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Resumo: 
 
Em sede constitucional, podemos identificar ao menos dois paradigmas basilares, a saber: paradigma 
das Constituições liberais (séc. XVIII até início do séc. XX) e o paradigma do constitucionalismo social 
(início do séc. XX). A doutrina classifica os direitos fundamentais em três dimensões de direitos 
concebidas a partir de seu reconhecimento e aplicação ao longo da história. O Estado Moderno 
surgira em contraposição ao indesejado absolutismo e como tal encetou substanciais mudanças; 
desejava-se um Estado não interventor na vida privada do indivíduo e inarredável desejo de um 
aparelhamento jurídico capaz de defender o indivíduo face aos (possíveis) arbítrios estatais. Nessa 
fase denominada liberalismo encontramos os direitos de 1ª dimensão, são aqueles previstos nas 
declarações de direitos norte-americanas iniciadas pela Declaração de Virgínia (1776) e francesa 
iniciadas pela Revolução Francesa no final do séc. XVIII, na qual eram assegurados direitos 
individuais tais como liberdade, igualdade, vida, segurança, propriedade privada; são direitos de 
defesa e negativos pois exigem abstenção por parte do Estado, para que não haja atingimento e 
supressão dos mesmos. A história demonstrou que o modelo liberal, cuja igualdade era meramente 
formal (não havia igualdade material de jeito nenhum), não promovia liberdade real ao indivíduo, 
posto que com a regulação do mercado pelos fatores econômicos, o proletariado, cuja única 
propriedade residia apenas em sua força laboral, era submetido a esforços sobre-humanos com 
elevação progressiva no horário de trabalho, sem nenhuma proteção trabalhista, onde não eram 
poupadas, da insalubridade, periculosidade e desumanidade nem mesmo crianças com idade inferior 
a oito anos. Pressionados pelo advento do bloco comunista alavancado pela Revolução Russa, e 
com o escopo precípuo de salvar o capitalismo houve uma mudança de paradigma e o 
reconhecimento de direitos aos trabalhadores, limitando a simples regulação do mercado pela 
economia. Há deslocamento dos direitos fundamentais sob o paradigma individual para a ótica 
estatal (constitucionalismo social). Surgiu o Estado social assegurando direitos sociais, onde havia 
intervenção estatal na atividade econômica, tendo como objetivo lograr igualdade material – em 
detrimento da igualdade formal do liberalismo – e liberdade real na vida em sociedade, bem como a 
garantia de condições materiais básicas para uma existência digna, um Estado voltado à 
consecução da justiça social. A partir da década de 70 do século XX ocorre a emergência dos 
direitos difusos os quais atingem grupo indeterminado. Nesta sociedade de massas, pós-moderna, 
não  se identifica o indivíduo nem o grupo que será atingido; está presente o conceito de futuras 
gerações, mas todas aquelas pessoas que um dia usufruirão do patrimônio terrestre. São os direitos 
fundamentais de 3ª dimensão, direitos de solidariedade e fraternidade que ultrapassam os limites do 
individualismo (tônica da 1ª dimensão) ou de grupos determinados (2ª dimensão), onde seus 
titulares são indeterminados, abrangendo a todos os seres humanos inclusive os que ainda nem 
existem, mas um dia existirão (futuras gerações). Os direitos de 3º dimensão são os direitos de 
solidariedade ou fraternidade e destacamos o fato de sua titularidade ser coletiva ou difusa e de certo 
modo indefinida e indeterminável, desprendendo-se do homem enquanto indivíduo e ligando-se ao 
conceito de futuras gerações. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no caso brasileiro, vem, em 
diversas decisões, especialmente no direito à saúde, enfatizando a fraternidade como princípio e 
identificando direitos difusos em seu conceito. Tal viragem paradigmática nas decisões desta Corte 
Suprema fortalece os direitos fundamentais na medida em que reconhece a importância da fraternidade 
na hermenêutica jurídica. 
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