D G E . Ftdlemployementinafreesociety(1944), Londres, 1945, pp. .23 e 37. N a realidade,.a questão
da universalidade do sistema social de proteção mio parece scr o aporte atais original de Beveridge, na medida e m
mie se encontra já e m certa tradição, socialista inglesa. E m particular, a idéia era defendida n o informe sobre as
EngtishPoor Law PoBcies,realizado pelos socialisas Béatrice c Sídney Webb, de q u e m Beveridge fora secretário.
O s W c b b sustentavam que o princípio de universalidade, asem consideração da indigência ou da incapacidade de
procurar recursos diretamente», deveria ser o elemento novo d o sistema de assistência pública c m relação aos
modelos precedentes do século XIX, e que eram «incompatíveis c o m a prépria natureza da administração da
indigência». A negação total dá administração da indigência implica para eles no princípio de prevenção das causas
de aparição desse estado <p. 75).Ver S. y B. W E B B , Le problème de l'Assistancepubliqueen Angleterre (1910),
Paris, 1912, pp. 17 e 47.
5IW. D A Ü B L E R , «Allemagne» e m J. I L I 0 P 0 U 1 . 0 S - S T R A N G A S (cd.). La protectiondesdroitssociauxfondamentaux
dans lesÉtats membres de l’Union européenne, Atenas, Bruxelas, Baden-Baden. 2000. p. 60.
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sociedade,osdireitosque garantem,na in
tegridadeenadignidadedapessoa,seuple
nodesenvolvimentofísico,intelectualemo
ral».Mas não se tratava,de direitosfunda
mentaisem sentidoestrito,desdeomomen
toem queo segundoincisodo artigo22as
sinalaque«aleiorganizap exercíciodestes
direitos».Após o rechaçoreferendáriodes
teprojeto,o preâmbuloda Constituiçãode
finitivamente adotada em outubro não se
voltará aos direitossociaismais que sob a
forma de «princípios particularmente
necessários a nosso tempo», que entendi
am completarosvelhosdireitosde 1789.Se
asvicissitudeseo fimdaIVRepública,por
um lado,eájurisprudênciarefratáriadiante
do preâmbulode partedaprincipaljurisdi
ção da época, o Conselho de Estado, por
outro, fizeram crer na debilidade do
constitucionalismosocialnaFrança,suaincorporaçãono«blocodeconstitucionalidade»
definidopeloConselhoConstitucional,jásob
a V República, a partirde um conjuntode
decisões em finaisdos anos 1970, fizeram
ressurgiroproblemadoconteúdodosenun
ciadosdopreâmbulode 1946diantedaques
tãojurídicados«direitossociais»32.
Este texto condiciona duplamente a
discussãosobreo sentidojurídicodosdirei
tossociais:porum lado,define-oscomoprin
cípiospolíticos,econômicosesociais,enão
como direitos,parecendoimpor,assim,uma
concepção particular33.Por outro, lhes dá
um marco histórico-temporal preciso, ao
defini-loscomo «particularmente necessá
riosparanossotempo»,sujeitosnecessaria
mente às evoluções de significado contrá
rio, o que parece destacar ainda mais sua
fragilidadejurídica.Entretanto,aprópriare
dação do Preâmbulo parecemostrarque se
trata,narealidade,dedireitos:enunciam-se
assim um «direito a obter emprego», um
«direitodegreve»,uma «garantiadeprote
ção da saúde», etc.Bem mais, pois,como
forasublinhadooportunamente, aconstitu

intehavia inovado em cettosaspectos dos
direitossociais,em particulara respeitodo
velho«direitoaotrabalho»,queseencontra
separadoda noçãodo nãomenos antigodi
reitode assistência,em que pese que a in
terpretaçãodo inciso11(«direitoaobterda
coletividadeosmeiosconvenientesdeexis
tência»),tende a integraro «direitoao tra
balho»dentrodo«direitodeassistência»para
aquelesquenãoseencontramem condição
de trabalhar3,1.
As novasconstituiçõeseuropéiasdos
anos 1970 compartilharão com suas
antecessoras desta segunda metade do sé
culo XX o fatode surgirem após (longas)
experiênciasditatoriais.Mas,sobretudo,pro
longavam de alguma maneira as experiên
cias italiana e alemã no plano do
constitucionalismosocial.Acodificaçãomais
ambiciosadedireitossociaisencontra-sena
Constituiçãode Portugal de 1976, surgida
dachamada «RevoluçãodosCravos»,etal
vez fosse tentador inscrever os diferentes
níveisdejuridicidadealcançadospelosdi
reitossociais entre esta constituiçãoe sua
contemporânea espanhola de 1978 — que,
como víramos no início,preferefalarjásó
de «princípios dirigentes» (princípios
redores)— ,na distânciaque separa uma
passagem à democracia constitucionalpor
viainsurrecional,num caso,outransicional,
em outro. Mas as revisões constitucionais
portuguesasde 1982e 1989«normalizaram»
rapidamente algumas de suas potenciali
dades normativas, inscrevendo-as no mar
co doEstadodeBem-Estar.A Corteconsti
tucional portuguesa retomará, inclusive, o
chamadoprincípioda«reservadopossível»,
elaborado pela Corte alemã em princípios
dos anos 1970 em sua decisão «numerus
clausus I», para os «direitos sociais» que
impliquemuma prestaçãodoEstado.
U m conceitojurídicoselaráestaco
incidência entre o Estado de Bem Estar e

32Até meados dos anos 1980, u m a parte importante da doutrina sustentava que o preâmbulo não constituía mais do
que u m conjunto de disposições desprovidas de efeitos jurídicos diretos, O desenvolvimento da jurisprudência do
Conselho Constitucional e m matéria social-constitucional 6 rclativamente recente: podemos localizá-la, efetivamente, e m fins dos anos 1970, sobretudo a partir do reconhecimento do estatuto constitucional do direito dos
trabalhadores à determinação coletiva das condições de trabalho, à gestão de empresas e o direito de greve,
” Assim, segundo Jean Rivero, esses direitos nâo apresentam « u m valor universal c permanente». Cf.
publiques (1974), T. 1, Les droits de l'homme, Paris, 1995, p. 85.
“ Vide a discussão deste tópico en C. A. C O L L I A R D ,

Les libertés

Libertés publiques, Paris, 6* ed„ 1982, pp. 782-783.
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os direitossociais,o de «Estado Socialde dívida (droits-créances),em oposição aos
Direito»,cujasraízesremontavamaodeba direitos-liberdades,queseguesendoamplateweimariano. Não obstanteseu lugarum mento majoritáriaatéosdiasde hoje37.Se
tantomarginalnzGrundgesetzde1949(art. gundo Jean Rivero e Georges Vedei, num
28), conheceu um certo sucesso, primeiro textosobreo preâmbulode 1946quecons
noplanodoutrinal,parapassarlogoaodirei tituioframworkconceituaisobreaquestão
to constitucional positivo: foi incluído na dos«direitossociais»,«essesdireitossupõem
Constituiçãoèspanhòláde1978(arL1°,inc. uma açãopositivaporpartedoEstado,seja
1; «Espanha é um Estado Sociál e com vistaaproverprestaçõesaosindivídu
DemocráticodeDireito»)e,dalipassou,nos os(proteçãoda saúdeou da família,direito
anos1990,àsnovasconstituiçõesdealguns à cultura,etc.),ou com vistaa organizara
países da América Latina (Colômbia, em vidaeconômica (associaçãode trabalhado
1991,arL1®,Paraguai,em 1992,arL1°).Em resouagestãoempresaria],progressividade
uma decisão da corteconstitucionalalemã dos impostos,direitodepropriedade)»3*.A
doiníciodosanos 1980,podemoslertodaa noçãodedireitos-dívida,«pelosquaisoindi
ambiguidade que encerra a
víduopodeexigirdoEstado
noção: «O princípiodp Esr :
prestações positivas»39
tadoSocialinstituiaobriga
reenviaà idéia de um «Es
ção dq Estado de èstabelé- ^
tado devedor» destas pres
çerUma ordem sòciáljusta,
tações. Mas se toma difícil
o legisladordispõqde uma
conceber esta categoria,
ampla margem de atuação : ^Adoatrinafrancesadeu
dada a ausência de sanção
para o cumprimento désta amtadœdimtossoaaiscoma
em casodedescumprimento
obrigação.OprincípiodoEs- :
!
daobrigação,ou,paradizer
tadoSocialconfiauma mis
deoutromodo,ocaráternão
são ao Estado, mas não diz
(droits-créances),em
jurídicode tal«obrigação».
nadasóbreaformadereálizáSe nodesenvolvimentoatula em detalhe — de outro oposiçãoacsdnvitosJibeniades, :al do direito supra-estatal
modo, esteprincípioentraria
(europeueinternacional),os
emcontradiçãocomademomecanismos
de sançãoapre
majoriíariaatéos
cracia»*
35.Ajpartirdomomensentam uma eficácia limita
diasdehoje.”
toem quearealizaçãodeum
da para obrigar os Estados,
direitosocialimplicaem gas
pode-se inferir que não se
to econômico, adecisãonão
trata de autênticos direitos.
pode ultrapassara'esferado
Na realidade, como admite
legislador ou da administra
Rivero (p.49), estas obriga
ção, sob oriscodepolitizarajustiça36.A dou ções não constituem a contrapartida de um
trinaalemãforjouanoçãodedireitos-diretivas direitoreconhecido ao homem. Pelo contrá
(Massgabegrundrechte),dirigidos, antes de rio,«enquanto o serviçopúbliconão tiversido
tudo,ao legislador.
criado, enquanto o Estado não tiverreunido
A doutrinafrancesa deu conta dos os meios para liberar-se dessa dívida, o di
direitos sociais com acategoria de direitos- reito do credor não pode ser exercido»40.
3!BVerfGE 59, 261 (Freio Mitarbcitcr), 13/1/1982.
3SE. W . B Õ C K E N F Õ R D E , «Théorie et interprétation des droits fondamentaux», trad. francesa e m Le droit, l'État
et la constitution démocratique, Paris, 2000, p. 272. Reconhecemos aqui u m argumento de velha tradição schmittiana,
que já havia sido atualizado por E. Forsthoff.
3,A expressão clássica e m RIVE R O . Les libertéspubliques, cit. A doutrina francesa atual argumentou e m favor desta
categoria, porque ela insiste sobre o aspecto da obrigação de atribuição dos bens.
SSJ. R I V E R O & G. V E D E L , «Les principes économiques et sociaux de la Constitution : le Prembuie», Droit social, 1947,
p. 16. É a m esma posiçîo de E. Forsthoff, para quem as garantias dos direitos sociais não observam a liberdade, mas
a participação. Nesse sentido, os direitos liberais mantém o status quo, «Der Rcchtssaat im Wandel», op. cit
3,J. R I V E R O , «Constitutions et structures sociales», p. 4, J. R I V E R O & G. V E D E L , «Les principes économiques et
sociaux de la Constitution ...», op. cit., p. 34.
*J. R I V E R O , Les libertéspubliques, op. cit., p. 100. U m argumento próximo encontra-se e m B Õ C K E N F Õ R D E , «Die
sozialcn Grundrechte i m Verfassungsgefüge», e m Soziale Grundrecbtc, Heidelberg, 1981, pp. 10-11.
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Este ponto é essencial,porque sob modalidadeespecíficade Estado,o Estado
a teorizaçãode um direitoà prestação, ve de Bem-Estar41levaa um deslocamentode
mos reaparecerum elementodiscricionário, seus fundamentos, ou mais exatamente, à
quefôrapróprioàtradiçãocaritativadopri absolutizaçãodeuma desuasvertentes,com
meiro Estado Social,e que permitiajustifi todasasconsequênciasquedeladerivamno
car uma políticasocial ativa, sem que ela planojurídico.Sublinhamos quenestemo
implicasse no reconhecimento de direitos delo,osdireitossociaisaparecemmarcados
fundamentais a essas prestações (o exem duplamentepelamarcadoparticularismo:um
plotradicionalde Bismarck). O caráterdis certotipode «direitos»(aprestações«soci
cricionárioconstituijustamenteadiferença ais» concretas),própriode uma certacate
entrepolíticasocialedireitossociais.Como goria (os indigentes), para alcançar sua
escreveThiersdurante os trabalhosda Co integraçãonoconjuntosocial.
missão de Assistênciae Previsão de 1850,
Estavisãocondicionainclusiveaessa
«importa que estavirtude, quando passa a
serde particulares,coletiva,de virtudepri parte da doutrina que pretende defender a
vadaavirtudepública,nãopercaessecaráter universalidadedosdireitossociaisatravésda
devirtude,querdizerquese
categoria de «solidarieda
mantenhavoluntária,espon
de»4*.Certamente, as dou
tânea, livrede fazer ou de
trinassolidaristas,jánaver
nãofazer,porque,docontrá
são clássica de Léon
rio, deixaria de ser virtude "Ainscnçãodosdirétossociais Bourgeois, caracterizarampara converter-se em .mmarmxldlkladespeafade
seporoçora solidariedade,
coação».
como
direito, à caridade,
Estado,oEstadode
como virtude.Estadoutrina
CONCLUSÕES
Bem-Estaf"levaaum . pôdefundaraidéiadepres
Ao finaldestepercur
tação numa dívida social,
.dedocamentodeseus
so,parecepossívelreconhe
expressaem um quase-concerduaslógicasatuantesna
fimdamentas,ournak
trato. Entretanto, o
construção da problemática
solidarismonão é maisque
dos direitos sociais funda exatament^dedxduàzaçãode uma
concepção, por certo,
mentais.Porum lado,aque
umadesud$vertentes,com ■■ avançada,deintegraçãodos
la que tende a fazerdesses
indigentes, na medida em
direitos os vetores de uma
que, como já denunciara
mudança (radical)das rela
derkmirtoplarmjMndko.'’ :Jaurès,nãoquestionaaproções sociais — o sentido
;priedade privada43.
polêmico quefoidenuncia
do porForsthoff.Poroutro,
Sem dúvida, ao pro
uma visão encaminhada à
porumadiminuiçãodasdesigualdadessoci
integraçãodas classessociais num Estado ais,o modelodeEstadodeBem-Estarpro
de Bem-Estar,e que setoma hegemônica a duz uma certatransformação social44.Já o
partirde 1945.
socialdemocrataEduardHeimaim,inspirador
A inscriçãodosdireitossociaisnuma de Hermann HeJIer,haviasustentado, sob a
“ U m a investigação recente distingue três tipos de Estado de Bem-Estar o liberal, o corporaüvista c o social-democrata.
E neste último tipo que os princípios de universalização c dcstnercantiiizadk) dos direitos sociais alcançam sua maior
extensão, sendo por soa vez o upo menos comum. Mas. c o m o o própno autor assinala, este Estado opera sob o
modelo de integração capitalista, c o m u m aos três tipos, mudando somente a forma de estratificação social. Vide G.
E S P I N G - A N D E R S E N , Les irois mondes de CÉlat-providcnce (1990), Paris, 2000. p. 41 c ss. N o entanto, o autor
utiliza a categoria de direitos sociais c m u m sentido geral, nao jurídico.
“ U m exemplo d dado pelos trabalhos muito ricos de M . Botgcilo. M a s a solidariedade não d mais que u m a variante teórica
de seu fundamento, c m u m a lógica de integração, c, portanto, u m a redução, como o faz u m a patte da doutrina fiancesa
atual, dos fundamentos dos direitos sociais a solidariedade. Dito fundamento está presente nas análises da dontrina
constitucional francesa desde, pelo menos, as análises de Boris Mirkmc-Gnetzévitch. que já falava do controle social das
liberdades individuais e da propriedade, e anteriormente, embora de maneira menos clara, e m Léon Duguil.
“ Cf. E. W. B Ò C K E N F Õ R D E , «Naissanee ct développement de 1’État de droit» (1969), en Le droit, VÊtat..., op. cil.,
p. 141. A teoria de.Bôckenforde é exatamente u m a concepção sozialssiaatlich, ou seja, uma teoria dos direitos sociais
que se apóíam sobre u m a postura política determinada, aquela do Estado integrador.
"Sobre este ponto, vide C. M . H E R R E R A , «Jean Jaurês ct cl droit social» (2000), tradução espanhola e m
socialismo en el pensamiento jurídico, op. cit.
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ConstituiçãodeWeimar,queapolíticasoci
al era «a realização das idéias sociais no
capitalismocontrao capitalismo»,um corpo
estranho ap sistema, em suma, que p con
duziriaa mudanças radicais(socialistas)4*.
Mas 6 Estado intervencionista talcomo se
desenvolvea p^r dè 1945,prodiizsempre
transformações tendoem vistaa integração
social,separando,de fato,applítica(social)
dosdireitos(sociais).É pprissoquemesmo
as concepções mais radicaisdestavertente,
áqueláque pensa.em termos de «cidadania
social»,aspirama um modelodeEstadono
qualaclassetrabalhadoraintegra-se,em ter
mosdeigualdade,nacomunidadenacional.
Pareceque osdireitos«sociais»-—
começandopelò«direitoaotrabalho»,opor
tadorde maiorradicalidadeporrazõeshis
tóricas— nãopodem serteoricamentecon
cebidos sem a assunção de uma mudança
correlativanoregimedepropriedade.O que
significa, em definitivo, assumir neles a
lógicaprópriadosdireitosdohomem dosé
culoXVm, que eram pensadosem termos
de emancipado humana. Istoexplicapor
quesóestalógicapermitepensaros«direi
tossociais»etntermosdeuniversalidade,até
seusúltimosfundamentos.
Mas é a importânciadasconsequên
ciasjurídicas que nos interessa sublinhar
aqui, sobretudo se se pensa que as limita
çõesdo modelo de direitoa prestaçãopara
dar conta de uma parte importante dos di
reitosdefinidoscomo «sociais»,sejaporsuas
origens ou repercussão, começando pelo
«direitodegreve»,quenãoexigedoEstado,
contrariamente ao que deixaria pensar o
modelo, mais que uma açãopuramentene
gativa. Para evitar estes inconvenientes, a
doutrina tradicional se vê compelida a re
correr a adjetivos particulares («social»,
«econômico») para nomear essas liberda
despúblicas.Mas acontingênciadomodelo
dedireitoaprestaçãoaparecetambémfren
teaoutrosdireitos«sociais»,como o «direi

to à saúde», que sofreram evoluções, por
exemplonarecentelegislaçãofrancesa,que
acentua a abstenção do Estado até o
pontodenos encontrarmosperante«decla
raçõesdedireitosdospacientes»;pensados
nalógicadelimitaçãodeum poderabsoluto
(odo médico). Inclusiveo próprio«direito
ao trabalho» pôde serconcebidocomo um
direitoque limitao poder dos patrões(por
exemplo o debate constituinte francês de
1946). Istonos mostrao carátercomplexo
dosdireitoschamados sociais,ondeencon
tramoselementosqueimplicamprestações,
mas ao mesmo tempo limitações4*.
Para precisar o caráterjurídico dós
direitos«sociais»comò direitosdohomem,
talvez devamos operar úm movimento de
sentidoinversoaode seudesenvolvimento
constitucionalnasegundametadedoséculo
XX, desconectando-os justamente de um
modelohistóricodeEstadointervencionista,
o Estado de Bem-Estar. Na basedessaco
nexão,emborasolidamenteestabelecida,en
tredireitossociaise Estado de Bem Estar,
podem-seencontrarmaisde uma disfunção
teórica,desdeo momentoem queo primei
roconceitoderivadatradiçãorevolucioná
riado séculoXVIII,enquantoquea segun
danoçãofazreferênciaà aplicaçãode uma
.políticasocialsemfundamentojurídico-cons
titucional,definsdo séculoXIX. Sobre um
planoalgomaistécnico,estadesconexãonos
permite também relativizar o argumento,
próximoaotautológico,queconsisteemdizer que os direitos sociais não são aplicá
veisporfaltadeum procedimentoapropria
doquecorresponde,em realidade,aum certo
modelo depoderjudicial.Embora conside
rando-oscomo merosdireitosprogramáticos
numa economia socialde mercado, um tri
bunal, como fez a corteconstitucionalco
lombianaem suadecisãode23 de setembro
de 1992arespeitodo direitodesaúde,pôde
considerarqueum princípio«geraum direi
topúblicosubjetivodéimediataaplicação»47.

“ E. H E I M A N N , Soziaie Theoriedes Kapitalismtts. Theorie der Sozialpalitik, Tttbingen, 1929, pp. 118 e 225. Vide
G. E S P I N G - A N D E R S E N , ' Les rrois.mondes.de VÉtat-provideiice (1990), Paris, 20.00, p. 41
“ Sobre este ponto, ver G. V A N H O O F , «The Legal Nature of Economic, Social and Cultural Rights: a Rebulia! of
S o m e Traditional Views», m P A L S T O N & C. T O M A S B V S K I (cd.) The Rightto Food, Dordrecht, 1984, pp. 106107 (c sua discussão recente e m V. A B R A M O V I T C H & C. C O U R T I S , Los derechos soclales como derechos
exigibles, Madrid, 2002, cap. I),
<rC O R T E C O N S T I T U C I O N A L , Sentença n° T-533. E m seus fundamentos jurídicos, a corte colombiana separa dois
modos de intervenção perante a pobreza: as «causas estruturais, que são combatidas mediante políticas legislativas
e macro-económicas», e os «efeitos», que exigem « u m a intervenção estatal direta e imediata», ainda que excepcioaaL N o entanto, a doutrina da corle colombiana nesta decisão funda-se no princípio da dívida social do solidarismo,
para interpretar o princípio da «solidariedade social», reconhecido pela Constituição de 1991.
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A passagempelapolíticanospermiti
rá reencontrar a base teórica comum aos
direitosindividuaiseaosdireitos«sociais»,
a universalização,como viaparaaemanci
pação.
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