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Foi com muita honra que recebi o convite para fazer o pre-

fácio do livro “Políticas Públicas e Demandas Sociais: diálogos 
contemporâneos”, organizado por Marli M. M. da Costa e Monia 
Clarissa Hennig Leal. A obra conjunta é resultado das reflexões e 
da produção acadêmica apesentada no XI Seminário Nacional de 
Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporâ-
nea e 1ª Mostra Nacional de Trabalhos Científicos, promovido pelo 
Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado 
– da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. 

Durante o evento foram discutidos temas relacionadas às li-
nhas de pesquisa de Programa de Pós-Graduação em Direito por 
alunos e professores da graduação e da pós-graduação de diversas 
instituições de ensino do país. Os temas em debate foram os mais 
variados, incluindo o acesso à justiça, a intersetorialiadade das po-
líticas públicas, os direitos fundamentais, os direitos humanos, as 
patologias corruptivas, a hermenêutica filosófica, o princípio da 
solidariedade, a democracia participativa, as questões de gênero e 
mercado de trabalho, a justiça restaurativa, até a questão dos mi-
grantes e o neoescravismo, revelando o viés interdisciplinar das 
pesquisas. 

Assegurar os direitos humanos e fundamentais é tarefa de to-
dos. Estado e sociedade são responsáveis pela garantia dos mesmos 
e, nesse sentido, destacam-se os textos que tratam do princípio 
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da solidariedade e da dicotomia público-privado. A implementação 
das políticas públicas e os desafios que se apresentam na sua efe-
tivação são, também, essenciais para a concretização dos direitos 
fundamentais. Nesse sentido, os textos que tratam da intersetoria-
lidade e dos desafios das políticas públicas na sociedade contempo-
rânea trazem subsídios importantes para a discussão.

A efetivação das políticas públicas depende da participação 
política e do comprometimento da cidadania para com as mesmas. 
Por outro lado, também depende dos recursos que lhe são desti-
nados. Com isso, a análise dos impactos democracia participativa e 
das patologias corruptivas é de suma importância.

As temáticas são pertinentes, porque dizem respeito às ques-
tões cotidianas e as relações que se estabelecem nas sociedades 
contemporâneas. Entretanto, todas as reflexões e análises estão 
assentadas em uma base teórica e epistemológica que assegura a 
cientificidade dos trabalhos e garante a sua qualidade acadêmica. 
Com isso, há o enriquecimento do debate e o aprofundamento das 
reflexões acerca dos temas propostos.

Debater questões relevantes do direito, associando-as à rea-
lidade concreta, é uma das formas de intervenção na sociedade e 
revela o comprometimento dos pesquisadores com as transforma-
ções sociais. Ademais, partilhar o conhecimento, estudar teorias, 
compartilhar experiências e reflexões faz parte do processo de 
construção do próprio conhecimento. 

Apesar da variedade de temas que compõem a presente obra, 
a efetivação dos direitos fundamentais está no centro de todas as 
discussões. A sociedade contemporânea, marcada pelo surgimento 
de novas demandas sociais e de novos protagonistas na esfera públi-
ca, está em constante alteração, o que implica na elaboração e exe-
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cução de políticas públicas capazes de atender a essas demandas.
A realização de um Seminário, de âmbito nacional, no qual 

são discutidos temas de tamanha relevância, demonstra a possibili-
dade de aproximação da academia com a sociedade e, além disso, 
o compromisso da academia com a transformação da realidade, 
o que repercute na melhoria das condições e das relações sociais. 

Os textos que compõem a obra retratam a qualidade das pes-
quisas e demonstram o comprometimento de todos os envolvidos. 
Além disso, servem de subsídio para o aprofundamento e a amplia-
ção de novas pesquisas e, por essa razão, apresentam-se como im-
portante ferramenta para a efetivação dos direitos fundamentais.

Desejo a todos e a todas uma excelente leitura!

Profª. Dra. Suzéte da Silva Reis
Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC
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MULHERES RECLUSAS E FILHOS INVISÍVEIS 
AOS OLHOS DO ESTADO E DA SOCIEDADE: 
AS RELAÇÕES SOCIAIS NA ATUALIDADE E 
SEUS REFLEXOS NA SUBJETIVIDADE 
DO INDIVIDUO

Marli Marlene Moraes da Costa1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No presente artigo, procuramos estabelecer uma relação en-
tre subjetividade, sua importância como característica da pessoa 
humana e o encarceramento, que priva o sujeito de um dos seus 
principais direitos – a liberdade de ir e vir. Indivíduos que, por 
diferentes motivos, não obedecem às limitações de liberdades bá-
sicas para a constituição de uma sociedade, são tolhidos em sua 
liberdade, a pena restritiva de liberdade é o pilar punitivo do Có-
digo Penal brasileiro. 

A Constituição Federal em seu artigo 5º caput, refere-se a 
liberdade de ir e vir como um direito fundamental do cidadão, 
que todavia, só pode ser violado para proteger interesses maiores, 

1 Doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, com pós-douto-

ramento em Direito pela Universidade de Burgos - Espanha, com bolsa CAPES. Professora da 

Graduação e Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado e Douto-

rado da UNISC. Coordenadora do Grupo de Estudos Direito, Cidadania e Políticas Públicas 

na mesma Universidade. Especialista em Direito Privado. Professora do Curso de Direito da 

FEMA. Psicóloga com Especialização em Terapia Familiar. Autora de livros e artigos em revis-

tas especializadas. E-mail: marlim@unisc.br

)



13

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

como a segurança de uma comunidade e o direito de punir do 
Estado. A prisão é, portanto, integrante do código de condutas de 
Direito Penal, e em regra, ocorre quando o indivíduo superdimen-
siona suas liberdades em detrimento de outros valores humanos.

Para que possamos falar sobre a invisibilidade dos filhos de 
mães reclusas aos olhos do Estado, é necessário num primeiro mo-
mento, analisar  os problemas estruturantes do sistema prisional  
brasileiro, que nas últimas décadas, tem sido a esperança das es-
truturas jurídicas formais para combater a criminalidade, porém, 
a degradação do mesmo a  níveis intoleráveis vem sendo  frequen-
temente   a prova de que os presídios brasileiros  são verdadeiros 
depósitos de pessoas e permanentes fatores criminógenos.

A sobrecarga das populações carcerárias, leva a precariedade 
de habitações, falta de assistência jurídica e material, ausência de 
manutenção e estrutura física, nutrição inadequada, etc., inclusive 
é uma denúncia constante na doutrina, nas comissões de inqué-
rito parlamentar e nos relatórios oficiais. A sistemática violação 
da intimidade das mulheres que cumprem pena, com as naturais 
consequências ofensivas ao patrimônio físico, moral e espiritual, 
leva a priorização da custódia, em detrimento de um atendimento 
mais humanizado, o que contribui para a revolta e a violência que 
vem assolando o sistema prisional em todo o país.

É neste mundo desorganizado, que se parece muito mais com 
um quartel, uma escola sem indulgência, uma oficina sombria, 
que a criança é inserida para visitar ou permanecer com sua mãe, 
que cumpre pena. Neste contexto, além de todos os problemas 
referidos temos a exposição desta criança a “revista íntima” prática 
institucionalizada na maioria das instituições prisionais do Brasil.

O Estado e a sociedade devem rever esta prática com urgên-
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cia, primeiro por ser a mesma totalmente inconstitucional, segun-
do porque fere frontalmente o princípio da proteção integral e o 
princípio do melhor interesse da criança. É necessário que se faça 
uma reflexão sobre como uma criança vive a experiência de refe-
rência materna submetida à tutela do Estado. Embora representem 
enormes avanços, na prática, a Lei de Execução Penal e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente parecem inconciliáveis:  o direito ao 
convívio e ao vínculo da criança com sua genitora tutelada pelo sis-
tema carcerário apresenta-se de fato, problemático. É sobre estas 
questões que trabalhar-se-á neste artigo.

Para tal estudo, utiliza-se o método hipotético dedutivo como 
metodologia de abordagem, ao passo que consiste na adoção tanto 
do procedimento racional quanto do procedimento experimental. 
No que concerne às técnicas, o aprofundamento do estudo será 
realizado com base em pesquisa bibliográfica, baseada em dados 
secundários, como por exemplo, livro, artigos científicos, publi-
cações avulsas, revistas e períodos qualificados dentro da temática 
proposta.

1 A SUBJETIVIDADE DO INDIVÍDUO NA 
ATUAL SOCIEDADE BRASILEIRA

Vive-se na sociedade contemporânea uma alta subjetividade 
que, cada vez mais, submete os fenômenos a esta lógica: a vida, a 
autoridade, a morte assume importância, tornam-se fenômenos 
nos quais a experiência subjetiva passa a ser decisiva, sem que se 
chegue a compreender a diferença que realmente existe entre fe-
nômeno e direito subjetivo. Nem sempre um fenômeno ou um 
comportamento pode traduzir-se num direito do indivíduo de 
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julgar e decidir por si só com relação ao fenômeno e ao próprio 
comportamento (FRANÇA (2004).

Para a autora mencionada, a subjetividade é a síntese singular 
e individual que cada um de nós vai construindo conforme va-
mos desenvolvendo e vivenciando as experiências da vida social 
e cultural. É uma síntese que nos identifica, de um lado, por ser 
única, e nos iguala, de outro, na medida em que os elementos que 
a constituem são experiências no campo comum da objetividade 
social.  Assim, a subjetividade é o mundo de ideias de significados e 
emoções construído internamente pelo sujeito a partir de suas re-
lações sociais, de suas vivências e de sua constituição biológica; é, 
também fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais.

Segundo Foucault (1987), tanto as práticas jurídicas quanto 
as judiciárias são as mais importantes na determinação da subjeti-
vidade, pois, através delas, é possível estabelecer formas de rela-
ções entre os indivíduos. Tais práticas, submissas ao Estado, passam 
a interferir e a determinar as relações humanas e, em consequên-
cia, determinam a subjetividade do indivíduo.

Conforme Deleuze e Guattari (1996), o indivíduo consome 
os estados que passa e nasce desses estados, e, se entendermos 
subjetividade também como expressão do desejo do indivíduo, 
percebemos, a necessidade de manter e fazer funcionar a prisão, 
a máquina que mobiliza o desejo dos apenados e fabrica o seu as-
sujeitamento.  A relação do homem encarcerado com o mundo e 
consigo mesmo é de sujeição e submissão.  A realidade do sistema 
prisional comprova tratar-se de uma estrutura viciada, degradante, 
que conduz à repressão, a infantilização e despersonalização do 
homem que lá se encontra. Estes são os fatos que nos levam a crer 
que este ambiente na forma como está estruturado na atualidade, 
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salvo algumas exceções, é extremamente prejudicial para o desen-
volvimento físico, psíquico e moral das crianças que são levadas a 
frequentá-lo, em nome do exercício da maternidade. 

A nossa subjetividade é a mais social de todas as caracterís-
ticas humanas. Ela, aparentemente tão individual e singular, só 
sobrevive enquanto for social e estiver diretamente vinculada à 
sobrevivência do grupo social.  Ocorre que quando falamos de 
mães que estão cumprindo pena em regime fechado, as mesmas 
não conseguem desenvolver sua subjetividade, de forma sadia, 
porque o ambiente é muito hostil e violento. 

Nesse contexto, como será construída a subjetividade, quais 
serão os registros, que os filhos de mães reclusas terão do período 
em que permaneceram com suas mães na prisão? Quais serão os 
registros dos momentos da “revista íntima” a que estão obrigados 
a fazer quando da sua entrada no sistema prisional para visitar sua 
genitora?

Quando uma criança de apenas quatro anos de idade, por 
exemplo, assim refere: “...a gente abaixa e levanta três vezes, é 
igual fazer xixi”, ela não estaria sendo submetida a uma violência 
que atenta contra a sua dignidade, considerando que tem suas par-
tes íntimas expostas? Sabemos que a personalidade da criança vai 
se consolidando dia após dia, através dos exemplos, das experiên-
cias e do exercício do afeto.  Mas no caso de milhares de crianças 
vítimas contumazes desta realidade, em termos de estrutura de 
personalidade e caráter, mecanismos necessários para seu desen-
volvimento sadio e seu bem estar social, o que lhes restará? 

Apesar da Lei 8.069/90, com suporte na Constituição Fede-
ral de 1988, enfatizar claramente, que a infância e a adolescência 
estão protegidos pelo princípio da proteção integral e terem prio-
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ridade absoluta na garantia de seus direitos humanos e fundamen-
tais, porque os filhos de pais e mães encarcerados são invisíveis 
perante o sistema prisional e a própria sociedade?  O Comitê das 
Nações Unidas sobre os direitos da criança adverte sobre a ne-
cessidade e importância de uma avaliação individualizada de cada 
criança com relação ao seu ingresso no sistema prisional, o período 
de permanência e posterior afastamento.

Rita (2009), menciona os tipos de violência sobre a materni-
dade na prisão devido, principalmente, a invisibilidade da situação, 
referindo-se ao lado oculto das ações institucionais relacionadas 
à mãe reclusa com a criança em sua companhia. Nesse sentido, 
observam-se diversas ambivalências deste tema no campo dos di-
reitos humanos, tais como: a carência de prisões específicas para 
as mulheres, a falta de espaços apropriados para o atendimento 
infantil, a inexistência de políticas públicas específicas direcionadas 
para a maternidade como um todo e também o direito da criança 
à convivência familiar.

Segundo Dolto (1999), pesquisadora da área da infância e 
adolescência, o momento da “revista íntima” é apontado pelas mães 
como o mais problemático. Passar por esta situação constrangedo-
ra tem levado as crianças a um comportamento inesperado para as 
mães. Elas dormem no momento do encontro. Apesar de ser um 
momento tão esperado, o desgaste psíquico a que são submetidas, 
aliado à falta de diálogo, conduz ao comportamento de sonolência 
com o uma forma de preservação do organismo.

Apesar do avanço trazido pelo Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, na prática, não houve uma aproximação entre o discur-
so jurídico e a realidade vivida pelas crianças em nosso País. As 
vertentes legais do ECA e da Lei de Execuções Penais, estão na 
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mesma escala de importância e valor para a criança e para o adulto 
preso, entretanto, parecem inconciliáveis frente ao que experien-
ciam os sujeitos: de um lado o direito da reclusa ao contato com 
seus filhos; de outro, a proteção da criança, prevista no ECA. Na 
verdade, as duas legislações representam um avanço ao dignificar, 
humanizar e respeitar a individualidade e singularidade humanas. 
No entanto, percebe-se que há uma inadequação para tratar de for-
ma eficiente a visita e estada das crianças com suas mães no sistema 
prisional. O que se tem hoje á a total invisibilidade destas crianças 
enquanto sujeitos de direitos e pessoa em condições peculiares de 
desenvolvimento. 

   De um lado, temos a determinação dos preceitos legais 
assegurados às crianças no que tange ao convívio com seus familia-
res, por outro lado, temos a aplicação da Lei de Execução Penal, 
que garante ao recluso(a) o direito à visita dos familiares, atende 
apenas aos requisitos básicos de segurança para impedir fuga ou 
motim. Assim, constata-se que a referida Lei ignora o direito ao 
convívio dessas mães com seus filhos.  Realidade esta, que pode ser 
constatada pela imposição de regras e condutas adotadas dentro 
das instituições prisionais nos momentos que antecedem a visita, 
ou seja, o tratamento dispensado as crianças em nada diferem do 
tratamento dispensado aos adultos. É necessário e urgente, rever 
os procedimentos adotados para atender as crianças que chegam 
ao sistema prisional para visitar sua mãe, ou lá permanecer com a 
mesma. Neste estudo, trabalhamos somente com a partir da pers-
pectiva da “mulher” e não do “homem”, por ser a primeiro tema de 
estudo desta pesquisadora.

   Goffman (1999), ao estudar as instituições totais classifi-
cou os graves problemas prisionais em dois grandes grupos. Para o 
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autor as dificuldades enfrentadas são decorrentes da má gestão da 
coisa pública, falta de interesse público, inabilidade administrativa 
e técnica. Alguns exemplos são a carência de infraestrutura míni-
ma necessária, tanto material quanto humano, a superlotação car-
cerária e suas inúmeras implicações. De outro lado, temos os pro-
blemas inerentes à própria natureza da pena privativa de liberdade, 
tais com o isolamento do recluso, o distanciamento de sua família, 
seu isolamento em relação à sociedade, a convivência foçada num 
meio violento e promíscuo, de controle sobre seus atos, além das 
relações contraditórias e ambivalentes entre técnicos administra-
tivos e reclusas. 

   Se um adulto ao ingressar na prisão submete-se através de 
um processo lento e gradativo, em que a pessoa vai introjetando a 
cultura de submissão e adaptação ao local, para uma criança o pro-
cesso pode gerar sérias consequências no desenvolvimento físico, 
psíquico e de “estruturação do seu eu”. Essa criança pode se tor-
nar um adulto com “desvio moral” ocasionado pela “mortificação 
do eu”, que são compreendidas como mutilações impostas pelo 
ambiente e pela convivência com determinados grupos sociais, 
que leva o homem à submissão de procedimentos humilhantes e à 
perda de controle sobre suas atividades.  Este processo pode levar 
a criança   a introjetar os papéis experienciados quando de sua 
estada na prisão e reproduzir o delito com a maior naturalidade 
possível.  Na atual realidade prisional, a forma como a criança é 
recebida e tratada acaba por conduzi-la já na adolescência, a uma 
carreira criminal através da adesão a valores contrários aos vigen-
tes na sociedade.
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2  O PAPEL DO ESTADO BRASILEIRO NA PRO-
TEÇÃO À MULHER E À INFÂNCIA
  
O Estado no que tange à execução penal, deve levar em con-

ta o princípio constitucional da pessoalidade da pena, ou seja, a 
mesma não pode ultrapassar a pessoa do condenado. Assim, ao fa-
larmos em maternidade nas instituições prisionais, inclui-se uma 
criança e esta não poderá ser abrangida pela penalidade de sua 
mãe.  A lei 8.069/90 em seu artigo 4º, refere que quando tratar-se 
de criança ou adolescente, toda a sociedade tem o compromisso de 
efetivar seus direitos.

  O artigo 9º da lei 8.069/90, estabelece que “o poder públi-
co, as instituições e os empregadores propiciarão condições ade-
quadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães sub-
metidas à medida privativa de liberdade”. O Estatuto da Criança e 
do Adolescente, não estabelece de forma clara se a criança deverá 
ou não permanecer com a mãe na prisão e em quais condições, 
porém, o artigo 5º comtempla diversos aspectos que protegem 
a criança. “A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 
respeito e à dignidade como pessoa humana em processo de de-
senvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 
garantidos na Constituição e nas leis” (BRASIL, 1988).

A Constituição Federal destaca a permanência da criança na 
prisão, contudo, não menciona a duração e em quais condições, 
tendo em seu art. 7º, L, a seguinte definição: “as presidiárias serão 
asseguradas condições para que possam permanecer com seus fi-
lhos durante o período de amamentação”.

Do mesmo modo em que o Código Penal em seu artigo 371 
refere que “As mulheres cumprem pena em estabelecimento pró-
prio, observando os deveres e direitos inerentes à sua condição 
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pessoal”. Sob esta perspectiva, as instituições prisionais deveriam 
ser projetadas para atender as necessidades das reclusas para que 
possam exercer a maternidade com dignidade.

Igualmente, as Regras Mínimas para o Tratamento do Preso 
no Brasil, em seu capítulo III, faz referência à seleção e a separação 
dos presos, e determina em seu art. 7º, § 1º, M, que “as mulheres 
cumprirão pena em estabelecimento próprios” e, ainda, no § 2º 
consta: “serão asseguradas condições para que a presa possa per-
manecer com seus filhos durante o período de amamentação dos 
mesmos”.

E por fim, a Lei de Execução Penal nº. 7210-2010, prevê re-
gras mais claras em relação ao cumprimento da pena, objetivando 
a proporcionar uma reeducação    dos apenados. Já em maio de 
2009, surge a Lei 11.942, que altera alguns dispositivos da LEP 
de forma a assegurar às mães reclusas e aos recém nascidos as con-
dições básicas de assistência, conforme estabelecido no artigo 83, 
parágrafo 2º: “os estabelecimentos penais destinados a mulheres 
serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de 
seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 6 (seis) meses 
de idade”.

O referido artigo deixa claro que a possibilidade de uma 
criança permanecer com sua mãe no sistema prisional é de até seis 
meses de idade.  Este artigo da LEP, foi alterado pela Lei 11.942-
2009 em seu artigo 89, que passou a vigorar com a seguinte reda-
ção: “a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestan-
tes e parturientes e de creche para abrigar crianças maiores de 6 
(seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir 
à criança desamparada cuja mãe responsável encontre-se presa”.

Por consequência, o deslocamento desta criança para o sis-
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tema prisional, seguindo as regras da lei, está delegando para a 
administração prisional os cuidados da primeira infância. O que é 
preocupante, pois a convivência da criança no ambiente prisional 
pode acarretar a aprendizagem de maus hábitos, como por exem-
plo: o aprendizado de um vocabulário “chulo” brigas, palavrões, 
etc., além disso, as limitações do ambiente físico, superlotação, 
ambiente fechado, falta de brinquedos, entre outros, é prejudicial 
ao desenvolvimento físico e psíquico da mesma.

Na esteira da prevenção e enfrentamento a essas violações de 
direitos humanos, tem-se o Projeto de Diretrizes das Nações Uni-
das sobre emprego e condições adequadas de cuidados alternativos 
com crianças, apresentado pelo Brasil ao Comitê dos Direitos da 
Criança da ONU, em 2007, enfatiza a necessidade e a importância 
de adequadas intervenções no meio prisional quando tratar-se de 
filhos de mães encarceradas. Os interesses da criança devem ser 
considerados acima de tudo.

O artigo 41, da LEP, que versa sobre os direitos do preso 
condenado ou provisório e trata do direito das visitas, não deter-
mina as relações sociais que poderão ser estabelecidas com uma 
reclusa durante a visita. Neste caso, infere-se que quando da visita 
de crianças, por um descuido do legislador, viabilizou-se às ins-
tituições carcerárias o uso do poder discricionário, ou seja, cada 
instituição tem seu regimento interno que determina a forma de 
lidar com a questão. 

Sendo que as alegações da revista íntima em crianças é justi-
ficada pela necessidade de segurança. Só que as regras do sistema 
prisional não podem violar a Constituição e os critérios estabele-
cidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente sob tal alegação. 
O Estado terá que criar outro mecanismo que respeite o princípio 
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da proteção integral e do melhor interesse da criança, sob pena de 
ser responsabilizado por maus tratos que levam a violência física e 
psíquica da mesma.

Nesse ambiente, faz-se o seguinte questionamento: qual foi 
o crime que esta criança cometeu para ser submetida a todo este 
ritual de violência física e psíquica.  Existe a possibilidade remota 
da “visita assistida” nos casos de histórico ou suspeita de violência 
ou abuso sexual. Nestes casos, a criança poderá visitar sua genito-
ra acompanhada de um psicólogo ou assistente social do próprio 
sistema. 

Mais uma prática ineficiente do Estado, senão vejamos: para 
que isso ocorra, existe toda uma burocracia a ser cumprida, pri-
meiro tem que ligar para o presídio, pedir o acompanhamento, 
vai depender da disponibilidade de profissionais (quando houver) 
naquele dia e horário. Ademais a criança não ficará sozinha com 
sua mãe, o que inibe um contato mais descontraído entre mãe e 
filho, o que pode ser muito terapêutico para ambos, já que seus 
encontros são tão raros.

Este tema é de extrema relevância social, pois essas crianças 
que têm seus direitos violados hoje, serão os adultos de amanhã. E 
como bem refere Winnicott, a criança aprende com os exemplos, 
seus registros da infância terão um papel fundamental em seu com-
portamento quando adulto, a tendência é que ela repita os papéis 
vivenciados num primeiro momento junto à família, pessoas de 
sua primeira e intensa relação com o mundo.  E num segundo mo-
mento, vem a escola que também possui um papel importante na 
formação do ser humano. 

Assim, torna-se indispensável ao Estado rever os procedi-
mentos até agora adotados envolvendo a complexidade do exer-
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cício da maternidade na prisão, bem como, revisar a forma como 
vem sendo realizada a revista íntima em crianças, sob pena de ser 
responsabilizado por maus tratos.  Considerando que tais práti-
cas não são condizentes com um Estado Democrático de Direito 
que ratificou a vários Tratados Internacionais de proteção à infân-
cia,  entre os quais podemos citar, a Convenção sobre Direitos da 
Criança e Adolescente;  a Convenção Americana sobre os Direitos 
Humanos – Pacto São José da Costa Rica; a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos; a Declaração dos Direitos das Crianças; 
Declaração mundial sobre  sobrevivência, a proteção e o desenvol-
vimento das crianças nos  anos 90.  

Apesar de todas estas normativas, é lamentável que nossos 
infantes ainda estejam expostos a situações tão degradantes e de 
extrema vulnerabilidade psicossocial, como é o caso da revista ín-
tima e da falta de estrutura para que as mães possam exercer a 
maternidade com dignidade enquanto permanecerem no sistema 
prisional.

As referidas normas não nos remetem às necessidades espe-
cíficas sobre as formas de acolhimento e atenção às crianças que 
tem seus pais encarcerados. Dessa forma, o tratamento dispensa-
do as mesmas, no momento em que visitam o progenitor(a) num 
centro carcerário, não difere daquele dispensado ao adulto, pois a 
revista intima, não pode ser considerada uma simples operação de 
controle: ela agride ao mesmo tempo, o corpo físico, o psíquico 
e o emocional de um adulto, o que dizer quando se trata de uma 
criança em condições peculiares de desenvolvimento. 

A Lei n. 8069-90, em consonância com as diretrizes interna-
cionais sobre a infância, enfatiza claramente, que a criança tem o 
direito de ser compreendida e protegida, e deve ter oportunidades 
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para seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
de forma sadia e normal e em condições de liberdade e dignida-
de. As leis devem levar em conta o melhor interesse da criança. 
Na realidade exposta, de qual dignidade estamos falando? Será que 
podemos falar em dignidade, em proteção, em moralidade, etc.? 
Quando dizemos que nossas crianças são o futuro, de que futuro 
estamos falando? 

Cabe lembrar, que o ser humano sempre que realiza algo, 
ele o faz a partir de seu mundo, de sua história pessoal, de seus 
valores, suas experiências, seus limites e possibilidades. Sua ação é 
sempre carregada de histórias, motivos e razões. Assim, no contex-
to da “revista íntima” de crianças, a violência pode manifestar-se de 
formas muito diversas no seu desenvolvimento, porque estamos 
falando de uma violência declarada, lidando sobretudo com os atos 
da corporeidade. É a violência explícita, sem máscaras, inegável. 

O corpo que sofre a violência é a prova concreta do desres-
peito aos direitos humanos e fundamentais da criança.  Este tipo 
de violência, pode não deixar marcas no corpo que denunciem a 
violência sofrida, porém o que agride mais profundamente, é a 
violência psíquica, que vai além do que nosso olhos podem ver, 
assim sendo, poderíamos dizer que o momento da “resista íntima” 
a criança estaria exposta a dois tipos de violência a declarada e 
a violência velada, sendo que ambas, deixam marcas no caráter, 
porque inibem o desenvolvimento da personalidade das mesmas.

Nesse contexto, a lei 8.069/90 e a Constituição Federal, es-
tabelecem com muita clareza que o princípio do melhor interesse 
da criança será a diretriz que deve nortear os responsáveis pela 
educação e orientação da mesma. Esta responsabilidade cabe, em 
primeiro lugar aos pais, em segundo a sociedade e em terceiro ao 
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Estado. No caso em tela, as três instituições não estão cumprindo 
com seus deveres de proteção para com os filhos de pais e mães 
encarceradas.  Sim, porque da forma como está sendo realizada a 
estada ou visitas da criança ao referido sistema, seria preferível que 
as mesmas não ocorressem.

As consequências do aprisionamento feminino gera uma “du-
pla penalização”, porque as mulheres por questões culturais são 
mais propensas do que os homens a cuidar dos filhos e da casa. 
Quando ocorre a prisão, esta mulher é destituída de sua casa e seus 
filhos perdem a referência materna. Esta sobrecarga de punição 
vivenciada pela reclusa, cumula-se com outras perdas, tais como 
o rompimento dos vínculos afetivos e das relações sócio afetivas 
externas; sobrecarga das privações materiais; da afetação da identi-
dade; da autoestima e sobrecarga de rótulos e estigmas (BOWLBY, 
1988). 

Segundo Cunha (1989), o fator mais perturbador vivenciado 
pelas mulheres reclusas é a privação dos familiares mais próximos, 
e principalmente dos filhos. A ruptura dos papéis de mãe, esposa e 
profissional é agravada nos casos em que a condenação seja maior, 
as visitas dos familiares serem esporádicas ou até inexistentes. 

Rita (2009), refere que as diferenças centrais entre o recluso 
homem e a reclusa mulher ocorrem pela questão das implicações 
da maternidade. Com o aumento significativo de “mulheres mães” 
sendo presas, fica evidente que a prisão materna é muito mais pre-
judicial do que a paterna, justamente porque aumenta o número 
de crianças que acabam sendo vítimas de um sistema transgressor 
e opressor. 

Sabemos que as condições de saúde física e mental   den-
tro dos estabelecimentos prisionais são as mais precárias possí-
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veis, muitas detentas estão com sérios problemas de saúde e não 
recebem atendimento. Essa constatação, soma-se   à indiferença e 
ao preconceito da sociedade em relação a este grupo populacional. 
Segundo Pelbart (2003), neste contexto de precariedade em que 
sobrevivem, o autor parte do pressuposto de que eles constroem 
estratégias para chamar a atenção da sociedade para seus “fiapos 
de vida” na tentativa de lutar contra o esquecimento ao qual estão 
entregues e minorar o sofrimento e o estigma de que são vítimas. 
Todo ser humano humilhado, discriminado tem sua dignidade ma-
culada. Assim, toda e qualquer desconsideração ao princípio da 
dignidade humana contra o indivíduo compromete sua existência 
como pessoa digna. Contudo, tal fato deve ser posto e concretiza-
do não só no seu sentido ético, mas também quanto ao conteúdo 
jurídico-social onde esteja inserido, regrando além do comporta-
mento humano e social, a conduta estatal.   

Para Sarlet (2002), a dignidade da pessoa humana deve ser 
simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais e da comu-
nidade em geral, bom como de todos aqueles que deles participa-
rem, ou seja, condição dúplice que simultaneamente tem escopo 
de defender e proteger a dignidade.

Como limite a atividade dos poderes públicos, dignidade é algo que pertence a 
cada um e que não pode ser pedido e alienado, pois se não existisse, não haveria 
fronteira a ser respeitada; com tarefa (prestação) imposta ao Estado, a dignidade 
da pessoa  reclama que este guie as suas ações tanto no sentido de preservar a 
dignidade existente quanto objetivando a promoção da dignidade, especialmente 
criando condições que possibilitem o pleno exercício e fruição da dignidade que 
é dependente da ordem comunitária, já que é perquirir até  que ponto é possível 
o indivíduo realizar, ele próprio, parcial ou totalmente suas necessidades existen-
ciais básicas ou se necessita para tanto do concurso do Estado ou da comunidade 
(SARLET, 2002, p. 111).
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     Sarlet (2002, p. 112), refere que todos os órgãos, funções 
e atividades estatais encontram-se vinculadas ao princípio da digni-
dade da pessoa humana, o que impõe dever de respeito e proteção. 
Tal respeito e proteção se exprime tanto “na obrigação por parte 
do Estado de abster-se de ingerências na esfera individual que se-
jam contrárias à dignidade da pessoa, quanto no dever de prote-
gê-la (a dignidade pessoal de todos os indivíduos) contra agressões 
oriundas de terceiros”. 

Neste contexto, constata-se que a dignidade das mulheres 
que cumprem pena de reclusão e dos filhos que as visitam ou mo-
ram no sistema prisional com as mesmas, não poderá ser violada.  
O Estado deve construir uma ordem jurídica que atenda a tal prin-
cípio, ou seja, “além do dever de respeito e proteção, tem a obriga-
ção de promover as condições que viabilizem e removam todos os 
obstáculos que impeçam estas mães e seus filhos de viverem com 
dignidade. 

O artigo 41, da LEP, que versa sobre os direitos do preso 
condenado ou provisório e trata do direito das visitas, não deter-
mina as relações sociais que poderão ser estabelecidas com um 
preso durante a visita. Neste caso, infere-se que quando da visita 
de crianças, por um descuido do legislador, viabilizou-se às ins-
tituições carcerárias o uso do poder discricionário, ou seja, cada 
instituição tem seu regimento interno que determina a forma de 
lidar com a questão.

Sabemos que, de fato, regras e comportamentos, em geral, 
muito se distanciam da legalidade. E é neste vazio que o Estado, a 
sociedade e a família devem trabalhar para obterem êxito na im-
plementação de políticas públicas de proteção à infância no Brasil. 
No que se refere a Lei de Execuções Penais – LEP, é notório o des-
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preparo, a desinformação e a ausência de estruturas que dificultam 
ou impedem a sua aplicação de forma eficaz. 

À luz do art. 41 da referida lei, que versa sobre os direitos 
do recluso condenado ou provisório e trata do direito de visitas, 
verifica-se que o mesmo não determina, não enumera, nem dis-
crimina as relações sociais que poderão ser estabelecidas com um 
recluso durante a visita. Diante deste fato, podemos inferir que a 
ausência de referência às visitas, na referida Lei, implica em uma 
invisibilidade da criança enquanto sujeito de direitos e um total 
desrespeito a doutrina da proteção Integral, do princípio do me-
lhor interesse da criança e da prioridade absoluta, tão claramente 
estabelecidos na Lei 8.069/90.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A delimitação das liberdades individuais em nome de um 
direito maior – o bem comum – só foi possível a partir da co-
municação entre membros de um Estado. O objetivo era estabe-
lecer regras fundamentais que promovessem “bem estar social”. 
Ninguém az gratuitamente o sacrifício de uma porção de sua li-
berdade visando unicamente ao bem público. Cada homem só por 
seus interesses está ligado às diferentes combinações políticas do 
mundo, e cada qual desejaria, se fosse possível, não estar ligado 
pelas convenções que obrigam os outros homens.

O Brasil precisa criar com urgência, políticas públicas de 
prevenção à violência, o aumento das massas carcerárias, os altos 
índices de reincidência, nos levam a concluir que estamos ope-
rando de maneira equivocada, ou seja, estamos trabalhando com 
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os efeitos da violência e não com suas causas. Nós criamos novas 
leis, aparelhamos, mesmo que de forma precária, as estruturas de 
atendimento psicossocial as vítimas e seus filhos, mas isso não é o 
suficiente.  

Precisamos de políticas públicas específicas que trabalhem 
urgentemente com as causas que levam à prática do crime em nos-
so país. A educação nos parece ser o melhor caminho, ela começa 
no seio familiar e continua na escola. As informações passadas nes-
tes dois ambientes constroem hábitos e parecem autorizar deter-
minadas posturas que passamos para a sociedade.

Nesse ambiente, importante ressaltar que nunca estivemos 
tão amparados juridicamente, no entanto, sabemos que de fato, re-
gras e comportamentos, em geral, muito se distanciam da legalida-
de. Apesar da existência da Lei de Execução Penal, da Constituição 
Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, é perceptível 
as dificuldades encontradas, pelo despreparo da maioria dos pro-
fissionais que lidam com o problema, pela desinformação e falta 
de interesse de nossos governantes e da própria sociedade que, 
alienada, parece fingir que nosso sistema carcerário não faz parte 
de nossa realidade social. É mais fácil fingirmos que o problema 
não existe, porém isto é um grande equívoco.
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ALGUNAS PROPUESTAS DE IMPLANTACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IMPULSAR 
LA IMPRESCINDIBLE ÉTICA EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Nuria Belloso Martín1

1. Sobre Ética privada y Ética pública 

Entendemos que no hay más que una Ética, la vinculada a la 
idea del hombre, que se pone de manifiesto en la vida social, fami-
liar, profesional y política del individuo. No existen dos morales, 
una pública –cuyo ámbito sería la vida en sociedad- y otra privada 
–destinada a dirigir la vida personal e individual- sino que son dos 
manifestaciones distintas de una misma realidad: dos dimensiones 
diferentes de un mismo fenómeno, como es el comportamiento 
ético2. Como sostiene MacIntyre, cualquiera que pretenda soste-
ner una concepción aristotélica de las virtudes debe oponerse a la 
división que hace de ellas ámbitos aislados. Las virtudes tienen que 
ver con nosotros como seres humanos, no como consumidores o 
partícipes de la vida política. Aunque según el contexto pueden va-
riar las acciones que determinadas virtudes exigen de nosotros, en 
todas las esferas de la vida son precisas las mismas virtudes. Con-
cluye el filósofo anglosajón subrayando que hay que luchar contra 
la idea de que para cada esfera de la vida son precisas diferentes 

1 Nuria Belloso Martín es Catedrática Acreditada de Filosofía del Derecho en la Universidad 

de Burgos (España). Es Directora del Departamento de Derecho Público. Es Coordinadora 

del Máster en Derecho de la Empresa y de los Negocios. Es Directora del Curso de Especialista en 

Mediación Familiar. Es pesquisadora invitada de la Universidad de Coimbra (Portugal).
2 Cfr. OLLERO, Andrés, “Responsabilidades políticas y razón de Estado”, Papeles de la Funda-

ción para el análisis y los estudios sociales, núm.31, pp.19 y ss.

)
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normas morales. Se opone a que, en lugar de una moralidad de la 
virtud, se ponga en juego un conjunto de moralidades separadas 
para aplicarlas en los diversos ámbitos3.  No parece muy congruen-
te cambiar de principios éticos según uno se encuentre en un acto 
público o en una reunión privada. Es la contradicción de la tesis de 
“virtudes públicas, vicios privados”. La realidad parecer demostrar 
que a más vicios privados, también más vicios públicos y viceversa. 
La ética, sea pública o privada, vincula a todos los hombres y sus 
principios, que son comunes, se aplican a todas las situaciones4.

Cuando la Ética se aplica y se pone en práctica en el servicio 
público se llama Ética pública, también llamada Ética para la políti-
ca y la Administración pública. “La ética pública señala principios y 
valores deseables para ser aplicados en la conducta del hombre que 
desempeña una función pública”5. Esta disciplina ofrece al servidor 
público un conocimiento que lo lleva a actuar de una determina-
da manera en cada situación, ofreciendo auxilio con respecto a la 
elección de diversas situaciones que son convenientes o no para la 
colectividad6.

3 JIMÉNEZ AMAYA, J.M., y SÁNCHEZ-MIGALLÓN, S., Diagnóstico de la Universidad en Alas-

dair MacIntyre. Génesis y desarrollo de un proyecto antropológico. Pamplona, Eunsa, 2011. 
4 Vid. TERMES, R., “¿Ética pública y ética privada?”, Diario ABC, 8.VI.1995, p.82. En sentido 

contrario, PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Ética pública-ética privada”, Dereito: revista xurídi-

ca da Universidade de Santiago de Compostela, vol.7, nº1, p.168; también, del mismo autor, Diez 

lecciones sobre Ética, Poder y Derecho, Madrid, Dykinson, 2010.
5 DIEGO, O., Necesidad de la ética pública. México, UAEM, 2009, p.32.
6  “La ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central 

la idea de servicio, es decir, que las tareas y actividades que realizan los funcionarios públicos 

están orientadas al bien común. La ética de la función pública es la ciencia del buen compor-

tamiento en el servicio a la ciudadanía, es además un importante mecanismo de control de la 

arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital para la creación y el mantenimiento 

de la confianza en la administración y sus instituciones. Por tanto, es un factor clave para ele-

var la calidad de la Administración Pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva 
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La Ética pública aglutina un conjunto de valores como la hon-
radez, la laboriosidad, la eficacia, la transparencia, la atención y 
el servicio al ciudadano, la imparcialidad, la objetividad y otros 
que hacen del trabajo en el sector público una inmensa tarea de la 
cual la sociedad espera un buen resultado. La Ética pública rebasa 
lo relacionado con la honestidad, es algo más que la censura de 
conductas corruptas: exige un trabajo bien hecho y, sobre todo, 
una continua y constante referencia al público, a los ciudadanos, 
en la tarea administrativa. Además, la Ética pública es un impor-
tante instrumento que sirve de complemento a las democracias 
contemporáneas en la transparencia de sus instituciones. Pero por 
parte del ciudadano también cabe esperar un comportamiento éti-
co. Como destaca S. Picado, “ese mismo ciudadano que postula 
airado contra la corrupción, es incapaz de respetar las señales de 
tránsito, de mantener limpias las ciudades o de entender que si 
desea un buen funcionamiento de los servicios públicos debe pagar 
impuestos”7.

Incluso, hay quienes llegan a entender la ética pública como 
una ética de responsabilidad que no sólo ha de presidir la política 
en sentido estricto, sino toda la vida pública, atravesando todas las 
instituciones sociales (incluidas las económicas) tanto en el orden 
nacional como internacional. La ética pública acaba abarcando dos 
ámbitos públicos como son la ética en las políticas públicas y la 
ética en la administración pública. La primera afecta a todo el pro-
ceso de elaboración y puesta en práctica de las políticas públicas y, 
en su vertiente negativa, aborda problemas como “la malversación, 

e íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos (DIEGO, O., Necesidad de 

la ética pública, cit., p.15).
7 PICADO, S., “Ética pública y corrupción”, en El Derecho público a comienzos del siglo XXI. Estu-

dios en homenaje al Profesor A. R. Brewer Carias, Thomson-Civitas, 2003, III, p.3380.
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el fraude, el cobro de comisiones, la corrupción oficial, el abuso 
de cargo público, el clientelismo, las acusaciones falsas en relación 
con la ética, el nepotismo, el favoritismo, vender influencias, la 
compra de influencias, la falta de honradez en las declaraciones, la 
obstrucción a la justicia, la manipulación de testigos o evidencias 
y el abuso o acoso sexuales8. La ética administrativa o ética de los 
empleados públicos representa en cambio una ética profesional, 
que aspira a desentrañar aquellos principios de conducta, valores y 
hábitos que permiten alcanzar los bienes internos de la profesión 
del empleado público9.
2. La presencia de la Ética en la
Administración Pública  

8 IZQUIERDO, A., y LAGO, S. (eds.), Ética pública. Desafíos y propuestas. Barcelona, 2008, 

Edicions Bellaterra, pp.154-155.
9 VILLORIA MENDIETA, M., Ética pública y corrupción: curso de ética administrativa. Ma-

drid, Tecnos, 2000, p.20. MacIntyre, analizando el porqué la ética se ha convertido en una 

disciplina de moda, opta por ser cauto en la valoración positiva de este hecho. Concretamente, 

señala tres razones: La primera razón descansa en que, en la medida en que el estudio de la 

ética ha despertado una tendencia cada vez mayor a emitir juicios morales públicos, ha dado 

lugar también a que el rasgo más notable de estos sea la inconsistencia. Como ejemplo cita 

el caso de un político que miente en el Parlamento, públicamente, y es denunciado por ello; 

otro político hace lo mismo y no pasa nada. Esto es una incongruencia ética. La segunda ra-

zón es que también en la ética se ha desarrollado una gran especialización, de forma que hay 

grupos de personas que se dedican a la ética médica, empresarial o militar, etc. Esto vuelve a 

reflejar la ética como disciplina vinculada a diferentes papeles sociales, es decir, una ética para 

cada materia o situación. La tercera razón es que “nadie ha aprendido las verdades de la ética 

asistiendo a conferencias o participando en seminarios, pues su índole es tal que sólo se puede 

aprender prácticamente, participando, a ser posible desde la más tierna infancia, en formas 

de vida común en las que la virtud se adquiere cultivando determinados hábitos (JIMÉNEZ 

AMAYA, J.M., y SÁNCHEZ-MIGALLÓN, S., Diagnóstico de la Universidad en Alasdair MacIn-

tyre, cit.,. ). No vamos a ocuparnos de la Ética en general sino de la ética en la Administración 

pública, lo que nos llevará a analizar si la conducta  y desempeño de las funciones del personal 

de la Administración pública es moralmente correcto o incorrecto
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Como acertadamente afirma J. Rodríguez-Arana, la ética 
aplicada a la función pública tiene su eje central en la idea de ser-
vicio. “La ética de la función pública es la ciencia del servicio pú-
blico en orden a la consecución del bien común, del bien de todos 
haciendo, o facilitando, el bien de cada uno de los miembros de la 
sociedad”10. El Estado precisa de un cierto número de personas y 
una determinada organización para poder cumplir sus funciones y 
prestar los servicios públicos pertinentes de manera adecuada. Ese 
conjunto de personas –bien sean funcionarios o personal laboral o 
interinos-, la organización bajo la que operan y hasta los servicios 
públicos que satisfacen recibe el nombre genérico de Administra-
ción pública11. 

El efecto de las conductas carentes de ética se traduce en una 
especial frustración para los ciudadanos cuando éstas tienen su ori-
gen o su fundamento en el poder político o en instancias públicas. 
Frente a ellas, la conciencia ética de la función pública debe asumir 
el papel protagonista que le corresponde. Los funcionarios deben 
aspirar a la mejora no sólo de la calidad del servicio de la sociedad, 
sino deben colaborar directamente en el ejercicio de los derechos 
fundamentales de todos los ciudadanos. Para ello deben contar con 
un elevado nivel de sensibilidad colectiva que se asienta, sin duda, 
sobre bases éticas. Como subraya Rodríguez-Arana, el reto que 
tiene planteada la ética, hoy y siempre, es, no sólo su aplicación y 
divulgación, sino, sobre todo, su interiorización por las personas 

10 RODRÍGUEZ-ARANA. J., La dimensión ética. Madrid, Dykinson, 2000, p.30. Sobre el con-

cepto y el fundamento de servicio público, vid. ARA PINILLA, I., “El retorno al fundamento 

del servicio público. Claves para el rescate”, en L. Peña y Gonzalo, T. Ausín Díez y O. Diego 

Butista (Coordinadores), Ética y servicio público, 2010, pp. 79-148.
11 Sobre la corrupción política en general, vid. LAPORTA, F., y ÁLVAREZ, S., La corrupción 

política. Madrid, Alianza Editorial, 1997, p.13. 
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concretas, su ejercicio a través de las virtudes morales12. La con-
fianza ciudadana en la Administración y en éxito de las reformas 
de la gestión pública dependerá de que la moderna gestión pública 
tome en consideración los aspectos éticos junto a los económicos 
y a los de eficiencia y eficacia. La gestión de la ética y el com-
portamiento no consiste simplemente en el control y en la recon-
ducción de los comportamientos. También se trata de promover la 
integridad y la buena conducta, de buscar algún tipo de consenso 
sobre lo que constituye un buen comportamiento y dar a los fun-
cionarios algunas pautas sobre la forma en que deben actuar. La 
ética es un factor clave de la calidad de la Administración.

Para el análisis de los comportamientos resulta útil hacer una 
distinción entre los de carácter ilegal, es decir, contrarios a la ley 
penal que castiga los delitos y faltas; no éticos, es decir, contrarios 
a las directrices, principios o valores éticos; e improcedentes, es 
decir, contrarios a la costumbre o la práctica normal. La corrup-
ción puede encajar en cualquiera de estos tres rótulos. Sus carac-
terísticas propias son el uso indebido del cargo, la función o los 
recursos públicos con fines privados decisiones y formular juicios 
en su trabajo diario. Por tanto, y sin ignorar el problema de la cor-
rupción y otras formas de actos ilegales, el objetivo es encontrar 
un equilibrio entre los medios de fomentar la buena conducta y las 
estrategias de control de los comportamientos13. 

12 AA.VV., La ética en el servicio público. Cuestiones y prácticas actuales. Madrid, Ministerio de 

Administraciones Públicas- Instituto Nacional de administración Pública-BOE, 1997. Rodrí-

guez-Arana llama la atención acerca del hecho de que desde la óptica del análisis ético de las 

conductas públicas y de la racionalidad administrativa, resulta destacable comprobar cómo exis-

te una gran homogeneidad de los valores que integran la ética del servicio público en todos 

los países que afrontan su regulación, hasta el punto que podríamos hablar incluso, de unos 

valores universales de la ética pública. 
13 AA.VV., La ética en el servicio público, cit., p.31.
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La Administración pública del Estado social y democrático 
de Derecho es un organismo que debe distinguirse por los 
principios de legalidad, de eficacia y de servicio. Legalidad porque 
el procedimiento administrativo no es otra cosa que un camino 
pensado para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de 
los ciudadanos. Eficacia porque hoy es perfectamente exigible a la 
organización administrativa que ofrezca productos y servicios de 
calidad. Y servicio, sobre todo, porque no se puede olvidar que la 
justificación de la existencia de la Administración se encuentra al 
servicio de los intereses colectivos. Por eso, las distintas potestades 
y poderes públicos son manifestaciones concretas de esa idea de 
servicio público que debe ser también una de las notas definitorias 
de las personas que trabajan en el sector público14. La clave de la 
corrupción en el ámbito público es la utilización en provecho pro-
pio de las potestades públicas15. La lucha debe llevarse a cabo tan-
to con normas jurídicas como con códigos éticos que dejen muy 
claros los fines del servicio público y que no se pueden utilizar los 
poderes públicos en exclusivo beneficio personal. El constituyen-
te español, en esta línea, estableció que la Administración pública 
debe servir con objetividad a los intereses generales, actuando 
con imparcialidad y de acuerdo con los principios de jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, siempre 
dentro del sometimiento al derecho (CE. Art. 103).

Sin embargo, las formas de organización han variado con 
el paso del tiempo. Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos dife-
rencias tres grandes momentos en la Administración pública que 

14 RODRÍGUEZ-ARANA, J., La dimensión ética, cit., p.266.
15 MALEM, J., “Acerca del concepto de corrupción” en  LAPORTA, F., y ÁLVAREZ, S., La 

corrupción política. Madrid, Alianza Editorial, 1997, pp.39 y ss.
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se relacionan con la respectiva configuración del diverso tipo de 
Estado vigente. Así, podemos distinguir entre la Administración 
pública que se corresponde con el Estado-policía, con el Estado-
providencia y con el Estado –privatizador16:

a) En el Estado-policía, la Administración pública está absolutamente subordinada 
al poder político de quien es su brazo meramente ejecutor. Las funciones que 
tiene asignada la Administración son únicamente las necesarias para que el Estado 
pueda realizar las actividades propias del ejercicio de su soberanía. Su forma de 
actuación es garantista, de la primacía de la ley y del respeto escrupuloso de los 
procedimientos legales. 

b) En el Estado-providencia o social, el Estado se caracteriza por una ampliación 
de sus competencias respecto del modelo anterior. El Estado interviene cada vez 
más en la vida económica de la sociedad y la satisfacción de las necesidades básicas 
de la población aparece como uno de los imperativos legales. Por ello, el Estado 
asume los servicios asistenciales tales como el sanitario, la educación o la protec-
ción social, entre otros. Se produce así un incremento del gasto público y, con 
ello, del tamaño, de las funciones y de la actividad de la Administración pública.

c) El Estado-privatizador, a pesar de tener asignadas múltiples funciones, no cuen-
ta con los recursos necesarios para hacer frente a las mismas. De ahí que el Estado 
deba guiarse por criterios de eficiencia y racionalización. Se potencia la privatiza-
ción de las empresas y de los servicios públicos y se exige a los funcionarios una 
eficacia similar a la exigida en el sector privado17.

Como se puede prever, el paso del Estado-policía al Estado–so-
cial ha significado un incremento de las posibilidades la corrupción.

16 MALEM SEÑA, J.F., La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos. Barcelona, 

Gedisa, 2002, p.41 ss.
17 Ibidem.
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Para el análisis de los comportamientos resulta útil hacer una 
distinción entre los de carácter ilegal y los no éticos. Los ilegales 
son los contrarios a la ley penal que castiga los delitos y faltas; los 
no éticos son los contrarios a las directrices, principios o valores 
éticos; e improcedentes, es decir, contrarios a la costumbre o la 
práctica normal. La corrupción puede encajar en cualquiera de 
estos tres rótulos. Sus características propias son el uso indebido 
del cargo y utilizar la función o los recursos públicos con fines pri-
vados. Sin ignorar el problema de la corrupción y otras formas de 
actos ilegales, se trata de encontrar un equilibrio entre los medios 
de fomentar la buena conducta y las estrategias de control de los 
comportamientos. ¿Cómo se puede ayudar a los funcionarios a de-
terminar su propia conducta en un entorno cambiante? ¿Se están 
aplicando las medidas adecuadas para orientarles con respecto a la 
dimensión ética de la toma de decisiones? ¿Es necesario introducir 
nuevas medidas que les ayuden a hacer frente a la complejidad de 
los cambios? El objetivo es buscar herramientas o procesos que 
prohíben reglamentariamente las conductas indeseables o bien es-
tablecen incentivos para fomentar la buena conducta. La gestión de 
la ética no consiste simplemente en el control y la reconducción de 
los comportamientos. También se trata de promover la integridad 
y la buena conducta, de buscar algún tipo de consenso sobre lo que 
constituye un buen comportamiento y dar a los funcionarios algu-
na pauta sobre la forma en que deben actuar. La ética es un factor 
clave de la calidad de la Administración18. 

La infraestructura ética puede considerase integrada por ocho 
componentes con tres funciones: control, orientación y gestión. 
En primer lugar, el control puede lograrse mediante los tres com-

18 AA.VV., La ética en el servicio público, cit., p.35 ss.
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ponentes siguientes: un marco legal que permita la investigación 
y acusación independientes; mecanismos adecuados de responsa-
bilidad y participación y escrutinios públicos. Del mismo modo, 
la orientación puede conseguirse a través de los tres componentes 
siguientes: un compromiso bien articulado de los líderes políticos; 
códigos de buenas prácticas que determinen los valores y normas, 
y actividades de socialización profesionales tales como la educa-
ción y la formación. En tercer lugar, la gestión puede lograrse 
mediante los dos elementos restantes: unas condiciones sólidas de 
servicio público basadas en políticas eficaces de recursos humanos 
y una coordinación de la infraestructura, bien mediante un depar-
tamento u organismo central de gestión ya existente o mediante 
un organismo especial con competencias en materia de ética19.

Adela Cortina destaca algunos problemas morales con los 
que tienen que enfrentarse los funcionarios públicos en su queha-
cer cotidiano tales como la dificultad de tener que atender al mis-
mo tiempo los requerimientos del gobierno y de los ciudadanos; 
distinguir entre lo discrecional y lo arbitrario; la tentación de utili-
zar el cargo en función de los beneficios propios; la asimetría entre 
la Administración y el ciudadano; el exceso de burocratización y la 
falta de transparencia, entre otros. Por ello reclama la necesidad 
de crear un clima donde haya una mayor conciencia de los asuntos 
éticos prestando una atención continuada al fomento de un com-
portamiento humano justo, ya que la ética pública es una actividad 

19 La combinación y graduación ideales de estas funciones dependerá del entorno cultural y 

político-administrativo de cada país. Por ejemplo, un país como los estados Unidos, con su 

tradición de controles y contrapesos, parece asignar más importancia al control, mientras que 

en los Países Bajos, con su tradición de confianza, se recalca la orientación y la gestión (AA.

VV., La ética en el servicio público, cit., pp.58-59).
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continua, no un estado ideal que haya que alcanzar20.
Fomentar la ética pública tiene unos valores innegables. Todo 

servidor se debe a su comunidad, su sueldo es pagado por la mis-
ma y, por tanto, tiene un compromiso y una responsabilidad hacia 
la sociedad a la que, además, debe respetar. Con el fomento de la 
ética en los servidores públicos se pretende obtener mejores re-
sultados en la prestación de servicios y disuadirles de llevar a cabo 
prácticas deshonestas, lo cual repercutirá en una mayor confianza 
por parte de la ciudadanía.

Al abordar el tema de la ética en la Administración pública, 
pueden distinguirse tres grandes capítulos21:

1. La determinación de los deberes exigibles a los servidores públicos. Ante el 
nivel de degradación que se ha alcanzado, se impone recordarlos en relación al:

a. Sujeto: i) Deberes personales: La ejemplaridad y la honradez son virtudes que 
deben presidir la actuación de los servidores públicos. Si a nadie debe importar la 
conducta del político o del funcionario en su intimidad, sí parece que importa a 
todos que la conducta pública se aparte de aquellas normas exigidas por la normal 
convivencia o sean contrarias a lo que todavía constituyen pautas de conducta que 
deben ser ejemplo de la infancia y de la juventud; ii) Relación con los demás ser-
vidores públicos: la noción de servicio público como entrega generosa al conjunto 
de la sociedad, a cuyos intereses generales deben servir con objetividad, les obliga 
a una colaboración con superiores, inferiores y otros funcionarios de igual rango 
presidida por las ideas de lealtad y sinceridad, a fin de lograr una mejor prestación 
de los servicios; iii) Relación con respecto a los administrados: respeto a los que 
están al otro lado de la “ventanilla”22. 

20 CORTINA, A., “Intervención- Conferencia”, en AA.VV., Jornadas sobre Ética pública, Madrid, 

Instituto Nacional de Administración Pública, 1997.
21 Seguimos aquí la exposición y clasificación de GONZÁLEZ PÉREZ, J., Corrupción, ética y 

moral en las Administraciones públicas. Madrid, Thomson-Civitas, 2006, pp.61-96.
22 Henri Deroche, en un magnífico libro sobre los mitos administrativos, se refiere al fe-
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b. Objeto: i) Servicio a los intereses generales: la corrupción consiste precisamen-
te en eso, en la utilización de potestades públicas para intereses particulares23; ii) 
Trabajo bien hecho: la ética exige algo más. Exige una entrega al servicio, un afán 
de perfeccionamiento en las técnicas, un esfuerzo en intentar la perfección. El 
funcionario es un profesional de la función pública que puede ser, además, profe-
sional titulado (abogado, médico) que ejerce su profesión en la función pública, 
por lo que además de tener en cuenta la disciplina funcionarial, deberán respe-
tar las normas deontológicas de su profesión24; iii) Bienes adscritos al servicio: 
Se impone: a) tratarlos con igual cuidado que si fueran propios; b) Usarlos con 

nómeno de la ventanilla: “El funcionario está protegido por una barrera que no puede ser 

flanqueada sin escándalo. Esta barrera de madera o de metal tiene, por otra parte, el carácter 

de tabú, puesto que detiene las reclamaciones intempestivas. Los aguafiestas que protestan 

abiertamente son raros y parecen tener siempre mala conciencia a los ojos de los que esperan 

pacientemente su turno… La reclamación violenta es, por otra parte, una maniobra peligro-

sa, un sacrilegio en relación al rito, del que las consecuencias más inmediatas son: la inacción 

sistemática del que está detrás de la ventanilla y la oposición general de todo el servicio, 

cubriendo y protegiendo a uno de los suyos como si él mismo hubiera sido puesto en peligro 

en su principio y totalidad.- Y concluye-: No hay diálogo, sino actitud de subordinación para 

la obtención de un servicio, generalmente pagado. Las relaciones con la Administración se 

presentan a nivel como dialéctica del señor y del esclavo-“(DEROCHE, Les Mythes adminis-

tratifs, París, 1966). A esta presentación habría que añadir que junto a las ventanillas, existen 

frecuentemente otros accesos a los despachos de los superiores, en las que pueden observarse 

en grandes letras la siguiente advertencia: “prohibida la entrada al público”. El público es ese 

administrado simple que no tiene otro cauce para llegar al poder que el estrecho y angosto de 

la ventanilla. Y hay otra forma superior de toma de contacto. Es esa categoría de administrados 

a quienes basta una llamada telefónica, para que el propio funcionario competente sea quien 

acuda al despacho del administrado: “un telefonazo sustituye a días o semanas de gestión”.
23 Se trata de evitar conductas tales como los regalos generalizados a los servidores públicos 

con potestades en el sector en que se mueve la empresa; las invitaciones que empiezan en al-

muerzos y acaban en vacaciones y cruceros; evitar conductas que empiezan con la insinuación 

al servidor público y acaban con la petición franca y descarada. González Pérez subraya que 

la obligación de obtener un cierto rendimiento puede plantear problemas éticos cuando las 

exigencias de cantidad se enfrentan a las de calidad: ¿Cuántos enfermos puede atender debi-

damente un médico del INSALUD? (Ibidem, p.88).
24 González Pérez subraya que la obligación de obtener un cierto rendimiento puede plantear 

problemas éticos cuando las exigencias de cantidad se enfrentan a las de calidad: ¿Cuántos 

enfermos puede atender debidamente un médico del INSALUD? (Ibidem, p.88).
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moderación (evitar despilfarro); c) No utilizarlos para fines propios (Vg. Uso del 
teléfono).

c. Actividad: i) Lugar: evitar lugares de reputación dudosa, para evitar dañar la 
imagen de la Administración; ii) Tiempo: debe prestarse el servicio en tiempo re-
querido para su adecuada realización. Se deben atender los asuntos con la debida 
diligencia, evitando demoras y atrasos injustificados25; iii) Forma: hay que cuidar 
las formas (deber de sigilo, deber de secreto). Vg: Autorizaciones de apertura de 
farmacia, donde el principio de publicidad y transparencia no es incompatible con 
el de concurrencia competitiva; la demolición de un edifico por ruina inminente 
sin ajustarse al procedimiento legal; Proyectos de obras que afectan a grandes ex-
tensiones de terrenos con múltiples interesados donde hay un deber de garantizar 
la transparencia en el trámite de información pública. Conviene trabajar medidas 
preventivas que traten de garantizar el cumplimiento de aquellos deberes, medi-
das que se concretan, entre otras, en un sistema de controles internos y externos 
y hay que ser cuidadosos con la reacción ante las infracciones que, pese a todas las 
prevenciones, se cometan26.

3. Funcionarios públicos, justicia y ética

No vamos a detenernos en el análisis de la relación entre justi-
cia formal y funcionarios. Suele decirse que la justicia formal debe 
tener en cuenta la diferencia entre la justicia y la administración de 
la ley y la justicia de las leyes mismas, así como la importancia mo-
ral que se le otorga a que el funcionario cumpla con la ley27. Existe 

25 Sabemos que la insuficiencia de medios personales y materiales adecuados constituyen las 

causas principales de la lentitud de la acción administrativa. Pero también lo son la desidia, la 

pereza y los malos hábitos de quienes la llevan a cabo, dedicando parte del tiempo de oficina 

a trabajos particulares (GONZÁLEZ PÉREZ, J., Corrupción, ética y moral en las Administraciones 

públicas, cit., pp.91-92).
26 GONZÁLEZ PÉREZ, J., Corrupción, ética y moral en las Administraciones públicas, cit., pp.60-61.
27 David Lyons sostiene que la justicia en la administración de la ley implica su aplicación im-

parcial a casos particulares. Esta idea parece inobjetable cuando se la interpreta en el sentido 

de que la ley debe aplicarse imparcialmente, siempre y cuando exista una justificación para 

cumplirla. Pero apelar al concepto de imparcialidad no prueba que sea injusto negarse deli-
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la convicción de que los funcionarios tienen la obligación de ser 
fieles a la ley, una obligación inherente a los cargos de responsabili-
dad pública que ocupan. Los argumentos a favor de esas obligacio-
nes no demuestran que exista siempre una obligación moral para 
los desvíos de los funcionarios con respecto a la ley, cualesquiera 
que sean las circunstancias. D. Lyons considera que la justicia for-
mal está teóricamente infundada28. Es la expresión exagerada de 
una legítima preocupación por la justicia en la administración de 
la ley. Pero como exagera el argumento relativo al acatamiento de 
leyes injustas y no equitativas, es moralmente objetable.

J. Rawls, defensor de la filosofía moral de las buenas razones, 
entiende que hay que apelar a principios generales externos a los 
que debe ajustarse la conducta de los funcionarios y gestores pú-

beradamente a observar la ley. Lyons admite que puede ser útil e incluso servir a los intereses 

de la justicia inculcar a los abogados y funcionarios la profunda convicción de que desviarse 

de la ley siempre es injusto o, en todo caso, erróneo, porque esto puede disuadir a algunos 

funcionarios de una mala conducta pública. Pero esto no significa que esa convicción sea ver-

dad, ni justifique la simplificación deliberada y excesiva de los aspectos morales. Sin embargo, 

estos temas suelen considerarse como si se tratara simplemente de elegir entre “el imperio de 

la ley” y “el anarquismo”. Advierte Lyons que la justicia formal puede alentar esta ceguera en 

los funcionarios. (LYONS, D., (1993) Aspectos morales de la teoría jurídica. Ensayos sobre la ley, la 

justicia y la responsabilidad política. Trad. de Stella Alvarez. Barcelona, Gedisa, Editorial, 1998).
28 Lyons nos ofrece un ejemplo, al que califica de “menos serio”. “Supóngase que una ley 

prescribe un ritual inútil, por ejemplo, que el secretario del condado debe escupir dos veces 

por la comisura izquierda de la boca cuando certifica que un testamento ha sido atestiguado 

en la forma requerida. El funcionario podría rebelarse, pero se lo impide el hecho de que los 

testamentos se considerarían nulos a menos que se haya realizado el ritual. Pero supóngase 

que el funcionario está seguro de que nadie sabrá si llevó a cabo el ritual, de modo que se 

limita a simular que lo hizo. Así, omite cumplir disposiciones legales perfectamente claras. ¿Se 

ha cometido una injusticia? ¿Sería diferente la respuesta si se le exigiera el ritual al secretario 

pero no fuera necesario para validar el testamento? Supóngase que el secretario se niega a 

hacerlo en esas circunstancias. ¿estaría actuando injustamente o quizá sólo, imprudentemente, 

suponiendo que existieran sanciones por el incumplimiento del funcionario? (LYONS, D., 

Aspectos morales de la teoría jurídica, cit., 9.65 (nota 56).
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blicos. R. Dworkin, reflexionando sobre la propuesta de Rawls, se 
cuestiona qué debe de hacer un juez que deba enfrentarse a casos 
“difíciles”. ¿Qué clase de razones pueden o deben ofrecer los jueces 
para defender sus nuevos juicios? ¿Pueden acudir a convicciones 
religiosas?29 ¿A sus convicciones morales personales? ¿A sistemas 
filosóficos de moralidad30 o escatológicos? ¿A los fenómenos ma-
croeconómicos? (¿sería un buen argumento para un juez afirmar 
que está decidiendo un caso de una determinada forma porque 
ello ayudará al dólar en los mercados monetarios internacionales?) 
Dworkin nos recuerda que Rawls desarrolló una doctrina, que de-
nominó la doctrina de la razón pública, sobre los argumentos que 
es correcto que las autoridades públicas usen para justificar sus 
decisiones, y afirmó que la doctrina de la razón pública se aplica a 
los jueces de forma especialmente estricta31. 

Rawls no parte de que cualquiera que comparta y use el con-
cepto de justicia debe compartir alguna comprensión básica de 
fondo sobre qué es lo que hace justa e injusta una institución. Al 
contrario, insistió en que las personas poseen concepciones radi-
calmente diferentes de la justicia. Admite que comparten alguna 
comprensión muy abstracta que convierte a todos estos juicios en 
concepciones de la justicia más que de alguna otra virtud. Pero esta 

29 Algunos jueces piensan que la religión proporciona la cuestión de su convicción más con-

vincente o quizá la única justificación verdadera de las decisiones jurídicas previas. En Estados 

Unidos podría considerarse que el argumento religioso está excluido del razonamiento judi-

cial por la Primera Enmienda. Pero en otros países como Reino Unido o Israel, en los que hay 

una religión establecida, es más complejo. (Cfr. DWORKIN, R., La justicia con toga. Trad. de 

Mª. Iglesias Vila e I. Ortiz de Urbina Gimeno. Madrid, Marcial Pons, 2006, p. 274).
30 ¿Puede un juez apelar, como cuestiona Dworkin- en sus opiniones a las doctrinas filosóficas 

de I. Kant o J. Stuart Mill? ¿Pueden apelar, como algunos jueces estadounidenses han hecho, a 

los escritos filosóficos de J. Rawls?
31 DWORKIN, R., La justicia con toga, pp.264-265.
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comprensión compartida es muy endeble. Lo que hace posible el 
acuerdo acerca de la justicia es que la gente coincide de modo sufi-
ciente en ciertos ejemplos o instancias específicas (todos coinciden 
en que la esclavitud es injusta) –en cierta manera, serían los prime-
ros principios de la ley moral natural-). Rawls recomendó que los 
filósofos de la justicia se embarcaran en una empresa interpretativa 
que consiste en buscar el equilibrio reflexivo32. La idea de razón 
pública, por tanto, exige que los jueces encargados de buscar la 
justificación para la estructura del derecho eviten doctrinas reli-
giosas, morales o filosóficas controvertidas.

Por su parte, la filosofía moral de la virtud parte sobre todo 
de la necesidad de ser un buen funcionario. Se apoya más en el ser 
que en el hacer. La ética de la virtud, como subraya MacIntyre, 
más que plantearse qué tipo de acciones deben realizarse, incide 
en lo más importante: qué clase de persona debería ser y qué clase 
de vida se debería vivir. Lo importante, en contraste con la teoría 
de Rawls, es la persona, no tanto la acción. La teoría de MacIntyre 
parte de las llamadas “prácticas” personales, que son los instru-
mentos para alcanzar los objetivos de una Administración pública 
ética. Sostiene que la satisfacción deriva de los bienes, no los bie-
nes de la satisfacción. Es decir, el bien radica en la conveniencia 
de la acción, no en sus consecuencias. Los bienes externos serían, 

32 DWORKIN, R., La justicia con toga, cit., p.268. Rawls no articuló el argumento a favor del 

interpretativismo, pero defendió este principio en el curso de una discusión sobre la legalidad 

y el imperio de la ley. Los ciudadanos están mejor protegidos de la arbitrariedad y de la dis-

criminación cuando los jueces que interpretan el derecho y lo elaboran en los casos difíciles 

son responsables de la coherencia, no simplemente para el caso particular, sino que son res-

ponsables de alcanzar la coherencia de principio con la estructura global del derecho. Como 

dice Rawls: “El precepto de que en los mismos casos deben adoptarse las mismas decisiones 

limita de modo significativo la discreción de los jueces y de otras autoridades” (DWORKIN, 

R., cit., p.272).
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pues, los derivados de otros elementos ajenos a la misma natura-
leza de la acción pero que son consecuencia directa de la misma, 
como puede ser la fama, el poder o el dinero. En este contexto, la 
virtud es una cualidad humana adquirida, cuyo ejercicio nos habi-
lita para alcanzar los bienes internos de nuestras acciones. Virtud 
y bienes internos se encuentran en una relación directa, mientras 
que, a  veces, la virtud puede dificultar la consecución de los bie-
nes externos33.

Finalmente el Derecho se acaba convirtiendo en la garantía 
del comportamiento ético. Cuando salen a la luz los grandes es-
cándalos, en la esfera pública o privada, lo primero que hacen los 
Estados es acudir a la ley para tipificar infracciones y sancionarlas 
con las penas más duras, sin olvidar la creación de Fiscalías Anti-
corrupción especiales. 

4. La corrupción en la Administración Pública

Los políticos, en la medida en que ejercen potestades dis-
crecionales y disponen de información confidencial, son los que 
tienen más posibilidades de anteponer sus propios intereses al de 
los ciudadanos. Los conflictos de intereses constituyen el área más 
común de la problemática que encierran las conductas llamadas 
antiéticas. Un conflicto de intereses es una situación en la que un 
político tiene un interés privado o personal suficiente para actuar 
en un determinado sentido en su actuación pública. Las modalida-
des son varias, ya que van desde el tráfico de influencias hasta el 

33 “[…] las virtudes son siempre un obstáculo potencial para alguna […] cómoda ambición”. 

(MACINTYRE, A., Tras la virtud, cit.).
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amiguismo o nepotismo34. No vamos a ocuparnos del ámbito de la 
política, pero no cabe duda de que algunos de los peligros antié-
ticos al que se ven sometidos los políticos, van a experimentarlos 
también los funcionarios de la Administración pública.

Séneca escribió hace siglos que la corrupción es un vicio de 
los hombres, no de los tiempos. Como apunta J.F. Malem Seña, 
“La corrupción es un fenómeno que ha existido en todas las épo-
cas, ha recorrido todos los sistemas jurídico-políticos y no se pue-
de encontrar rincón alguno del planeta donde sea desconocida”. La 
corrupción aparece como un instrumento técnico adecuado para 
conseguir cierto estado de cosas, para lograr determinados objeti-
vos. Las manifestaciones de la corrupción son variadas y afectan a 
diversos intereses de maneras diferentes. La corrupción adminis-
trativa, política, mercantil o judicial se presenta con peculiaridades 
específicas de manera que tanto su comprensión como las medidas 
encaminadas a su control deban ser también particulares35. La cor-
rupción, en la ética pública, implica una utilización de potestades 
públicas para la satisfacción de intereses puramente personales o 
extra-públicos. Supone un atentado grave a la misma esencia del 
servicio público en la medida que implica que el funcionario o 
político deliberadamente traiciona el sentido de la gestión de los 
intereses colectivos actuando en contra del bien común. Se pro-

34 Por ejemplo, el estableciendo de normas que impidan a una responsable político trabajar 

para una empresa del sector privado a la que, en el ejercicio de sus potestades discrecionales, 

se le hubiesen otorgado importantes contrataciones. (Vid. Rodríguez-ARANA. J., La dimensión 

ética, cit., p.189).
35 MALEM SEÑA, J.F., “Comercio internacional, corrupción y derechos humanos”, en Dimen-

siones jurídicas de la globalización, A. de Julios Campuzano (Editor), Madrid, Dykinson, 2007, 

pp.141-154. Vid. también, del mismo autor, Globalización, comercio internacional y corrupción. 

Barcelona, Gedisa, 2000. Vid. también, LAPORTA, F., y ÁLVAREZ, S., La corrupción política. 

Madrid, Alianza Editorial, 1997.
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duce, así, una conversión del interés público en interés persona.
Como nos recuerda O. Diego, la confianza en los gobiernos 

se ve hoy en día cuestionada, entre otras causas, por los malos re-
sultados en la gestión pública, por la ineficiencia de algunas ins-
tituciones, así como por los constantes casos de corrupción en-
contrados en la conducta de políticos, legisladores y funcionarios: 
abuso de autoridad, tráfico de influencias, mentiras, prevaricación, 
transfuguismo, uso indebido del patrimonio público36. Las pala-
bras de A. Nieto son significativas: “La corrupción acompaña al 
poder como la sombra al cuerpo”37.

Cuando los hombres se desvían del deber de estar dispuestos 
a poner su propia vida al servicio público; cuando se convierten 
en víctimas de la acumulación y se apropian de lo común para sí 
mismos; cuando adoptan un actitud negligente ante la participa-
ción política y giran la mirada hacia los asuntos de interés pro-
pio, arriesgando la  seguridad de todos por el beneficio propio o 

36 Ibidem, p.414. “La causa inevitable y, en último término, irreductible de la corrupción es 

la conducta deshonesta del actor público […] En último término, la corrupción se da única 

y exclusivamente porque un individuo, sea cual sea su entorno, toma la decisión de realizar 

una acción determinada, la acción corrupta. Y ésa es precisamente la razón por la que siem-

pre existirá la corrupción: no hay ningún sistema de control posible ni ningún antídoto tan 

eficaz como para poder impedir totalmente una opción individual de ese tipo. En todo caso, 

ese sistema o ese antídoto tendrá mucha más fuerza si es interno al individuo (educación, 

convicciones, etc.) que si es meramente externo (LAPORTA, F., y Álvarez, S., La corrupción 

política, cit., p.28).
37 Aunque “las salas de palacio sólo se utilizan para los actos de ceremonia; la administración 

discurre en pasillos laberínticos en los que resulta imposible encontrar salida sin cierta ayu-

da. Hay una entrada para señores y una entrada de servicio, hay ascensor y escalera. En los 

corredores oscuros de los servicios públicos sólo hay una luz que ilumine: la corrupción. El 

soborno es aceite que abre todas las puertas, motor de todas las facilidades, bula de todos los 

perdones, llave de todas las arcas, polvo de arena que ciega a inspectores, viento en popa para 

los negocios, seguro de políticos cesantes, trampolín hacia el éxito” (NIETO, A., La corrupción 

en la España democrática, Barcelona, Ariel, 1997, p.191).



51

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

de unos pocos; en definitiva, cuando la virtud cívica flaquea, se 
crean las condiciones para que aparezca y anide la corrupción38. El 
ciudadano “corrupto” sería aquel que es incapaz de reconocer los 
reclamos que su comunidad le presenta, dado que prefiere, en lu-
gar de sostenerlos, optar por la defensa de sus propios intereses39. 
Lamentablemente, la corrupción está cada día más presente, en 
sus diversas  manifestaciones invadiendo los espacios de un Estado: 
público, privado o social. 

La tipología de los actos realizados por funcionarios públicos 
o por agentes de la Administración que puedan constituir ejemplos 
de corrupción es muy amplia. Lo que se exige para que se produ-
zcan esos ilícitos es que se genere un daño que afecte a derechos 
de ciudadanos o que acuse un grave daño social o a la cosa pública.

Vamos a citar algunos de los principales supuestos:

1. Prevaricación de funcionarios: se verifica cuando un funcionario dicta 
una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. Se requiere un 
comportamiento culposo. Un ejemplo de prevaricación sería cuando un 
funcionario extiende un certificado de habitabilidad a sabiendas de que no se 
han cumplido los requisitos necesarios.

2. Delito de cohecho: será punible cuando el funcionario que solicita o acepte 
una dádiva o regalo, o aquel que los admitiere o recibiere cuando son 

38 WENCES SIMON, Mª I., “Republicanismo cívico y sociedad civil”, en Lecturas de la sociedad 

civil. Un mapa contemporáneo de sus teorías. Edic. de J. Mª Sauca y Mª I. Vences. Madrid: Trotta, 

2007, p.194.
39 OVEJERO, F., MARTÍ, J.L., y GARGARELLA, R., (compiladores), Nuevas ideas republica-

nas. Autogobierno y libertad. Barcelona, Paidós, 2004, p.25. La corrupción conduce a la indife-

rencia o a la pérdida de interés por participar en los asuntos públicos, supone la reclusión al 

espacio privado, dejando a los ciudadanos ante la posibilidad de ser sometidos a gobernantes 

sin escrúpulos que acabarán pisoteando sus garantías constitucionales.
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ofrecidos por un tercero, a cambio de una promesa de realizar alguna función 
vinculada a su cargo. Se exige que la comisión de la acción sea dolosa. Un 
ejemplo de cohecho sería el de un policía que exige dinero a un automovilista 
a cambio de la no imposición de una multa por una infracción de tráfico (la 
“mordida” en México).

3. Tráfico de influencias: el bien jurídico protegido es el buen funcionamiento 
de la Administración pública, siendo los principios de imparcialidad y de 
objetividad elementos  necesarios para que la función pública defienda 
intereses generales y no particulares.

4. Malversación de caudales públicos: apropiación por parte de un funcionario 
de bienes que tenga a su cargo o que preste el consentimiento para que un 
tercero se apropie de ellos.

5. Fraude: donde un funcionario en razón de su cargo acuerda con un tercero 
defraudar a cualquier ente público.

6. Exacciones ilegales: un funcionario exige derechos, tarifas o minutas no 
debidas o las exige por una cuantía mayor de lo legalmente establecido.

7. Revelación de secreto se informaciones: cuando con esos actos el funcionario 
espera obtener un beneficio para sí o para un tercero, económico o de otro 
tipo, ya que si tal expectativa de obtener el beneficio está ausente, entonces 
habrá un delito pero no un acto de corrupción.

Es decir, la corrupción reviste diferentes formas: i) Irregu-
laridades en la planificación de las compras públicas, con diversas 
posibilidades: no se lleva un control exhaustivo de bienes ni un 
inventario del patrimonio, no hay programas de compras anuales 
o, si los hay, no se cumplen. Es habitual la sobrestimación de los 
precios de los bienes y servicios respecto a su auténtico valor en el 
mercado. También puede haber un uso excesivo de la contratación 
directa; ii) En relación al personal también hay diversas posibilida-
des: no existe un estudio de las necesidades de personal de forma 
que en algunos organismos hay un exceso de trabajadores y, en 
otros, hay un déficit; la discrecionalidad de los dirigentes políticos 
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para designar quién ocupará un cargo es muy elevada; Frecuentes 
irregularidades en los procedimientos para cubrir plazas, que son 
ocupadas a veces por personas sin cualificación técnica suficiente, 
ya que los criterios utilizados incluyen relaciones de parentesco; 
iii) El empleado público goza de un control discrecional para afec-
tar, positiva o negativamente, derechos de propiedad de los ciuda-
danos o de sus empresas. 

En los últimos años, una de las cuestiones que ha suscitado 
más interés ha sido la de las implicaciones que tiene la corrupción 
en las más altas jerarquías político-burocráticas de un país, compa-
radas con las que tendría la corrupción de los funcionarios públi-
cos de ese mismo país pero de un nivel jerárquico inferior. Se llega 
así a establecer tres hipótesis40: i) Corrupción de “arriba-abajo”: un 
sistema de corrupción que se desarrolla en los más altos niveles y 
se vierte hacia abajo. Así, en Gabón, los políticos de los escalones 
superiores se benefician de los pagos de la industria del petróleo, 
mientras que el funcionariado en general gana altos sueldos. En 
España esta fórmula es tristemente conocida, ya que los niveles 
modestos en la Administración Pública suelen estar limpios pero 
conforme se sube en la escala administrativa y, principalmente al 
llegar a los niveles políticos hay casos de corrupción, bien sea por 
comisión, por complicidad o por encubrimiento; ii) Corrupción 
de “abajo-arriba”: sistema de corrupción que se origina en los ni-
veles más bajos y se mueve en sentido ascendente en la jerarquía. 
Quienes deciden, planifican y ejecutan los actos de corrupción son 
los funcionarios de los escalones más bajos de la Administración, 
que después reparten lo recaudado con sus superiores; iii) Sistema 

40 Vid. ROSE-ACKERMAN, S., La corrupción y los gobiernos. Causas, consecuencias y reformas. Trad. 

al castellano de A. Colodrón Gómez, Madrid, Siglo XXI, 2000, pp.14 y ss.
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donde toda la Administración padece de corrupción sin distinción 
de niveles.41

Algunos autores incluso señalan importantes ventajas que 
supuestamente traería aparejada la corrupción administrativa en 
las instituciones políticas y burocráticas42: i) Permitiría superar los 
inconvenientes ocasionados por un entramado legal e institucional 
poco claro, que otorgaba poderes discrecionales a los funciona-
rios. La corrupción se transformó en un mecanismo que otorgaba 
seguridad y certeza relativas a las acciones de los agentes priva-
dos que interactuaban con el Estado; ii) La Administración pública 
exige que se cumplimenten una serie de trámites para alcanzar 

41 En España, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una “mala cultura” o en una 

regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administracio-

nes más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos 

que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países 

europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 

a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo de-

pende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno 

local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias 

y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media 

española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane 

las elecciones. Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados 

públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones 

son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los em-

pleados públicos con un contrato estable. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en 

la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones 

junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, 

en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que 

comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facili-

dad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las 

tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean 

también más elevadas. (LAPUENTE GINÉ, V., “¿Por qué hay tanta corrupción en España?” 

http://www.radical.es/info/3954/por-que-hay-tanta-corrupcion-en-espana-victor-lapuen-

te-gine (Acceso el 18.02.205).
42 MALEM SEÑA, J. F., La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, cit., pp.73-79.

http://www.radical.es/info/3954/por-que-hay-tanta-corrupcion-en-espana-victor-lapuente-gine
http://www.radical.es/info/3954/por-que-hay-tanta-corrupcion-en-espana-victor-lapuente-gine


55

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

ciertos objetivos, lo que suponía un consumo de tiempo y energías 
tanto para la Administración pública como para el administrado. 
De ahí que los “pagos de engrase” sirvieran para agilizar, no por 
la vía normativa sino por la vía de los hechos, dichos trámites. 
Lo que se le solicita aquí al funcionario es que cumpla con su 
deber, pero de forma rápida y, a cambio de ello, el administrado le 
recompensa. Es frecuente en la administración de aduanas. A veces 
llega a puerto material perecedero que exige que su despacho se 
realice con prontitud porque si no la mercancía se deteriorará. 
Una cantidad entregada a tiempo a los funcionarios oportunos 
puede salvar rigideces administrativas o desidia en la prestación de 
los servicios para evitar posibles daños por demora. Es ventajoso 
para todos. Para los funcionarios porque aumenta sus ingresos, 
para los administrados porque logran su objetivo con rapidez; y 
para el Estado porque aumenta su eficacia y eficiencia; iii) Permite 
a los miembros de una determinada minoría étnica, religiosa o 
política ejercer influencia en la esfera política o en la burocrática 
o negociar con el Estado. Así, para lograr contraprestaciones 
corruptas, se suelen establecer especificaciones en los pliegos 
de licitaciones que sólo pueden ser cumplidas por determinadas 
empresas. Un ejemplo notorio de lo afirmado es el de aquel país 
africano que estableció entre sus especificaciones para asignar una 
licitación sobre el servicio de telefonía que el equipo a instalar 
pudiera perdurar en un clima frío. Sólo un fabricante de telefonía 
de Escandinavia podía cumplir tal exigencia que, para un país 
africano, no tenía ningún sentido.

La corrupción es, ante todo, una práctica inmoral, una vio-
lación de los principios éticos, sean individuales o sociales. Pero 
algunos autores no desean entrar en el análisis ético por tres razo-
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nes. La primera, porque consideran inevitable el subjetivismo de 
los valores y su ponderación relativa; es decir, algunos perdonan la 
corrupción por considerarla el precio de la eficacia, siendo ésta, 
en su opinión, más importante que aquélla. La segunda razón, por 
la generalización de la doble moral: lo que es malo para los demás 
es aceptable para uno mismo o para el grupo al que se pertenece. 
La tercera, porque la ética se ha refugiado, como la moral, en la 
privacidad, en una cuestión íntima, en una elección individual que 
no debe trascender a la sociedad.  No debe creerse que todo uso 
incorrecto de los poderes públicos implica necesariamente cor-
rupción, ya que la casuística es muy variada43.

A pesar de las ventajas que pueda suponer la corrupción en la 
Administración pública, los inconvenientes o excusas para realizar 
un análisis de la misma son evidentes, ya que  la corrupción en 
los gobiernos y administraciones públicas produce: Desvío y 
derroche de recursos  públicos; Ineficiencia en el funcionamiento 
de las instituciones públicas; Incumplimiento de objetivos y metas 
en los programas de gobierno; No resolución de los problemas y 
necesidades ciudadanas; Merma de las infraestructuras públicas; 
Clientelismo político; Obstaculización de la acción de la justicia y 
pérdida de confianza en el gobierno y en las instituciones.

43 La corrupción gira en torno de dos elementos básicos conexionados pero no idénticos: el 

lucro indebido del agente y su disposición de incumplir su deber o, más precisamente, de 

hacer mal uso de las potestades públicas cuya gestión le ha encomendado el Estado.  Si en el 

ejercicio de la potestas se equivoca un funcionario, no por ello será corrupto ya que la inter-

pretación de las leyes provoca –sin dolo ni corrupción- que buena parte de las resoluciones 

administrativas sean incorrectas, como así lo declaran cada día los tribunales. Si el error se 

debe a ignorancia, podemos hablar de un funcionario incompetente; si el error se debe a falta 

de cuidado, podemos hablar de un funcionario negligente; si el error se debe a parcialidad, 

podemos hablar de un funcionario injusto pero no corrupto (NIETO, A., Corrupción en la 

España democrática, cit., pp.78-79.
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El diagnóstico de la corrupción es claro. Por ello, lo que con-
viene es centrarse en los remedios a la misma. ¿Qué instrumentos 
y medidas se deben de adoptar para aminorar la corrupción en sus 
diversas esferas, principalmente en la administrativa y en la polí-
tica? Siguiendo a R. Soriano, cabe apuntar cinco instrumentos44:

1) La independencia y la autonomía de los poderes públicos. Esta propuesta, de 
orden político, consiste en la no interferencia de unos poderes en otros y en 
este ámbito la independencia e imparcialidad del poder judicial: si el poder 
judicial es mediatizado, la corrupción, que es cosa de políticos y gestores 
públicos, crecerá. Las posibilidades de esta mediatización son varias: a) La 
mediatización de las altas magistraturas por el Parlamento; b) La mediatiza-
ción del Fiscal General del Estado por el Gobierno; c) La mediatización de los 
órganos de control del Parlamento

2) La conciencia y práctica de la moral pública ciudadana. Esta propuesta, de 
orden ético y sociológico, se apoya en la vigencia de la moral pública, entre 
cuyos principios debe situarse la persecución de la corrupción; una moral 
pública de rechazo de la corrupción en un doble plano: el de los políticos y 
gestores públicos y el de los ciudadanos; los primeros como sujetos éticos 
evitando la ocasión corrupta; los últimos exigiendo un comportamiento inta-
chable a los primeros y denunciando los casos de corrupción. No hay moral 
pública sin virtud pública o cívica y esta virtud cívica implica respeto, parti-
cipación y responsabilidad.

3) La asunción de responsabilidades políticas. Esta propuesta, de orden ético, 
afecta directamente a los servidores públicos, a quienes desempeñan cargos 
de responsabilidad política. La responsabilidad penal, que atañe a todas las 
personas por igual, y es la responsabilidad que proviene de la condena judicial 
por incumplimiento de un tipo de norma jurídica, la norma penal, y que 
sigue el principio de legalidad. Por su parte, la responsabilidad política es la 
que afecta  a determinadas personas, aquellas que ocupan cargos de respon-
sabilidad política (ya sean éstos de representación o de gobierno), derivando 

44 SORIANO, R., “La corrupción política: tipos, causas y remedios”, en Anales de la Cátedra 

Francisco Suárez, nº45, Igualdad y derecho antidiscriminatorio. Universidad de Granada, 2011, 

pp.382-402.
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de la infracción de normas jurídicas o de las normas de la moralidad pública 
(usos o convenciones), ya sea esta infracción constatada o presunta, en virtud 
de indicios graves y racionales, comportando una quiebra de la confianza de 
los ciudadanos. La quiebra de esa confianza ciudadana es el fundamento de 
la responsabilidad política, que va por delante de la responsabilidad penal.

4) La institucionalización de la moral pública. Los comités de moral pública en 
las instituciones públicas y en los partidos. Esta propuesta, de orden insti-
tucional, apunta a la creación de órganos de supervisión en las instituciones 
públicas y los partidos. Los comités de moral pública en las instituciones pú-
blicas del Estado que se proponen estarían compuestos en su mayoría por 
personas ajenas a las mismas, sin adscripción política ni responsabilidades de 
cargos políticos con anterioridad al momento de la elección, de reconocido 
prestigio y honestidad pública, elegidas unánimemente o por una mayoría 
muy cualificada por los órganos de representación de las instituciones (pleno 
del Ayuntamiento, de la Diputación, del Parlamento autonómico o nacional). 
Las decisiones del comité deberían tener un carácter público y vinculante.

5) La limitación de la discrecionalidad administrativa. Esta propuesta, de orden 
jurídico, para evitar la omnipresente corrupción política defiende la limita-
ción de la discrecionalidad administrativa mediante la promulgación de nor-
mas jurídicas limitadoras, porque es evidente que donde hay discrecionalidad 
hay también corrupción45. 

La constatación de que la corrupción seguía no sólo sin dis-
minuir sino que cada día se conocían nuevos casos de corrupción 
en España, llevó a que el  Consejo de Ministros, del 23/09/2013, 

45 R. Soriano cita concretamente la ley de contratos del Estado como uno de los mejores 

baluartes para la comisión de actos de corrupción debido a la zona amplia de discrecionalidad 

no controlada de la administración pública. Deben fijarse criterios objetivos y procedimien-

tos tasados dentro del marco de los concursos públicos con carácter general (no sólo y a 

veces dentro de una convocatoria singular) allí donde la administración seleccione y conceda 

eligiendo entre propuestas concurrentes. Advierte también Soriano de que junto a los proce-

dimientos tasados previos a los actos de concesión la supresión de los mínimos incontrolados 

en la cuantía o las excepciones a la regla. Los mínimos de cuantía han dado lugar a la picaresca 

de desglosar en múltiples unidades presupuestos y facturas carentes de justificación, pero que 

tenían la virtud de situarse por debajo de la intervención y del control (SORIANO, R., “La 

corrupción política: tipos, causas y remedios”, pp.401-402).
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aprobara el informe del Plan de regeneración democrática, que 
incluye 40 medidas para luchar contra la corrupción y avanzar 
en la transparencia de las administraciones públicas. Entre estas 
40 medidas se incluyen algunas sobre el control de la actividad 
económica de los partidos político (Regulación de la figura del 
responsable de la gestión económico-financiera de los partidos, 
Obligación de aprobar directrices de contratación por parte de 
los partidos políticos, respuestas penales a la corrupción (Nuevo 
régimen de sanción penal para los partidos políticos, Transparencia 
en las cuentas. Obligación de reflejar en la cuenta de ingresos de 
los partidos políticos todas las subvenciones, así como las dona-
ciones que superen la cuantía que se establecerá en la ley; Modi-
ficación de la Ley de Contratos del Sector Público para prohibirá 
a los condenados por prevaricación, falsedad en las cuentas de los 
partidos políticos o financiación ilegal, entre otros, contratar con 
la Administración Pública; Inhabilitación especial en los delitos de 
tráfico de influencias, y fraude y exacciones ilegales para prohibir 
a los condenados -además de contratar con la Administración Pú-
blica- recibir subvenciones o ayudas públicas, o recibir beneficios 
o incentivos fiscales y de la Seguridad Social; medidas procesales) 
y, en lo que ahora estamos analizando, medidas de regulación del 
ejercicio de cargo público de la Administración General del Esta-
do, tales como: 

1. Codificación de obligaciones y derechos del cargo público. Establecimien-
to, en una norma con rango legal, de las obligaciones y derechos de los cargos 
públicos de la Administración General del Estado, corrigiendo la actual dis-
persión normativa.

2. Concreción del ámbito de aplicación. Definición explícita del concepto de 
cargo público de la Administración General del Estado.

http://www.abc.es/espana/20130920/abci-gobierno-tarjetas-ministerios-201309201529.html
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3. Transparencia. Mayor publicidad de las declaraciones de bienes y derechos 
patrimoniales.

4. Concreción presupuestaria de las retribuciones. Las retribuciones de los 
cargos públicos deberán figurar en las normas presupuestarias de forma clara 
y homogénea.

5. Homologación total del régimen de protección social. Los altos cargos 
contribuirán al régimen de protección social en las mismas condiciones que 
el resto de trabajadores públicos y, por lo tanto, con los mismos derechos en 
el régimen de pensiones públicas.

6. Concreción de los gastos de representación. Delimitación de los usos a los 
que pueden ser destinados los gastos de representación. Los límites fijados 
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en ningún caso podrán ser 
ampliados.

7. Prohibición de tarjetas de crédito. Justificación estricta de los gastos 
reembolsables, acreditando su necesidad para las funciones inherentes al 
cargo.

8. Refuerzo de la oficina de conflicto de intereses. Ampliará sus funciones y 
reforzará sus medios.

9. Fiscalización. Fiscalización ex post del patrimonio de los cargos públicos 
por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses, una vez abandonen su 
puesto, para detectar las situaciones de enriquecimiento injustificado.

10. Colaboración. Colaboración de la Oficina de Conflicto de Intereses con 
organismos como la Agencia Tributaria.

11. Control. Modificación de la Ley de prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo para ampliar el elenco de “personas con 
responsabilidad pública”.
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5.  Aportaciones del Código de 
conducta de los servidores públicos

Ya no vivimos en aquella época en que cada país contaba con 
sus propias e inequívocas tradiciones morales y éticas, en que to-
dos se educaban en el hogar y en la escuela con el mismo enten-
dimiento de lo que era el bien y el mal. Ahora, cine, televisión, 
Internet, periódicos muestran al público normas éticas que son 
buenas o malas o, a veces, simplemente amorales. Es decir, han 
desaparecido unos valores éticos vigentes en general en cada país, 
por lo que hay que proceder a reinventarlos. 

“En definitiva, los Códigos éticos son las nuevas normas éticas, y como ya no exis-
ten valores universales ni nacionales, lo que se propone son códigos de conducta 
de cada organización  […] normas que todos deben respetar; que deben hacerse 
cumplir”46. 

Todo ello conduce a la convicción de la necesidad de Códigos 
de conducta47, que nos digan lo que es bueno y lo malo, qué pode-
mos hacer y qué no podemos hacer. Y que nos recuerden cosas tan 
elementales como que no debe utilizarse el trabajo en beneficio 

46 GONZÁLEZ PÉREZ, J., Corrupción, ética y moral en las Administraciones públicas, cit., p.45. El 

autor explica: “las cosas han cambiado. No son infrecuentes películas en las que aparece como 

héroe un inteligente pirata informático, un astuto estafador o hasta el más despiadado mafioso. 

Películas en las que “el malo”, en vez de acabar en la cárcel lo hace en una paradisíaca isla del 

caribe […] (Ibídem, p.46).
47 Sobre la autorregulación y los códigos de conducta, vid. BELLOSO MARTÍN, N., Algunas 

proyecciones de la autorregulación: códigos de conducta y códigos éticos en el comercio 

electrónico como instrumentos dinamizadores de la resolución electrónica de controversias 

(REC)”, en E. Vázquez de Castro y C. Fernández Canales, Coordinadores, Estudios sobre Justicia 

online, Granada, Comares, Colección Derecho de la información, Vol. 22, 2013, pp. 83-138.
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propio, hacer uso indebido de la información privilegiada, recibir 
regalos –aunque hay Códigos que matizan hasta qué límites y en 
qué condiciones-, los tratos de favor, el uso de los medios de tra-
bajo en beneficio propio48.

Una de las plasmaciones prácticas más difundidas de la ética 
pública son los códigos de ética. Su establecimiento en una orga-
nización pública debería servir al menos para educar al público 
acerca de la misión de la organización, fomentar un clima ético, y 
proporcionar directrices para la resolución de problemas éticos. 
El anuncio a los ciudadanos de que la Administración x preten-
de operar bajo un determinado conjunto de límites éticos facilita 
que esos mismo ciudadanos puedan preguntar a los cargos públicos 
acerca de sus prácticas. Es un instrumento en manos de los ciuda-
danos para intentar encontrar respuesta a la eterna pregunta de 
¿qui custodiat custodios?49.

48 Se cita como ejemplo paradigmático el caso de una Agencia tributaria, cuyas funciones 

eran puramente de información al contribuyente, y por tanto, el teléfono estaba para recibir 

llamadas y no para lo contrario, las cuentas que mensualmente se pagaban a la compañía te-

lefónica eran muy altas. Lo que, aparte del gasto desorbitado, suponía obstaculizar el acceso 

del ciudadano a ese medio de información, al estar las líneas continuamente ocupadas por las 

conversaciones privadas de los funcionarios (Cfr. GONZÁLEZ PÉREZ, J., Corrupción, ética y 

moral en las Administraciones públicas, cit., pp.46-47).
49 En el caso de  los Tribunales de Cuentas se puede encontrar un ejemplo, desde el sistema 

de designación de sus miembros –que se traduce en un reparto partidista de cuotas- hasta su 

composición –quienes deciden no son necesariamente profesionales especializados sino indi-

viduos de la procedencia más variada nombrados, por criterios políticos por las Cortes. Como 

advierte A. Nieto, las consecuencias de esta politización pueden imaginarse: cuando se trata 

del enjuiciamiento de un caso relevante, la inspiración no es técnica sino política. Llegándose 

así a la grotesca situación de que todos los vocales propuestos por el Partido Socialista tiene 

el mismo criterio ‘técnico’ sobre la irregularidad examinada, al que se opone, con la misma 

unanimidad, el juicio de los Populares. ¿Qué matemáticas son éstas que hacen cuadrar las 

cuentas a los jueces de un partido y no a los del otro? En España se han politizado hasta las 

tablas de multiplicar, y más todavía las de restar” (NIETO, A., La nueva “organización” del desgo-
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El código de buenas prácticas en el servicio público puede ser 
un documento jurídico o una simple declaración administrativa en 
los que se establezcan la calidad y los niveles esperados de cumpli-
miento por parte de los funcionarios correspondientes, señalando 
los principios éticos aplicables al servicio público en general o a 
un departamento u organismos específicos. El código de buenas 
prácticas de una organización determinada puede comprender una 
declaración de valores, una descripción de su función, incluidas 
las responsabilidades de los funcionarios y para con éstos, y una 
lista de las obligaciones jurídicas de sus empleados (tales como 
la declaración de conflictos de intereses y las restricciones a las 
declaraciones públicas y las actividades políticas). Además, puede 
incluir diversas disposiciones procedimentales de alerta o niveles 
mínimos de rendimiento50.

Estos códigos, ya tengan carácter legal o administrativo, 
desempeñan fundamentalmente un papel orientador en la in-
fraestructura ética. No obstante, ejercen también una función de 
control al establecer y dar publicidad a las restricciones de com-
portamiento y al establecer normas. La mayoría de los códigos tie-
nen un carácter dual, disciplinario y de expectativas: establecen 
restricciones (con sanciones para su incumplimiento basadas en 

bierno. Barcelona, Ariel, 1996, p.125). Otro ejemplo lo podemos encontrar en las actuaciones 

delictivas (declaradas así por un Tribunal) de algunos Presidentes de Comunidades autónomas. 

Por parte de la cúpula del partido político al que pertenecen, en lugar de aceptar resignada 

o cínicamente esos comportamientos como inevitables, deberían empezar a erradicarlos de 

manera dura y contundente. A ello podría contribuir la aprobación de un código ético, que 

dejara claro que el sentido de su elección es para buscar el bien común de la ciudadanía. Para 

que el código no se quede en una pura operación de maquillaje y no sea un compendio de 

vaguedades y buenos deseos, debería contemplarse la participación en su elaboración de los 

ciudadanos y organizaciones interesadas de la sociedad civil.
50 AA.VV., La ética en el servicio público, cit., p.75.
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valores u objetivos perseguidos)51.
Como subraya A. Nieto, la corrupción no solamente infringe 

unos postulados éticos, cualesquiera que sean, sino también unas 
reglas de convivencia pacífica voluntariamente aceptadas, junto 
con normas jurídicas preestablecidas y, en fin, perjudican econó-
micamente a la sociedad y desestabiliza sus estructuras52. De ahí 
la conveniencia de establecer códigos de conducta de las diversas 
profesiones para ofrecer unas orientaciones y directrices en rela-
ción a estos aspectos. Además de la formación inicial es necesaria 
una formación continua. Conviene recordar al personal con re-
gularidad la política de la organización en materia ética y no sim-
plemente a través de memorias anuales por parte del Director. 
Algunos autores son escépticos con respecto a los códigos –por 
ejemplo, A. Nieto con respecto al Informe Nolan, al que haremos 
referencia seguidamente.

Por su parte. M. Gómez Adanero subraya que, junto a los 
principios y valores ético-públicos, entre los que ocupan un lugar 
destacado los principios y valores constituidos por los derechos 
humanos fundamentales, los cuales configuran un marco ético de 
carácter mínimo y general, se sitúan los principios más específi-
cos de la función pública. Todos ellos afectan a la actuación de los 
funcionarios públicos y de los cargos políticos, y han inspirado la 
normativa específica que ilustra la función pública, en su doble 
vertiente, funcionarial y política, como el Estatuto Básico del Em-
pleado Público y el Código de Buen Gobierno de los miembros 
del Gobierno y de los latos cargos de la Administración General 

51 AA.VV., La ética en el servicio público, cit., Ibidem.
52 NIETO, A., Ibidem, p.80.
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del estado53. Los principios básicos de ética pública, es decir, el 
proporcionar un sentido ético a la actividad de todos los servidores 
es importante en la medida en que, cuando una actividad posee 
una dimensión o sentido ético refuerza las disposiciones jurídicas 
relativas a dicha actividad y, como apunta Gómez Adanero, lo hace 
en una doble dirección: la primera, se orienta a reforzar las obli-
gaciones jurídicas y la segunda, cumple con un papel preventivo 
de las conductas desviadas, de manera que si el sujeto cumple de 
forma autónoma con sus compromisos éticos, no tienen que entrar 
en juego las normas jurídicas represivas sobre conductas lesivas del 
interés público.

Todas las medidas que venimos enunciando, tanto las preven-
tivas como las represivas carecerían de efectividad si no se con-
tara con un cuerpo de funcionarios que interiorizara modelos de 
conducta éticamente aceptables. A este fin se dirigen todos los es-
fuerzos tendentes a la implantación de los llamados “códigos de 
ética” para funcionarios.  El objetivo es generar una especie de 
“espíritu de cuerpo” que consiga supera los intereses meramente 
individuales. Compartimos con J. Rodríguez-Arana la tesis de que 
la codificación es necesaria y que, lejos de presentarse como una 
reacción ante algo negativo, debe considerarse como una manera 
de mejorar la calidad de los servicios públicos, contribuyendo a la 
rectitud ética de los funcionarios públicos. En la elaboración de 
los Códigos de ética pública deben conjugarse elementos políticos, 
administrativos y legales, porque además de asegurar conductas 
éticas por parte de los funcionarios, éstas deben articularse en sin-
tonía con la protección de los derechos de los propios empleados 

53 Vid. GÓMEZ ADANERO, M., en JUNQUERA DE ESTÉFANI, R., (Coordinador), Ética y 

Deontología Públicas, Madrid, Editorial Universitas, 2011.
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públicos54. Es decir, los códigos de Ética pública, aunque limiten 
la actividad de los funcionarios, en realidad refuerzan su talante de 
servidores públicos y confirman la vocación de gestores públicos. 
Además, en muchos casos el Código puede servir al funcionario 
para rechazar formalmente determinadas propuestas, de manera 
que los funcionarios saldrán reforzados del aumento de confianza 
de los ciudadanos hacia la Administración pública que producen 
estas medidas. También la codificación permite que los directivos 
puedan exigir responsabilidades a los empleados públicos por sus 
actos. 

Los Códigos de ética pueden ser clasificados en generales y 
concretos, como afirma Rodríguez-Arana. El prototipo de los ge-
neralistas sería “los Diez Mandamientos”, mientras que el repre-
sentante de los códigos detallados sería el Código de Justiniano. El 
primero constituye una breve declaración comparativa de princi-
pios de conducta ética. El segundo es un documento extenso que 
proporciona información comprensiva de los posibles conflictos 
éticos y, además, castiga las conductas antiéticas55. Sabemos que 
resulta muy difícil encontrar el Código de ética pública ideal. En 
cualquier caso, los principios que incluyan deberían ser objeto de 

54 Por ejemplo, en el Código canadiense –que es de naturaleza general- los funcionarios deben 

disfrutar en sus actividades privadas de los mismo derechos que cualquier otro ciudadano sal-

vo que su limitación venga aconsejada por motivos de interés general (ALBERTA, Administrati-

ve Instructions in Support of the Code of conduct and ethics. Edmonton, Personnnel Administration, 

1978, p.1; en un sentido semejante, el Código australiano dispone, en relación con estos de-

rechos, que “cuando el comportamiento personal no interfiere en el cumplimiento correcto 

de sus obligaciones oficiales y cuando no perjudica a la integridad o prestigio del servicio, no 

es de interés ni concierne al organismo en el que el funcionario presta sus servicios” (Guidelins 

on oficial conduct of the Commonwealth Public servants. Camberra, Australian Governement Pub-

lishing Service, 1982, p.3. En los Estados Unidos se han aprobado códigos de ética en más de 

40 Estados desde 1973. 
55 RODRÍGUEZ-ARANA, J., cit., p.326.
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explicaciones en programas de formación. 
Desde la entrada en vigor de la Constitución Española, el 

ordenamiento jurídico español se ha enriquecido con diversas 
normas que conforman el marco en el que han de actuar los al-
tos cargos, los funcionarios públicos y el resto del personal de las 
Administraciones públicas para ejercer sus funciones de acuerdo 
al bloque de la legalidad, que garantiza la transparencia, eficacia 
y dedicación plena a sus funciones públicas y evita toda aquella 
actividad o interés que pudiera comprometer su independencia e 
imparcialidad o menoscabar el desempeño de sus deberes públi-
cos. En los últimos años, en España los casos de corrupción entre 
la clase política se han multiplicado de forma escandalosa. Afectan 
a partidos de diversa ideología, a banqueros, alcaldes, tesoreros de 
partidos y tantos otros. La relación entre Derecho y Ética se hace 
cada vez más urgente. 

N. Martínez Morán insiste en los deberes morales de los fun-
cionarios públicos. Parte de que, desde el momento en que una 
persona adquiere la condición de funcionario público o un car-
go político, junto a las obligaciones jurídicas regladas propias de 
su cargo, contrae una responsabilidad también moral frente a los 
ciudadanos. Si incumple las normas jurídicas no sólo comete una 
falta o un delito sino que también defrauda las expectativas de los 
administrados, lo que acaba desembocando en una responsabilidad 
moral y/o política. Por ello, recomienda realizar una doble lectu-
ra de las normas de conducta ética de la Administración Pública, 
tanto las que se refieren a los deberes jurídicos como a los deberes 
morales. Y para una mejor comprensión de los mismos, los Códi-
gos de Conducta éticos o Códigos deontológicos, que determinen 
la calidad de los comportamientos éticos de los funcionarios públi-
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cos y de los gobernantes es esencial56.
Por ello, en España se promulgó un Código de buen gobierno de 

los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración Gene-
ral del Estado (aprobado por el Consejo de Ministros, en su reunión 
de 18 de febrero de 2005 –publicado en el BOE de 03 de marzo)57. 
En el mismo se enuncian unos principios básicos, y unos principios 
éticos y unos principios de conducta. Este Código se completa con 
la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses 
de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración 
General del Estado 58 y su correspondiente Reglamento promulgado 
mediante el Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo59. 

56 Martínez Morán defiende una ética pública mundial que contenga valores y principios co-

munes de actuación para los gobernantes y funcionarios públicos de todos los Estados del 

mundo. Vid. MARTÍNEZ MORÁN, N., en JUNQUERA DE ESTÉFANI, R., (Coordinador), 

Ética y Deontología Públicas, Madrid, Editorial Universitas, 2011.
57 El Ministro de Administraciones públicas, J. Sevilla, en la Introducción, señalaba que: “A 

lo largo de la última década, y en todo el mundo, ha ido creciendo la preocupación sobre la 

forma en que las grandes empresas son gobernadas por sus responsables. Esta preocupación 

por el comportamiento de los directivos no se refiere tanto al cumplimiento de las normas 

legales, a lo que es legal o ilegal, que está claramente explicitado en las leyes, sino más bien 

a lo que es correcto o incorrecto, a lo que afecta a las actitudes, los valores, la ética en suma. 

Y esta preocupación ha encontrado respuesta en la forma de códigos que promueven el buen 

gobierno de las empresas, así como de los medios de comunicación. El Gobierno de España ha 

querido ser de los primeros de Europa en adoptar un Plan o Programa de Buen Gobierno del 

Gobierno, para hacer patente su voluntad de que gobernar bien, el “buen gobierno”, sea una 

práctica comprometida y continuada en la acción de la Administración Pública española”. Ju-

stificaba la conveniencia de este Código en que no basta con que los altos cargos en el ejercicio 

de sus funciones cumplan las obligaciones previstas en las leyes sino que además su actuación 

ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta. Puede consultarse en: <www.

boe.es › BOE › 07/03/200> (Acceso el 25.06.2014).
58 Puede consultarse en <www.boe.es/boe/dias/2006/04/11/pdfs/A13954-13961.pdf > 

(Acceso el 25.06.2014).
59 La web del Congreso español se colapsó el 08.09.2011a la hora de publicar las declaraciones 

de bienes, rentas y patrimonio de los diputados españoles. Al igual que sucediera con la 

página del Senado, el alto nivel de visitas que ha registrado el sitio ha terminado por colapsar 

https://www.boe.es/diario_boe
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQ6QUoATAA&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2005%2F03%2F07%2F&ei=tXOpU8DNJeii0QWOv4CoBg&usg=AFQjCNHYV06DXmhUgrC5tGs5vBPEN5BJ9Q&bvm=bv.69620078,d.ZGU
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/11/pdfs/A13954-13961.pdf
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También, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado público, regula los diversos aspectos de la labor de un 
empleado público60. En el Capítulo VI, cuando establece los debe-
res de los empleados públicos, enuncia un Código de conducta61 
así como unos principios éticos y unos principios de conducta que 
todo funcionario público debe respetar. El Código de Conducta 
del funcionario está formado, por un lado, por Principios Éticos 
(art.53 EF): legalidad, imparcialidad, lealtad y buena fe con la Ad-
ministración, no discriminación, diligencia, deber de sigilo, etc. 
Por otro lado, los Principios de Conducta (art.54 EF) en su rela-
ción con los ciudadanos, superiores y otros empleados públicos: 
obedecer instrucciones, facilitar al ciudadano el ejercicio de sus 
derechos, administrar austeramente los recursos, observar normas 
sobre seguridad y salud laboral, etc. El cumplimiento del Código 
de conducta es uno más de los  Deberes de los empleados públicos 62.

el servicio, que debería estar disponible desde las 12:00 horas.  Los sueldos y honorarios 

de los parlamentarios, así como los dividendos y beneficios obtenidos de sociedades, sus 

planes de pensiones o la cuota líquida que pagaron al IRPF son algunos de los datos que deben 

estar disponibles, según el extenso folleto que han tenido que cumplimentar. En los informes 

constan además el valor de todo tipo de bienes excepto el de los pisos y fincas, ya que en este 

apartado no están obligados a decir el importe, como sí ocurre con los ministros y secretarios 

de Estado, que tienen que detallar el valor catastral de sus inmuebles para su publicación en 

el BOE. Asimismo, las comparaciones entre los bienes de cargos de los diversos partidos han 

sido inevitables, así como el cuestionar el patrimonio declarado por algunos dirigentes.
60 Los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la interpretación y aplica-

ción del régimen disciplinario de los empleados públicos.
61 Los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la interpretación y aplica-

ción del régimen disciplinario de los empleados públicos.
62 “Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas 

y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto 

del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetivi-

dad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al 

servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, 
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Los Principios éticos que deben seguir los funcionarios públicos 
son los siguientes (art.53):

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que 
integran el ordenamiento jurídico.

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los 
ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia 
la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que 
exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cuales-
quiera otras que puedan colisionar con este principio.

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Admi-
nistración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, 
subordinados y con los ciudadanos.

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y liberta-
des públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación algu-
na por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación 
sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, 
así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de 
plantear conflictos de intereses con su puesto público.

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones 
financieras,

obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades 
cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su 
puesto público.

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o 

promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y 

hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los 

principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes”. (art.52):
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ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y 
vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos 
de la organización.

Estatuto Básico Del Empleado Público

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento ad-
ministrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privi-
legio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y 
social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les enco-
mienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expe-
dientes de su competencia.

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio 
público

absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de 
cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los ser-
vicios públicos.

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté 
prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asun-
tos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la in-
formación obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del 
interés público”.

Por último, para completar estos principios éticos se estable-
cen unos Principios de conducta (art.54): 

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los 
restantes empleados públicos.

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se rea-
lizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
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3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, 
salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, 
en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de 
inspección procedentes.

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan 
derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento 
de sus obligaciones.

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán 
los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el 
deber de velar por su conservación.

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas 
que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de 
lo establecido en el Código Penal.

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su trans-
misión y entrega a sus posteriores responsables.

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes 
las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las fun-
ciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever 
la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción 
de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para 
mejorar la eficacia en el servicio.

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre 
que sea oficial en el territorio.

En definitiva, aunque no haya un consenso sobre los valores 
éticos que pueden requerirse a los servidores públicos para el buen 
ejercicio de sus funciones, se pueden considerar como deseables 
los siguientes: capacidad para el cargo, principio del bien común, 
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compromiso con la sociedad, confianza, calidad en el trabajo, disci-
plina, eficiencia, espíritu de servicio, honestidad, equidad, lealtad 
a la Constitución, mejora continua, objetividad, respeto, respon-
sabilidad, tolerancia, transparencia y rectitud. La difusión de estos 
valores requiere también de un cambio esencial en las actitudes de 
los servidores públicos, que pongan de manifiesto el ejercicio de 
la virtud63. 

6. Cómo fomentar la Ética pública
 en la Administración

 J. F. Malen Seña recurre a las conclusiones de la llamada Co-
misión Nolan64, que fue creada en Gran Bretaña en octubre de 1994 
y que tenía por objeto analizar las normas de conducta vigentes en 
la Administración pública y proponer, si lo estimaba oportuno, los 
cambios pertinentes. El resultado fue la elaboración de un Informe 
denominado “Normas de conducta en las Instituciones Públicas”. 
Esta Comisión formuló siete principios básicos que debían regir en 
las instituciones públicas:

1) Altruismo: obliga a los funcionarios a desempeñar su cargo atendiendo 
exclusivamente al interés público, quedándoles vedado actuar en beneficio 
propio o en beneficio de su familia o amigos;

2) Integridad: impide que los funcionarios asuman una obligación financiera o 
de otro tipo, que pudiera influir en sus decisiones o funciones;

63 NAESSENS, H., “La ética pública y su proyección en el valor de la transparencia”, en L. 

Peña, T. Ausín y O. Diego (edts.), Ética y servicio público, cit., p.343.
64 Vid. Normas de Conducta en las Instituciones Públicas. Primer Informe de Normas de Conducta en las 

Instituciones Públicas. Presentado en mayo de 1995. Versión castellana: Syntax, CB. Instituto 

Vasco de Administración pública, 1996. 
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3) Objetividad: obliga a quienes desempeñan cargos públicos a que tomen 
decisiones basadas en el mérito, ya sea en lo referente a la adjudicación de 
contratos o en la elección de personal.

4) Responsabilidad: los cargos públicos deben ser responsables de sus actos y 
deben someterse a cualquiera de los controles establecidos;

5) Transparencia: los funcionarios deben dar las razones por las cuales toman 
las decisiones y sólo pueden guardar secreto en aquellas ocasiones donde el 
interés de la mayoría así lo exija;

6) Honestidad: todos los funcionarios deben hacer declaración de sus inte-
reses y quedan obligados a tomar medidas para resolver cualquier conflicto 
entre ellos y los de la administración a la que sirven.

7) Liderazgo: obliga a los funcionarios a apoyar a todo este listado de princi-
pios y dar ejemplo de ellos.

Según la Comisión Nolan, estos principios deberían estar 
apoyados por dos medidas adicionales: i) La existencia de un con-
trol independiente: se deben instituir instancias de inspección y de 
control independientes, tanto realizadas por auditores como por 
agencias externas a la administración pública; ii) Es necesaria la 
educación y la formación de las personas que ocupan cargos pú-
blicos, no sólo desde el punto de vista técnico sino también en el 
significado y aplicación de los valores que sostiene la Administra-
ción pública en general y el organismo donde prestan servicios en 
particular65.

65 Son recomendables programas de Ética pública que deberán propiciar la justicia y la equidad 

como elementos permanentes de la actuación administrativa, habrán de concretar los dere-

chos, deberes y responsabilidades de los propios funcionarios y también de los ciudadanos en 

relación con la Administración pública. Deberán transmitir objetividad, eficiencia, imparcia-

lidad, integridad y probidad en la gestión de los intereses públicos en el marco de un servicio 

público profesional protagonista del desarrollo colectivo de la sociedad. Igualmente, la ética 

pública debe facilitar un sistema de comunicación Administración-ciudadano y viceversa que 

fomente la claridad y permita niveles aceptables de participación ciudadana en los asuntos 
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J. Malen nos recuerda que, 

“en el derecho español se sostiene que los funcionarios públicos tiene un deber de 
fidelidad a la Constitución, de adecuación al ordenamiento jurídico y de imparcia-
lidad. Esto obligaría a servir al Estado dentro de los cánones constitucionales, con 
estricta observancia de las leyes y con objetividad y neutralidad; esto es, con un 
sentido de indiferencia política, ideológica o de cualquier otra naturaleza, y con 
abstracción y desinterés respecto de las personas o bienes de los administrados”66.

Resulta necesario establecer y adoptar algunas medidas para 
poder fomentar la ética en la Administración pública. La propuesta 
de O. Diego es la siguiente: i) Prestar atención al comportamiento 
de los servidores públicos; ii) Crear un área de Ética pública que 
fomente y garantice valores en la conducta de los servidores 
públicos; iii) Establecer un marco jurídico y normativo ético; 
iv)  Fomentar el interés por la ética en los asuntos públicos; vi) 
Identificar valores deseables y plasmarlos en un código para los 
servidores públicos; vii) Buscar la interiorización de los valores 
éticos en todo servidor público; viii) Situar a la ética como eje 
conductor en la vida profesional y persona; ix) Establecer un 
sistema de denuncia que recoja cualquier acto indebido por 
parte de los servidores públicos; x) Implementar un sistema de 
sanciones ejemplares; xi) Certificar a los servidores públicos 
idóneos y depurar a los carentes de voluntad de servicio; xii) 
Permanente comunicación y rendición de cuentas a la ciudadanía; 

públicos. Además, hay que insistir en el principio de legalidad y sus manifestaciones, y en la 

imagen de organización preocupada por los ciudadanos que debe caracterizar a la Administra-

ción pública. Asimismo, hay que fomentar la excelencia del interés público y el principio de 

lealtad institucional (RODRÍGUEZ-ARANA, J., La dimensión ética, cit., pp.292-293).
66 MALEM SEÑA, J.F., La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, cit., p.87.
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xiii) Profesionalización de los cargos de elección67.
La primera medida y más obvia medida para evitar un com-

portamiento impropio en los funcionarios públicos es garantizar-
les un sueldo digno y estabilidad en el cargo. Además, para garan-
tizar el funcionamiento de las instituciones existe un sistema de 
control externo integrado por diversos instrumentos orientados 
a la supervisión externa en el ejercicio de las funciones y tareas 
del personal público. Este sistema lo integran mecanismos como: 
i) Organismos de control de los Poderes públicos (áreas depen-
dientes del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial –Tribunal de 
Cuentas, Oficina Anticorrupción- Instrumentos jurídicos: leyes, 
reglamentos –Ley de contabilidad, Ley del gasto público, Ley de 
transparencia-); ii) Instrumentos normativos: códigos éticos (ge-
nerales y particulares) y códigos deontológico; iii) Controles bu-
rocráticos: informes de presupuesto y gasto; iv) Vigilancia directa: 
sistemas de cámaras, micrófonos, etc.; v) Medios de comunicación 
y Observatorio ciudadano: participación ciudadanía y medios de 
comunicación en la denuncia de prácticas corruptas; vi) Instru-
mentos disuasorios: Demandas y procesos judiciales, sanciones 
económicas, administrativas (inhabilitación) y penales (cárcel)68.

La implementación de leyes, códigos, sistemas informáticos 
de control, rendición de cuentas, informes y tecnologías, es decir, 
controles externos al individuo, no basta, ya que se deja de lado 
algo esencial, como es la esfera interna de dicho individuo: educa-
ción, convicciones, creencias, principios y valores que, si son bien 
orientados, pueden llevar al autocontrol de su conducta, de mane-

67 DIEGO, O., Necesidad de la ética pública, cit., pp.21-30.
68 DIEGO, O., “El control de conductas corruptas mediante el fortalecimiento de valores 

éticos”, en L. Peña, T. Ausín y O. Diego (edts.), Ética y servicio público, Madrid, Plaza y Valdés 

editores, 2010, p.416.
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ra que le sobrarían los controles externos. En el espacio público, 
a pesar de existir mecanismos de control sobre los servidores pú-
blicos (políticos, legisladores, funcionarios y, en general, aquellos 
que participan en las instituciones públicas), siguen produciéndose 
escándalos de corrupción. Por tanto, junto a los mecanismos exis-
tentes de control externo al individuo (leyes, códigos, sanciones), 
es necesario fortalecer un sistema de control dirigido al interior 
del individuo. Dicho sistema se estructura mediante valores y 
principios de ética pública, los cuales establecen criterios de con-
ducta para los gobernantes en el ejercicio del poder, así como para 
los funcionarios en la realización de sus tareas69. 

 No se puede intentar someter a los hombres sólo por la mera 
fuerza del poder, de la ley o de controles externos. Sólo las convic-
ciones éticas del empleado público podrán garantizar una conducta 
impecable. Ello permitiría que los mecanismos de control exter-
no se pudieran completar con un sistema preventivo de control 
interno que consiste en fomentar un conjunto de valores en los 
servidores públicos para lograr que sean interiorizados y condu-
zcan a una conducta responsable. Más allá de las consideraciones 
económicas, políticas u organizacionales, los actos de corrupción 
tienen también un marcado carácter moral, por lo que conviene 
plantear cuáles serían algunos de los criterios éticos que deberían 
regir el funcionamiento de la administración pública70.

N. Martínez Morán apunta un decálogo de medidas o actua-
ciones para luchar contra corrupción, que reproducimos de forma 
somera: 1) Represión desde la ley; 2) Represión desde el Poder 

69 DIEGO, O., “El control de conductas corruptas mediante el fortalecimiento de valores 

éticos”, cit., pp.413-414. 
70 DIEGO, O., “El control de conductas corruptas mediante el fortalecimiento de valores 

éticos”, cit., pp.413-414. 
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Judicial; 3) Prevención; 4) Control; 5) Todas las actuaciones de las 
Administraciones públicas, especialmente aquellas que manejen 
fondos, deberían estar sometidas a auditorías periódicas; 6) Garan-
tizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos en todas 
las Administraciones del Estado, con exigencia de responsabilidad 
incluso del patrimonio personal; 7) De manera especial debería 
garantizarse la transparencia en la financiación de los partidos po-
líticos, de las campañas electorales, de los sindicatos y de otras en-
tidades públicas; 8) La educación en valores éticos y democráticos, 
desde temprana edad; 9) Elaboración de un Código de conducta 
para todos aquellos que desempeñan cargos públicos; 10) Ante 
todo, esfuerzo personal y voluntad decidida de cada funcionario, 
político o gobernante de ser honesto, tanto en la vida personal 
como en el ejercicio de la función pública71.

Sin embargo, los legisladores españoles parecen estar más 
preocupados por dar la imagen de regular y prevenir los casos de 
corrupción que de evitarlos o sancionarlos de una forma efectiva. 
España lleva desde el año 2006 desoyendo las recomendaciones de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) que le aconsejan proteger por ley a los funcionarios que 
denuncian la corrupción. Esta regulación evitaría que los emplea-
dos públicos que alertan de presuntos delitos acaben perseguidos 
por aquellos a los que señalan con el dedo. Los múltiples casos de 
corrupción que se han conocido en España podrían haber sido me-
nores si las leyes contaran con mecanismos legales de protección 
del denunciante. El miedo y la falta de cobertura legal impiden 
que los testigos de presuntos delitos cometidos dentro de las Ad-

71 Cfr. MARTÍNEZ MORÁN, N., en JUNQUERA DE ESTÉFANI, R., (Coordinador), Ética y 

Deontología Públicas, cit., pp.270-273
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ministraciones públicas se atrevan a denunciar. A diferencia de los 
países anglosajones, donde la figura del whisteblower  (informante) 
ha permitido destapar numerosos casos de corrupción y abusos 
en las instituciones públicas, España no cuenta con una regulación 
concreta al respecto ni con intención de establecerla.72

72 La Comisión Europea hace una serie de recomendaciones específicas a España en 
su informe Anticorrupción 2014: 1. Financiación de partidos políticos: “Proseguir 
las reformas en curso y garantizar la aplicación efectiva de las nuevas normas sobre 
la financiación de los partidos políticos, centrándose en la supervisión de los prés-
tamos, la consolidación de las cuentas de los partidos (incluidas las ramas regionales 
y locales y otras entidades vinculadas a los partidos políticos), la mejora de los 
controles financieros internos, los controles exhaustivos efectuados en su debido 
momento por el Tribunal de Cuentas, y un régimen de sanciones reforzado”. 2. Más 
control regional y local: “Desarrollar estrategias a la medida para las administra-
ciones regionales y locales, precedidas por evaluaciones del riesgo de corrupción. 
Reforzar los mecanismos de control, hacer más transparente el proceso de toma 
de decisiones y garantizar una supervisión coherente de la calidad de la gobernanza 
local y regional”. 3. Códigos éticos: “Desarrollar códigos de conducta exhaustivos 
los cargos electos a nivel central, regional y local, con la adecuada rendición de 
cuentas e instrumentos sancionadores de las posibles violaciones de dichos códigos” 
y “considerar el desarrollo de códigos éticos dentro de los partidos políticos o el 
establecimiento de pactos éticos entre los partidos”. 4. Verificar los datos de patri-
monio que se publican: “Reforzar la coherencia de las normas sobre publicidad pa-
trimonial y los conflictos de intereses para los cargos electos y de libre designación 
a nivel central, regional y local, con el respaldo de un mecanismo de verificación 
eficaz y un sistema de sanciones disuasorio”. 5. Dar más competencias e indepen-
dencia a la Oficina de Conflictos e Intereses: “Reforzar la capacidad de la Oficina 
de Conflictos de Intereses para llevar a cabo verificaciones de forma independiente 
y eficaz y para aplicar sanciones disuasorias”. 6. Impulsar la Ley de Transparencia: 
“Garantizar el necesario marco de aplicación de la nueva Ley de transparencia, ac-
ceso a la información pública y buen gobierno, incluido un mecanismo de supervi-
sión independiente de la mano de un sistema de sanciones disuasorias”. 7. Mejorar 
las prácticas en contratación pública: “Realizar una evaluación independiente de 
los grandes contratos de obras públicas y de las decisiones de planificación urbana 
concluidos durante un período de referencia reciente a escala regional y local, con 
el fin de identificar los factores de riesgo de corrupción”. Difundir buenas prácticas 
normalizadas sobre contratación pública a nivel regional y local. 8. Reforzar los 
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7. Un nuevo instrumento para impulsar la ética: La 
Ley 19/2014, de Transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno 

Mientras en España se justifican los rescates bancarios y se 
multiplican los casos de corrupción, los ciudadanos asisten, im-
potentes, a un echarse las culpas de un partido político a otro, 
acusándose de ser los responsables de los numerosos casos de cor-
rupción. La economía centra el impulso reformista de las políticas 
públicas pero la recuperación de la confianza pasa también por el 
fortalecimiento de nuestras instituciones, para cuya consecución, 
la reciente Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, publicada en el BOE de 9 de diciembre de 2013, adquiere 
un relevante protagonismo.

7.1. Objetivos de la Ley de Transparencia

La Ley 19/2014, de Transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno establece una serie de principios éticos generales 
y también de obligaciones concretas para los miembros del Go-
bierno, los altos cargos de la Administración General del Estado 
y de las entidades del sector público estatal73. Es decir esta norma 

organismos de control: “Aumentar la capacidad del Tribunal de Cuentas central y 
de organismos similares a nivel regional para llevar a cabo controles sistemáticos 
y oportunos de los contratos públicos a nivel regional y local. “Las recomenda-
ciones de la UE a España para luchar contra la corrupción, Datos macroeconó-
micos, economía y política” >http://www.expansion.com/2014/02/03/econo-
mia/1391433089.html> (Acceso el 18.02.2016).

73 El Preámbulo de la Ley deja claros los tres ejes sobre los que se articula: “La transparencia, 

el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes funda-

http://www.expansion.com/2014/02/03/economia/1391433089.html
http://www.expansion.com/2014/02/03/economia/1391433089.html
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obliga a los políticos a informar en qué gastan el dinero público 
y permite a los ciudadanos consultar a través de una web las sub-
venciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos, así 
como solicitar más información74. Tras las aportaciones ciudada-

mentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete 

a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les 

afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras institu-

ciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a 

responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los pode-

res públicos. Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen 

gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y 

el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio 

la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor 

fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se 

promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico. La pre-

sente Ley tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública 

–que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones 

y entidades públicas–, reconoce y garantiza el acceso a la información –regulado como un 

derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo– y establece las obligaciones de buen gobierno 

que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas 

de su incumplimiento –lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los 

que desarrollan actividades de relevancia pública–”.
74 En la actualidad hay 95 países en todo el mundo con leyes de acceso a la información pública. 

La web Global Right to Infomation Rating recoge todas estas leyes, ordenadas de mejor a peor y 

por países. En Europa no tienen ningún tipo de leyes ‘transparentes’ Chipre y Luxemburgo. 

Algunas comunidades españolas habían dado pasos en este sentido. Es el caso de Navarra, 

que tiene en vigor desde finales de 2012 una ley Foral de Transparencia y Gobierno abierto, 

y Euskadi, región que ultimó con Patxi López un proyecto de ley de Transparencia y que ha 

puesto en marcha iniciativas como Irekia u Open Data. Reino Unido ha sido uno de los últimos 

países en poner en vigor de manera efectiva una ley de este tipo. Al principio de aprobarse 

en 2005 se solicitaron las facturas de las dietas de los diputados y el periódico inglés The 

Guardian las publicó en la web. Había algunas facturas que destaparon que algunos diputados 

compraron con dinero público artículos para su jardín. Durante cuatro años, los ingleses rea-

lizaron más de 4.000 solicitudes. Durante cuatro años, los ingleses realizaron más de 4.000 

solicitudes para conocer cualquier dato de las instituciones públicas. También se ha creado una 

web inglesa que recoge, a través de un buscador, todo tipo de información sobre las solicitudes 

ya realizadas en Reino Unido. En otros países como Estados Unidos, el gobierno impulsó el 
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nas, se amplió la información económico-presupuestaria que debe 
hacerse pública, entre la que se incluyó lo relativo a los contratos 
públicos. Además, se estableció la obligatoriedad de hacer públi-
cos los informes de auditoria y fiscalización, así como más datos 
sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos 
menores. Las enmiendas en el trámite parlamentario también han 
introducido varios cambios, incluida una disposición adicional que 
modifica la Ley Contra el Blanqueo y la Financiación del terroris-
mo de 2010. Esto afecta a casi todas las actividades que suponen 
movimientos de capitales y que realizan, por ejemplo, entidades 
financieras, aseguradores, gestores de fondos de pensiones, profe-
sionales de la intermediación y casinos75.

El objetivo es el de pretender incrementar la transparencia 
en la actividad de la Administración y reforzar la responsabilidad 
de los gobernantes dando el derecho de acceso a la información 
pública en España de todas las personas76. Por un lado, reconoce la 
información de las instituciones públicas, y por otro lado la obli-
gación de la instituciones públicas a dar esa información de forma 

portal data.gov para dar mayor transparencia. De hecho, el Ejecutivo español anunció cuando 

aprobó el proyecto de ley su intención de sumarse a la Iniciativa Mundial para un Gobierno 

Abierto (Open Government Partnership) que Barack Obama y Dilma Rousseff impulsaron en 

Nueva York en julio de 2010. Por eso, presentó la Ley de Transparencia el 17 de abril de 2012 

en la conferencia internacional en Brasilia, donde España firmó la Declaración Internacional 

de Gobierno Abierto. 
75<http://www.20minutos.es/noticia/1346036/0/ley-transparencia/obliga-gobierno/in-

formar-destino-impuestos/#xtor=AD-15&xts=467263> (Acceso el 23.12.2013).
76 Para un análisis más exhaustivo de la Ley, vid. MORETÓN TOQUERO, Mª.A., (Coordi-

nadora del número monográfico), Revista Jurídica de Castilla y León nº 33 Monográfico. 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Análisis de la 

cuestión tras la Ley 19/2013, 2014, Junta de Castilla y León. [Disponible en< www.

jcyl.es/revistajuridica>].(Acceso el 08.07.2014).

 .

http://jcyl.es/revistajuridica
http://jcyl.es/revistajuridica
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proactiva. Es decir, permitiría saber en qué se gasta el dinero pú-
blico, lo que resulta imprescindible a la hora de establecer unas 
políticas públicas. 

La ley obliga a ser transparentes a todos los poderes del 
Estado, casa real incluida, y al conjunto de las Administraciones 
Públicas. También a partidos políticos, sindicatos, organizaciones 
empresariales, el Banco de España, las mutuas laborales y hasta la 
Iglesia, es decir: organizaciones cuya información económica sea 
“relevante”. La Transparencia y el Acceso a la información pública 
afectan a todas las Administraciones Públicas; Congreso, Senado 
y órganos como el Tribunal Constitucional, el CGPJ, el Consejo 
de Estado (y órganos autonómicos equivalentes), el Defensor del 
Pueblo, el Tribunal de Cuentas y Corporaciones de Derecho Públi-
co en sus actividades sujetas a Derecho administrativo; organismos 
autónomos; entidades de Derecho Público y Sociedades Mercan-
tiles con participación pública mayoritaria. Estarán incluidas las 
entidades privadas que reciban más de 100.000 euros anuales de 
dinero público. Se incluyen personas físicas o jurídicas que pres-
ten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas. Tras las 
aportaciones ciudadanas, se incluyeron los colegios profesionales 
y también los adjudicatarios de contratos públicos. La casa real se 
convertirá en la primera monarquía europea sometida a una ley de 
este tipo, según el Gobierno. Estarán incluidas las entidades priva-
das que reciban más de 100.000 euros anuales de dinero público 
o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales ten-
gan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen 
como mínimo 5.000 euros. Los ministros o secretarios de Estado 
que vulneren el Código de Buen Gobierno serán sancionados por 
el Consejo de Ministros. Los demás altos cargos serán sancionados 
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por el Ministerio de Hacienda, exceptuando los de la Administra-
ción local y autonómica, de los que se ocupará la correspondiente 
Administración.

El desafío es qué sucede si no se da esa información. El Con-
sejo de Transparencia y buen Gobierno, de nueva creación, será 
quien vele por el cumplimiento de la norma. Este es otro punto 
en el que el Gobierno recula y adapta una idea exigida por la opo-
sición. El Ejecutivo quería encargar esta labor a una institución ya 
existente como la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de 
Políticas y Calidad de los Servicios, dependiente de Hacienda. El 
consejo tendrá “los perfiles de mayor independencia y especializa-
ción que exige el espíritu de esta ley”, según explicó la vicepresi-
denta. Estará adscrito al Ministerio de Hacienda, que propondrá 
el nombre de su presidente -el único que recibirá retribución- al 
Consejo de Ministros. El Gobierno tiene tres meses para aprobar 
el Estatuto que regulará el Consejo. Tendrá una comisión forma-
da por siete personas: un diputado, un senador, un representante 
del Tribunal de Cuentas, otro del Defensor del Pueblo, otro de 
la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de 
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y otro de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Su mandato 
será de cinco años y tendrá que contar con el apoyo de la mayoría 
absoluta del Congreso. A partir de la aprobación de la ley, el Go-
bierno tiene tres meses para aprobar el Estatuto que regulará el 
funcionamiento del Consejo. Solo tendrá competencias en aquellas 
comunidades autónomas que hayan firmado un convenio al efecto. 
Tendrá que remitir su informe anual al Congreso y al Senado y 
podrá promover borradores con recomendaciones y directrices en 
la materia.
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La Ley establece cerca de cuarenta de infracciones, la mayo-
ría muy graves, en materia de gestión económico-presupuestaria 
y disciplinarias. El régimen sancionador se divide en tres ámbitos: 
“infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de 
gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario”. 
Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimien-
to de la Ley Estabilidad Presupuestaria. En el caso de infraccio-
nes graves, podrá haber un cese en el cargo político así como una 
inhabilitación política entre un periodo entre cinco y diez años. 
La ley establece cerca de cuarenta de infracciones, la mayoría muy 
graves. La ley impondrá sanciones a los políticos que oculten fac-
turas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la do-
cumentación requerida por los tribunales o los órganos de fisca-
lización contable. Entre las sanciones contempladas por la ley se 
encuentran: destituciones de cargos públicos, no percepción de 
pensiones indemnizatorias, obligación de restituir las cantidades 
indebidamente percibidas y obligación de indemnizar a la Hacien-
da Pública. A partir de modificaciones en el Código Penal y la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General, se tipificarán infraccio-
nes para castigar las conductas más graves que sean merecedoras 
de sanciones penales, incluida la pena de prisión, que podrá osci-
lar entre uno y cuatro años de cárcel. Será causa de inelegibilidad 
el haber sido sancionado por la comisión de una infracción muy 
grave de las previstas en la ley. Tras las aportaciones ciudadanas se 
creó una nueva infracción grave por el incumplimiento reiterado 
de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de información 
presentadas por los ciudadanos. Los ciudadanos podrán recurrir 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la 
posibilidad de reclamar ante el Consejo de la Transparencia y Buen 
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Gobierno. 
La titularidad del derecho de acceso a la información pública 

“se reconoce a todas las personas”. Se garantiza eficazmente, ade-
más, el derecho de acceso a la información de las personas con 
discapacidad. Los ciudadanos podrán utilizar las lenguas cooficiales 
al dirigirse a las administraciones, aunque no será obligatorio en la 
respuesta de las instituciones. Los ciudadanos podrán dirigir una 
solicitud de información adicional al titular del órgano administra-
tivo o entidad que posea la información, sin necesidad de motivar-
la. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita 
tener constancia la identidad del solicitante, de la información que 
solicita y de una dirección de contacto, preferentemente electróni-
ca, a efectos de comunicaciones. La mejor manera y más austera de 
solicitar información será a través de Internet. Las organizaciones 
que defienden la transparencia creen que el gasto es una de las 
preocupaciones del actual y anterior Gobierno. La Coalición Pro 
Acceso cree que imponer un sistema de transparencia incluye un 
gasto inevitable. Además los funcionarios van a tener que respon-
der a preguntas, algo que lleva tiempo y dinero. La mejor manera 
de hacerlo y más austera será a través de Internet. El Gobierno está 
ultimando el ‘Portal Digital de la Transparencia’, que costará 1,4 
millones de euros y al que los ciudadanos podrán dirigir su solici-
tud de información, que no necesitará motivación, y que recogerá 
datos relativos a concursos, subvenciones o sueldos de los altos 
cargos. Este portal contendrá, al menos, tres tipos distintos de in-
formación: de carácter organizativo (funciones, normativa, estruc-
tura y planificación de todos los ministerios); jurídico (directrices, 
anteproyectos de ley, memorias e informes), y también de conte-
nido económico (publicación de expedientes de contratos, con-
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venios, presupuestos, subvenciones y estadísticas). La Secretaría 
General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente 
para tramitar el procedimiento mediante el que se solicite el acce-
so a la información que obre en poder de la casa del rey.

La solicitud de información sólo se limitará en aquellos ca-
sos en que entre en conflicto con otros intereses protegidos. Si 
la información solicitada contuviera datos personales, sólo se fa-
cilitará si cuenta con el consentimiento expreso y por escrito del 
afectado, a menos que éste hubiese hecho públicos esos datos con 
anterioridad En el Senado se introdujo una disposición adicional 
para permitir la reutilización de la información de las encuestas 
realizadas con cargo a fondos públicos. Toda esa documentación 
deberá ser depositada en el banco de datos del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS) y el incumplimiento de esta exigencia 
impedirá lograr nuevas subvenciones en el futuro. Sin embargo, 
la propuesta incluye excepciones, como el caso de los datos de 
encuestas “determinantes o indispensables para la política estraté-
gica interna” de una empresa o entidad. Tampoco estarán obligados 
a depositar toda esta información la SEPI, el INE y los organis-
mos similares de las comunidades autónomas, así como quienes 
realizan las estadísticas oficiales anuales estatales y europeas77. 
 
7.2. Algunas debilidades de la Ley de Transparencia

A todos a quienes nos importa la mejora de la gobernanza 
española confiamos en que la nueva Ley de Transparencia va a cons-
tituir una pequeña mejora –somos escépticos y no nos atrevemos 

77<http://www.20minutos.es/noticia/1346036/0/ley-transparencia/obliga-gobierno/in-

formar-destino-impuestos/#xtor=AD-15&xts=467263> (Acceso el 23.12.2013).
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a calificarla de importante avance social y un cauce fundamental 
para mejorar la participación ciudadana y la calidad democrática 
en España, como consideran algunos expertos-. El texto contie-
ne importantes avances y mejoras respecto al Proyecto de Ley de 
2012 en diversas materias (sujetos e instituciones afectados por la 
ley, características de la información publicada, publicación de los 
contratos menores, nuevas normas de buen gobierno, inclusión 
explícita de la Corona, creación de un Consejo de Transparen-
cia y Buen Gobierno etc.). Junto a la Ley de Transparencia se 
pone en marcha, además, un Portal de la Transparencia que permi-
tirá obtener información relativa a contratos, subvencio-
nes, convenios y retribuciones de altos cargos.

En Europa, todos los países de más de un millón de habitantes 
tienen alguna norma que regula el acceso de los ciudadanos a la in-
formación sobre los gobiernos y sus administraciones. España era 
la excepción a la norma, pero finalmente, España ha entrado en la 
lista con la aprobación de la citada  Ley de Transparencia Acceso a 
la Información y Buen Gobierno. 

El iter legislativo de esta Ley ha sido arduo. En total, hay 95 
países en el mundo, según el Global Right to Information Rating, que 
poseen leyes de transparencia de información sobre sus entidades 
públicas y gobiernos. El Gobierno español dio un primer paso en 
marzo de 2012, cuando el Consejo de Ministros aprobó un texto 
que después se sometió al escrutinio ciudadano y sobre el que se 
realizaron “una veintena” de cambios, que en mayo dieron lugar a 
otro documento que no satisfizo demasiado a los expertos. En julio 
de 2012 el ya Proyecto de Ley se remitió a las Cortes, donde se 
debatió durante cerca de un año hasta su aprobación el pasado mes 
de septiembre. Por la comisión correspondiente pasaron varios ex-
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pertos en el tema para dar su opinión. En octubre, el proyecto fue 
al Senado, donde recibió 269 enmiendas78. 

Tras intensos debates, los partidos políticos defienden dos ti-
pos de sistemas de transparencia para España: i) Un modelo de 
transparencia moderado, limitando el alcance de sus propues-
tas de ley a la transparencia administrativa y que excluye mucha 
información del alcance de la ley; ii) Un modelo de transparencia 
más amplio que tenga como base el reconocimiento del derecho 
de acceso a la información como un derecho fundamental, re-
gidor de la actividad pública en todas sus manifestaciones.

Finalmente, han sido varios los expertos que han detectado 
varias debilidades a esta Ley. Concretamente, la organización Trans-
parencia Internacional España ha elaborado un informe donde se re-
cogen una serie de deficiencias y observaciones que conviene que 
la sociedad conozca para poder evaluar eficazmente el documento. 

En cuando al contenido legislativo del proyecto cabe destacar 
algunas observaciones y debilidades tales como: 

1) No se contemplan clara y explícitamente en el proyecto de ley infracciones ni 
sanciones a políticos y funcionarios públicos por el incumplimiento de las normas 
de transparencia. En este sentido, la organización recomienda legislar en un futuro 
reglamento de desarrollo una serie de infracciones y sanciones en relación con el in-
cumplimiento de las normas recogidas sobre publicidad activa y sobre el derecho 
de acceso a la información pública. 

78 Las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tendrán una moratoria de dos años Final-

mente, se aprobaron 32 enmiendas del PP y otras nueve aceptadas a los grupos de la oposición. 

Recibió luz verde este jueves en el Congreso con el apoyo del PP, CiU, PNV, CC, UPN y Foro, 

y el rechazo del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el resto del grupo mixto (ERC, Amaiur, 

BNG, Compromís y Geroa Bai) <http://www.20minutos.es/noticia/1346036/0/ley-trans-

parencia/obliga-gobierno/informar-destino-impuestos/#xtor=AD-15&xts=467263> (Ac-

ceso el 23.12.2013).
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2) No se fundamenta el derecho a la información en el artículo 20.1.d) de la Cons-
titución por lo que no se reconoce el derecho de acceso a la información como un 
derecho fundamental. Ello hará que prime la protección de datos sobre el derecho 
de acceso a la información en caso de conflictos. Los tribunales internacionales de 
derechos humanos han reconocido que este derecho es parte inherente a la libertad 
de expresión y que por lo tanto debe ser reconocido como un derecho fundamen-
tal79. En España nunca ha existido una ley de acceso a la información pública. Un 
50% de las peticiones de los ciudadanos sobre datos públicos quedan sin respuesta 
ya que no hay una ley que obligue a las instituciones a facilitar dicha información. 
 
3) La Ley de transparencia no incluye a todas las instituciones públicas: deja fuera a 
todo lo que no esté sujeto a derecho administrativo, es decir que la actividad y la 
toma de decisiones de organismos como entre otros el Congreso, el Poder judicial, 
el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial quedan excluidos.

4) La definición de información es difusa: Esta ley excluye mucha información, 
el artículo 15 excluye tipos de información, en concreto la información auxiliar 
(notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos de 
órganos o entidades administrativas), imprescindibles para entender por qué se to-
man las decisiones. Además la disposición adicional primera establece que esta ley 
tiene un carácter supletorio para aquellas materias que tengan previsto un régimen 
jurídico específico de acceso a la información.

5) Se limita específicamente el acceso a aquella información que perjudique deter-
minadas cuestiones tales como los “intereses económicos y comerciales”, la “polí-
tica económica y monetaria”, o la “protección al medioambiente”. Estas cláusulas 
tan genéricas deberían ser matizadas o concretadas en mayor medida en el texto 
legal, pues una interpretación amplia de las mismas puede mermar en gran medida 
el derecho de acceso a la información. Además, si en un contrato público se recoge 
una cláusula que impida el acceso a determinada información, la Ley no podría 
acceder a ella.

6) La Ley de transparencia propone el silencio administrativo negativo (artículo 20); 
es decir, que si el organismo consultado no contesta, se entiende que se deniega la 
solicitud. Respeta muy poco el derecho de los ciudadanos a tener una respuesta 
explícita, de un tipo o de otro, por parte de la Administración, y que hace que 

79 Destacamos aquí la tesis del reputado constitucionalista brasileño, Paulo Bonavides quien, al 

ocuparse de los derechos de cuarta generación, junto a la democracia y el derecho al pluralis-

mo, sitúa también el derecho a la información (BONAVIDES, P., Curso de Direito Constitucional, 

22ªed., Sâo Paolo, Malheiros, 2007, p.570.
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en la práctica, si las instituciones públicas no desean contestar a las solicitudes de 
información, estas se entienden simplemente denegadas transcurrido el plazo es-
tipulado de un mes. Uno de los principios básicos del derecho de acceso a la in-
formación es que las denegaciones deben ser motivadas y el silencio negativo viola 
de base este principio. Además, en España una media de 50% de las solicitudes de 
información acaban en silencio administrativo. Por esta razón, optar por un silencio 
administrativo negativo será un gran obstáculo para implementar un buen sistema 
de transparencia en España.

7) Hay poca concreción en las excepciones al acceso a la información, que afectan 
a “seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la 
prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disci-
plinarios y la igualdad de las partes en los procesos judiciales y en la tutela judicial 
efectiva”.

8) El organismo de supervisión que propone la Ley de transparencia no es indepen-
diente: Este organismo va a depender del Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, esto hace que este organismo sea juez y parte a la hora de decidir 
sobre un conflicto.

A modo de conclusión

El Estado precisa de un cierto número de personas y una de-
terminada organización para poder cumplir sus funciones y prestar 
los servicios públicos pertinentes de manera adecuada. Las Consti-
tuciones democráticas han establecido los principios jurídicos ge-
nerales por los que se debe de regir la Administración pública, tales 
como servir con objetividad a los intereses generales, actuando 
con imparcialidad y de acuerdo con los principios de jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, siempre 
dentro del sometimiento al Derecho. Sin embargo, la corrupción 
y otras malas praxis están también presentes. Si el Derecho no 
basta para prevenir y corregir estas conductas, se hace necesario 
la implantación de políticas públicas, tanto a nivel nacional como 
a nivel supranacional de la Unión Europea, por las que se fomente 
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el recurso a la ética en la Administración pública que permita im-
pulsar instrumentos para prevenir conductas ilegales y punibles. El 
Estatuto Básico del Empleado Público, el Código de Buen gobier-
no de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Ad-
ministración del Estado, junto con la Ley de Transparencia, apro-
bada en España recientemente, están llamados a impulsar la ética 
en la Administración pública, reforzando los valores y derechos 
fundamentales. Asimismo, también será necesaria la instauración 
de sistemas de control, acompañados de medidas procesales y pe-
nales, que evite la impunidad en estos casos. 

Hay numerosos escépticos con respecto a los que los códigos 
éticos y de buena conducta puedan aportar con respecto a un me-
jor desempeño de sus funciones por parte de los funcionarios pú-
blicos. De ahí que, en los ámbitos de gestión, tanto pública como 
privada, se han suscitado preocupaciones sobre la eficacia de estos 
códigos éticos o de conducta. Los problemas señalados van des-
de su excesiva especificidad hasta su carácter demasiado general, 
inviable, inutilizado, desconocido, inasequible o incluso ofensivo 
para los empleados. Pero la preocupación fundamental es la de que 
las declaraciones relativamente elementales no son el medio ideal 
para dar respuesta a las complicadas cuestiones éticas a las que se 
enfrentan los funcionarios80.

80 F. Sainz Moreno se ha manifestado en contra de la elaboración de códigos deon-
tológico para los funcionarios: “[…] ¿Justifica la elaboración de un código deonto-
lógico para la función pública? ¿Justifica la  creación de una autoridad admi-
nistrativa independiente que lo aplique […] No lo creo, esos códigos existen para 
algunas profesiones liberales, profesiones colegiadas. Los colegios profesionales los 
aprueban e imponen sanciones a quienes los infringen. El Tribunal Constitucional 
ha declarado que la aplicación de tales normas deontológicas no vulnera el artículo 
25 de la Constitución, sin perjuicio de la conveniencia de ‘reforzar la previsibili-
dad del ordenamiento disciplinario corporativo” (STC 219/1989). Un código de 



93

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

La elaboración de un código de buenas prácticas o de con-
ducta es una importante iniciativa de gestión. Para ser eficaz debe 
redactarse en un lenguaje sencillo, con un tono más positivo que 
negativo y dirigido a unos destinatarios determinados (el conjun-
to del servicio público o un organismo determinado). Para evitar 
problemas y confusiones, debe hacer mención a las normas jurídi-
cas aplicables al puesto y a otros códigos profesionales o sectoriales 
vinculantes para los funcionarios. Para evitar recelos y resistencias 
de los empleados, la elaboración y aplicación de los códigos re-
quiere una sólida estrategia de gestión que asegura una aceptación 
verdadera de los valores subyacentes y criterios éticos promovi-
dos. Esto supone, al menos, consultar a los empleados, mantener 
una comunicación permanente y adoptar medidas de promoción 
que den a los empleados un papel participativo, evitando la mera 

deontología funcionarial no es, pues, inconstitucional. Sin embargo, yo creo que no 
es aconsejable: no sólo porque los funcionarios ya están sometidos a reglas discipli-
narias que desempeñan, en parte, la función de esos códigos […].SAINZ MORE-
NO, F., “Principios éticos y ejercicio de la función pública”, en La Universidad y las 
profesiones jurídicas. Deontología, función social y responsabilidad. Madrid, Universidad 
Complutense, 1998, p.12.

Por su parte, L. Martín-Retortillo afirma: “Parece muy importante la idea de crear 
reglas de juego claras y asequibles, pero al mismo tiempo la otra vertiente, no 
menos relevante, de la autovinculación. Es ese juego de compromiso personal, de 
saber a qué atenerse, de sentirse vinculado y responsabilizado por esos criterios 
predeterminados. Sería terrible creer que con llevar eso a una norma ya estaba 
solucionado el problema. Lo decisivo es la vertiente de la autorresponsabilidad, de 
compromiso personal […] Filosofía de los códigos de conducta que exige prepa-
rar las cosas con tiempo y afinar instrumentos. Pienso así que el acto de toma de 
posesión, tanto de responsables políticos como de funcionarios, fuera una ocasión 
solemne de comprometerse con el correspondiente código de conducta […].MAR-
TÍN-RETORTILLO, L., “Reflexiones de urgencia sobre el “informe Nolan”, Revista 
Aragonesa de Administración Pública, 11, p.162.
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imposición81. 
La ley de Transparencia es un instrumento que permitirá 

conocer el destino de los fondos públicos, resultado de la recau-
dación de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Sin 
embargo, se ha perdido la oportunidad de configurar el derecho 
a la información de los ciudadanos como un derecho fundamen-
tal. La información de qué decisiones adoptan los gobernantes con 
relación a los fondos públicos que, hacen posible a su vez, las po-
líticas públicas, resulta esencial. Los ciudadanos tienen el derecho 
a prevenir cómo se gasta su dinero y controlar posteriormente en 
qué se ha gastado. El derecho a la información hubiera sido un 
mecanismo adecuado. Asimismo, esta Ley supone que se deben de 
iniciar profundos cambios  en la forma como los ciudadanos obtie-
nen información de los poderes públicos, administraciones, enti-
dades con funciones públicas, empresas y fundaciones públicas, así 
como con partidos políticos, y empresas con financiación pública. 
Habrá que preparar los archivos y registros, dar formación de los 
servidores públicos, poner en marcha servicios de información, 
portales de transparencia y de promoción del derecho a acceder a 
la información pública. Habrá que esperar unos meses para empe-
zar a valorar los resultados. 

Los códigos de Buen Gobierno, el Estatuto Básico del Em-
pleado Público y la Ley de Transparencia española pueden ser 
instrumentos eficaces en aras de la consecución del tan necesario 

81 AA.VV., La ética en el servicio público, cit., p.77. “Ninguna declaración puede dar respuesta a 

todas las variantes de las cuestiones éticas que se suscitan en el sector público. Otros proble-

mas relativos a estos códigos se derivan de la concepción errónea de sus objetivos o de su mala 

aplicación” (Ibidem, p.76).
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impulso a la ética en la Administración.  Es decir, los instrumentos 
éticos sin los jurídicos no tendrían eficacia más que en cuanto “vir-
tuosos”. Por tanto,  la legalidad con la colaboración de la ética, po-
drá aspirar a conductas más “correctas” en los servidores públicos. 
En cualquier caso, una educación en virtudes cívicas será también 
un poderoso instrumento de ayuda para favorecer una cultura de 
la transparencia, buen gobierno y desarrollo de la función pública 
responsable y diligente.
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OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE: PERSPECTIVAS E 
POSSIBILIDADES

Rosane Teresinha Carvalho Porto1

Rodrigo Cristiano Diehl2

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Com o advento da Constituição Federal de 1988, mais preci-
samente a imersão interpretativa dos princípios constitucionais nas 
legislações codificadas, enfatizando nessa exposição o Código Ci-
vil, atualmente admite-se a ruptura da dicotomia do Direito Públi-
co e Direito Privado, até por conta do que já fora mencionado, dos 
princípios constitucionais e dos microssistemas jurídicos, como o 
Código de Defesa do Consumidor -, Lei 8078/90 e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente - Lei 8069/90. O Código Civil de 1916, 
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de, na UNISC. Integrante do Grupo Direito, Cidadania e Políticas Públicas coordenado pela 

Professora Pós-Doutora Marli Marlene Moraes da Costa. Conciliadora lotada no Núcleo de 

Conciliação e Mediação em Santa Cruz do Sul. Possui Curso de Facilitadores em Círculos de 

Justiça Restaurativa e de Construção de Paz- AJURIS (2013) e Instituto Latino Americano de 

Práticas Restaurativas. E-mail: rosaneporto@unisc.br
2 Pós-Graduando (lato sensu) em Direito Constitucional e Administrativo pela Escola Paulista 
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em Direito - Mestrado e Doutorado da UNISC. Bolsista de Iniciação Científica da FAPERGS, 
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não dava conta das demandas sociais, sendo a interpretação a época 
muito atrelada a literalidade da lei, deixando a Carta política de 
lado. 

Com o reconhecimento a importância da Constituição cidadã 
nas relações humanas e jurídicas, o aparecimento dos microssis-
temas representou uma significativa transformação interpretativa 
enquanto paradigma social e jurídico. O que não significa dizer, 
que os microssistemas estejam isolados e exerçam plenamente au-
tonomia, sem poder dialogar e conectar-se entre eles, com a Cons-
tituição Federal e com o próprio Direito Civil, modificado a partir 
de 2002, a luz principiológica. 

A título de exemplo, e de melhores esclarecimentos aos lei-
tores, tem-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação 
esta, que trata da condição peculiar ou sociojurídica das crianças e 
dos adolescentes, pela deliberação constitucional, segundo os arti-
gos 227 e 228 do mencionado diploma legal. A legislação especial 
pautada pelo metaprincípio prioridade absoluta e o princípio da 
proteção integral, recepcionam os direitos fundamentais dos infan-
to-juvenis e referenciam institutos como o poder familiar, adoção, 
dano moral também tratados no direito civil, o que demonstra a 
integração desse microssistema com o Código Civil, exigindo uma 
leitura principiológica, baseando-se na especialidade e no melhor 
interesse da criança e do adolescente.  

Por conta disso, propõe-se com o artigo no primeiro tópico 
uma reflexão a partir acerca da teoria dos princípios constitucio-
nais de Alexy, distinguindo princípios e regras, para no segundo 
tópico adentrar no microssistema estatutário: Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, reportando-se ao recorte histórico sobre a 
concepção sociojurídica de criança e adolescente, bem como os 
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principais princípios norteadores da legislação que são: princípio 
da prioridade absoluta, princípio da proteção integral e o princípio 
do melhor interesse da criança, o que não afasta os demais princí-
pios mencionados no artigo 100 do referido dispositivo legal.

Sendo assim, no segundo tópico tratar-se-á do dano ilícito 
comunicativo infanto-juvenil com a finalidade de demonstrar a 
correlação entre os microssistemas que tratam de pontos nodais 
e que muito embora, estejam em um sistema esparso e indepen-
dente comunicam-se pela transmissão axiológica e normativa dos 
princípios constitucionais.

Desse modo, para a construção do presente feito utiliza-se o 
método hipotético dedutivo como metodologia de abordagem, ao 
passo que a pesquisa desenvolver-se-á a partir de preposições hipo-
téticas que se acredita serem viáveis. Já no que se refere às técnicas 
utilizadas, o aprofundamento do estudo será construído com base 
em pesquisa bibliográfica, como por exemplo, livro, artigos cientí-
ficos, revistas e períodos qualificados dentro da temática proposta.

1. A REALIDADE SOCIAL E O ORDENAMENTO
JURÍDICO NUM SISTEMA DE INTERSECÇÕES

Surgem tendências em direção a perda tradicional e conser-
vadora da imagem do direito como sagrado e inquestionável, Bo-
bbio (2007) também se vale da análise funcional para repensar a 
operacionalidade desse direito dentro da sociedade crítica, que não 
pode conceber funções negativas, reconhecendo apenas disfunções 
ou defeitos que podem ser reconhecidas no âmbito do sistema. 
Prossegue pontuando que o direito atua por meio de normas gerais 
e abstratas, que se adaptam mal à complexidade entorno aos casos 
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concretos. Nesse sentido, o que o direito consegue obter em rela-
ção à conservação quanto a mudança é obtido por meio do aparato 
coativo ou na perpetuação da violência institucional e legitimada 
da força.

Avançando a análise das funções privativas de ordem econô-
mica está a concepção negativa da ingerência do Estado, o que nos 
tempos atuais está se modificando esse cenário, trazendo a baila a 
Constituição de 1988, que preceitua, por exemplo, o direito de 
propriedade vinculado a função social, ao bem comum ou da co-
letividade. Ao encontro disso, enquanto desconstituição da ima-
gem sagrada do direito tem-se a função promocional do direito 
que supera a discussão pelo direito de comportamentos desejáveis 
e remove para comportamentos indesejáveis; destaca-se que esse 
fenômeno pode ser analisado a partir da análise ou deslocamento 
do estudo do direito da estrutura à função, implicando uma análise 
da palavra função, lembrando que as perspectivas sob o ponto de 
vista dos governantes é distinta da dos governados, muito embora, 
ambas compatíveis (BOBBIO, 2007).

Segundo Bobbio (1992), a importância fundamental que 
assume, em qualquer teoria do direito, a distinção entre direito 
privado e direito público reside, precisamente no fato de que a 
ela são referidas e com ela são explicadas as duas principais fun-
ções tradicionalmente atribuídas a um ordenamento jurídico: a 
função de permitir a coexistência de interesses individuais diver-
gentes, por meio de regras que devem servir para tornar menos 
frequentes e menos ásperos os conflitos, e outras regras que devem 
servir para solucioná-los depois que eles surgiram; e a função de 
direcionar interesses divergentes no sentido de um objetivo co-
mum por meio de regras imperativas e geralmente restritivas. 
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Em relação à distinção entre função de repressão e de promoção, 
Bobbio (1992) entende que a intervenção do sistema normativo 
na esfera dos comportamentos indiferentes pode ser interpretada 
como pertencente tanto à primeira, se olharmos para a pretensão 
do ordenamento de que somente alguns atos sejam válidos, isto 
é, juridicamente eficazes, quanto à segunda, se olharmos para a 
tutela que o ordenamento jurídico está disposto a conceder apenas 
a estes, e não a outros.

Considerando a obra de Bobbio (2007), repensar a função do 
direito sob a perspectiva promocional de direitos, independente-
mente de dicotomias, que nas sociedades modernas, pelo esvazia-
mento desses núcleos que isoladamente não contemplam o inte-
resse público na perspectiva dos indivíduos. 

Corroborando, em termos reflexão, Morin (2001) acredita 
na necessidade de uma reforma do pensamento, e, portanto de 
uma reforma do ensino. Aproveitou diversas oportunidades para 
refletir sobre o desenvolvimento do pensamento complexo e a 
fragmentação do conhecimento, por meio do ensino transdiscipli-
nar, capaz de formar cidadãos planetários, solidários e éticos, aptos 
a enfrentar os desafios contemporâneos. Nesse sentido, se entende 
que a missão do ensino não é simplesmente transmitir o saber, mas 
desenvolver uma cultura de condição humana ligada a noção do 
sujeito que o auxilie a viver e exercitar um pensar aberto e livre; 
por isso a nova reorganização do pensamento.

Prima-se como ponto nodal a norma constitucional, para que 
o jurista ou interprete também considere o caso concreto, con-
templando os princípios constitucionais, em especial o princípio 
da equidade e da razoabilidade. Além disso, é preciso observar a 
ordem social, que se sustenta com a lógica de ser e ter. No ser, 
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está como centro o interesse individual, a garantia de coexistência 
do sujeito dada pela compreensão e práxis do direito - dever. Por 
outro lado, na concepção de ter é forte a presença da abordagem 
econômica e produtiva que implica no aspecto patrimonial e mer-
cantil da organização social e na vida das pessoas.

Também se reconhece a importância da democracia e da so-
lidariedade humana e social para consolidação dos valores de jus-
tiça social em respeito ainda, a dignidade da pessoa humana, aos 
interesses coletivos, bem como a diversidade de um sistema plu-
ral que são os ordenamentos jurídicos das sociedades que os têm 
como referencial. Por isso, ao interpretá-los, com todo o olhar na 
complexidade, a busca pelo entendimento precisa se dar de manei-
ra integrativa e não afrontando as subjetividades dos sujeitos que 
acreditam nas suas leis como garantidora da ordem e dos direitos 
fundamentais.

Ao encontro disso, o debate travado se dá nas distinções de 
direito privado e do direito público, observando todas as catego-
rias do direito que precisam ser questionadas para o desenvolvi-
mento de um exercício hermenêutico, que não pode estar preso a 
lógicas postas do direito em um papel exclusivamente de controle 
e regulador, mas que precisa sim, fomentar a capacidade dos cida-
dãos bem como dos próprios operadores jurídicos (por exemplo, 
os próprios juízes) em construir um caminho ou estratégias de 
emancipação social (PERLINGIERI, 2008).

Com os pressupostos históricos da ideia de Estado e do Direi-
to Público, sob a égide da Teoria da Argumentação, o autor demons-
tra em seu texto a existência de uma pluralidade de argumentos 
nas questões mais importantes ao Direito Público e a consequente 
necessidade de uma metodologia adequada para limitar a subjeti-



106

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

vidade do julgador e do administrador na aplicação dele ao caso 
concreto, devendo ser o instrumento da garantia pelo Estado dos 
direitos fundamentais positivos ou negativos (ARAGÃO, 2010).

Dada a evolução liberal do Estado, vinculada a imagem de 
um Estado cada vez mais garantidor não delimitando os direitos 
fundamentais, bem como aproximando a concepção europeia de 
interesse público daquela anglo-saxônica, tem-se observado que 
o interesse público e os interesses dos cidadãos estão sendo reco-
nhecidos como princípio reciprocamente identificáveis, isto é, não 
mais antagônicos. 

Como aduz Aragão (2010, p. 34) “não há um interesse público 
abstratamente considerado que deva prevalecer sobre os interesses 
particulares envolvidos”, pois a tarefa de regulação do Estado é 
bem mais ampla do que a formulação de uma “supremacia do 
interesse público”. Segundo decisões jurisprudenciais que orbitam 
no sistema brasileiro, o interesse privado e o interesse público estão 
instituídos pela Constituição que não podem ser separadamente 
descritos na análise da atividade estatal e de seus fins. Reconhece-
se ainda, que estas esferas de conflitos, não denotam do mesmo 
significado, mas não estão em conflitos entre si.

Para o enfrentamento de interesses a teoria argumentativa, 
não arraigada exclusivamente na institucionalização hierárquica da 
norma, pode prestar enquanto método de interpretação e aplica-
ção ao caso concreto, o princípio da ponderação, desde que não 
sirva para invocar os valores metajurídicos – por exemplo seguran-
ça nacional, terrorismo, e sim que torne plausível qualquer decisão 
ao cidadão, desviando a excessiva subjetividade (ARAGÃO, 2010).

Por conta disso, que a hermenêutica tem se preocupado com 
a necessidade de que os argumentos jurídicos ligados diretamente 
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ao texto da regra específica a ser aplicada devem prevalecer sobre 
os argumentos metajurídicos ou mais genéricos e subjetivos, como 
apenas a invocação do “interesse público”. Nesse sentido, o que se 
busca é a efetivação de uma argumentação permitida pelo ordena-
mento jurídico, intersubjetivamente controlável, ínsitas ao Estado 
Democrático de Direito.

Questiona-se o paradigma tradicional do direito administrati-
vo, expresso na existência de uma supremacia do interesse público 
sobre o interesse privado. O autor inicia a sua reflexão referindo-se 
que o Estado ainda é protagonista, embora tenha perdido “a densi-
dade do conceito de soberania, pelo aparente esvaziamento do seu 
poder diante da globalização”. Em um segundo momento, aborda 
a assertiva que a constitucionalização do direito infraconstitucional 
não se confunde com a inclusão na Lei Maior de normas próprias 
de outros domínios, mas expressa a reinterpretação dos institutos 
ordinários sob uma ótica constitucional (BARROSO, 2010).

Para ele, toda a interpretação jurídica é também interpreta-
ção constitucional, pois qualquer operação de realização do direito 
envolve a aplicação direta ou indireta da Constituição. Um convite 
a revistar o dogma tradicional da supremacia do interesse público 
sobre o interesse privado.  Trabalha o sentido do interesse 
público no direito contemporâneo, discorrendo a noção de inte-
resse público pela distinção fundamental e pouco explorado, que o 
divide em primário e secundário.  Nas suas palavras: “O interesse 
público primário é a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins 
que cabe a ele promover: justiça, segurança e bem-estar social. 
Estes são os interesses de toda a sociedade. O interesse público 
secundário é o da pessoa jurídica de direito público que seja parte 
de uma determinada relação jurídica” (BARROSO, 2010).
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Segundo o autor o Estado de direito democrático é assinalado 
pela centralidade e supremacia da Constituição e a realização do 
interesse público primário muitas vezes se consuma apena pela sa-
tisfação de determinados interesses privados. Prossegue a preposi-
ção dizendo: “se tais interesses forem protegidos por uma cláusula 
de direito fundamental, não há qualquer dúvida”. Ao final de seu 
trabalho faz referência do princípio da dignidade humana enquanto 
parâmetro fundamental para solucionar tipos de colisões oriundas 
de conflito de interesses dos cidadãos e do Estado (BARROSO, 
2010). 

No primeiro quarto do século XX, e em que pese a recenti-
cidade da edição do Código Civil Brasileiro, já se ressentia a socie-
dade de uma maior intervenção do Estado nas relações interpri-
vadas, que, há pouco ganhara diploma maior. Desse modo surgem 
as legislações dispostas a regular especificadamente determinados 
ramos das relações interprivadas, fenômeno também denominado 
de microssistemas (REIS; FISCHER; MOLLER, 2007).  

Já na edição de leis que compreendiam os microssistemas, 
a orbitarem ao redor do Código Civil, maior expressão do direi-
to privado, começam a ser notada uma postura diversa do Esta-
do com relação as relações interprivadas. O Estado, obviamente 
pressionado pelo fenômeno social, que em última análise produz 
o direito normativo, acaba editando legislações, hoje compreen-
didas como microssistemas, que mitigam a condição de igualdade 
contratual entre particulares (REIS; FISCHER; MOLLER, 2007).  

Os microssistemas, ou legislações microssistemáticas, reco-
nhecem a ocorrência de uma disfunção material (desigualdade) 
entre as partes das relação jurídica de direito material, e assim, ha-
vendo interesse estatal (público) de que tais relações fossem mais 
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equilibradas, as regula reconhecendo as desigualdades, mesmo que 
de forma incipiente, para assim alcançar maior equilíbrio (justiça) 
nas lides de direito material. Esta interferência Estatal positiva so-
bre o direito privado é conhecida como fenômeno de Publicização 
do Direito Privado, que, ao terceiro quarto do século XX, ganha 
um novo elemento teórico potencializante. Trata-se da teorização 
sobre a força normativa da Constituição. Por sua vez, ela contem-
pla a quebra de paradigma, na medida em que a Constituição passa, 
ao menos no campo teórico, e, a partir de então, de mero pedaço 
de papel, ou programa político, para alçar status de norma jurí-
dica, e, como tal, composta de eficácia jurídica (REIS; FISCHER; 
MOLLER, 2007). 

Esses novos elementos, publicização do direito privado e for-
ça normativa da Constituição, transmudam o caráter eminente-
mente privado do Direito Civil. Agora, com a adição destes novos 
elementos, há uma visível mitigação do fenômeno dicotomal, que 
estancava qualquer correlação entre o Direito Privado e o Direito 
Público, ou seja, as fronteiras existentes entre um e outro, mor-
mente do Direito Privado que passam a ruir, o que acabará im-
plicando em uma nova forma de visualização e compreensão do 
fenômeno jurídico que a partir da Revolução Francesa mostrou-se 
sectário, ao dividir o Direito por dois grandes adjetivos (REIS; FIS-
CHER; MOLLER, 2007).   

A falibilidade do modelo enciclopédico, que reforçava a ideia 
existencial de dois grandes ramos do direito (público e privado) 
reclama o ingresso de novas e mais flexíveis fontes normativas. 
A primeira a manifestar-se está em grau hierárquico idêntico ao 
Código Civil, pois consubstancia-se nos Estatutos ou Leis Especiais 
que formam os microssistemas, concebidos a partir do incipiente 
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fenômeno da publicização do Direito Privado. Note-se que o fato 
de que Códigos e Estatutos e Leis Especiais, terem o mesmo status 
normativo, não significa dizer que estes dois últimos, não sejam 
novas fontes normativas, ou fontes normativas contemporâneas, 
visto que trata-se apenas de um aparente antagonismo, pois não é 
status de lei ordinária que impinge a condição de fonte tradicional 
ou contemporânea, mas sim a condição de fenômeno da Publiciza-
ção do Direito Privado, que subjaz nos Estatutos e nas Leis Espe-
ciais, que concede a estes a condição de novas fontes normativas do 
Direito Privado (REIS; FISCHER; MOLLER, 2007).

Sucedem aos Estatutos e Leis Especiais, a própria Constitui-
ção. Também consideram-se as fontes normativas de direito público 
externo consubstanciadas em Tratados ou Convenções Internacio-
nais. Tem-se como exemplos, a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem (1948), a Declaração internacional da Criança e do 
Adolescente, emanada pela ONU, entidade internacional de carac-
terística supraestatal, que a partir de uma concepção nitidamente 
jusracionalista edita normas com pretensões universalizantes, as 
quais direta ou indiretamente, aderem Estados Nacionais, como 
o Brasil.

O Direito Privado, se é que ainda existe na sua maneira 
conceptiva (Revolução Francesa), encontra hodiernamente uma 
pluralidade de fontes normativas, que retiram-no da condição de 
um sistema fechado para condição de sistema aberto, por conta 
da pluralidade de fontes normativas que a compõe. A pluralidade 
de fontes normativas do Direito Privado Contemporâneo libera 
de imediato a compreensão de que as interações fenomenológicas 
podem ser numerosas, a interação mais reconhecida, pragmatica-
mente, entre o Direito Privado e Direito Público, seja aquela ocor-
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rida entre o Direito Privado, pelo Código Civil, por seus Estatutos 
ou Leis Especiais e a Constituição (REIS; FISCHER; MOLLER, 
2007).

Inicialmente, Hesse retrata as palavras de Lassale (1998), 
onde questões constitucionais não são questões jurídicas, mas 
sim questões políticas, onde a Constituição, desta forma, estaria 
formulada segundo as forças dominantes, chamando-se assim de 
Constituição Real, sendo que para Lassale esta Constituição não 
passaria de um pedaço de papel, pois sua capacidade de regular e de 
motivar estaria vinculada a Constituição real e as forças dominan-
tes. Neste tocante, para Lassale (1998), as questões constitucionais 
estariam voltadas para as questões políticas, de acordo com a força 
predominante, não estando relacionadas a questões jurídicas. Para 
Hesse (1991), enquanto a Constituição jurídica sucumbir diante da 
Constituição real, a própria Constituição estaria em discordância 
com o Direito Constitucional, pois não se teria um embasamento 
jurídico, mas sim, um emaranhado de forças dominantes atuando 
paralelamente.

Diante disso, Hesse começa sua arguição retratando o que 
deveria conter numa Constituição, para tanto:

A norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade. A sua 
essência reside na sua vigência, [...]. Essa pretensão de eficácia não pode ser sepa-
rada das condições históricas de sua realização, que estão, de diferentes formas, 
numa relação de interdependência, criando regras próprias que não podem ser 
desconsideradas. Devem ser contempladas aqui as condições naturais, técnicas, 
econômicas, e sociais. A pretensão de eficácia da norma jurídica somente será 
realizada se levar em conta essas condições (HESSE, 1991, p. 15).
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Cabe mensurar, que o Hesse ainda destaca que a pretensão 
de eficácia de uma norma constitucional não deve ser confundida 
com as condições de sua realização, porém, a Constituição con-
figura como ser e também como dever ser, significando mais do 
que o simples reflexo das condições fáticas de sua vigência, mas 
sim como pretensão de eficácia, a Constituição procura imprimir 
ordem e conformação à realidade político e social (HESSE, 1991).

O argumento utilizado para fundamentar sua teoria baseia-se 
em que a Constituição converter-se-á em força ativa se estiverem 
presentes a compreensão de necessidade e de uma norma de va-
lores inexoráveis, a compreensão de que essa ordem constituída 
é maior que uma ordem legitimada pelos fatos, e, a compreensão 
de esta somente será eficaz com o concurso da vontade humana. 
Segundo ele, que a luz da Constituição deve enfocar em tela as 
questões culturais, sociais, políticas e econômicas vigentes, refi-
nadas pelo “germe” de força vital da Constituição, porém, é indis-
pensável que a Constituição se mostre em condições de adaptar-se 
a uma eventual mudança destes condicionantes. Para tanto, faz-se 
necessário, que se tenha entranhado na sociedade a vontade de 
Constituição, mesmo que para isso, haja a necessidade de sacrificar 
um interesse particular em prol da preservação de um princípio 
constitucional.

Hesse formulou esse conteúdo em uma frase, na qual, di-
reitos fundamentais não podem existir sem deveres. Tornando-se 
fundamental atentar ao fato de que à luz da Constituição se garante 
um bem da vida indispensável à essência do Estado. Novamente 
enfocando as palavras de Hesse, torna-se preocupante para uma 
Constituição as frequentes “necessidades” de revisão constitucio-
nal, pois podem abalar a confiança de sua inquebrantabilidade, de-
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bilitando profundamente a força normativa constitucional, sendo 
que a estabilidade é fator essencial e condição fundamental para 
eficácia da Constituição (HESSE, 1991).

Neste tópico, cabe ressaltar que em caso de uma real mudan-
ça das relações fáticas, pode ou mesmo deve haver mudanças na 
interpretação da Constituição, proporcionando uma tensão entre 
norma e realidade, evitando reformular sua força normativa, no 
entanto, quando inevitável tal situação, a reformulação se faz ne-
cessária, e, por conseguinte, a ruptura da situação jurídica vigen-
te. Retomando as palavras de Hesse, buscando um aparato mais 
conceitual, tem-se: “[...] a Constituição jurídica está condicionada 
pela realidade histórica. Ela não pode ser separada da realidade 
concreta de seu tempo. A pretensão de eficácia da Constituição 
somente pode ser realizada se se levar em conta essa realidade” 
(HESSE, 1991, p. 24).

Soma-se a esta conceituação, a ideia de que em primeiro lu-
gar, deve haver uma vontade normativa, ou seja, vontade de Consti-
tuição, onde seus subordinados devem abrir mão de determinados 
benefícios individuais em prol de uma sociedade organizada. Sendo 
que para Hesse, a Constituição não significa simples pedaço de pa-
pel, conforme descrito no caput por Lassalle, mas sim, uma supe-
rioridade da norma sobre as circunstâncias fáticas (HESSE, 1991).

Revendo a teoria do autor, ao citar a tese de Carl Schmitt, 
afirma que a força normativa da Constituição não é verificada em 
tempos tranquilos, mas sim, em estados de necessidade ou emer-
genciais, nestas situações é que a força normativa e sua eficácia 
são testadas e postas a prova, devendo nestes casos, prevalecer à 
superioridade da norma sobre os fatos e não o contrário. Pode-se 
extrair que compete ao Direito Constitucional, realçar, despertar 
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e preservar a vontade de Constituição, que sem dúvidas, consti-
tui a maior garantia de sua força normativa. Para tanto, essa força 
constitucional, a fim de se manter, deve ser impulsionada, con-
duzida e transformada em força ativa, a fim de se desenvolver sua 
força normativa, visando integralizar sua essência conjuntamente 
com sua eficácia, com o fito de regularizar os fatos, o Estado e as 
prerrogativas intrínsecas previstas constitucionalmente (HESSE, 
1991).

Numa visão crítica, observa-se que Hesse questiona a afirma-
ção realizada por Lassalle (1982), onde, tem-se uma concordância 
com o que discorreu sobre sua teoria e fundamentação. Cabem 
também reforçar, a autonomia e capacidade de desenvolvimento da 
forma como Hesse aponta sua conceituação, de modo a transmitir 
um embasamento satisfatório da forca normativa da Constituição e 
como ela deve se comportar diante dos fatos e da realidade.

Trazendo para realidade brasileira, observa-se que a  Consti-
tuição se amolda aos fundamentos discorridos por Hesse, satisfa-
zendo a sua força normativa e a regulação da sociedade e do pró-
prio Estado, onde se confere acedência pelo povo (abrindo mão 
de determinadas prerrogativas pessoais) com o fito de uma Carta 
Maior dar conformidade e regulamentar a sociedade como um 
todo, impondo direitos e deveres. É nesta relação que se funda 
uma sociedade constitucionalmente alicerçada, onde somente em 
tempos difíceis é que pode-se avaliar o real potencial da força nor-
mativa da Constituição.

A partir dessas reflexões norteadoras na interseção do Direi-
to Privado e do Direito Público, interessa estabelecer um recorte 
contextual para fins de análise no que versa ao microssistema co-
nhecido por Estatuto da Criança e do Adolescente, de tal maneira 
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servindo como exemplo no que trata as transformações ocorridas 
no âmbito do Direito Privado e do Direito Público, e que em meio 
a tudo isso dada as interações fenomenológicas e a necessidade de 
regular matérias especiais estende-se a interpretação e a conexão 
para a constitucionalização do Direito Civil e das matérias correla-
tas que estão nos microssistemas.

2. A LEI 8.069/90 ENQUANTO UM MICROSSISTE-
MA PRINCIPIOLÓGICO DE PROTEÇÃO E GARAN-
TIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Direitos humanos fundamentais são o conjunto de direitos 
e garantias do ser humano, objetivando a proteção da dignidade, 
protegendo contra o arbítrio do Estado e estabelecendo regras mí-
nimas de desenvolvimento. Existem direitos que são destacáveis da 
pessoa humana, como a propriedade, e outros que são inerentes, 
ligados à pessoa humana de modo permanente. São os denomi-
nados direitos de personalidade, incluindo-se a vida, a liberdade 
física e intelectual, o nome, o corpo, a imagem e aquilo que crê 
como honra. O Estatuto prefere falar em dignidade, não deixando, 
contudo de se referir ao tratamento condigno que esperamos dos 
outros. Tal expressão é utilizada no Código Penal nos chamados 
crimes contra a dignidade sexual.

Tais direitos não destacáveis são inalienáveis, intransmissíveis, 
imprescritíveis e irrenunciáveis. Tais características são previstas 
no Código Civil, que em seu artigo 11 menciona que “os direitos 
da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não poden-
do o seu exercício sofrer limitação voluntária”. Assim, além dos 
direitos fundamentais da pessoa humana, gozam a criança e o ado-



116

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

lescente do direito subjetivo de desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, preservando-se sua liberdade e dignida-
de (ISHIDA, 2011).

Referente aos princípios concretizantes, classificou em sete 
princípios por “serem funcionalmente realizadores ou densifica-
dores dos princípios estruturantes.” São os seguintes: Princípio da 
Prioridade ou Primazia Absoluta; Princípio da Participação Popu-
lar; Princípio da Descentralização Político-Administrativa, Prin-
cípio da Desjurisdicionalização, Princípio da Despolicialização, 
Princípio da Humanização, e Princípio da Politização ou Ênfase 
nas Políticas Sociais Básicas (LIMA, 2001).

O referido autor reconhece o Direito da Criança e do Ado-
lescente como um no Direito para o resgate e efetivação da cidada-
nia das Crianças e dos Adolescentes. Por outro lado, para que isso 
se materialize a sociedade e o Estado brasileiro precisam assumir 
uma postura ética e na prática fazer da legislação estatutária, real-
mente, “um modelo para o Mundo, o instrumento de mudança 
de que tanto estamos necessitados para concretizarmos o ideal da 
criança e do adolescente cidadãos” (LIMA, 2001, p. 8).

Na sociedade moderna caracterizada pelo fenômeno da glo-
balização e pelas complexidades sociais é fundamental refletir so-
bre o Direito da Criança e do Adolescente enquanto um direito 
público: infanto-juvenil a partir da perspectiva histórica, que traz à 
baila sobremaneira essencial as três doutrinas que remontam a ne-
gação e o reconhecimento da infância no Brasil, são elas: a doutrina 
do menor, da situação irregular e a teoria da proteção integral. 
Diante desse contexto histórico, em especial da teoria da proteção 
integral, a criança e o adolescente rompem com o silêncio, a partir 
de vozes que primam pela inclusão social, conquistando formal-
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mente o status de cidadania e a condição de sujeitos de direitos.
Sob esse enfoque e vinculado ao entendimento do artigo 227 

da Constituição Federal de 1988 em consonância com o Estatu-
to da Criança e do Adolescente orbita os direitos fundamentais 
da criança, do adolescente, bem como o Jovem, sustentados pela 
construção principiológica que faz a distinção de princípios estru-
turantes e concretizantes. É necessário realçar, nesse plano princi-
piológico e estruturante e concretizante. Além disso, poder-se-ia 
trazer à baila outros questionamentos relacionados a infância e aos 
direitos fundamentais vindo de outros autores, por exemplo, na 
visão de Ishida (2011), o nascituro é uma criança, a partir de quan-
do tem seus direitos fundamentais assegurados. Esse autor entende 
que sim, embasando sua posição pela teoria da concepção e mais os 
direitos de personalidade (LIMA, 2001).

Portanto, a Constituição da República de 1988 trouxe con-
sideráveis avanços sociais a favor dos menos favorecidos, por meio 
do incentivo e do estímulo de políticas públicas que visam garantir 
o mínimo de direitos – aqueles direitos fundamentais para a ma-
nutenção de uma vida digna. Logo, um dos grandes desafios do 
século XXI, consiste em viabilizar os meios para que todos, sem 
exceção, tenham acesso aos direitos fundamentais intermediados 
pelas políticas públicas concretizadoras da cooperação (COSTA; 
DIEHL; PORTO, 2015).

Desse modo, no que tange ao número de princípios do direi-
to da criança e do adolescente é oportuno registrar que no artigo 
100 do Estatuto da Criança e do Adolescente existem outros prin-
cípios norteadores para a concretude dos direitos fundamentais 
dos sujeitos de direitos que são: condição da criança e do adoles-
cente como sujeitos de direitos, proteção integral e prioritária, 
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responsabilidade primária e solidária do poder público, interesse 
superior da criança e do adolescente, intervenção precoce, inter-
venção mínima, proporcionalidade e atualidade, responsabilidade 
parental, prevalência da família, obrigatoriedade da informação e 
oitiva e participação; muitos desses incluídos no referido disposi-
tivo legal estatutário pela Lei 12.010, de 2009. Outra construção 
doutrinária que merece atenção não mencionada pelo autor tam-
bém não citada em sua obra é a de Rossato Alves ao considerar 
o princípio da prioridade absoluta um metaprincípio e os demais 
princípios, por exemplo do artigo 100 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente princípios derivados. No entanto, isso não significa 
que os princípios tenham hierarquia entre si, apenas a sua aplicação 
dá-se conforme o caso concreto (LIMA, 2001).

Mais especificamente a obra de Viana, quando trabalha o sis-
tema de garantia de direitos, de maneira que assegure os direitos 
fundamentais da criança e do adolescente, de imediato trata da 
prevenção especial, não fazendo distinção da prevenção primária 
(são as políticas sociais básicas) prevenção secundária (as medidas 
protetivas, poderia ler-se políticas preventivas) e a prevenção ter-
ciária (políticas socioeducativas: relacionadas as medidas socioedu-
cativas juntamente ao SINASE: Lei 12.594 de 2012 que trata do 
Sistema Nacional de Atendimento socioeducativo). 

Nesse cenário de análise das políticas públicas, importante 
ressaltar que a Constituição, além de definir o norte para as ações 
governamentais, instituiu diretrizes mínimas para as garantias de 
direitos sociais e por consequência, da cidadania. Diretrizes essas, 
deliberadas como objetivos fundamentais da República – construir 
uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimen-
to nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
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desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. E as políticas públicas, deste modo, tem 
o objetivo central de intermediar a efetivação desses direitos, para 
a consolidação da cidadania (COSTA; DIEHL, 2015).

Contudo, não deixa de demonstrar como se daria a preven-
ção especial valendo-se dos seguintes pontos: o direito à informa-
ção, à cultura, ao lazer, aos esportes, às diversões e aos espetáculos; 
direito de proteção contra produtos; autorização para viajar e hos-
pedagem; a política de atendimento; os conselhos de direitos da 
criança e do adolescente; o Fundo da Infância e da Adolescência; a 
integração operacional do sistema; o Conselho tutelar e o acesso à 
Justiça (CUSTÓDIO, 2009).

O Direito da Criança e do Adolescente o autor de certa forma 
faz um convite a reflexão acerca dos fundamentos que sustentam o 
sistema de proteção à criança e ao adolescente à partir de um en-
foque histórico, associado a um estudo dos direitos fundamentais 
e do sistema de garantias de direitos. Estruturada em três unida-
des (fundamentos do direito da criança e do adolescente, Direitos 
fundamentais da criança e do adolescente e sistema de garantias 
de direitos) Direito da Criança e do Adolescente: é a disciplina 
das relações jurídicas entre crianças e adolescentes, de um lado, e 
de outro, família, sociedade e Estado. Trata-se de um novo Direi-
to, com inspiração na teoria da proteção integral e regulamentado 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei 8.060/90 (CUS-
TÓDIO, 2009).

O Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser caracte-
rizado como sendo um dispositivo que ao mesmo tempo em que 
informa se autoinfluencia, como segundo Cândido Rangel Dina-
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marco, pois são a base jurídico-positiva da decidida adoção da tu-
tela jurisdicional coletiva no direito brasileiro – apoiada nos pre-
ceitos constitucionais estimuladores dessa abertura. Em conjunto, 
são responsáveis pela autentica liderança que nosso processo civil 
vai exercendo no mundo jurídico romano-germânico tradicional-
mente ligado aos padrões de tutela exclusivamente individual. A 
Lei da Ação Civil Pública, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e o Código de Defesa do Consumidor constituem também, a um 
tempo, a resposta do legislador aos reclamos da doutrina pioneira 
e fator de estímulo à farta bibliografia que lhes sobreveio (CUS-
TÓDIO, 2009, p. 55).

As questões sociais demandam uma profunda reflexão e ação 
frente as suas diferentes necessidades e evitar o acirramento delas 
é tarefa e desafio de todos os setores da sociedade envolvidos na 
construção da democracia como um valor humano de garantia uni-
versal de direitos sociais, políticos e jurídicos (COSTA; DIEHL, 
2015). Essa condição peculiar vem a somar-se, de acordo com 
Moacyr Mendes (online), à condição jurídica de sujeito de direitos 
e à condição política de absoluta prioridade, para constituir-se em 
parte do tripé que configura a concepção de criança e adolescente 
do Estatuto, pedra angular do novo direito da criança e adolescente 
no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É sabido que por um bom tempo, os códigos eram considerados 
imutáveis, rígidos e intocáveis, não sendo dada ao intérprete a 
possibilidade de relativizar e estender qualquer entendimento 
diverso dado a norma posta. Com as transformações sociais e 
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suas implicações no âmbito jurídico, a Constituição Federal/88 
retoma sua colocação hierárquica de norma fundamental, devendo 
ser levada sempre em consideração enquanto ponto nodal, o que 
também se deu pela decodificação das leis e o surgimento de 
microssistemas como o Estatuto da Criança e do Adolescente-, Lei 
8069/90 e o Código de Defesa do Consumidor -, Lei 8078/95.

Dentro dessa lógica tanto o interesse privado quanto o in-
teresse público estão instituídos pela Constituição de 1988 e não 
podem ser descritos separadamente na análise da atividade do Es-
tado e de seus fins. Não se almeja com a tarefa por parte do Estado 
sobrepor o interesse público abstratamente considerado sobre os 
interesses particulares. Com a nova edição do Código Civil já se 
percebia uma maior intervenção do Estado nas relações interpri-
vadas, o que por efeito também surgem as legislações dispostas a 
regular especificadamente alguns ramos dessas relações, a citar o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, em face a este fenômeno 
também denominado de microssistemas.  

Em outras palavras os microssistemas que orbitam ao redor 
do Código Civil, maiores expressões do direito privado, começam 
a dar postura diversa do Estado com relação as relações interpri-
vadas. Assim, os microssistemas, ou legislações microssistemáticas, 
reconhecem a ocorrência de desigualdade entre as partes da rela-
ção jurídicas de direito material, e assim, havendo interesse estatal 
de que tais relações fossem mais equilibradas, para assim alcançar 
maior equilíbrio nas lides de direito material ocorre a interferência 
Estatal positiva sobre o direito privado conhecida como fenômeno 
de Publicização do Direito Privado, ganha um novo elemento teó-
rico potencializante. Trata-se da teorização sobre a força normativa 
da Constituição. Por sua vez, ela contempla a quebra de paradig-
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ma, na medida em que a Constituição passa, em tese, e, a partir 
de então, de mero pedaço de papel, ou programa político, para 
alçar status de norma jurídica, e, como tal, composta de eficácia 
jurídica.  Os Estatutos ou Leis Especiais que formam os microssis-
temas, concebidos a partir do incipiente fenômeno da publicização 
do Direito Privado tem o mesmo status normativo, não significa 
dizer que estes, não sejam novas fontes normativas, ou fontes nor-
mativas contemporâneas.

Nesse cenário, pode-se observar a partir do referencial bi-
bliográfico, que houve a ruptura da dicotomia público x privado, 
passando a uma outra abordagem de análise, qual seja da intersec-
ção do Direito Privado com o Direito Público, cotejando a inter-
pretação a luz dos princípios constitucionais. O que por sua vez, 
não demanda da criação de mais códigos ou leis que visem assegu-
rar à dignidade da pessoa humana, bastando por sua vez publicizar 
as relações interprivadas, sob o olhar do hermeneuta ao caso con-
creto, materializando seu entendimento pela Constituição Federal 
de 1988. Oportuna reflexão, que a propositura do referi-
do trabalho, depois de circunscrever algumas ideias a respeito das 
intersecções de direito privado e público, buscou ligar o assunto 
com um dos principais microssistemas da contemporaneidade: o 
Estatuto da Criança e do Adolescente-, Lei 8.069/90 para trazer 
à baila suas diretrizes principiológicas voltadas aos direitos funda-
mentais dos infantes.

Nesse contexto o Direito da Criança e do Adolescente dis-
põe de fundamentos principiológicos e de regras que sustentam 
o sistema de proteção à criança e ao adolescente. Além disso, é a 
disciplina das relações jurídicas entre crianças e adolescentes, de 
um lado, e de outro, família, sociedade e Estado, tratando-se de 
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um novo Direito, com inspiração na teoria da proteção integral e 
regulamentado pela legislação estatutária, a lei 8.060/90.
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PROJETO DE LEI 6583: POLÍTICA PÚBLICA 
DE EXCLUSÃO SOCIAL FRENTE À NOVA 
CONCEITUALIZAÇÃO DE FAMÍLIAS 
NO SÉCULO XXI

Ana Carolina Lovato1

Marília Camargo Dutra2

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este artigo apresentará, em um primeiro momento, uma bre-
ve análise acerca dos arranjos familiares no atual contexto da so-
ciedade, sendo, esses grupos, legitimados como família pelos laços 
afetivos que os substanciam. A Constituição da República Federati-
va do Brasil, através dos princípios que a norteiam, dos seus obje-
tivos e direitos fundamentais também legitima as demais famílias, 
conforme o entendimento do Superior Tribunal Federal (STF), 
a quem compete interpretar questões de matéria constitucional. 
Apesar de explicitar em seu texto apenas a família tradicional, a 
Constituição deixa espaço para que o STF possa interpretá-lo a fim 
de garantir a igualdade e dignidade a todos, sem qualquer forma 
de discriminação.

O presente artigo buscará explicar primordialmente o quão 
grande é retrocesso que a aprovação do Projeto de Lei 6583 – O 
Estatuto da Família – trará para sociedade civil. Conforme é sabido 
por todos, as fases mais obscuras da história foram quando o Es-

1 Acadêmica do quinto semestre do curso de Direito da Faculdade de Direito de Santa Maria-

-FADISMA. E-mail: anacarolina_lovato@hotmail.com
2 Acadêmica do quinto semestre do curso de Direito da Faculdade de Direito de Santa Maria-

-FADISMA. E-mail: mariliacdutra@hotmail.com
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tado e a Igreja estavam aliados, pois vigorava apenas um modo de 
pensar, não havendo qualquer resquício de democracia, pois ape-
nas prevalecia o fundamentalismo religioso.

A aproximação do PL 6583 com a igreja é notável a partir do 
momento em que se considera o objetivo dos parlamentares idea-
lizadores, tanto o parlamentar que originalmente o criou, quanto 
o parlamentar que o reformou e é o seu atual relator. Observa-se 
também que, por trás do Estatuto da Família, há escancaradamente 
um grande empenho para atacar puramente a comunidade homos-
sexual, pelo fato de, após muitos anos de luta, a união estável ter 
sido recentemente reconhecida pelo STF como uma entidade fa-
miliar digna de direitos, deveres e respeito tal qual a família tradi-
cional brasileira. 

Dentro dessa ótica, é possível perceber que o fundamentalis-
mo religioso dos deputados está em desconformidade com a lai-
cidade do Estado, visto que estes tentam impor sua intolerância e 
convicções pessoais e, assim podem prejudicar a toda a sociedade. 
Essa atitude dos parlamentares remete à, antes mencionada, era 
medieval, pois está evidente a relação Estado-Igreja sendo imposta 
em uma sociedade onde há grande diversidade de famílias, opi-
niões e crenças religiosas.

Por fim, discorrer-se-á a respeito do Estatuto da Família fren-
te aos princípios e objetivos constitucionais e como este é discri-
minatório, arcaico, machista e excludente, não estando em confor-
midade com a realidade das famílias brasileiras, pois simplesmente 
ignora que as mesmas existem e não lhes alcança a proteção estatal 
devida. 
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1. OS DIFERENTES TIPOS DE FAMÍLIAS ABARCA-
DOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDE-
RATIVA DO BRASIL DE 1988

O conceito e a proteção à família estão dispostos em vários 
artigos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
principalmente no artigo 226, que considera a família como a base 
da sociedade, que tem direito a especial proteção do Estado.

O conceito de família mudou no decorrer dos séculos, e a 
partir da Carta Magna de 1988, que estabeleceu os Objetivos da 
República e, através de seus princípios, não delimitou o conceito 
de família, deixando-o em aberto para a interpretação do STF. A 
partir de então, o padrão deixou de ser aquela família tradicional, 
formada por pai, mãe e filhos (patriarcal), constituída pelo casa-
mento e com interesse único e exclusivo na procriação, passando a 
proteger todos os tipos de família com base no princípio da Digni-
dade da Pessoa Humana.

Como bem cita Maria Berenice Dias (2015), antigamente: 

A lei emprestava juridicidade apenas à família constituída pelo casamento, ve-
dando quaisquer direitos às relações nomeadas de adulterinas ou concubinárias. 
Apenas a família legítima existia juridicamente. A filiação estava condicionada ao 
estado civil dos pais, só merecendo reconhecimento a prole nascida dentro do ca-
samento. Os filhos havidos de relações extramatrimoniais eram alvo de conteúdo 
pejorativo e discriminatório. Assim, filhos ilegítimos, naturais, espúrios, bastar-
dos, nenhum direito possuíam, sendo condenados à invisibilidade. Não podiam 
sequer pleitear reconhecimento enquanto o genitor fosse casado.

Antes de se abordar os diferentes tipos de família, primeira-
mente, é importante ressaltar que a forma correta de se referir ao 
tema é usando a palavra no plural, pelo fato de ser uma entidade 
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formada pelo vínculo socioafetivo, não mais única e exclusivamen-
te pelo casamento, devendo abarcar e proteger todos os tipos de 
família.

Ainda a respeito do conceito de família, Gagliano e Pamplona 
Filho (2012), o sistematizam da seguinte maneira:

a) núcleo existencial composto por mais de uma pessoa: a ideia óbvia é que, para ser 
família, é requisito fundamental a presença de, no mínimo, duas pessoas;

b) vínculo socioafetivo: é a afetividade que forma e justifica o vínculo entre ambos os 
membros da família, constituindo-a. A família é um ato social, que produz efeitos 
jurídicos3;

c) vocação para a realização pessoal de seus integrantes: seja qual for a intenção para 
a constituição de uma família (dos mais puros sentimentos de amor e paixão, 
passando pela emancipação e conveniência social, ou até mesmo ao extremo mes-
quinho dos interesses puramente econômicos), formar uma família tem sempre 
a finalidade de concretizar as aspirações dos indivíduos, na perspectiva da função 
social.

É preciso compreender que a família, hoje, não é um fim em si mesmo, mas o 
meio para a busca da felicidade, ou seja, da realização pessoal de cada indivíduo, 
ainda que existam – e infelizmente existem – arranjos familiares constituídos sem 
amor.

Existem diversos princípios constitucionais direcionados às 
famílias, como o da dignidade da pessoa humana; da liberdade; da 
igualdade e respeito à diferença; da solidariedade familiar; do plu-
ralismo das entidades familiares; da proibição de retrocesso social 
e da afetividade que, através da Lei Maior, englobam e protegem 

3 Embora a proteção do chamado bem de família tenha sido estendida ao devedor solteiro, isto 

se dá mais pela identificação do direito à habitação como uma garantia ao mínimo existencial 

do que pelo eventual reconhecimento de uma família unipessoal.
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todos os tipos de família.
Após clarificar a parte conceitual e principiológica do direito 

de família, inicia-se a difícil tarefa de conceituar brevemente os di-
versos tipos de família resultantes do atual contexto da sociedade, 
que diferenciam-se muito daquele que abrangia apenas a família 
patriarcal.

Como já anteriormente citado, desde antigamente e, clara-
mente perdurada até os dias atuais, há a família “padrão”, ou seja, a 
família matrimonial ou patriarcal. No atual contexto da sociedade 
há inúmeros tipos de arranjos familiares, dos quais muitos já eram 
existentes, embora, somente agora sendo reconhecidos como en-
tidades familiares. São estes: família informal; homoafetiva; para-
lelas ou simultâneas; poliafetiva; monoparental; parental ou anapa-
rental; composta, pluriparental ou mosaico; natural, extensa ou 
ampliada; substituta; eudemonista.

A família denominada de informal, nada mais é do que aquela 
constituída pela união estável, antigamente chamada de concubi-
nato e considerada como uma família marginal, pois não existia a 
possibilidade de divórcio e muito menos de casar novamente após 
a dissolução do tão sagrado matrimônio. Atualmente, recebe esse 
nome de união estável e é considerada tipos de famílias graças à 
promulgação de nossa Carta Magna de 1988.

A família homoafetiva, infelizmente, é uma das menos aceitas 
e que mais sofre discriminação pelo fato de ser formada pela união 
de duas pessoas do mesmo sexo. Muitas vezes, encontram muitas 
dificuldades ao decidirem adotar uma criança, visto que ainda não 
é admitida no Brasil a união civil entre homossexuais, apenas o 
reconhecimento da união estável.

Recentemente, as decisões dos Tribunais Superiores como, 
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por exemplo, a APF 1432 e a ADI 4.277, no REsp. 1.085.646/RS, 
admitem e reconhecem somente a união estável dos casais homos-
sexuais, como bem elucida Rolf Madaleno (2013, p. 28): “embora 
os dispositivos legais se limitem a regular a união estável entre um 
homem e uma mulher, não existe qualquer dispositivo de lei impe-
dindo a união entre pessoas do mesmo sexo”.

É desejável que, em um futuro próximo, a união estável dos 
casais homoafetivos no Brasil possa ser transformada em casamen-
to, se as partes assim desejarem. Desse modo, o Brasil seguiria 
o exemplo de diversos países mais evoluídos, que já permitem o 
matrimônio desses casais há muito tempo.

Famílias paralelas ou simultâneas são as formadas pelos filhos 
reconhecidos e frutos de uma relação extraconjugal, em que os 
homens mantêm dois relacionamentos simultâneos. Esse tipo de 
família deve ser reconhecido, sem ser alvo de preconceitos, pois o 
adultério não mais é conceituado como crime no Brasil e, ainda, 
porque há uma relação de afeto e aceitação desses filhos por parte 
do pai e até mesmo da esposa.

As famílias poliafetivas, são muito similares às famílias parale-
las ou simultâneas, com a diferença de que na primeira, o vínculo 
de convivência acontece dentro da mesma casa.  Há, inclusive, a 
escritura pública declaratória de união poliafetiva de um homem 
com duas mulheres, apesar de não ser aceita na nossa sociedade. 
Resta evidente que, se a realidade fática reconhece este tipo de 
família, não cabe ao direito civil ou à sociedade negar a sua exis-
tência.

A família monoparental está conceituada no § 4º do artigo 
226 da CF/88: “Entende-se, também, como entidade familiar a 
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”, 
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havendo a presença de somente um dos pais na titularidade da en-
tidade familiar.

Famílias parentais ou anaparentais são aquelas caracterizadas 
respectivamente pela existência de convivência entre parentes ou 
não parentes, que constituem uma relação de convivência e afeto, 
passando a ser considerada uma entidade familiar.

Também se caracteriza como uma unidade familiar quando 
uma pessoa escolhe alguém para ter um filho, sem que haja um vín-
culo afetivo ou amoroso, registrando a criança no nome de ambos 
e estabelecendo uma paternidade compartilhada.

Família composta, pluriparental ou mosaico nada mais é do 
que a chamada família reconstituída que, conforme o entendimen-
to de MADALENO (2013, p.11): 

é a estrutura familiar originada em um casamento ou uma união estável de um par 
afetivo, onde um deles ou ambos os integrantes têm filhos provenientes de um 
casamento ou de uma relação precedente.

O conceito de família natural é trazido pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 25: “comunidade 
formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes”, refe-
rindo-se à família biológica.

Como bem cita Maria Berenice Dias (2015, p.142):

Ainda assim há uma verdadeira sacralização da família biológica, quando a nuclear 
é chamada de família extensa ou ampliada (ECA 25 parágrafo único: aquela que se 
estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes 
próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afe-
tividade). Parece que ninguém percebe que este conceito dispõe de um pressuposto 
além do elo consanguíneo. A lei exige que já exista um vínculo de convivência, 
afinidade e afetividade para se reconhecer algum parente como família extensa.
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Em se tratando de famílias substitutas, o ECA não define cla-
ramente o conceito, mas podem ser definidas como as questão ca-
dastradas para adoção.

Por fim, mas não menos importante, a família eudemonista 
que, segundo Madaleno (2013, p. 27) é: “aquele núcleo familiar 
que busca a felicidade individual e vive um processo de emancipa-
ção de seus membros”.

Por fim, o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatísticas (IBGE), a respeito da nova família brasileira, segundo 
o site da revista Veja, dispõe que:

A novidade que emerge do estudo vem da preocupação do IBGE de, pela primeira 
vez, analisar as famílias reconstituídas. Ou seja, “os núcleos constituídos depois da 
separação ou morte de um dos cônjuges”. Esses grupos representam 16,3% do 
total de casais que vivem com filhos, sendo eles de apenas um dos companheiros 
ou de ambos. São mais de 4,4 milhões as famílias com essas características atual-
mente - o restante, quase 84%, é formado por casais com filhos do marido e da 
mulher vivendo juntos no momento da entrevista.

Analisando o gráfico publicado na revista, observa-se que o 
número de divórcios aumentou em 3,1% em 2010 e que o núme-
ro de casamentos diminuiu em 34,8%. Houve queda no número 
de casamentos e aumento das uniões consensuais em 34,8%, sendo 
que, entre as pessoas que estão em união consensual, 6,1 % são 
divorciadas, ou seja, estão em um segundo relacionamento.

O número de famílias tradicionais, formadas por casais com 
filhos, é de 54,9%, mas em 16,3% dessas famílias os filhos são só 
de um dos parceiros ou de ambos em relacionamentos anteriores, 
evidenciando um aumento das chamadas famílias reconstituídas. 
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As mulheres são responsáveis por 37,3% das famílias, e também 
pelo sustento da casa. 

Todas essas mudanças na família tradicional brasileira se de-
ram através da busca pela felicidade e por isso houve o aumento 
nos divórcios e nas chamadas famílias reconstituídas.

2. UNIÃO DO PODER DO ESTADO E DA IGREJA 
COMO RESULTADO DA IMPOSIÇÃO DA 
TRADICIONAL FAMÍLIA BRASILEIRA

A ideia de “família tradicional brasileira”, nos dias atuais, nada 
mais é do que um reflexo imposto pelo fundamentalismo religioso 
presente no Congresso Nacional. É a união do Estado e da Igreja 
que remete ao retrocesso, à volta a um dos períodos mais inquisiti-
vos do Brasil – a idade média - que estabelecia o matrimônio como 
o único meio legal de união, o qual deveria durar até que a morte 
os separasse.

Conforme o pensamento de Maria Berenice Dias, em sua 
obra Manual de Direito das Famílias (2015, p. 29):

A própria organização da sociedade se dá em torno da estrutura familiar. Foi o 
intervencionismo estatal que levou à instituição do casamento: nada mais do que 
uma convenção social para organizar os vínculos interpessoais. A família formal 
era uma intervenção demográfica, pois somente ela permitiria à população se 
multiplicar. A sociedade, em determinado momento histórico, instituiu o casa-
mento como regra de conduta.

A família, por muito tempo, visava somente à procriação e 
não à felicidade. Era uma família patriarcal, hierarquizada, em que 
o homem era responsável pelo sustento da casa e a mulher tinha a 
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obrigação e o dever de cuidar da casa e dos filhos. Tudo isso mudou 
a partir da revolução industrial a qual fez com que a mulher con-
quistasse o seu espaço no mercado de trabalho, alterando a rotina 
e a estrutura familiar, surgindo, assim, a família formada por laços 
afetivos de cooperação carinho e amor.

No entendimento de Dias (2015, p. 30): “A valorização do 
afeto nas relações familiares deixou de se limitar apenas ao mo-
mento de celebração do matrimônio, devendo perdurar por toda 
a relação”.

Não resta dúvida de que a tão complexa entidade familiar é 
de direito tanto público como privado e, por isso, o Estado não 
deve interferir na esfera íntima e privada das famílias. Devido ao 
fato de o Estado ser laico, não lhe compete intervir na esfera ínti-
ma de seus cidadãos, pois são os laços afetivos que decidem o que 
é considerado família ou não.

O advento da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 possibilitou a igualdade entre o homem e a mulher e ex-
pandiu o conceito de família, através de seus objetivos e princípios. 
Em seu texto, a Carta Magna não versa sobre os demais arranjos 
familiares, permitindo ao seu intérprete – O Supremo Tribunal 
Federal – a compreensão das demandas atuais da sociedade através 
dos seus objetivos, princípios e direitos fundamentais. A partir de 
então surgiram os diversos tipos de família, bem como o instituto 
do divórcio e a possibilidade de união estável, a exclusão do pre-
conceito contra os filhos frutos de relações extraconjugais ou por 
adoção.

A Carta Magna possibilitou o respeito a um dos mais impor-
tantes princípios do direito de família, que é o da Dignidade da 
Pessoa Humana e conforme o entendimento de Maria Berenice 
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(2015, p. 45): “O princípio da dignidade humana não representa 
apenas um limite à atuação do Estado, mas constitui também um 
norte para a sua ação positiva”. Ou seja, o Estado não deve inter-
ferir na entidade familiar de forma ilimitada, mas deve proteger e 
garantir o direito das famílias e o mínimo existencial de cada ser 
humano.

Apesar de todas as evoluções e proteções ao direito das famí-
lias trazidos pela CRFB/88, infelizmente ainda se vê muito pre-
conceito aos diferentes tipos de entidades familiares como, por 
exemplo, o novo projeto de modificação no Estatuto da Família.

Quanto ao novo projeto, resta evidente que a maioria favorá-
vel a ele são aqueles, os quais estão ligados pela religião: a chamada 
“bancada evangélica” da Câmara dos Deputados e que se deixam 
guiar pela moral, pela ética e pelos bons costumes.

Após a grande luta da comunidade homossexual para que sua 
união estável fosse reconhecida, e a obtenção da conquista do seu 
direito, novamente o Estado e a igreja se uniram para interferir 
na esfera íntima e privada dessa entidade familiar. E, em nome da 
moral e dos bons costumes, muitas injustiças e exclusões ainda 
continuarão a ser cometidas, caso esse novo projeto venha a ser 
aprovado.

O Estatuto da Família representa um grande retrocesso para 
a sociedade, uma vez que há, em seu texto, características arcaicas, 
dos tempos medievais: machistas e homofóbicas. O fundamen-
talismo religioso não condiz com o Estado laico brasileiro, pois 
discrimina com arrogância todos os arranjos familiares enquanto 
busca atingir a família homossexual, que tanto lutou para haver 
reconhecido este direito. O Estado e a Igreja são entes desarmôni-
cos em sua essência, os quais não deveriam mais agir em conjunto, 
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uma vez que suas ações geralmente excluem, desestabilizam, des-
caracterizam e ferem a dignidade das famílias brasileiras fora dos 
padrões preestabelecidos.

3. O ESTATUTO DA FAMÍLIA E O ATUAL CONTEX-
TO DA SOCIEDADE BRASILEIRA

Conforme a Constituição Federal de 1988, entre os objeti-
vos fundamentais da República Federativa do Brasil, encontra-se 
o disposto no Art. 3º, IV: “promover o bem de todos, sem pre-
conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras for-
mas de discriminação”. A Constituição também menciona, entre 
os fundamentos que compõe o seu Art. 1º, um sustentáculo - que 
é a Dignidade da Pessoa Humana. No caput do seu Art. 5º, no rol 
dos Direitos e Garantias Fundamentais, a Carta Magna assegura 
o direito à igualdade para todos os cidadãos e, também, no seu 
inciso VI, garante a liberdade de consciência e de crença. A partir 
dessa breve análise acerca do disposto na Lei Maior, é importante 
analisar o embate entre a essência constitucional e o Projeto de Lei 
6583 que versa sobre o Estatuto da Família.

O Estatuto da Família é um Projeto de Lei originalmente 
criado pelo Deputado Federal, do estado de Pernambuco, Ander-
son Ferreira (Partido da República – PR). Esse projeto, posterior-
mente, foi reformado pelo Deputado Ronaldo Fonseca (Pros-DF), 
que se tornou seu relator, mantendo a essência original. O projeto 
foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e será consi-
derado posteriormente pelos deputados do Congresso Nacional. 
Em seu texto, o parlamentar busca definir um conceito para o 
modelo “ideal” de família e os membros que podem constituí-la, 
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alegando que, assim, será garantida a “segurança” para esse modelo 
de família tradicional o qual, segundo ele, se encontra ameaçado. 
Para tanto, o projeto estabelece, além do conceito, algumas regras 
jurídicas e a proteção do Estado apenas para esse seleto grupo. A 
partir da aprovação do Estatuto da Família, perante a lei, apenas 
o modelo de família patriarcal poderá ser assim chamado: família. 

Em seu Art. 2º, o Estatuto da Família dispõe o seguinte: “Para 
os fins desta Lei, define-se entidade familiar como o núcleo social 
formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por 
meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes”.

Essa segurança, pretendida pelo parlamentar e seus apoia-
dores, é notavelmente calcada em princípios religiosos, que se 
encontram atingidos devido aos recentes acontecimentos como, 
por exemplo, o reconhecimento da união jurídica homoafetiva. 
O projeto visa claramente atacar a decisão do STF e servir como 
resposta à comunidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transe-
xuais), que muito lutou por essa conquista. O Estatuto da Famí-
lia, por ser assim considerado, é totalmente desnecessário, visto 
que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(CRFB/88), já define de modo semelhante quem constitui o gru-
po familiar. No Art. 226, § 3º, consta que uma família é compos-
ta por um homem, uma mulher e sua prole. 

Ao tentar desacatar a união jurídica homoafetiva e descarac-
terizá-la como uma entidade familiar, o Estatuto da Família alveja 
não somente este, mas todos os demais arranjos familiares, inclu-
sive o que está previsto na CRFB/88, juntamente com a família 
patriarcal. No Art. 226, § 4º, consta que também é conside-
rado como família o grupo de qualquer um dos cônjuges 
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que viva sozinho com seus filhos. O Estatuto da Família 
exclui os modelos adversos da família patriarcal, desse 
modo, evidencia-se ainda mais a inconstitucionalidade 
do Projeto de Lei, visto que ignora os objetivos e princí-
pios da República, e sendo que, segundo o STF, estes de-
vem sobrepor-se ao Art. 226 da Constituição Federal. A 
realidade dos brasileiros abrange muitos outros mode-
los familiares, os quais, segundo a Deputada Erika Kokay 
(PT-DF) não devem ser discriminados:

É preciso aprender a conviver na diversidade e no respeito ao Estado Democrático 
de Direito. Ao pretender excluir os inúmeros outros arranjos familiares – pelo 
menos 11 –, a proposta de Estatuto da Família os joga na doída vala da discrimina-
ção. Em uma sociedade heteronormativa e com tantas marcas homofóbicas, pro-
postas como essa significam um escárnio, um acinte, um desdém à dor das vítimas 
da discriminação, à própria democracia e ao avanço ao direito de ser, de amar e 
de viver a nossa humanidade de forma integral e universal. São proposições que 
esbofeteiam a democracia e pisoteiam a Constituição. Um retrocesso inaceitável! 
(KOKAY, 2015)

Ao descaracterizar como família os demais arranjos, 
o eventual legislador propõe uma Lei discriminatória, 
retrocedendo as conquistas humanas referentes aos di-
reitos como pensão, INSS e licença maternidade. Segun-
do o PL 6583 (Estatuto da Família), um casal e um filho 
adotivo, por exemplo, não seriam considerados como fa-
mília. Também, uma criança criada pelos avós ou tão so-
mente o casal sem filhos, enfim, não seriam uma família. 
O único padrão existente seria o que está proposto no 
texto. Desse modo, nem mesmo a Sagrada Família estaria 
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inclusa do projeto do Deputado. 
A Deputada Federal Erika Kokay, que juntamente 

com o, também, Deputado Federal Jean Wyllys faz grande 
oposição ao Estatuto da Família, afirma que: “O projeto 
não apenas nega a diversidade dos vários arranjos fami-
liares presentes na sociedade, como propõe a criação de 
um conselho que, por admitir apenas um tipo de família, 
se aproxima de uma concepção fascista.” (KOKAY, 2015)

Outro fator de grande importância a ser ressaltado 
são os laços de afeto que as pessoas possuem entre si e 
que não são tão somente entre pais e filhos. Se as pessoas 
não inclusas no Estatuto da Família se consideram como 
uma entidade familiar, os Deputados Anderson Ferrei-
ra e Ronaldo Fonseca não possuem competência para 
desconstituir esta convicção e muito menos esses laços, 
visto que são provenientes do cotidiano e das relações 
interpessoais de cada um e, ainda, porque não se encon-
tram dentro de suas alçadas para que  possam intervir. 

O parlamentar busca, através do Estatuto da Família, 
impor os seus preceitos religiosos para a sociedade como 
um todo. Suas íntimas convicções, apesar de respeitáveis, 
não poderiam jamais ser impelidas para as demais pes-
soas, visto que a laicidade do Estado brasileiro permite 
liberdade de crença, e sendo que esse é um dos mais im-
portantes princípios constitucionais. Dessa maneira, as 
pessoas são livres para viver em um lar composto pela 
família que desejarem, com os membros que a ela per-
tencerem por escolha afetiva, e ainda assim serem consi-
deradas como família, pois elas não necessitam seguir o 
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padrão religioso do modelo familiar almejado pelo De-
putado relator para obterem a consideração do Estado. 

Segundo a Deputada Erika Kokay (2015), em uma 
entrevista concedida à Revista Época:

Uma leitura do parecer mostra que o relator do projeto na Câmara 
o escreveu com as tintas do ódio homofóbico. Tentou dar foros de 
constitucionalidade a algo inconstitucional e atentatório ao sistema 
legal. É inadmissível um relatório que afaste os conceitos de família 
e afeto. O relator tenta justificar seu preconceito, ao sustentar que a) 
é preferível deixar crianças em abrigos a autorizar sua adoção por 
famílias homoafetivas, b) famílias homoafetivas causam prejuízo ao 
Erário e c) afetividade é um tipo de egoísmo. O relator buscou levar 
insegurança jurídica às famílias homoafetivas, a fim de alimentar um 
projeto de poder que pressupõe a hierarquização dos seres humanos 
e o rompimento da laicidade do Estado. (KOKAY, 2015)

O texto do PL 6583 também propõe mudanças no Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, onde, apesar de ex-
cluir este arranjo familiar composto por filhos adotivos, 
legisla sobre o mesmo. Exige, a partir do seu texto, que 
para ser concretizada a adoção, a pessoa necessariamen-
te precisa ser casada civilmente, ou que mantenha uma 
união estável, impossibilitando os casais homoafetivos 
de adotar uma criança.

O fundamentalismo religioso dos deputados preco-
nizadores do Estatuto da Família é tão extraordinário, 
que os mesmos buscam, através do Projeto, derrubar a 
decisão do maior intérprete da Constituição Brasileira, 
o STF, a partir da qual o mesmo proferiu decisão favorá-
vel às relações homoafetivas, reconhecendo-as em Ação 
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Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) como uma en-
tidade familiar. Segundo KOKAY (2015), o STF, em sua 
decisão, apenas reconheceu o que a sociedade já havia 
reconhecido.

O Supremo Tribunal Federal, como maior intérprete 
da Constituição Federal, legitimou a união entre pessoas 
do mesmo sexo como sendo uma união estável, para que 
estes possam gozar dos mesmos direitos das uniões está-
veis entre homem e mulher. A decisão do STF da ADIN 
4.277 e da ADPF 132 possui efeito erga omnes, ou seja, se 
estende a terceiros, por isso o CNJ (Conselho Nacional 
de Justiça) proíbe às autoridades públicas a recusar de 
dar fé ao casamento ou união estável homoafetiva, atra-
vés da expedição da Resolução 175/2013.  

Jean Wyllys ainda destacou o tema do debate deste 
ano: a empatia.

 “As pessoas têm se ouvido muito pouco, têm se excluído, se bloquea-
do, se separado ao invés de ouvir uns aos outros e isso é muito ruim 
para o ambiente político. Em um ambiente de polarização e de ódio, 
a gente não cresce, não aprende. A gente destrói as pontes e não cria 
uma cultura política capaz de pensar as leis e políticas públicas fa-
voráveis aos vulneráveis e minorias”.  (CANEES apud WYLLYS, 2015)

 
É importante ressaltar também o posicionamento 

contrário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ao 
Estatuto da Família, que emitiu nota pública em repudio 
ao PL. Segundo a OAB, trata-se de um projeto excluden-
te, homofóbico, discriminatório e completamente in-
constitucional.
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Em sua nota pública, a Ordem declara que: 

Deste modo, o indigitado Projeto de Lei é materialmente inconsti-
tucional, por tentar, via lei ordinária, alterar a Constituição, ao pro-
por um conceito de família trazendo restrições e limitações que não 
existem no texto constitucional e que já se encontra explicitado por 
quem tem competência para fazê-lo  

A OAB afirma, com preocupação, que o Estatuto da 
Família é uma tentativa, apesar de legal, de afronta aos 
compromissos assumidos pelo Brasil diante do cenário 
internacional, como por exemplo, a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos, O Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica; a 
Comissão Americana de Direitos Humanos – CIDH e a 
Convenção Interamericana contra Toda Forma de Dis-
criminação e Intolerância. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo abordou os diferentes tipos de 
famílias protegidos pela Constituição da República Fe-
derativa do Brasil, a união do Estado e da Igreja como 
forma de exclusão das famílias diversas da tradicional 
brasileira, bem como o novo projeto de reforma do Esta-
tuto da Família como forma de exclusão social das diver-
sas entidades familiares.

Em síntese, foi possível perceber que a Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe mui-
tos avanços e proteções aos diversos tipos de entidades 
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familiares, limitando a atuação do Estado e da Igreja na 
esfera íntima e privada das famílias e visando à proteção 
do princípio maior da Carta Magna brasileira, que é o da 
Dignidade da Pessoa Humana.

Evidenciou o retrocesso que a aprovação do Projeto de Lei 
6583 – O Estatuto da Família – trará para sociedade civil, pois a 
aproximação do PL 6583 com a igreja é notável a partir do mo-
mento em que se considera o objetivo dos parlamentares idealiza-
dores, tanto o parlamentar que originalmente o criou, quanto o 
parlamentar que o reformou e é o seu atual relator. 

Observou-se também que, por trás do Estatuto da Família, 
há escancaradamente um grande empenho para atacar puramente 
a comunidade homossexual, pelo fato da mesma, após muitos anos 
de luta, ter conseguido o reconhecimento de sua união estável pelo 
STF como sendo uma entidade familiar, digna de direitos, deveres 
e respeito, tal qual a família tradicional brasileira. 

O Estatuto da Família é conservador e atenta à dignidade e 
aos direitos humanos, ignorando as mudanças na sociedade e o 
avanço da tolerância ao tentar impor uma visão única. Projeto que, 
caso venha a ser aprovado, representará um retrocesso dos direi-
tos conquistados pela sociedade civil e já assegurados pela justiça, 
retornando a sociedade ao tempo em que o Estado e a Igreja se 
aliavam para interferir na esfera íntima e privada das famílias com 
o intuito de impor a formação da tradicional família brasileira.

O Projeto de Lei 6583- O Estatuto da Família- é totalmente 
inconstitucional e, na hipótese de ser aprovado, representará um 
meio absoluto de exclusão social e de desrespeito aos princípios 
constitucionais de um Estado Democrático de Direito.
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A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO JOVEM 
INFRATOR ATRAVÉS DA JUSTIÇA 
RESTAURATIVA: NOVOS CAMINHOS PARA 
UM NOVO FUTURO

Ana Paula Arrieira Simões1

Caroline Bitencourt2

“Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, 
e mesmo com o passar dos anos ela não se desviará dele”.

Provérbio 22:6

NOTAS INICIAIS

O presente artigo procura alertar sociedade acadêmica e ci-
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Costa. Contato: arrieiras.anapaula@gmail.com
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Pós-Doutora Marli Marlene Moraes da Costa, do Programa de Pós Graduação em Direito 

– Mestrado e Doutorado da UNISC e certificado pelo CNPq. Bolsista PUIC no projeto de 

pesquisa “A efetivação do direito de proteção contra a exploração do trabalho infantil através 

da gestão das políticas públicas educacionais no Brasil”, coordenado pela Pós-Doutora Marli 
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vil para a necessidade de se repensar a posição coletiva vigente 
acerca da figura do jovem em conflito com a lei, ou seja, do jovem 
infrator. Não cabe mais manter uma postura de afastamento, de 
rotulação do jovem que infringiu as normas sociais, pretendendo 
com isso excluí-lo do meio.

A criança e o adolescente são parte de uma comunidade tan-
to quanto qualquer outro ator social, e, ainda que se desviem do 
melhor caminho para eles, serão eles a influenciar o destino da 
sociedade, tornando-se assim uma questão de interesse geral. 

Nesse sentido, pensando em formas de superar celeumas so-
ciais como o que dá forma à Teoria do Etiquetamento, e voltando 
os olhos de família, comunidade e Estado para os direitos dos jo-
vens através da Teoria da Proteção Integral e o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (Lei 8.069/90), analisa-se a possibilidade de 
uma neojustiça como a Justiça Restaurativa em (re)criar vínculos 
rompidos entre jovens e suas comunidades. Vínculos dos quais se 
dependerá para a garantia de um futuro mais harmonioso.

1. ENTENDENDO A FIGURA DO JOVEM INFRATOR

A delinquência infanto-juvenil é realidade na sociedade atual. 
Muitas são suas causas e consequências, cabendo ao Estado, à família 
e à comunidade proteger as crianças e os adolescentes, afastando-os 
desse caminho. Para entender o dever da sociedade, como um todo, 
de cuidar e assistir, de maneira especial, os menores de 18 anos, se 
faz necessário uma abordagem histórica deste problema.

Entre as várias construções conceituais sobre o termo delinquência juvenil está a 
de Winicott. A partir do julgamento de cinco meninos, com idades entre oito e 12 
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anos, na Inglaterra, a expressão delinquência juvenil foi empregada pela primeira 
vez e, até os dias atuais, seu emprego é de maneira indiscriminada, de acordo com 
as influências da opinião da mídia ou de quem queira mobilizar negativamente a 
sociedade.  Ademais a utilização dessa terminologia tem ocasionado diversas crí-
ticas pela variação de sentidos, que podem significar comportamentos antissociais 
praticados por adolescentes, caráter exclusivamente jurídico ou, ainda, compor-
tamentos irregulares, anormais, indesejáveis, como aqueles que dizem respeito a 
jovens que necessitam de proteção.  (PORTO, 2008, p. 85)

O histórico brasileiro mostra uma sociedade pouco preocu-
pada com as crianças e os adolescentes, tratando-os como delin-
quentes, como problema do Estado. As crianças e os adolescentes 
só foram reconhecidos como sujeitos de direitos e em especial 
condição de desenvolvimento, a partir da Constituição de 1988 
e com a promulgação da Lei 8.069, de 1990, também conhecida 
como Estatuto da Criança e do Adolescente, consolidando a Teoria 
da Proteção Integral.

Apesar do símbolo do processo de transformação da legisla-
ção tangente ser a Constituição de 1988, Costa e Bitencourt sus-
tentam que “o pensamento voltado para a proteção da criança vem 
desde o período pré-republicano, ainda no Brasil Colonial, mas 
sem apresentar o conteúdo protetivo materializado” (2015, p. 66).

Quanto à aplicação de penas, a diferenciação entre crianças e 
adultos ocorre em 1830, com o Código Criminal. A menoridade 
era associada a um caráter de repressão, o Estado intervinha para 
reprimir a criminalidade infanto-juvenil (CUSTÓDIO; COSTA; 
PORTO, 2010).

Em 1871, com a Lei do Ventre Livre, inicia-se uma preocupa-
ção maior com os infantes, passando estes a serem responsabilida-
de do Estado. No período inicial da República, a legislação não se 
mostrava efetiva na proteção da criança. Em 1894 há a criação do 
Código Sanitário do Estado de São Paulo, e posteriormente, Insti-
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tutos Disciplinares, para os infantes reputados como delinquentes, 
vadios, entre outros termos. (COSTA; BITENCOURT, 2015). “A 
concepção de menoridade conduzia a infância empobrecida à con-
dição de objetos de controle do sistema, pois a doutrina da meno-
ridade interessou-se unicamente pelo fato constituído como ato 
delituoso” (CUSTÓDIO; COSTA; PORTO, 2010, p. 13).

Em 1927 há a instituição do primeiro Código de Menores. 
Aqui se faz importante destacar:

[...] ao conceito de menor, é composto por crianças de famílias pobres, que pe-
rambulavam livres pela cidade, que são abandonadas e às vezes resvalam para a 
delinquência, sendo vinculadas a instituições como cadeia, orfanato, asilo, etc. 
Uma outra, associada ao conceito de criança, está ligada a instituições como fa-
mília e escola e não precisa de atenção especial (CUSTÓDIO; COSTA; PORTO, 
2010, p. 13).

A Política Nacional do Bem Estar do Menor, instituída em 
1964, durante o Regime Militar, entendia que para a solução da 
questão do menor, o melhor caminho seria a adoção de uma po-
lítica de contenção institucionalizada. Para assegurar a efetivida-
de dessa política adotou-se um regime disciplinar como meio de 
promover a obediência, ocorrendo também o isolamento do me-
nor. Este instituto legal criou a base para a adoção da Doutrina 
do Menor em Situação Irregular que, com a Lei 6.697, em 1979, 
instaurou o Código de Menores, incorporando definitivamente a 
Doutrina do Menor em Situação Irregular na legislação nacional.

O Código de Menores em 1979 será a perfeita formatação jurídica da Doutrina 
da Situação Irregular, constituída a partir da Política Nacional do Bem-Estar do 
Menor adotada em 1964. Trouxe a concepção biopsicossocial do abandono e da 
infração, fortaleceu as desigualdades, o estigma e a discriminação dos meninos e 
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meninas pobres, tratando-os como menores em situação irregular [...] (VERO-
NESE; CUSTÓDIO, 2013, p. 78).

A década de 80 é marco de afirmação dos direitos funda-
mentais dos menores de 18 anos, materializando seus direitos na 
legislação brasileira. A Constituição Federal de 1988 reconheceu 
crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, adotando os 
princípios da Teoria da Proteção Integral, superando a Doutrina 
Do Menor em Situação Irregular.

A Constituição, juntamente com o ECA, assegura a proteção 
integral, estampando em seu artigo 227 que:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão (BRASIL, Constituição Federal, 1988).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.009 de 
13/08/1990) assentou os direitos e garantias da criança e do ado-
lescente insertos na Constituição Federal de 1988, vislumbrando 
sua especial condição de desenvolvimento. O ECA adotou a Teoria 
da Proteção Integral, assegurando um especial cuidado e proteção 
aos menores de 18 anos, considerando sua fase de desenvolvimen-
to humano.

Conforme já referido inicialmente, a delinquência infanto-ju-
venil se constitui em problema político e social. Nesse contexto, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente prevê medidas para modifi-
car esta realidade.

No campo prático da legislação em relação à criança e ao ado-
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lescente, os menores de 18 anos não são imputáveis penalmente. 
Os crimes e contravenções penais dos quais são autores são de-
nominados de ato infracional, não alterando a gravidade do deli-
to, mas apenas caracterizando sua natureza extrapenal (COSTA; 
PORTO, 2013).

É importante fazer a distinção entre criança e adolescente 
para efeitos de lei, pois as medidas (socioeducativas ou protetivas) 
estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente aplicáveis 
aos autores de atos infracionais se justificam devido à sua idade. 
O ECA, conforme seu artigo 2º, considera “criança”, a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e “adolescente” aquela entre doze 
e dezoito anos de idade. 

Aos adolescentes são imputadas medidas socioeducativas, ao 
passo que para as crianças, há medidas protetivas. O Estatuto da 
Criança e do Adolescente, lista em seu artigo 101 quais são as me-
didas protetivas:

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade com-
petente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fun-
damental;

IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança 
e ao adolescente;

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hos-
pitalar ou ambulatorial;

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e trata-
mento a alcoólatras e toxicômanos;

VII - acolhimento institucional;
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VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar;

IX - colocação em família substituta.   (BRASIL, Lei nº 8.069, 1990)

As medidas socioeducativas, por sua vez, aplicáveis aos ado-
lescentes, embora possuam aspectos sancionatórios e coercivos, 
próprios do Direito Penal, não caracterizam retribuição ou repa-
ração, mas sim processos educativos. Essas medidas, se bem apli-
cadas, podem resultar na construção de vidas desvinculadas da de-
linquência. As medidas socioeducativas estão elencadas no artigo 
112 do ECA:

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá 
aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

I - advertência;

II - obrigação de reparar o dano;

III - prestação de serviços à comunidade;

IV - liberdade assistida;

V - inserção em regime de semiliberdade;

VI - internação em estabelecimento educacional;

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de 
cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.

§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de 
trabalho forçado.

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 
tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. 
(BRASIL, Lei nº 8.069, 1990)

O Estatuto da Criança e do Adolescente busca proteger e res-
ponsabilizar os menores de 18 anos, contudo, para que isso ocorra 
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de forma efetiva, é de suma importância o comprometimento so-
cial da família, da comunidade e do Estado (PORTO, 2006). 

A estrutura familiar atua como suporte para crianças e ado-
lescentes, pois através de seus exemplos mais próximos, da forma 
como as relações interpessoais se processam, os moldam como se-
res humanos. Os jovens devem crescer em um ambiente saudável, 
garantindo-lhes um desenvolvimento físico e psicológico pleno.

A convivência familiar e comunitária é direito fundamental de toda criança e ado-
lescente. Todos têm o direito de serem criados e educados no seio de sua família 
e, somente em casos excepcionas, em família substituta. Isso porque a criança e 
o adolescente aprendem valores e recebem os meios necessários para se defende-
rem das dificuldades e dos obstáculos que terão de enfrentar primordialmente no 
convívio da família, no aconchego de um lar. É no meio familiar que eles formarão 
o seu caráter e serão introduzidos na vida social (COSTA; PORTO, 2013, p. 45).

Para entender as origens da delinquência juvenil, é impor-
tante analisar o contexto social no qual se encontram os jovens 
infratores. A comunidade na qual o jovem está inserido e fatores 
sociais tem grande influência sobre ele. Conforme Porto, “a po-
breza, a exclusão social, a violência estrutural, a violência intrafa-
miliar tornam-se fatores potencializadores do ato infracional, que 
contribuem para o desencadeamento da violência infanto-juvenil.” 
(2008, p. 78).

Nesse aspecto, Veronese destaca:

A exclusão da infância e da adolescência do processo social é uma das formas mais 
perversas de marginalização, pois excluiu-se, a priori, aquele que não teve sequer 
uma oportunidade e condições de escolher seu próprio caminho, de identificar-se 
com um determinado projeto de vida. Encontrando-se então forçado a buscar o 
seu espaço pelas ruas das cidades. (1997, p. 179)
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A proteção integral trazida pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente se conforma com a ideia do caráter penal juvenil, pois 
as pessoas abrangidas pelo ECA desfrutam dos mesmos direitos e 
obrigações de todo cidadão, porém compatíveis com sua peculiar 
condição de pessoa em desenvolvimento. Assim, o adolescente au-
tor do ato infracional deve ser responsabilizado por seus atos em 
conformidade com a legislação. Contudo, o local de cumprimen-
to das medidas socioeducativas deve ser adequado, incumbindo à 
sociedade o dever de não excluir os jovens infratores, permitindo 
que os mesmos façam uma reflexão sobre suas condutas, procuran-
do adequarem-se ao que a sociedade entende por mais apropriado, 
diferenciando o certo do errado (PORTO, 2006, p. 81).

No que tange ao espaço no qual o jovem está inserido, Porto 
afirma que “para o enfrentamento de situações problemáticas ou a 
delinquência juvenil [...] deve-se primar por políticas públicas que 
envolvam a família, a comunidade e o Estado.” Cumpre destacar 
que a efetividade da responsabilização depende da atuação conjun-
ta da família, da comunidade e do Estado, com o objetivo de dar 
cumprimento a programas de inclusão social, com destaque para a 
Justiça Restaurativa (PORTO, 2006, p. 73).

2. JUSTIÇA RESTAURATIVA: CAMINHOS DA 
HUMANIZAÇÃO

A dificuldade em definir a justiça restaurativa pode ser ras-
treada até a observação de que “a justiça restaurativa tem muitas 
raízes que não podem ser facilmente separadas” (McLaughlim ET 
AL. 2003:2). No Brasil, ao menos, a Justiça Restaurativa é vista 
não só como uma tendência no mundo jurídico para a resolução 
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de conflitos, uma filosofia, ou um novo paradigma de justiça, mas 
como canal de boas lições, agir e pensar humanitários e perspec-
tiva de um futuro de paz e segurança para uma sociedade ainda 
pouco consciente de sua capacidade realizadora.

O conceito da Justiça Restaurativa fala da justiça como va-
lor e não apenas como instituição, e tem o foco nas necessidades 
determinantes e emergentes do conflito, de forma a aproximar e 
corresponsabilizar todos os participantes, com um plano de ações 
que objetiva restaurar laços familiares e sociais, compensar danos 
e gerar compromissos futuros mais harmônicos e uma sociedade 
mais segura. Baseia-se numa ética de inclusão e de responsabili-
dade social, no conceito de responsabilidade ativa. É essencial na 
aprendizagem da democracia participativa fortalecer indivíduos e 
comunidades para que assumam o papel de pacificarem seus pró-
prios conflitos e, assim, interromper as cadeias de reprodução da 
violência.

O que diferencia a Justiça Restaurativa, de uma maneira ge-
ral dos outros métodos de resolução de conflitos, é a sua forma 
de encarar e agir fundamentadas em valores e princípios como o 
respeito, a honestidade, humildade, responsabilidade, esperança, 
empoderamento, interconexão, autonomia, participação, busca 
de sentido e de pertencimento na responsabilização pelos danos 
causados. De toda forma, em origem, todas as suas interpretações 
podem ser traduzidas em uma única coisa: uma proposta de se 
repensar os valores de uma comunidade. De estimular a existência 
de uma comunidade participativa, cooperativa e solidária.

Pensando-se em alcançar os problemas internos, de repercus-
são externa, com o qual as crianças e adolescentes envolvidas com 
a prática de ato infracional convivem diariamente, onde quer que 
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elas estejam, e suplantá-los, chegou-se à ideia da aplicação de prá-
ticas restaurativas, em especial a do Círculo de Construção de Paz, 
devido à sua composição estrutural, que visa o empoderamento do 
indivíduo e sua relação com o meio comum.

Seguindo essa linha, diz-se do Círculo de Construção de Paz 
que este é nada menos que um processo que busca a identificação 
e compreensão das causas e necessidades subjacentes aos conflitos 
através do diálogo e que, em meio a um local cuja atmosfera seja 
de segurança e respeito, criada e mantida tanto pelos conciliado-
res quanto pelos indivíduos participantes, objetiva a transforma-
ção desses mesmos conflitos em ações positivas mediante soluções 
criativas. Assim, com a promoção da fala e da escuta qualificada, 
seu método vem sendo utilizado nos mais variados espaços de 
convivência social, ajudando tanto adultos quanto crianças e ado-
lescentes. As aplicações de Justiça Restaurativa são perceptivas no 
que diz respeito ao favorecimento do senso de pertencimento e de 
autorresponsabilização, além do fortalecimento do senso de co-
munidade e promoção da Cultura de Paz.

Ademais, o impacto de cada atividade guiada pelos valores 
da Justiça Restaurativa não se restringe apenas às pessoas direta-
mente envolvidas, mas alcança entornos familiares e comunitários, 
multiplicando o alcance dos valores restaurativos. Como resultado 
disso, se instaura um novo paradigma, baseado na Cultura de Paz, 
no qual as pessoas e comunidades aprenderão a solucionar seus 
próprios conflitos, sobretudo sem excluir ninguém da comunida-
de como forma de solução.

A credibilidade dada à prática restaurativa, nesse caso, justifi-
ca-se, segundo Kay Pranis (2010, p. 39), pela sua própria essência, 
uma vez que:
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Os Círculos partem do pressuposto de que existe um desejo humano universal 
de estar ligado aos outros de forma positiva. Os valores do Círculo advêm desse 
impulso humano básico. Portanto, valores que nutrem e promovem vínculos be-
néficos com os outros são o fundamento do Círculo.

Ao tratar mais especificamente da definição de círculos res-
taurativos, Raffaella da Porciuncula Pallamolla (2009, p. 59) ob-
serva que:

Esta concepção, de certa forma, afasta-se das demais, pois concebe a justiça res-
taurativa como uma forma de vida a ser adotada e rejeita qualquer hierarquia 
entre os seres humanos (ou entre os outros elementos do meio ambiente): “para 
viver um estilo de vida de justiça restaurativa, devemos abolir o eu (como é con-
vencionalmente compreendido na sociedade contemporânea) e ao invés, enten-
der a nós mesmos como intrinsecamente conectados e identificados com outros 
seres e mundo ‘externo’.

Ao fim, por tratar-se de uma ação que denota grande apro-
fundamento e envolvimento de diversas esferas (família, comuni-
dade, sociedade e Estado), chama-se a atenção para a necessidade 
(e por que não se falar em vantagem?), de se superar velhos pre-
conceitos e posturas quanto à figura do jovem infrator, posto que 
tal medida traria a otimização das práticas restaurativas e, assim, 
alcançaria maior número de indivíduos cujas chances de se volta-
rem para o caminho do que é direito e de sua comunidade.

Ainda, cabe ressaltar que a Justiça Restaurativa tem progra-
mas em andamento com resultados positivos em diversos países da 
Comunidade Europeia, na África do Sul, nos Estados Unidos, no 
Chile e na Colômbia.

No Brasil, a partir de 2005, coube a Porto Alegre a vanguarda 
dos esforços de aplicação da Justiça Restaurativa, através do proje-
to “Justiça para o Século 21”, que objetiva implantar as práticas de 
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Justiça Restaurativa na pacificação de conflitos e violências envol-
vendo crianças, adolescentes e seu entorno familiar e comunitário. 
Pioneiro no país, o projeto foi iniciativa e teve coordenação da 3ª 
Vara do Juizado da Infância e da Juventude, com apoio institucional 
da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS), através 
da Escola Superior da Magistratura, e apoio técnico e financeiro 
do Ministério da Justiça, através da Secretaria da Reforma do Ju-
diciário, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), e da UNESCO, através do Programa Criança Esperança, 
em parceria com a Rede Globo.

A proposta de política municipal restaurativa em Caxias do 
Sul, RS, está em consonância com a Resolução 2002/12 da ONU 
conhecida por “Princípios Básicos Para Utilização De Programa de 
Justiça Restaurativa em Matéria Criminal”, que orienta e apoia a 
implementação de práticas restaurativas nos países signatários. Su-
gere ainda que os países se apoiem e colaborem entre si para que 
se estabeleçam princípios comuns na utilização e implementação 
de Justiça Restaurativa em âmbito criminal, bem como em outras 
searas que se façam necessárias e que possam ser adaptáveis às ne-
cessidades da comunidade.

O que estamos aprendendo com a justiça restaurativa é que um elemento fun-
damental da justiça está relacionado com a criação de sentido. A justiça é feita 
quando o sentido do crime é construído a partir das perspectivas e experiências 
daqueles que foram mais afetados por ele: a vítima, o infrator e talvez os membros 
da comunidade. Esse sentido não pode ser imposto por especialistas ou represen-
tantes externos, é necessário que a voz das vítimas, bem como a dos infratores, 
seja ouvida diretamente. Requer-se, para isso, uma reorganização completa de 
papéis e valores. Os profissionais do campo da justiça e os membros da comunida-
de passam a assumir a função de facilitadores, ao passo que as vítimas e infratores 
passam a ser os atores principais (ZEHR, H; TOEWS, B., 2006, p. 149). 



158

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

Nesse mesmo sentido, também em 2012, foi promulgada 
a Lei nº 12.594, instituindo o Sistema Nacional de Atendimen-
to Socioeducativo (SINASE), focado em regulamentar a execução 
das medidas socioeducativas destinadas aos adolescentes que pra-
tiquem atos infracionais. Mais especificamente, em seu artigo 35, 
inciso III, coloca-se a Justiça Restaurativa e as práticas comumente 
a ela vinculadas como meio prioritário de resolução de conflitos:

Art. 35.  A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes prin-
cípios: 

I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que 
o conferido ao adulto; 

II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favore-
cendo-se meios de autocomposição de conflitos; 

III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sem-
pre que possível, atendam às necessidades das vítimas; 

IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida; 

V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao 
que dispõe o art. 122 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente); 

VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pes-
soais do adolescente; 

VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos 
da medida; 

VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, 
nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação 
ou pertencimento a qualquer minoria ou status; e 

IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioedu-
cativo. (BRASIL, Lei nº 12.594/12, grifou-se)
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A Justiça Restaurativa, então, tem reconhecimento nacional 
como meio ideal de lidar com conflitos, sobretudo com aqueles 
envolvendo jovens, uma vez que volta o foco das atenções para as 
relações prejudicadas por situações de violência. Utilizando da es-
cuta respeitosa e do diálogo com linguagem não-violenta, oferece 
oportunidades para que as partes envolvidas no conflito entendam 
a causa do acontecido e restaurem a paz e o equilíbrio nas suas 
relações, nos seus vínculos.

Não se pode, contudo, olvidar dos entraves que o mecanis-
mo restaurativo encontrará e que estão, sobretudo, arraigados no 
inconsciente do corpo social. Dentre eles está a insistência no eti-
quetamento e na exclusão de indivíduos que entraram em conflito 
com a lei (ACHUTTI, D.; PALLAMOLLA, R., 2013, p. 201). 

3. REINTEGRAÇÃO SOCIAL: UTOPIA OU 
POSSIBILIDADE?

Ao falar em jovem infrator está-se inevitavelmente falando 
de desamparo do ser humano, das crianças, dos jovens, dos pais e 
da sociedade como um todo e, principalmente, da família. Diante 
dessa realidade, é visível como a descrença nas instituições e a in-
trojeção de valores distorcidos se mostraram muito mais eficazes 
do que os padrões morais de direito e respeito por si mesmos e 
pelos outros.

Para a construção de um cenário livre da delinquência juve-
nil, é fundamental traçar caminhos para a reconstrução dos laços 
da criança e do adolescente com os indivíduos ao seu redor, prin-
cipalmente os mantidos com a comunidade na qual estão inseridos 
e suas famílias. O que importa para compreender a complexidade 
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que cerca ao jovem infrator está além do direito, é preciso enxer-
gar a sua relação com a sociedade.

A delinquência é repugnada pela sociedade, sendo intolera-
dos os atos violentos. Nesse sentido, cabe ao Estado aplicar medi-
das necessárias para a contenção do problema, buscando assegurar 
a proteção dos cidadãos. Contudo, as medidas aplicáveis aos casos 
de delinquência juvenil, aos autores de atos infracionais, devem 
sempre buscar que o jovem faça uma reflexão sobre sua conduta. 
Ainda que o adolescente incorra em erro, deve-se observar a sua 
condição de pessoa em desenvolvimento, sendo necessário que as 
medidas cumpridas não sejam vistas apenas como punições, mas 
também como ensinamentos. 

É praticando que se aprende e é interagindo com outros 
que se aprende a conviver pacificamente com esses. É, pois, do 
interesse da própria sociedade, afinal, que o jovem tenha uma con-
duta positiva quando liberado da custódia do Estado. Tal feedback, 
contudo, será impossível se quando retornar ao convívio em socie-
dade o jovem estiver “marcado” como “aquele jovem que infringiu 
as regras”, sendo rejeitado e excluído dos círculos de socialização 
do seu espaço social.

É uma realidade recorrente que o adolescente envolvido 
com a delinquência sofra com a rotulação, estigmatização, etique-
tamento e despersonalização. O jovem autor de ato infracional, 
ao cumprir uma medida socioeducativa dentro de uma instituição, 
pode ser visto como algo descartável e mesmo após ser liberado 
não receba um tratamento adequado, que lhe traga responsabilida-
de e que incumba uma visão de valorização e autonomia do sujeito.

Ademais, o que se vê é que muitos são os investimentos pú-
blicos em construções de instituições para medida de internamen-
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to e pouco incentivo aos Estados e aos municípios com programas 
de medidas em meio aberto. Se o contrário ocorresse, além de 
reduzir custos para os cofres públicos, maiores seriam as possibili-
dades de retorno jovem em conflito com a lei para a sociedade, no 
sentido de o adolescente estar próximo de sua família e conseguir 
inserção na comunidade (PORTO, 2008).

Verifica-se, desse modo, que, para que se obtenha êxito nos programas de Justiça 
Restaurativa, faz-se necessária a participação da comunidade, de maneira coope-
rativa e responsável. Além disso, para que se tenham sujeitos responsáveis, soli-
dários, cooperativos e que se sintam pertencendo àquela respectiva comunidade, 
torna-se relevante o reconhecimento do capital social e o seu fortalecimento com 
políticas públicas sociais. (PORTO, 2008, p. 135)

Nesse contexto, para a resolução de conflitos envolvendo 
seus membros em uma comunidade, se faz necessário a implemen-
tação de políticas públicas para sustentar o processo restaurativo. 
Evidenciando o papel do Estado na prevenção da delinquência, não 
só reparação e punição, cabendo a ele prevenir desde a infância 
este problema através da educação, saúde, emprego, apoio a pro-
gramas sociais e a famílias em situação de vulnerabilidade social 
(PORTO, 2008).

No contexto em questão, envolvendo a figura do jovem in-
frator e Justiça Restaurativa, essa visão mais completa da questão 
por parte da comunidade se faz fundamental, acarretando-se, des-
sa forma, numa maior assertividade na procura das causas dessas 
questões, suas características, consequências, atores envolvidos e, 
seguindo essa linha de raciocínio, dando vez ao encontro de suas 
formas de prevenção e/ou erradicação, evitando-se a reincidência. 

Portanto, para a aplicabilidade da abordagem restaurativa às 
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crianças e aos adolescentes infratores, uma vez que se apresenta 
com pouca formalidade, mostra-se útil na medida em que dá a 
esses e à sua comunidade o espaço e a atenção que necessitam para 
que haja uma troca de percepções que forem errôneas por valo-
res necessários à edificação de uma identidade saudável, ou seja, 
habilitada a reconhecer a importância contida em conceitos como 
diálogo, respeito, responsabilidade, obrigação, direito, solidarie-
dade, empatia, individualidade, atenção e cooperação. Valores ca-
pazes de dar o sentido e o rumo extremamente necessários à vida 
de indivíduos, frente a importância de um convívio harmonioso 
e um futuro com jovens adultos conscientes de seu papel em sua 
comunidade.

NOTAS CONCLUSIVAS

O jovem autor de ato infracional não deve ser rotulado e ex-
cluído da sociedade, sofrendo marginalização, tornando-se essen-
cial o acolhimento da comunidade na qual está inserido. O Gover-
no, a sociedade e as famílias, conjuntamente, devem trabalhar na 
construção de um caminho melhor para as crianças e os adolescen-
tes, cultivando uma vida desentrelaçada da delinquência.

Uma vez tratadas as distorções entre os pesquisadores e a 
sociedade, traz a Justiça Restaurativa, com o Círculo de constru-
ção de Paz, o meio propício para que os jovens tenham contato 
com outras formas de percepção da realidade, de suas ações, novas 
ideias e experiências que lhes propiciem os estímulos positivos que 
lhes faltavam durante seu amadurecimento emocional e psíquico 
para encontrar sua voz, seu lugar no mundo e explorar seu poten-
cial para o que é verdadeiramente humano.
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De maneira mais específica, no que se refere ao jovem infra-
tor, a Justiça Restaurativa atua, primeiramente, de forma a per-
mitir uma visão do ato infracional muito mais ampla do que seria 
possível, rompendo, assim, com preconceitos acerca do jovem 
transgressor, refutando e evitando sua estigmatização na sociedade. 
Seu “etiquetamento”, segundo conceito trazido pela Criminologia. 

Assim, a percepção por parte da sociedade da necessidade 
de voltar seus olhos com atenção para os membros afastados do 
convívio comum ainda será tendência. O etiquetamento dos jo-
vens infratores se mostra inviável para propiciar ao corpo social 
aquilo que o mantém saudável, e que não seria uma resposta de 
rejeição àqueles que ainda podem impactar e determinar o futuro 
da a humanidade.

REFERÊNCIAS

ACHUTTI, Daniel; PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. Jus-
tiça Restaurativa e a cultura jurídica brasileira: análise 
crítica do projeto de lei 7.006/06. In: SPENGLER, Fabiana 

Marion; COSTA, Marli Marlene Moraes da. (Orgs.). Mediação de 

Conflitos e Justiça Restaurativa [recurso eletrônico]. Curitiba: Multi-

deia, 2013, p. 201. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Fe-
derativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Dis-

ponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.

htm>. Acesso em: 26 out. 2015.

BRASIL. Lei n. 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Dispõe sobre 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm


164

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINA-

SE). Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_

ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm> Acesso em: 09 ago. 2013.

COSTA, M. M. M.; BITENCOURT, C. Apontamentos sobre o tra-

balho infantil no Brasil. In: COSTA, M. M. M.; DIEHL, R. C (Org.). 

O direito na atualidade e o papel das políticas públicas. 

Curitiba: CRV, 2015.

COSTA, M. M. M.; PORTO, R. T. C. Revisitando o ECA: notas 

críticas e observações relevantes. Curitiba: Multideia, 2013.

CUSTÓDIO, A. V.; COSTA, M. M. M.; PORTO, R. T. C. Justiça 
Restaurativa e Políticas Públicas: uma análise a partir da teoria 

da proteção integral. Curitiba: Multideia, 2010.

MCLAUGHLIN, Eugene; Ross Fegursson; Gordon Hughes, and 

Louise Westmarland. 2003. Restorative Justice: Criminal Is-
sues. Thousand Oaks. CA: Sage Publications.

PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula, 1982 – Justiça restau-
rativa: da teoria à prática / Raffaella da Porciuncula Palla-
molla – 1. ed. São Paulo : IBCCRIM, 2009.

PRANIS, Kay. Processos Circulares. Título original: The little 

book of circle processes; tradução de Tônia Van Acker. São Paulo: 

Palas Athena, 2010.

PORTO, Rosane Teresinha Carvalho. A justiça restaurativa: 
uma nova proposta de política pública de cidadania ao 
adolescente infrator à vítima e à comunidade. In: COSTA, 

Marli Marlene Moraes (org.). Direito, cidadania e políticas públicas. 

Porto Alegre: Imprensa Livre, 2006.

PORTO, Rosane Teresinha Carvalho. A justiça restaurativa e 
as políticas públicas de atendimento a criança e ao ado-
lescente no Brasil: uma análise a partir da experiência da 
3ª vara do juizado regional da infância e da juventude de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm


165

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

Porto Alegre. 2008. 182 f. Dissertação (Programa de Pós-Gra-

duação em Direito – Mestrado, Área de Concentração em Direitos 

Sociais e Políticas Públicas) -  Universidade de Santa Cruz do Sul, 

Santa Cruz do Sul, 2008. 

VERONESE, Josiane Rose Petry. Temas de direito da criança e 
do adolescente. São Paulo: LTr, 1997.

VERONESE, J. R. P.; CUSTÓDIO, A. V. Trabalho infantil do-
méstico no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013.

ZEHR, H; TOEWS, B. (Ed.). Maneiras de conhecer para uma 
visão restaurativa de mundo. In: Novas direções na governança da 

justiça e da segurança. Brasília: Ministério da Justiça, 2006.



166

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

A EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
SOCIAIS: DIÁLOGOS COM A 
INTERSETORIALIDADE

André Viana Custódio1

Cícero Ricardo Cavalcante da Silva2

INTRODUÇÃO

Atualmente, quando se propõe a análise e a reflexão sobre o 
planejamento de políticas públicas necessariamente o estudo sobre 
a efetividade dos direitos sociais constitui seu pilar fundamental. 
Daí a importância do planejamento e execução de políticas pú-
blicas que estejam revestidas dos princípios do empoderamento, 
competências compartilhadas e da intersetorialidade.
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A ampliação, a sistematização e o consequente aprofunda-
mento sobre o tema podem contribuir para a melhoria da execu-
ção das políticas públicas de modo a atender os preceitos constitu-
cionais de garantia de direitos sociais. 

Assim, é imprescindível, nos estudos sobre políticas públicas 
a análise dos seus principais conceitos, processos de elaboração, 
bem como, procedimentos e técnicas de controle e avaliação como 
pressuposto de gestão eficiente das políticas.

A experiência brasileira já demonstrou que a fragmentação 
e a visão setorializada de políticas públicas é custosa e ineficiente, 
pois produz ações e resultados distantes da diretrizes e objetivos 
almejados. Por isso, a importância da intersetorialidade como fer-
ramenta e mecanismo de gestão se mostra extremamente necessá-
rio, haja vista que não se pode pensar em construção de políticas 
públicas sem considerar a relevância da interação e integração dos 
diversos órgãos e instituições no compromisso comum de efetiva-
ção de direitos, garantindo-se, também, a participação social como 
requisito essencial de legitimidade das políticas sociais.

Há necessidade que seja desenvolvido dentro da própria so-
ciedade uma reflexão pertinente à finalidade das políticas sociais 
públicas, bem como, o papel da participação social na construção 
e efetivação das políticas como uma dimensão de exercício pleno 
de cidadania.

Neste diapasão, sem dúvida, surge também a responsabilida-
de daqueles que se encontram inseridos profissionalmente den-
tro da seara pública, no sentido de se sentirem comprometidos 
com a construção de uma mentalidade e de uma cultura reflexiva 
e atuante sobre as políticas públicas.

Portanto, trazer à tona, a presente discussão acerca de polí-
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ticas públicas e principalmente sobre a intersetorialidade, se faz 
muito importante, seja para a própria academia, para os profissio-
nais envolvidos em tal temática e principalmente para a socieda-
de, enquanto componente fundamental no sucesso da aplicação de 
uma política pública.

Tal análise, se mostra importante, inclusive sob a perspectiva, 
não só da garantia dos direitos fundamentais, mas especialmente na 
melhoria dos indicadores de desenvolvimento humano com vistas 
a atingir o desenvolvimento local, integral e sustentável.

1. Fundamentos conceituais de políticas públicas

O conceito de políticas públicas é dinâmico, complexo e 
multifatorial. Assim, torna-se necessário discutir alguns conceitos 
fundamentais produzidos no Brasil sobre o tema nos últimos anos. 
Isso porque,

As políticas públicas tornaram-se uma categoria de interesse para o direito há 
aproximadamente vinte anos, havendo pouco acúmulo teórico a respeito, o que 
desaconselha a busca de conclusões acabadas. Ademais, não é um tema ontologi-
camente jurídico, mas é originário da ciência política, em que sobressai o caráter 
eminentemente dinâmico e funcional, que contrasta com a estabilidade e genera-
lidade jurídicas. (SANTOS, 2003, p. 267) 

A construção de um conceito de políticas públicas requer 
uma análise multidisciplinar, pois sua origem encontra fontes des-
de seus fundamentos sociojurídicos até o complexo campo da teo-
ria política, pois

[...] a definição de políticas públicas é [...] um tanto complexo. Essa complexidade de-
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ve-se ao fato de que as políticas públicas trazem consigo uma elevada carga de política, 
pois fazem parte da ciência política e não do direito, tendo como base o processo polí-
tico de escolha de prioridades para o governo. (SCHWARTZ; RACTZ, 1996, p. 161)

Pode-se afirmar que no Brasil os debates sobre políticas pú-
blicas são considerados recentes, bem como há ainda vários en-
tendimentos conceituais divergentes, sendo portanto importante 
fazer reflexões sobre o assunto. (LIMA, 2012, p. 50)

As políticas públicas constituem uma temática oriunda da ciência política. Por 
que entre os estudos do direito tem aumentado o interesse por esse tema? Que 
vantagem metodológica lhes traz esse novo esquema conceitual? Não seria sufi-
ciente tratar da política pelos ângulos tradicionais da Teoria do Estado, do Direi-
to Constitucional, do Direito Administrativo ou do Direito Financeiro? Definir 
como campo de estudo jurídico o das políticas públicas é um movimento que faz 
parte da onda, relativamente recente, de interdisciplinariedade no direito. (BUC-
CI, 2001, p. 5)

As políticas públicas devem ser compreendidas como sendo 
a própria corporificação do ente Estado através de ações, direcio-
namentos, atuações, projetos que possuam como objetivo maior 
suprir as necessidades humanas. São denominadas de públicas com 
o intuito de diferenciar das privadas, levando em consideração que 
o termo público tem um entendimento mais abrangente e envol-
vendo o estatal e o não estatal. (SILVA, 2010, p. 171)

[...] as Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos 
(nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da socieda-
de e o interesse público. É certo que as ações que os dirigentes públicos (os go-
vernantes ou os tomadores de decisões) selecionam (suas prioridades) são aquelas 
que eles entendem serem as demandas ou expectativas da sociedade. Ou seja, o 
bem-estar da sociedade é sempre definido pelo governo e não pela sociedade. 
Isto ocorre porque a sociedade não consegue se expressar de forma integral. Ela 
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faz solicitações (pedidos ou demandas) para os seus representantes (deputados, 
senadores e vereadores) e estes mobilizam os membros do Poder Executivo, que 
também foram eleitos (tais como prefeitos, governadores e inclusive o próprio 
Presidente da República) para que atendam as demandas da população. (AMA-
RAL; LOPES; CALDAS, 2008, p. 5-6)

No entanto, as políticas públicas não se constroem apenas 
pela iniciativa dos representantes políticos no exercício de suas 
funções. As políticas públicas no contexto do Estado social, demo-
crático e de Direito se faz no cotidiano participativo. Assim, 

O conceito política pública remete a esfera do público e seus problemas. Ou seja, 
diz respeito ao plano das questões coletivas, da polis. O público distingue-se do 
privado, do indivíduo e de sua intimidade. Por outro lado, o público distingue-se 
do estatal: o público é uma dimensão mais ampla, que se desdobra em estatal e 
não-estatal. O Estado está voltado (deve estar) inteiramente ao que é público, 
mas há igualmente instâncias e organizações da sociedade que possuem finalidades 
públicas expressas, às quais cabe a denominação de públicas não-estatais. (SCHI-
MIDT, 2008, p. 2311)

As políticas públicas não são apenas decisões de caráter gene-
ralista, mas indicam caminhos estratégicos de atuação do Estado, 
diminuindo o aspecto da descontinuidade administrativa e ao mes-
mo instante, evidenciando o potencial dos recursos disponíveis, 
tornando as intenções governamentais públicas, conhecidas e aces-
síveis à sociedade. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p. 9)

Dentro desse contexto, se percebe então, que a política públi-
ca está ligada à concepção estratégica de desenvolvimento humano 
e não necessariamente na busca do mero crescimento econômico.

[...] os países não podem depender apenas do crescimento. Como se defende nos 
Relatórios do Desenvolvimento de 1993 e 1996, a relação entre crescimento e 
desenvolvimento humano não é automática. Tem de ser forjada através de políti-
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cas em favor dos pobres que, no seu conjunto, contribuam para o investimento na 
saúde e na educação, a criação de mais postos de trabalho dignos, a prevenção da 
sobre exploração e do esgotamento dos recursos naturais, a garantia do equilíbrio 
de gênero e da distribuição equitativa da riqueza, e a prevenção da desnecessária 
deslocação de comunidades. (PNUD, 2013, p. 64-65)

Por conseguinte, o processo deliberativo das políticas públi-
cas depende da legitimidade auferida tanto pelo processo escolha 
e decisão, quanto pela prioridade no atendimento daqueles que 
detém maior necessidade de acesso e garantia de serviços públi-
cos, segundo o qual devem ser priorizados os investimentos mais 
contundentes nas políticas sociais básicas, enfatizando os setores 
da educação, alimentação, saúde, assistência social, trabalho, que 
possa assegurar melhores oportunidades de desenvolvimento para 
as presentes e futuras gerações. (PNUD, 2013, p. 4)

A divisão clássica das políticas públicas como distributivas, 
redistributivas, regulatórios ou constitutivas deve ter especial 
atenção.

Políticas públicas distributivas consistem em distribuição de recursos da sociedade 
a regiões ou segmentos sociais específicos. Não tem caráter de universidade, [...] 
As políticas redistributivas consistem na redistribuição de renda, com desloca-
mento de recursos das camadas sociais mais abastadas para as camadas pobres, as 
políticas “Robin Hood”, bem como as políticas sociais universais, como a seguri-
dade social. As políticas regulatórias que regulam e ordenam, mediante ordens, 
proibições, decretos, portarias. Criam normas para funcionamento de serviços e 
instalação de equipamentos públicos. Podem tanto distribuir custos e benefícios 
de forma equilibrada entre grupos e setores sociais, como atender a interesses 
particulares. Políticas constitutivas que definem procedimentos gerais das políti-
cas; determinam as regras do jogo, as estruturas e os processos da política. Elas 
afetam as condições pelas quais são negociadas as demais políticas. (SCHMIDT, 
2008, p. 2313-2314)

Neste cenário, a implementação das políticas públicas traz à 
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baila o instituto da intersetorialidade com vistas ao planejamento, 
realização e avaliação de tais políticas com a articulação de saberes 
e experiências. (INOJOSA, 2001, p. 105)

2. A concepção de intersetorialidade.

Hodiernamente, dentro dessa perspectiva de padrões de po-
líticas públicas ditas universalistas que estão fincadas na busca da 
garantia de direitos, o debate sobre intersetorialidade tem-se in-
tensificado como um dos mais importantes meios de trabalho no 
âmbito das políticas de saúde e assistência social, com o intuito de 
oportunizar e ampliar o acesso a direitos sociais, e ainda, enfatizar 
o investimento nos processos de empoderamento dos respectivos 
usuários. (RODRIGUES, 2011, p. 2)

O debate acerca da intersetorialidade no âmbito das políticas 
públicas se faz mister, haja vista que na seara governamental brasi-
leira e seus três níveis de governo há ampla organização temática 
setorial dificultando a focalização e a execução de políticas públi-
cas, demonstrando uma organização que retrata a especialização de 
saberes, funções e maneiras de intervenção. (JUNQUEIRA; INO-
JOSA; KOMATSU, 1997)

As estruturas setorializadas tendem a tratar o cidadão e os problemas de forma 
fragmentada, com serviços executados solitariamente, embora as ações se dirijam 
à mesma criança, à mesma família, ao mesmo trabalhador e ocorram no mesmo 
espaço territorial e meio-ambiente. Conduzem a uma atuação desarticulada e 
obstaculizam mesmo os projetos de gestões democráticas e inovadoras. O plane-
jamento tenta articular as ações e serviços, mas a execução desarticula e perde de 
vista a integralidade do indivíduo e a interrelação dos problemas. (JUNQUEIRA; 
INOJOSA; KOMATSU; 1997, p. 21)
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Configura-se uma grande dificuldade a utilização de um mo-
delo setorializado com o propósito de proporcionar políticas de 
inclusão social que não retratem itens isolados e sim um aparato de 
direitos relacionados entre si. O alcance de uma condição isolada, 
além de ser mais difícil não oportuniza a inclusão e a participação 
cidadã. (JUNQUEIRA, INOJOSA, KOMATSU, 1997, p. 21)

Um dos contrapontos da setorialidade é justamente a inter-
setorialidade, compreendida como uma articulação de saberes e 
experiências na elaboração, aplicação e avaliação de ações, objeti-
vando atingir resultados integrados em situações ditas complexas. 
Pretende-se contribuir no melhoramento da vida em sociedade e 
no mesmo instante promover a reversão da exclusão social. (JUN-
QUEIRA; INOJOSA, KOMATSU, 1997, p 21)

A intersetorialidade é a articulação entre as políticas públicas por meio do desen-
volvimento de ações conjuntas destinadas à proteção social, inclusão e enfrenta-
mento das expressões da questão social. Supõe a implementação de ações integra-
das que visam à superação da fragmentação da atenção às necessidades sociais da 
população. Para tanto, envolve a articulação de diferentes setores sociais em torno 
de objetivos comuns, e deve ser o princípio norteador da construção das redes 
municipais. (CAVALCANTI; BATISTA; SILVA, 2013, p. 1-2)

Diante de uma proposição universalista de políticas públicas 
se passou a valorizar a ideia de intersetorialidade no sentido de que 
a aplicação de tal pensamento prioriza a eficiência, a efetividade e 
a eficácia das políticas setoriais. Neste sentido a política pública 
se volta fundamentalmente para o atendimento das demandas da 
população conjuntamente com os recursos existentes para tal ação. 
Desta maneira a intersetorialidade passa a ser um pressuposto im-
portante para a implementação das políticas setoriais, objetivando 
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efetividade e congregando o ente governamental e a sociedade ci-
vil. (NASCIMENTO, 2010, p. 96) 

A aplicação da intersetorialidade na seara das políticas públi-
cas deu a possibilidade de se agregar conjuntamente saberes técni-
cos, haja vista que os profissionais especialistas de um determinado 
setor passaram a participar de ações coletivas e a socializar objeti-
vos comuns. Nascimento (2010, p. 96) enfatiza, que desta maneira 
a intersetorialidade pode atingir bons resultados à população, bem 
como colaborar para a organização das ações das políticas públicas. 
No mesmo instante tal ideia se deparará com novos desafios, frutos 
da cultura de uma política pública fragmentada, clientelista e loca-
lista que ainda impera na administração pública. Assim, “a interse-
torialidade contribui para a criação e reconhecimento de saberes 
resultante da integração entre as áreas setoriais”. (NASCIMENTO, 
2010, p. 101)

A intersetorialidade é uma prática social que vem sendo construída com base 
na existência de profundas insatisfações, principalmente no que se refere à ca-
pacidade das organizações em dar resposta às demandas sociais e aos problemas 
complexos vivenciados pelos cidadãos. (CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p. 31)

Junqueira (1998, p. 12) afirma que “nesse sentido o concei-
to de intersetorialidade surge como uma possibilidade de solução 
integrada dos problemas do cidadão, considerando-o na sua tota-
lidade”.
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3. A articulação conceitual entre intersetorialida-
de e descentralização

Dentro do contexto da efetivação das políticas públicas, a 
ideia de intersetorialidade está profundamente interligada à con-
cepção de descentralização. 

Os conceitos de intersetorialidade e descentralização aproximam-se, na medida 
em que este último é compreendido como a transferência do poder de decisão 
para as instâncias mais próximas e permeáveis à influência dos cidadãos e o pri-
meiro diz respeito ao atendimento das necessidades e expectativas desses mesmos 
cidadãos de forma sinérgica e integrada. Ambos devem considerar as condições 
territoriais, urbanas e de meio ambiente dos micro espaços que interagem com 
a organização social dos grupos populacionais. (JUNQUEIRA; INOKOSA, KO-
MATSU, 1997, p. 24)

A descentralização não constitui sinônimo de democratiza-
ção, mas uma maneira de possibilitar o seu alcance. A intersetoria-
lidade não é um fim e nem por si só será suficiente para atingir o 
desenvolvimento esperado e a reversão da exclusão social, mas se 
configura um instrumento para que através das políticas públicas 
se chegue a tal objetivo. A ação conjunta mediante a utilização de 
estratégias de intersetorialidade e de descentralização constituem 
um novo modelo norteador da gestão pública. (JUNQUEIRA; 
INOJOSA; KOMATSU, 1997, p. 24)

A descentralização pode ser meio possível de buscar a inclu-
são social:

O problema das minorias ‘inatas’, que pode surgir em todas as sociedades plu-
ralistas, agudiza-se nas sociedades multiculturais. Mas quando estas estão orga-
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nizadas como Estados democráticos de Direito, apresentam-se, todavia, diversos 
caminhos para se chegar a uma inclusão ‘com sensibilidade para as diferenças’: a 
divisão federativa dos poderes, uma delegação ou descentralização funcional e 
específica das competências do Estado, mas acima de tudo, a concessão de au-
tonomia cultural, os direitos grupais específicos, as políticas de equiparação e 
outros arranjos que levem a uma efetiva proteção das minorias. (HABERMAS, 
2007, p. 172)

A intersetorialidade consiste na conjugação e compartilha-
mento de saberes e experiências, que articula pessoas, órgãos, de-
partamentos, organizações haja vista que tais saberes se mostram 
fragmentados. De um outro lado, a ideia de intersetorialidade 
pressupõe uma ação em rede, compreendida como um arranjo en-
tre essas pessoas, órgãos, departamentos e organizações. (CKAG-
NAZAROFF; MOTA, 2003, p. 38)

A ideia de descentralização remete ao pensamento de que 
o poder e os recursos necessários devem garantir o atendimento 
das demandas sociais e conduzidos efetivamente para os níveis nos 
quais elas surgem, haja vista que os agentes que funcionam em 
tais níveis teriam condições mais propicias para implementar uma 
atuação mais eficiente e eficaz diante das demandas. (CKANAZA-
ROFF; MOTA, 2003, p. 25)

O tema da descentralização não é recente. Em termos de Bra-
sil a temática da descentralização surge no movimento de demo-
cratização dentro do contexto de anseios de mudanças nos regimes 
autoritários. A descentralização consiste em uma forma de se bus-
car transferir o poder central para níveis periféricos. Não obstante 
não ser um entendimento consensual, o pensamento progressista 
utiliza-o como uma maneira de reestruturar o Estado, não com o 
intuito de diminuí-lo mas para deixa-lo mais eficiente, e propor-
cionando uma gestão mais democrática e possibilitando repensar 
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a relação entre Estado e sociedade possibilitando a formulação das 
políticas públicas no contexto social em que as pessoas vivem e 
participam. (JUNQUEIRA, 1998)

A Constituição Federal de 1988 apresentou à sociedade bra-
sileira uma normatização que viabilizou a implementação da de-
mocracia ao assegurar a participação popular na concretização dos 
direitos sociais. Após um extenso período de conflitos e mobiliza-
ções políticas e sociais, surgem como fruto de toda essa luta. Nesse 
caminho se intencionou trazer os atores sociais para a construção 
e aplicação das políticas sociais, respondendo assim, a demandas 
em torno da descentralização e democratização do Brasil. (SILVA; 
JACCOUD; BEGHIN, 2005, p. 373)

Na década de 1990 se intensificou no Brasil uma compreen-
são e aplicação de um entendimento de participação social mais 
voltado para o aspecto da gestão e da descentralização de ações, 
do que propriamente para uma ideia de democratização dos pro-
cessos de implementação de políticas sociais. (SILVA; JACCOUD; 
BEGUIN, 2005, p. 391)

Como pioneira experiência de descentralização das políticas 
públicas no Brasil constituiu-se o Sistema Único de Saúde (SUS) 
como um conjunto de estratégias intersetoriais de proteção social 
inovou ao adotar como princípios as ideias de complementarie-
dade e intersetorialidade em contraponto a herança histórica de 
políticas públicas sanitárias centralizadas e verticalizadas. (JUN-
QUEIRA, 1997, p. 32)

Assim, a descentralização proposta na organização do Sistema 
Único de Saúde (SUS) possibilitou uma gestão mais participati-
va e democrática refletindo sua experiência nos demais campos 
de políticas sociais brasileiras. A gestão, planejamento, controle e 
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avaliação aproximou-se mais dos usuários reconhecendo-os como 
cidadãos e portadores de direitos fundamentais. Todavia, as mu-
danças de gestão nas políticas públicas dependem de mudanças de 
mentalidade, de cultura e de valores. Não obstante muitas vezes 
as organizações estejam descentralizadas, mas ainda se encontram 
setorializadas, sem que haja uma busca integrada do verdadeiro 
atendimento das demandas. Esse obstáculo pode ser superado exa-
tamente com a implementação concomitante da intersetorialidade 
no conjunto geral das políticas sociais públicas brasileiras.  (JUN-
QUEIRA, 1997, p. 32)

4. A intersetorialidade e a descentralização como 
pressupostos de efetivação das políticas públicas.

Para a produção de políticas públicas que sejam capazes de 
efetivar direitos sociais universais os conceitos de intersetoriali-
dade e descentralização são pressupostos indispensáveis, pois “a 
descentralização é um dos pressupostos que tem informado as ini-
ciativas de mudanças que ocorreram na gestão do setor social nas 
duas últimas décadas”. (JUNQUEIRA, 1997, p. 33)

A descentralização “é um processo dialético que se dá em 
relação ao poder centralizado”. (JUNQUEIRA, 1997, p. 33) Será 
no município, entendido como o território social, que haverá a 
intersetorialidade e a integração institucional. Esse processo ocor-
rerá dentro de uma dinamicidade das relações entre os sujeitos, 
conduzida por novos paradigmas que incidirão na transformação 
das instituições e organizações sociais e nas respectivas práticas. 
(JUNQUEIRA, 1997, p. 36)

As políticas públicas buscam atender às necessidades da so-
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ciedade, desta maneira “a qualidade de vida demanda uma visão 
integrada dos problemas sociais”. (JUNQUEIRA, 2004, p. 27)

A intersetorialidade nasce como uma alternativa para solu-
cionar tais problemas. É um pensamento relevante pois indica uma 
perspectiva conjunta de problemas e possíveis soluções, através de 
uma otimização dos recursos escassos, haja vista a complexidade da 
realidade social que inevitavelmente não ficará apenas na implemen-
tação de uma única política pública. (JUNQUEIRA, 2004, p. 27)

A intersetorialidade incorpora a ideia de integração, de território, de equidade, 
enfim dos direitos sociais; é uma nova maneira de abordar os problemas sociais. 
Cada política social encaminha a seu modo uma solução, sem considerar o cidadão 
na sua totalidade e nem a ação das outras políticas sociais, que também estão bus-
cando a melhoria da qualidade de vida. (JUNQUEIRA, 2004, p. 27)

A intersetorialidade deve conter uma nova forma de planejar, 
executar e controlar ações de políticas públicas, com o desiderato 
de proporcionar uma garantia de acesso igual dos desiguais, alte-
rando toda uma maneira de articulação dos diversos setores gover-
namentais e de seus interesses. (JUNQUEIRA, 2004, p. 27) 

Uma nova construção se delineia, exigindo mudanças, tanto no âmbito das or-
ganizações públicas estatais responsáveis pela gestão das políticas sociais, como 
dos grupos populacionais. No âmbito das organizações estatais, com a descentra-
lização, elas devem transferir suas competências para instituições prestadoras de 
serviços sociais. Com isso, estabelece-se uma parceria com organizações privadas 
autônomas voltadas para o interesse coletivo capazes de desenvolverem de manei-
ra integrada projetos intersetoriais em resposta às demandas sociais da população. 
(JUNQUEIRA, 2004, p. 28)

“A proposta é fazer com que as ações intersetoriais possibili-
tem impactar a qualidade de vida dos diversos segmentos sociais da 
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cidade através de um desenvolvimento sustentável”. (JUNQUEI-
RA, 2004, p. 29)

No cenário de modernização econômica do Estado é que a reforma ganha força no Brasil, e 

com ela o conceito de descentralização como uma estratégia de racionalização do aparelho 

estatal até então centralizado e burocratizado. O objetivo é dotar o aparato de agilidade e 

eficiência, para aumentar a eficácia das ações das políticas públicas a partir do deslocamento, 

para esferas periféricas, de competências e de poder de decisão sobre essas políticas. (JUN-

QUEIRA, 2004, p. 32)

A descentralização prescinde de transformações, uma nova 
forma de interação entre Estado e Sociedade, entre o poder pú-
blico e a própria realidade social. Embora o Estado possua uma 
importante função de atuação nesse cenário social, ele não pode 
vir a substituir a sociedade seja qual for o sistema, nem vice-versa. 
Deve-se saber o que se transferir, para quem e como. (JUNQUEI-
RA, 2004, p. 32)

É nessa perspectiva que a intersetorialidade constitui um importante fator de 
inovação na gestão das políticas sociais. Ao invés de estabelecer parcerias isoladas 
por políticas, muda-se a lógica, ou seja, identificam-se os problemas sociais, 
integrando saberes e experiências das diversas políticas, passando a população 
também a desempenhar um papel ativo e criativo nesse processo. Se apenas com 
as organizações estatais esse trabalho era de difícil consecução, devido às suas 
práticas e valores, que privilegiam os interesses individuais, com as organizações 
sem fins lucrativos, com uma lógica de gestão que valoriza o cliente, esse processo 
pode ser facilmente instaurado, dando maior eficácia à gestão das políticas sociais. 
(JUNQUEIRA, 2004, p. 34)

Assim, as ideias de descentralização e intersetorialidade cons-
tituem-se em mecanismos de reordenamento das políticas públicas 
que resulta da correlação de forças políticas entre agentes gover-
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namentais e não governamentais possibilitando o surgimento de 
novas formas de se gerir e de se planejar políticas sociais, onde 
a sociedade civil organizada passa a ocupar um importante lugar, 
integrando esse movimento e contatando com outras instituições, 
com outros organismos, sejam estatais ou não, criando uma ver-
dadeira rede integrada na busca de soluções para os problemas 
sociais. Não obstante, se ressalte, que tais mudanças necessitam 
de sérias transformações nas práticas públicas e privadas de or-
ganização, pois a possibilidade de participação não uniformiza os 
interesses que movem as relações sociais, haja vista inclusive a des-
crença nesse poder de influenciar e intervir na realidade social. 
(JUNQUEIRA, 2004, p. 35)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Torna-se essencialmente salutar discutir, debater, se questio-
nar acerca de políticas públicas, pois necessariamente os proble-
mas sociais são inerentes a sociedade moderna e a um modo de 
produção capitalista que produz e reproduz exclusão social.

Hodiernamente se faz preciso desvencilhar a ideia de que 
problemas sociais são resolvidos apenas por meio de ações cuja 
responsabilidade única é do Estado. Os problemas e conflitos so-
ciais existem e vão sempre existir, haja vista uma coisa peculiar à 
vida em sociedade chamada convivência. Resta refletir sobre o que 
fazer diante de tais contextos e quais posturas deve-se assumir, no 
sentido de buscar alternativas e soluções.

Atribuir toda responsabilidade aos agentes governamentais é 
uma ideia já fragilizada, basta ver os problemas mundiais de escas-
sez de recursos, desemprego, guerras, meio-ambiente, nos quais 
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as organizações governamentais se mostram incapazes de sozinhas 
resolverem.

Atualmente é imprescindível o planejamento, a execução e 
a avaliação de uma política públicas em termos de efetividade e 
eficiência nos mecanismos de controle social, que pode ser po-
tencializado na medida em que se compartilham saberes, conheci-
mentos, técnicas e experiências de forma integrada. 

As políticas sociais públicas necessitam atender os pressu-
postos da intersetorialidade e da descentralização em colaboração 
com a sociedade para a construção de estratégias comuns para a 
resolução dos problemas sociais que afetam a todos.

Os agentes públicos precisam ter a percepção de que é ne-
cessário criar meios, instrumentos, oportunidades para que se crie 
uma cultura de responsabilidade e participação fomentando o pro-
tagonismo na implementação das políticas sociais.

A constituição de sistemas integrados de gestão de políticas 
públicas, descentralizados e, também, intersetorializados, permite 
a ampliação dos conhecimentos necessários para a efetivação de di-
reitos no qual a ideia de interdisciplinaridade pode elucidar novas 
ações para a resolução de problemas sociais.

Portanto, pensar em eficiência e eficácia de uma política 
pública é trazer à baila a ideia de congregar saberes, colocar em 
primeiro lugar o interesse social, abandonado uma cultura indivi-
dualista.

Por fim, importante reafirmar que processos de intersetoria-
lidade e descentralização são requisitos preponderantes na efeti-
vação das políticas públicas. Entretanto a execução prática de tais 
ideias necessita de uma mudança cultural, seja na seara pública e 
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na forma como os atores sociais participam de todo o processo de 
controle, planejamento e avaliação das políticas públicas.
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A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E O MÍNIMO 
EXISTENCIAL: UMA ANÁLISE A PARTIR DA 
CONSTRUÇÃO ELEMENTAR DO PRINCÍPIO 
DA SOLIDARIEDADE E DA CAUTELA DA 
DIGNIDADE HUMANA

Cleidiane Sanmartim1

Francielli Silveira Fortes2

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Sabemos que o princípio da dignidade da pessoa humana se 
entrelaça na realização dos direitos fundamentais, sendo detentor 
de características, das quais os cidadãos que vivem em sociedade 
necessitam para que seja garantida uma vida harmoniosa em socie-
dade, onde o Estado não pode interferir a ponto de feri-la. O que, 
porém se pretende com este aparato conceitual e histórico tanto 
dos direitos fundamentais, quanto do princípio da dignidade da 
pessoa humana, é observar que a expressão “deveres fundamen-
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tais”, encontrada no texto constitucional, logo após a expressão 
direitos no Título II, Capítulo I da Constituição Federal de 1988, 
foi praticamente esquecida pelo legislador na confecção do restan-
te do texto.

A expressão “deveres” é pouquíssimo citada em nossa consti-
tuição, já a expressão direitos possui um rol exaustivo de direitos 
reconhecidos em nossa Constituição Federal de 1988, conhecidos 
como direitos sociais fundamentais esparsos em diversos artigos 
do texto. Sendo assim, é impossível que num Estado Democrático 
de Direito, se tenha tantos direitos, sem que haja uma contrapres-
tação a estes: os deveres. Neste sentido, é importante observar 
como os direitos podem ser garantidos, e como se pode exigi-los 
dos cidadãos.

A legitimidade do princípio da solidariedade a título de par-
ticipação do cidadão nas persecuções e objetivos do Estado, como 
forma de garantir e auxiliar na realização dos direitos fundamen-
tais e sociais e do princípio da dignidade da pessoa humana através 
do dever fundamental de pagar tributos, adentra-se no limite em 
que esse dever pode afetar os direitos sociais que devem ser ga-
rantidos pelo Estado. Tal limite encontra-se então, subsidiado no 
princípio da capacidade contributiva e do mínimo existencial a uma 
vida digna, os quais passaram também por análise e vinculação às 
persecuções dos objetivos do Estado em proporcionar o bem co-
mum através da tributação de acordo com os referidos princípios.

1 O Princípio da Dignidade da pessoa humana  

Afirma-se que os direitos fundamentais, estão previstos e 
elencados em nosso texto Constitucional, e a expressão “deveres” 
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está contida num primeiro momento especificamente no Capítulo 
I, do Título II da Constituição Federativa do Brasil de 1988, que 
dispõe em seu enunciado “Dos Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos”. Hodiernamente, embora não efetivamente garantidos, 
estes direitos são amplamente conhecidos por praticamente toda 
e qualquer parcela da população, visto que são a garantia de seus 
direitos primordiais, como a vida e sua segurança, existindo sobre 
esses direitos uma vasta gama de bibliografia, estudando um a um, 
e especificando todas suas características.  Assim, os direitos fun-
damentais

[...] tratam de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não 
convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido 
de que a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas 
concreta e materialmente efetivados [...] no sentido de pessoa humana [...]. (SIL-
VA, 2005, p. 178).

Frequentemente em transformação, os direitos fundamentais 
se modificaram ao longo dos tempos, incorporando situações por 
que passaram em cada época, e com isso foram surgindo caracte-
rísticas que foram compondo seu conceito, como por exemplo, 
a inalienabilidade e indisponibilidade, ou seja, por se tratarem de 
direitos inerentes à toda e qualquer pessoa, e por estarem positi-
vados pela nossa Constituição, logo são considerados inalienáveis 
e indisponíveis, não sendo possível renunciá-los ou dispor deles à 
outrem (COSTA; MARTÍN, 2008).

De todo esse histórico de transformações até se chegar ao 
consenso do que são, de onde vieram e para que servem os direitos 
fundamentais, muitos estudiosos se debruçaram na tarefa de des-
lindar com minúcia todos seus pormenores. Esse grande interesse 
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pelo seu estudo, obviamente se dá em virtude que os mesmos es-
tão elencados em nossa Constituição Federativa de 1988, e pos-
suem um destaque específico por sua maioria estarem elencados 
logo abaixo dos princípios que fundamentam nosso Estado Demo-
crático de Direito.

Além destas prerrogativas, tem-se também os Direitos So-
ciais, previstos no Capítulo II, art. 6º da CF de 1988, onde dis-
põe que: “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desampara-
dos, na forma desta Constituição”. Com o surgimento do Estado 
de Bem-estar social, esses direitos passaram a ser reconhecidos 
também como Direitos Fundamentais, pois não era mais suficien-
te apenas direitos individuais, mas também direitos mínimos para 
sobrevivência do ser humano, os quais deveria o Estado prestar e 
garantir, surge então os Direitos Sociais, que no Brasil só foram re-
conhecidos constitucionalmente a partir da  Constituição de 1934 
(COSTA; MARTÍN, 2008).

Neste sentido, Sarlet (2006, p. 560) se manifesta ao afirmar 
que:

[...] todos os direitos sociais são fundamentais, tenham sido eles expressa ou im-
plicitamente positivados, estejam eles sediados no Título II da CF (dos direitos 
e garantias fundamentais) ou dispersos pelo restante do texto constitucional ou 
mesmo que estejam [...] localizados nos tratados internacionais regularmente fir-
mados e incorporados pelo Brasil.

Logo, é possível conceber que os Direitos Fundamentais, tan-
to os individuais como os Sociais, existem para que se cumpra com 
o papel do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que para 
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Buffon (2009, p.109) assim se verifica: 

O referido princípio constitucional é entendido como elemento comum, em 
maior ou menor grau, de todos os direitos fundamentais. Por decorrência lógica, 
à medida que tais direitos forem concretizados, o referido princípio constitucio-
nal alcançará sua máxima eficácia. [...].

Além disso, o mesmo autor assevera que “[...] todos têm o 
direito de ser tratados com igual dignidade, sendo inaceitáveis dis-
criminações que afrontem diretamente tal preceito fundamental. 
[...]” (BUFFON, 2009, p.112). Ou seja, cabe ao Estado garantir 
que seus direitos fundamentais sejam observados, a fim de que se 
garanta a máxima eficácia do Princípio da Dignidade da Pessoa Hu-
mana, o qual possui status de fundamento do Estado Democrático 
de Direito no qual vivemos, disposto no Art. 1º, III da CF de 1988.

 Ainda, segundo Cordeiro (2012, p.81), dignidade da pes-
soa humana, 

[...] é um atributo intrínseco de todos os seres humanos, sem exceção, e, desse 
modo, não se há falar em concessão ou perda da dignidade, mesmo diante de 
condutas tidas como indignas. É uma qualidade individual, no sentido de que se 
reporta à pessoa concreta, e impede sacrifícios da dignidade individual em favor 
do bem geral. É, ainda, algo inegociável e indisponível, de sorte que nem mesmo 
o próprio sujeito pode a ela renunciar.

Atualmente é possível perceber que a garantia da dig-
nidade da pessoa humana que perpassa a garantia dos Di-
reitos Sociais, resta um pouco prejudicada, uma vez que há 
uma grande carência de recursos para que os mesmos sejam 
promovidos (COSTA; MARTÍN, 2008). Sendo assim, Canazaro 
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(2015, p.58) afirma ser necessário compreender que “no Direito 
Tributário, a dignidade [...] possui [...] dúplice eficácia [...] tem 
função de cunho positivo, ao determinar condutas a serem ado-
tadas [...] tem também função de cunho negativo. Atua de forma 
defensiva, como limite ao poder estatal”.

Entretanto, a Constituição Federal de 1988 trouxe para seu 
texto a especificação de todos esses direitos fundamentais sociais a 
fim de garantir a dignidade da pessoa humana, mas o que, porém, 
pouco foi observado e estudado pela nossa doutrina foi a existên-
cia da palavra deveres, logo após a palavra direitos, no enunciado 
do Capítulo I da CF de 1988, que aparece em raros momentos ao 
longo do texto constitucional. Ou seja, o texto constitucional de-
fine e atribui ao cidadão, à pessoa, diversos direitos fundamentais 
sociais, porém não o faz da mesma forma com os deveres inerentes 
a este cidadão.

Assim, a título de comprovação do pouco uso da expressão 
deveres, e da pouca especificação de quais deveres possui o cidadão 
para com o Estado e sociedade, ao longo do texto constitucional 
de 1988, é possível perceber que o legislador refere-se uma única 
vez ao dever inerente ao cidadão quando, no artigo 205, diz que a 
educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e que 
a mesma será garantida com a colaboração de todos.

Neste sentido é possível perceber que o texto Constitucional 
não se preocupou em especificar quais são os deveres do cidadão, 
como o fez com seus direitos, quando especificou cada um deles 
em vários momentos ao longo da CF de 1988. Porém, embora a 
CF de 1988 não os defina, para Buffon (2009, p. 86), os deveres 
fundamentais, “[...] correspondem aos meios necessários para que 
o Estado possa atingir a sua histórica finalidade de propiciar o bem 
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comum [...]”. Por sua vez, este bem comum relaciona-se a com a 
concretização dos objetivos constitucionais através da realização 
dos direitos fundamentais.

Fica, pois, claro que a garantia de todos direitos fundamen-
tais, está amparada em um princípio, que sugere que para que os 
mesmos sejam garantidos, existe uma relação de dever para que 
sejam efetivados, conforme revela Buffon (2009, p.96):

Relativamente à solidariedade pelos direitos, pode-se afirmar que a ideia passa 
pela realização – em especial – dos denominados direitos sociais e dos denomina-
dos direitos de solidariedade (meio ambiente equilibrado, por exemplo), sendo 
que tal tarefa cabe ao Estado, de uma forma mais incisiva, no que tange aos di-
reitos sociais, pois é ele que deve garantir direitos que assegurem um mínimo de 
dignidade aos seus cidadãos. 

Por fim, é possível perceber que o sentido de dever enuncia-
do no texto constitucional, embora não especificamente elencado 
ou taxado quais são os esses deveres individuais e coletivos, (como 
feito com os direitos), está amparado no princípio da Solidariedade, 
citado no Artigo 3º, I da CF, conforme será se verificará a seguir.

2 O princípio da solidariedade: uma abordagem a 
partir do Estado Democrático

A ideia de estado democrático de direito é fruto de uma longa 
evolução das formas de sociedade que se organizaram lentamente 
ao decorrer dos séculos, tendo origem na Grécia antiga, onde Só-
crates, Platão e Aristóteles criaram a teoria do Estado Ideal, que 
tinha como pressuposto a Justiça, meio pelo qual essa seria a me-
lhor forma de organização da sociedade, já que se buscava com este 
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modelo, atingir os interesses comuns, e para isso, todos deveriam 
ter direitos e deveres, contribuindo todos para o desenvolvimento 
do Estado.

Por conseguinte, existem gerações de direitos que antecede-
ram os direitos intrínsecos ao Estado Democrático de Direito. As-
sim, primeiramente temos a passagem pelo Estado Liberal, que foi 
responsável pelos “direitos de primeira geração” inerentes a condi-
ção peculiar da pessoa humana, ou do indivíduo, como a liberdade, 
a vida, a segurança, entre outros, que exigem do Estado um pos-
tura negativa caso estes direitos sejam violados ou não observados. 
Em um segundo momento, a passagem pelo Estado Social, cria os 
“direitos de segunda geração”, que são responsáveis pela ideia de 
melhoria nas condições de vida dos cidadãos, devendo o Estado 
agir em prol dessa melhoria, oferecendo saúde, educação, traba-
lho, entre outros (BONAVIDES, 1999).

Assim, o resultado desta evolução de direitos, não foi nem 
um Estado de Direito meramente protetivo com base somente nos 
direitos de primeira geração, nem um Estado Social meramente in-
tervencionista, com base somente nos direitos de segunda geração, 
a CF de 1988, institui um Estado Democrático, como sinônimo de 
social, e de Direito como sinônimo de protetivo (YAMASHITA, 
2005), criando por fim os “direitos de terceira geração”, conhe-
cidos também como direitos difusos e coletivos, ou ainda como 
direitos de solidariedade, que buscam concretizar através da soli-
dariedade entre Estado e cidadãos, os direitos da era liberal e social 
(BONAVIDES, 1999).

Muito embora a solidariedade estivesse presente tanto no Es-
tado Liberal como no Social, foi no Estado Democrático de Direi-
to que ela ressurgiu diferente, vindo a substituir a fraternidade, e 
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tornar-se um direito e também um dever (FARIAS, 1998). Dani e 
Rodrigues (2013) asseveram ainda que o conceito de solidariedade 
está intimamente ligado à ideia de Justiça Social.

A partir de então, a solidariedade aparece não só como a ter-
ceira geração de direitos, mas também como um dever fundamen-
tal, previsto claramente no artigo 3º, inciso I, juntamente com os 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, men-
cionando “construir uma sociedade livre, justa e solidária” (YA-
MASHITA, 2005).

Neste sentido, sociedade solidária passa a constituir um prin-
cípio, o princípio da solidariedade, que é classificado em solida-
riedade vertical e horizontal. Em seu sentido vertical, a solidarie-
dade é reconhecida como os deveres do Estado, onde instituído 
o Estado Social, ele estaria obrigado a buscar a minimização das 
desigualdades na sociedade, através da implementação e efetivação 
dos direitos dos cidadãos. Já no sentido horizontal, aborda-se que 
a solidariedade seria não apenas um dever do Estado para com os 
cidadãos, mas também da sociedade para com o Estado, ou seja, a 
efetivação dos direitos fundamentais passa a ser não só obrigação 
do Estado, mas também obrigação da sociedade como um todo 
(NABAIS, 2005).

De certa forma, esse dever ou princípio de solidariedade, 
pode ser considerado como uma forma de cidadania, onde me so-
lidarizo com aqueles que se encontram em uma situação frágil, 
contribuindo para que ele tenha seus direitos também assegurados. 
Assim, esse princípio tem uma enorme importância para a real e 
devida efetivação dos direitos fundamentais, e é com base nele que 
o Estado Democrático de Direito consiste na propagação da justi-
ça social e segurança social (YAMASHITA, 2005). Outro aspecto 
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importante sobre a solidariedade se destaca por Dani e Rodrigues 
(2013, p. 132) ao afirmar que:

[...] a solidariedade social está totalmente gravada no ideal político das sociedades 
ocidentais contemporâneas, sedimentando-se como posição contrária à indiferen-
ça e ao egoísmo individual exacerbado e promovendo um sistema jurídico voltado 
para a dignidade da pessoa humana.

Resta ainda importante salientar que, além da solidariedade 
ser de extrema importância para os direitos fundamentais, o prin-
cípio é também um dos fundamentos do direito tributário, sen-
do base deste, visto que aquele que paga tributos para garantia 
do funcionamento do Estado, é solidário com mesmo. Yamashita 
(2005) assevera que o Estado Democrático de Direito é também 
um “Estado Tributário”, onde a organização e mantença de suas ati-
vidades sociais dependem de recursos financeiros. Dessa forma, o 
princípio da solidariedade permite, que esses recursos financeiros 
sejam consubstanciados pela própria sociedade, através do paga-
mento de tributos pelo cidadão, que é responsável também pela 
melhoria e garantia dos direitos sociais oriundos do Estado Demo-
crático de Direito, que busca equilíbrio entre Estado de Direito e 
Estado Social.

Neste mesmo sentido, se posiciona Dani e Rodrigues (2013, 
p.134):

[...] consagrada pelo modelo de Estado Democrático de Direito, que a solida-
riedade social aparece e irradia na Constituição Federal de 1988 como um valor 
capaz de compor as diversas heterogeneidades presentes na sociedade. Nesse pas-
so, a tributação necessária para a concretização dos objetivos fundamentais do 
Estado recebe forte influência axiológica do ideal de solidariedade social, deven-
do considera-la em suas diretrizes e conceitos estruturantes, sempre buscando a 
harmonização entre ambos.
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Porém, Humberto Ávila (2005) assevera que há limites na 
tributação com base no princípio da solidariedade, ressaltando que 
o Estado não pode justificar toda e qualquer tributação com base 
direta e exclusiva no princípio da solidariedade social. Para que 
isso não ocorra, o poder de tributar foi insculpido na Constitui-
ção Federal e delimitado por meio de regras de competência que 
pré-excluem a possibilidade de outros meios de tributar, ou seja, a 
solidariedade social não poderá ser utilizada para justificar a insti-
tuição ilimitada de contribuições sociais, direta ou indiretamente.

Sendo assim, Buffon (2009, p. 86) ainda frisa que o princípio 
da solidariedade, ou a ideia de solidariedade social, 

[...] resta mais evidente à medida que se examina o dever fundamental de pagar 
tributos. Certamente, em épocas anteriores – absolutista e liberal – o cumpri-
mento desse dever se orientava para conservação do Estado, de modo que não 
se encontrava um fundamento ético ou moral para obrigação tributária, visto 
que esta era adimplida, unicamente, em face ao dever de obediência à autoridade 
soberana que a estabelecia. Com o advento do Estado Social e Democrático de 
Direito, o dever de contribuir com o sustento dos gastos públicos passou a ter 
um conteúdo solidário, à medida que foi sendo empregado como instrumento a 
serviço da política social e econômica do Estado redistribuidor.

Por fim, “[...] a ideia de solidariedade está intimamente vin-
culada com a ideia de comunidade, de pertencer e partilhar obri-
gações dentro de um grupo ou formação social [...]” (BUFFON, 
2009, p.95). Dessa forma, resta claro que o princípio da solidarie-
dade é o meio pelo qual se exerce a cidadania, e se busca a efeti-
vação/concretização dos direitos e deveres fundamentais, dentre 
eles, o dever fundamental de pagar tributos, observando sempre a 
dignidade da pessoa humana, que neste caso observa-se através da 
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capacidade contributiva do cidadão e do mínimo existência, con-
forme se verá a seguir.

3 Capacidade contributiva e mínimo existencial:

Tão logo se inicie falar em dever fundamental de pagar tribu-
tos, já se vem em mente todo aquele aparato de críticas e reclama-
ções sobre as altas cargas tributárias que incidem sobre os cidadãos 
e empresas, à base de críticas, o que porém pouco se busca, é en-
tender o porquê e para que servem os mesmos.

Conceitualmente falando, o Art. 3º do Código Tributário Na-
cional (CTN) dispõe que o tributo “é toda prestação pecuniária 
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada me-
diante atividade administrativa plenamente vinculada”. Além disso, 
os mesmos se classificam em espécies, os tributos não vinculados e 
tributos vinculados. Como tributos temos os impostos, as taxas e 
contribuições de melhoria previstos no artigo 145 da CF de 1988, 
e os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais pre-
vistos nos artigos 148, 149 e 149-A, respectivamente, também da 
CF de 1988.

Destarte estas considerações conceituais sejam necessárias, é 
clara e objetiva a posição de Buffon (2009, p.79), ao afirmar que 
“[…] não há como concretizar direitos fundamentais, sem que haja 
o cumprimento, por parte dos cidadãos, de um dos principais de-
veres de cidadania: pagar tributos.” 

Desta feita, adentra-se ao tema relevante do dever fundamen-
tal de pagar tributos, que tudo tem a ver com o Estado Fiscal, onde 
uma vez caracterizado o Brasil como um Estado Democrático de 
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Direito, tão logo este constitui-se em um Estado Fiscal, onde a 
existência e atividades sociais do mesmo, dependem de recursos 
financeiros (DANI; RODRIGUES, 2013).

Sendo assim, é sensato afirmar que o Estado necessita de um 
financiador para que o mesmo possa garantir todos os direitos elen-
cados na Constituição, portanto, sem a existência do referido dever 
fundamental de pagar tributos, “[...] a própria figura do Estado res-
ta quase inviabilizada, uma vez que não é possível pensar uma socie-
dade organizada, sem que existam fontes de recursos para financiar 
o ônus dessa organização, [...]” (BUFFON, 2009, p.91).

Porém, o que se deve tomar cuidado é a generalização de que 
os tributos apenas servem para transferência coercitiva de rique-
zas. E neste sentido já se manifestou Nabais (1998, p.185):

[...] o imposto não pode ser encarado, nem como um mero poder para o estado, 
nem simplesmente como um mero sacrifício para os cidadãos, mas antes como o 
contributo indispensável a uma vida em comum e próspera de todos os membros 
da comunidade organizada em estado.

A tributação é também sinônimo imperativo de liberdade, 
conforme Buffon (2009, p.92) assevera:

Por mais paradoxal que seja, submeter-se à tributação corresponde a um impera-
tivo de liberdade. Tal ocorre porque ela corresponde à condição de possibilidade 
de concretização das promessas contidas nos direitos fundamentais, especialmen-
te aqueles de cunho social. Pode-se dizer, desse modo, que é a tributação que 
permitirá que se usufrua uma efetiva liberdade.

Dessa forma, o artigo 145, § 1º da Constituição Federal trata 
sobre a capacidade contributiva, quando dispõe que “sempre que 
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possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados se-
gundo a capacidade econômica do contribuinte, [...]”.  Assim, “[...] 
o princípio da capacidade contributiva é um dos instrumentos por 
meio dos quais se busca atingir a Justiça Fiscal”, e esta, por con-
seguinte está ligada à ideia de igualdade (CONTI, 1997, p.97). 
Embora já fosse estudado, o princípio da solidariedade também 
está ligada intimamente ao Estado Fiscal, uma vez que admite a 
existência de uma capacidade contributiva, ou seja, devo ser soli-
dário, porém solidário até o limite da minha capacidade contribu-
tiva (DANI; RODRIGUES, 2013).

No mesmo sentido, Yamashita (2005) concorda que se torna 
impossível que cidadãos sem capacidade econômico-contributiva 
participem do financiamento tributário do Estado Fiscal, e que o 
princípio da solidariedade genérica, compõe a matriz conceitual 
da capacidade econômico contributiva, a partir do momento que 
há proteção da tributação do mínimo existencial. 

Sendo assim, “[...] a impossibilidade de se tributar o mínimo 
existencial decorre do próprio modelo de Estado constituído 
em 1988 e dos seus princípios peculiares, especialmente o prin-
cípio da dignidade da pessoa humana” (BUFFON, 2009, p.184). 
Portanto, abaixo o mínimo existencial inexiste capacidade econô-
mico-contributiva, e a tributação do mesmo revela confisco veda-
do pelo art. 150 IV, da Constituição Federal (YAMASHITA 2005).

Jackisch e Frantz (2009, p. 204) relacionam o princípio da 
capacidade contributiva ao mínimo vital, onde asseveram que o 
contribuinte não poderá de forma alguma ser tributado sem que 
seja observado “[...] o mínimo necessário à sua sobrevivência digna 
e a de sua família”.

Em suma, ao se fazer uma retrospectiva até aqui, é neces-
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sário entender que a efetivação dos direitos fundamentais sociais 
previstos na CF de 1988, dependem de recursos para que estes 
sejam realizados, e para isso é necessário que a partir do princípio 
da solidariedade, todos contribuam para este fim, através do dever 
fundamental de pagar tributos, que porém deve se dar de acordo 
com a capacidade contributiva do indivíduo, observando ainda o 
mínimo existencial do cidadão.

Sendo assim, os tributos não poderão ultrapassar a capacida-
de contributiva do indivíduo, devendo observar um rol mínimo de 
garantias à sua existência. Nesse sentido, Costa e Martín (2008, 
p. 181) se manifestam dizendo que “[...] é utópico pensar que se 
possa concretizar a todos [...] a integralidade dos direitos sociais 
[...] mas de outra forma, [...] é inconcebível o fato de se pensar 
que ninguém terá acesso a um rol mínimo desses direitos”.

Para Buffon (2009, p.182) “o denominado mínimo existen-
cial se traduz naquele conjunto de circunstâncias materiais míni-
mas às quais todos os homens têm direito, condição de observância 
da própria dignidade [...]”. Neste sentido, este direito ao mínimo 
existencial se revela em dupla face, pois se dá de duas formas: ne-
gativamente e positivamente. 

Na forma positiva, o mínimo existencial se revela através de prestações gerais e 
igualitárias do Estado, que tenham como norte assegurar ao cidadão condições bá-
sicas de sobrevivência, pois sem isso restaria prejudicada a possibilidade de existir 
dignamente.  Por sua vez, na forma negativa, o mínimo existencial se revela, no 
campo tributário, através das imunidades fiscais, [...] onde o dever de contribuir 
para a manutenção do Estado não poderá vilipendiar aquela parcela de recursos 
necessários para que o cidadão possa existir com dignidade, especialmente no 
que tange à satisfação de suas necessidades básicas, como alimentação, vestuário, 
moradia, educação e saúde (BUFFON, 2009, p.182).
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Em linhas gerais, o mínimo existencial é aquela parcela mí-
nima, sem a qual o ser humano é incapaz de sobreviver e se de-
senvolver plenamente. Portanto, esta parcela deve ser garantida 
pelo Estado, e sobre ela não deve incidir a tributação, sob pena de 
tornar inviável sua sobrevivência, a final, o Estado não pode exigir 
que o cidadão contribua com aquilo que pouco já possui.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Convém, esclarecer que a expressão deveres, corresponde 
aos meios necessários para que o Estado possa atingir a sua históri-
ca finalidade de propiciar o bem comum, e esta ação está amparada 
na solidariedade que aparece como um dever fundamental, pre-
visto claramente no artigo 3º, inciso I, juntamente com os objeti-
vos fundamentais da República Federativa do Brasil, mencionando 
ser objetivo do Estado Democrático (social) de Direito (proteti-
vo) “construir uma sociedade livre, justa e solidária”. Atualmente 
é inegável a importância dos direitos fundamentais sociais para a 
existência de uma vida digna para o cidadão, sendo que tais direitos 
são considerados intrínsecos ao ser humano, não sendo possível re-
nunciá-los ou dispor deles a outrem, considerando que a dignidade 
da pessoa humana, nada mais é do que a observância dos direitos 
fundamentais sociais do cidadão, garantindo que todos sejam igual-
mente tratados com dignidade, para que possam sobreviver e se 
desenvolver de maneira adequada. Ora, pois, como pode o Estado 
garantir tantos direitos, e se quer atribuir contraprestações para a 
realização desses direitos? 

O princípio da solidariedade, é classificado em solidariedade 
vertical e horizontal. Como vertical, a solidariedade é reconheci-
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da através dos deveres do Estado, onde instituído o Estado Social, 
ele estaria obrigado a buscar a minimização das desigualdades na 
sociedade, através da implementação e efetivação dos direitos dos 
cidadãos. Porém é no sentido horizontal, que se encontra a ques-
tão da expressão “dever”, onde se considera a solidariedade não 
apenas um dever do Estado para com os cidadãos, mas também 
da sociedade para com o Estado, ou seja, a efetivação dos direitos 
fundamentais passa a ser não só obrigação do Estado, mas também 
obrigação da sociedade como um todo. Por fim, o princípio da so-
lidariedade é também um dos fundamentos do direito tributário, 
sendo base deste, visto que aquele que paga tributos para garantia 
do funcionamento do Estado, é solidário com mesmo.

Assim, existe então, um limite deste dever fundamental de 
pagar tributos, uma vez que o Estado não pode invadir os direitos 
fundamentais que por ele devem ser garantidos e realizados, ou 
seja, deve-se observar a capacidade contributiva do cidadão e o 
mínimo existencial para que o mesmo usufrua de uma vida digna. 
Além disso, esse limite imposto pela capacidade contributiva do 
cidadão tem como objetivo, buscar a justiça fiscal, através do prin-
cípio da igualdade. Assim o princípio da solidariedade também está 
ligado intimamente ao Estado Fiscal, uma vez que admite a exis-
tência de uma capacidade contributiva, ou seja, devo ser solidá-
rio, porém solidário até o limite da minha capacidade contributiva 
permitir, para que eu ainda tenha condições de ter dignidade com 
um mínimo existencial. Resta salientar que o Estado tem o dever 
de buscar a eliminação das desigualdades sociais, como a pobreza, 
por exemplo, e para isso contará com a solidariedade da sociedade, 
que deverá contribuir sim para a persecução deste objetivo, porém 
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ela só poderá contribuir de acordo com sua capacidade para tanto, 
além de ter garantido um patamar mínimo para que ainda assim 
consiga sobreviver de maneira digna, em consonância com o obje-
tivo do estado Democrático de Direito, de garantir a dignidade da 
pessoa humana, sem que do cidadão seja retirado àquilo que pouco 
já tem.
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O DIREITO HUMANO À ÁGUA E A 
PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO

Clóvis Gorczeviski 1

Elisângela Furian Fratton 2 

 
1. INTRODUÇÃO  

O princípio do interesse público constitui a base fundamental 
do Estado Social e Democrático de Direito. Celso Antônio Bandei-
ra de Mello foi o precursor da primazia do interesse público como 
princípio jurídico no Brasil. 

A indeterminação conceitual de interesse público se prolonga 
ao longo da história e se transforma à medida que avançam os Esta-
dos Democráticos e as sociedades plurais. Mas tal flexibilidade não 
exclui o significado e a compreensão do seu conteúdo.

O conteúdo do interesse público admitido na Constituição 
de 1988 constitui a predominância do interesse público sobre o 
privado, que representa a submissão ao regime dos direitos funda-
mentais estabelecidos no Estado Social e Democrático de Direito.

Observa-se também a questão do conceito de serviço público 
em suas distintas dimensões, pois em virtude de sua complexida-

1 Pós-Doutor pela Universidade de Sevilla e Doutor pela Universidade de Burgos. Professor 

do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul 

(UNISC) – Disciplina: Direitos Humanos. Advogado. E-mail: clovisg@unisc.br 
2 Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC-Brasil; Mestre em 

Direitos Humanos pela Universidade do Minho –UMINHO- Portugal. Advogada. Endereço 

eletrônico: elisff@ymail.com. 

)
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de, é tema debatido na doutrina e jurisprudência. Os critérios para 
definição do conceito são amplos, podendo ser compreendidos 
como um tipo de programa do sistema, ou inserido na legislação 
ou na comunicação.

O problema abordado neste trabalho parte de uma reflexão 
acerca de um novo direito a ser concretizado, o direito humano à 
água como realização dos direitos fundamentais. Trata-se pois, de 
analisar a possibilidade da internalização desse direito em função 
da abertura do sistema previsto no art. 5°, § 3° da CF/88 e por ser 
núcleo do interesse público contemporâneo.

Justifica-se portanto este trabalho na fundamentação social 
de como o Direito deve considerar a água como um direito huma-
no fundamental visto os problemas de desigualdades sociais, po-
breza, e ineficiência de gestão dos serviços públicos que colocam 
em risco a dignidade da pessoa humana.

Assim, objetiva-se demonstrar que a água constitui o núcleo 
do interesse público contemporâneo e sua concretização depende 
da sua positivação na Carta Magna e na promoção de políticas pú-
blicas eficientes e educativas. 

2. O PRINCÍPIO DO INTERESSE PÚBLICO COMO 
ALICERCE DO ESTADO SOCIAL E DEMOCRÁTICO 
DE DIREITO 

No Brasil, foi Celso Antônio Bandeira de Melo que identifi-
cou a supremacia do interesse público como princípio jurídico. A 
doutrina e a jurisprudência brasileira acolheram esse preceito de 
fundamentação teórica, política e normativa: “foi afirmada como 
norma jurídica norteadora do regime jurídico-administrativo a 
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partir de construções doutrinárias, delineadas ao final da década 
de 1960”, ou seja, já havia na época, a alusão da preponderância do 
interesse público sobre o privado.  (HACHEM, 2011, p. 14).

Durante o Estado Liberal que autores como Tito Prates da 
Fonseca em 1943 e Caio Tácito em 1952 embasaram o pensamen-
to original de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre a questão 
da supremacia dos interesses da coletividade sobre os individuais. 
Mas foi somente em 1967 que o princípio em voga passou a ser 
objeto de estudo científico sendo que Celso Antônio Bandeira de 
Mello buscou de forma sistematizada o aprofundamento do tema e 
assim tentou identificar os componentes essenciais para o reconhe-
cimento de uma disciplina autônoma, científica e metodológica. 

O sistema brasileiro do Direito Administrativo se fundamen-
ta sobre os princípios do interesse público sobre o privado e da in-
disponibilidade do interesse público pela Administração. Tais prin-
cípios constituem o elo da atuação administrativa à exigência de 
legitimidade com o fim da realização do interesse público, assim, é 
o “regime jurídico-administrativo” construído como “categoria ju-
rídica central desse sistema” proposto por Celso Antônio Bandeira 
de Mello como o: “ponto nuclear de convergência e articulação 
de todos os princípios e normas de direito administrativo”. (HA-
CHEM, 2011, p. 20).

Os eixos principais do regime-jurídico administrativo são 
o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da 
indisponibilidade dos interesses públicos, nesse diapasão Hachem 
tece considerações quanto a prevalência do princípio do interesse 
público

Trata-se de verdadeiro axioma reconhecível no moderno direito público. Procla-
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ma a superioridade do interêsse da coletividade, firmando a prevalência dêle sôbre o do 

particular, como condição, até mesmo, da sobrevivência e asseguramento dêste último. 

É pressuposto de uma ordem social estável, em que todos e cada um possam sentir-se 

garantidos e resguardados”. (HACHEM, 2011,p. 21). 

Quanto ao princípio da indisponibilidade dos interesses pú-
blicos, seu funcionamento é “como um contrapeso, determinando 
que tal interesse não se encontra à livre disposição do administra-
dor, razão pela qual lhe é imposto um feixe de sujeições, destinado 
a afivelar a atividade administrativa a uma finalidade cogente legal-
mente estipulada.” (HACHEM, 2011, p. 23).

A crítica da proposta do interesse público constituir-se como 
princípio jurídico decorre de correntes que defendem que esse 
princípio é fruto do autoritarismo do direito administrativo, bem 
como da busca de interesses particulares ou de decisões arbitrárias. 
Acerca dessa impossibilidade do enquadramento da supremacia do 
interesse público como princípio, aprofunda Hachem

Partindo desse pressuposto, exsurgem algumas vozes afirmando que a supremacia 
do interesse público não poderia constituir-se como um princípio jurídico (espécie 
do gênero norma jurídica), por três razões principais: (i) ele não estaria previsto 
em qualquer dispositivo normativo do ordenamento jurídico brasileiro (3.1.); (ii) 
ele não ostentaria conteúdo jurídico próprio, eis que para explicá-lo a doutrina 
sempre necessitaria recorrer à invocação de outros princípios (3.2.); (iii) ele seria 
incompatível com a técnica da ponderação e com o princípio da proporcionalida-
de (3.3). (HACHEM, 2011, p. 220).

O posicionamento de Celso Antônio Bandeira de Mello que 
sustenta a supremacia do interesse público pode ser considerado 
o mais democrático para o Direito Administrativo e para os ci-
dadãos. O problema paira na definição do conceito sobre o que é 
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interesse público, uma vez que comporta uma grande diversidade 
de significados. 

Desse modo, a indeterminação conceitual de interesse pú-
blico se dá face as questões históricas, socioculturais e ao próprio 
Estado de Direito. Nessa senda expõe Jaime Rodríguez-Aranha 
Muñoz: “admite diferentes entendimentos em função do módu-
lo constitucional em que nos encontremos”, de modo que “não é 
igual o conceito que se pode manejar de Direito Administrativo 
Liberal de Direito, à versão que pode apresentar o modelo de Es-
tado Social Democrático de Direito”.  (HACHEM, 2011, p. 54). 

A inexistência da relação de hierarquia entre interesse púbico 
e privado e a concepção do “bem comum” transcendê-los advém das 
correntes jusnaturalistas  que sustentam as premissas na lei natural 
onde o homem busca além do seu próprio bem, também o bem 
dos outros. Caracterizado pela universalidade e comunicabilidade 
considera Hachem:

 Por levar em conta a totalidade dos sujeitos, o bem comum deveria com-
preender o conjunto de valores humanos compartilhados pela sociedade, 
incluindo direitos e deveres. Dessa universalidade decorreria a impossibi-
lidade de se privilegiar um grupo de indivíduos, ou uma classe em detri-
mento de outra. Outra propriedade específica do bem comum, conducente 
à ideia de coincidência com os bens individuais, consiste na comunicabi-
lidade: ele pertence não apenas ao todo, mas também a cada particular, 
sendo comunicável ao bem de cada um, de modo que defender o bem 
comum significa, simultaneamente, defender o seu próprio bem”. (HA-
CHEM, 2011, p. 56-57).

O fato da indefinição do conceito de interesse público não 
exclui o seu significado, uma vez que é importante a flexibilidade 
para buscar a identificação nos princípios existentes no ordena-
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mento jurídico, nesse sentido expõe Gehard COLM

[...] a flexibilidade conceitual do interesse público é uma hipótese vital para a 
existência de uma sociedade plural. Sua indeterminabilidade é típica de uma repú-
blica democrática. E, ainda, é preciso compreender que o conteúdo do interesse 
público não pode ser melhorado ou mais bem especificado por meio algum de 
aprimoramento do sistema eleitoral ou por alguma forma de amostragem esta-
tística (tipicamente majoritarista). Ele exige um debate público e um posiciona-
mento institucional típicos de uma realidade política consistente. (GABARDO, 
2009, p. 271).  

Assim, percebe-se que o conceito de interesse público iniciou 
sua caminhada no autoritarismo, perpassou a total discricionarie-
dade e atualmente defendido por alguns autores caminha na esfera 
do “dever ser”. 

Com o surgimento do Estado Laico, este assume uma fun-
ção de ente social, embasada na razão do homem, tanto que, in-
clusive, foi substituída a concepção do “bem comum” por “interesse 
geral”, tornando o interesse público contemporâneo o resultado 
dos interesses da coletividade: “aqui reside, pois, a distinção entre 
o bem-comum medieval e o interesse público moderno: enquan-
to aquele é natural, esse é racional, resultando de uma apreciação 
realizada pelos indivíduos, e não mais pela vontade divina”. (HA-
CHEM, 2011, p. 59-60).

A pesquisa sobre a origem do interesse público perpassa as 
teorias filosóficas, democráticas, constitucionais e históricas. O 
mesmo ocorre com a soberania popular exposta por Luño: “Pero 
es que incluso puede sostenerse la tesis de que la soberanía popu-
lar, más que un producto histórico, es la resultante de una deter-
minada historia”. (LUÑO, 2010, p. 191).

A noção portanto de interesse público estava vinculada às 
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teorias da soberania popular e da lei como manifestação da vontade 
do povo. Emerson Gabardo assegura: “a noção de interesse público 
surge com a afirmação dos direitos individuais, como mecanismos 
de oposição ao domínio absolutista, tendo como marco inaugural 
a Revolução Francesa.” (HACHEM, 2011, p. 73).

Mas foi com o surgimento do Estado Social e Democrático de 
Direito, que a predominância do interesse público sobre o privado 
estrutura de maneira sólida o princípio da supremacia do interesse 
público e os desejos de justiça social e igualdade material são pro-
clamadas. Desse modo insurge Gabardo

Após a Constituição de 1988, e desde então, não resta dúvida que o conteúdo do 
interesse público admitido pelo sistema jurídico-constitucional brasileiro, e que é o 
núcleo do princípio da supremacia, exige a submissão ao regime de direitos funda-
mentais estabelecido pelo Estado social. Esta é a esfera do “dever ser” que, todavia, 
nem sempre se efetiva na esfera do “ser “, o que tem provocado sérios equívocos 
teóricos de posições que não possuem grande clareza quanto à discrepância entre 
as duas esferas quando tratado deste assunto. (GABARDO, 2009, p. 267). 

Na concepção de Pires, o interesse público na contempora-
neidade está vinculado a compreender o Direito Administrativo e 
assim considera:

O contemporâneo interesse público, o interesse público líquido, acarreta nova 
ordem de deveres dos Poderes Públicos, o que perpassa pela revisão de um dever 
preliminar, o da motivação que não mais se satisfaz com a utilização de expressões 
vagas ou a ausência de contextualização com os fatos que conferem o substrato às 
práticas administrativas. (PIRES, 2003, p. 134).

Portanto, o dever de motivar a Administração Pública está 
na realização dos direitos fundamentais e na promoção do bem 
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comum. A lei também prevê tal motivação enaltecendo o relevante 
interesse coletivo estabelecido no art. 3°, IV da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1998.

Muito embora não se encontre de maneira expressa nos arts. 
1° ao 4° da Constituição Federal de 1988, o princípio da promo-
ção do bem de todos, é evidente, e denota-se o valor fundamental 
imbuído de eficácia jurídica e normativa. Nesse sentido comenta 
Gabardo

[...] O princípio da supremacia do interesse público, nos termos em que dispõe o 
sistema constitucional brasileiro, possui forte caráter contestatório de uma autua-
ção do Estado de caráter meramente acessória ou desprestigiada –trata-se de uma 
manifestação clara da alocação ao Estado do dever primordial de promoção dos 
objetivos republicanos do art. 3° da Constituição de 1988. (GABARDO, 2009, 
p. 275).

Juarez Freitas reflete também acerca da melhor maneira de 
interpretar a expressão “promover o bem de todos” e acena o se-
guinte

[...] O princípio do interesse público prescreve que, em caso de colisão, deve 
preponderar a vontade geral legítima (o “bem de todos”, no dizer do art. 3° da 
CF) sobre a vontade egoisticamente articulada ou facciosa”, destacando que essa 
vontade geral não se confunde com a vontade do aparato estatal, nem com o de-
sejo da maioria. (HACHEM, 2011, p. 104).

Importante ressaltar que a questão da primazia do interes-
se público sobre o privado não pode ser considerado apenas um 
dogma “ético-político”, como ensina Bandeira de Mello, mas “de 
que tal princípio é necessário para o funcionamento de qualquer 
sociedade – ele não está se referindo tão somente ao “bem comum 
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como princípio fundamental da ética comunitária ou da política 
jurídica, mas sim a um princípio jurídico”. (HACHEM, 2011, p. 
227). 

Face as todas questões até aqui suscitadas, vislumbra-se uma 
larga fundamentação das normas ao princípio da supremacia do 
interesse público frente uma interpretação sistemática da Consti-
tuição. 

Está contemplado no preâmbulo da Constituição os valores 
máximos do Estado Democrático como a harmonia social, o bem-
-estar e a justiça. Na sequência à dignidade da pessoa humana en-
contra-se expressa no art. 1°, III da referida Carta Constitucional 
como princípio fundamental da República do Brasil. Com efeito 
destaca Sarlet

Neste passo, impõe-se seja ressaltada a função instrumental integradora e herme-
nêutica do princípio, na medida em que este serve de parâmetro para aplicação, 
interpretação e integração não apenas dos direitos fundamentais e das demais 
normas constitucionais, mas de todo o ordenamento jurídico. De modo todo es-
pecial, o princípio da dignidade da pessoa humana – como, de resto, os demais 
princípios fundamentais insculpidos em nossa Carta Magna  - acaba por operar 
como critério material no âmbito especialmente da hierarquização que costuma 
ser levada a efeito na esfera do processo hermenêutico, notadamente quando se 
trata de uma interpretação sistemática. (SARLET, 2012, p. 95).

Assim, a lógica aplicada ao princípio da dignidade da pessoa 
humana deve ser a mesma a ser utilizada à supremacia do interesse 
público. Isso significa dizer que mesmo antes de ser reconhecida 
como princípio fundamental da República (art. 1º, III, CF/88), 
pelo Direito, a dignidade da pessoa humana era um conceito filo-
sófico, moral e ético. Sustenta nesse sentido Hachem
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O mesmíssimo raciocínio se pode aplicar à supremacia do interesse público: ainda 
que o bem comum possua embriões originariamente ético-políticos, nada impede 
que ele possua um correlato jurídico reconhecido pelo Direito positivo como um 
princípio dotado de eficácia normativa. Logo, tanto quanto os princípios da de-
mocracia (art. 1°, CF), da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF) e da dig-
nidade da pessoa humana (art. 1°, III, CF), o princípio da supremacia do interesse 
público encontra fundamento de validade constitucional (art. 3°, IV e art. 66, 
§1°, CF), independentemente da sua correlação com um conceito ético-político. 
(HACHEM, 2011, p. 230). 

Diante da compreensão dos fatores axiológicos até aqui susci-
tados e extraídos das normas fundamentais estruturantes da Cons-
tituição da República Federativa do Brasil é possível observar uma 
vasta fundamentação normativa ao princípio da prevalência do in-
teresse público sobre o privado.

3. OBSERVAÇÃO PRAGMÁTICO-SISTÊMICA DE 
SERVIÇO PÚBLICO E SUAS DIMENSÕES
CONCEITUAIS 

A noção de serviço público dentro do direito constitucional 
pode vincular-se a prestações ou atos de benefícios concretos da 
Administração pública, nessa senda explica Rodrigues

A definição de serviço público guarda historicamente, desde uma perspectiva do 
direito administrativo, uma relação direta com prestações ou atos de benefício 
concreto da Administração Pública em favor da sociedade ou da coletividade – 
ou, em última instância, aos administrados em geral (“usuários”, na dicção do 
art. 175, & único, II, da Constituição de 1988). (RODRIGUES, 2007, p. 2180).

Os serviços públicos são planos de ação complexos e de co-
municação. Por isso é tema tão debatido nos tribunais e na dog-
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mática jurídica. Mas a questão da definição do serviço público é 
delicada, ou seja, “ocorre que, de fato de a Constituição dizer que 
os serviços públicos são de titularidade do Estado, não decorre sua 
definição e especificação”. (RECK, 2012, p. 48).

 Segundo Rodrigues, a doutrina brasileira aponta três cri-
térios diferentes para conceituar serviço público cuja origem ad-
vém do direito administrativo francês e da Escola do serviço pú-
blico, ou seja, “(i) o critério subjetivo (ou orgânico); (ii) o critério 
objetivo (ou material); e (iii) o critério formal (ou do regime jurí-
dico)”. (RODRIGUES, 2007, p. 2182).

Gaston Jéze desenvolveu a concepção formal de serviço pú-
blico, para quem “o serviço público se caracterizava pelo seu regi-
me de direito público”. (CARLI, 2013, p. 139). 

Já para Émile Durkheim o conceito de serviço público parte 
da ideia de solidariedade como valor social. Sua contribuição ser-
viu de baliza para a criação da Escola de Serviço Público na França. 
Diante desse modelo enfatiza Vinicius Marques De Carvalho:

O valor de solidariedade viabilizou a constituição da noção de serviço público 
como núcleo de atividades ou funções estatais voltadas para a satisfação das ne-
cessidades coletivas, cuja efetivação não seria alcançada por meio de uma lógica 
mercantil. (CARLI, 2013, p. 137-138).

Importante frisar que a característica da solidariedade con-
temporânea difere daquela produzida na Revolução Francesa, pois 
na atualidade, ela é fundada no interesse coletivo e na garantia de 
realização dos direitos fundamentais.

Para Luhmann a compreensão do conceito de serviço público 
paira como um tipo de programa do sistema que pode ser con-
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dicional ou finalístico, nesse sentido, tece o autor considerações 
acerca da relação do programa do sistema com serviço público 
condicional 

[...]os programas condicionais estão ligados às normas, mas, dado o enlace dos 
conceitos jurídicos com o código do Direito, e a presença de distinções perti-
nentes em normas escassas (e esparsas), seria possível também observar o con-
ceito como programa condicional, apesar de não ser uma norma (ou regra ou 
um princípio, se se quiser utilizar a distinção regra/princípio). De fato, uma vez 
consolidado, o conceito adquire uma cor de obrigatoriedade e, desse modo, fica 
fora da disponibilidade individual de um magistrado ou de qualquer outro apli-
cador do Direito. Esses terão de se reportar à cadeia de significações. (RECK, 
2012, p. 140).

Já os programas finalísticos necessitam de um contínuo 
acompanhamento em virtude das inúmeras resoluções e comuni-
cações. Reck utiliza a ação instrumental de Habermas para com-
parar os programas finalísticos e faz um enlace com os resultados 
desejados, mas dificilmente atingíveis. Por programas finalísticos 
entende Luhman 

Los programas de fines, atraen, así, hacie el presente el riesgo de la paulatina 
separación del futuro presente y de los presentes futuros. Arriesgan que los pre-
sentes futuros no coincidan con aquello que se presupone como futuro presente. 
Para contrarrestar esse riesgo sirven como instrumentos da la continua correción. 
(RECK, 2012, p. 139).

A constitucionalização dos serviços públicos no Brasil ocor-
reu em 1934 mas sua estruturação e normatização principiológica 
ocorreu somente em 1988 ao elencar as atribuições de todos entes 
federados.

A ideia de institucionalização de serviços públicos é declarada 
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por Maria Sylvia Zanella Di Pietro que comenta que “cumpre ao 
Poder Público, por meio de lei, estabelecer as atividades que, em 
determinado contexto socioeconômico, terão natureza de serviço 
público...”(CARLI, 2013, p. 139).

Este vínculo de operações legislativas que envolve o serviço 
público remonta a complexidade de conceituar o serviço públi-
co, sendo que: “não só o conceito de serviço público pode ser um 
programa condicional, como ele mesmo está inserido em outros 
programas condicionais. Aí se vê a complexidade do Direito: ope-
rações engatadas em operações e assim por diante.” (RECK, 2012, 
p. 140).

Na visão de Eros Roberto Grau a atividade econômica e ser-
viços públicos são categorias da Constituição e assim analisa

Os arts. 170 e 174 consagram a atividade econômica em sentido lato, enquanto 
o art. 173 traz a noção de atividade econômica em sentido estrito, que pode ser 
explorada pelo Estado, desde que haja relevante interesse coletivo, ou quando se 
tornar imperiosa para a segurança do país. Já o art. 175 refere-se a serviço público, 
que, no dizer de EROS ROBERTO GRAU, tem seu conteúdo definido a partir das 
necessidades do mundo concreto; isto é, o conceito de serviço público é fluido; 
seu significado é construído pelas demandas sociais. (CARLI, 2013, p. 140).

O regime jurídico do serviço público pode ser contemplado 
na norma do art. 175 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 que prescreve: “incumbe ao Poder Público, na for-
ma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”, ou 
seja, a lei pode ser interpretada a partir de um programa condicio-
nal vinculando alguma coisa como serviço público. 

Contudo, apresenta o regime jurídico do serviço público 
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grande diversidade e uma abertura para poder se enlaçar com di-
versas situações em função de sua vagueza conceitual. Nesse sen-
tido explica Reck: 

O sistema jurídico não conseguiu produzir redundâncias suficientes para 
produzir uma comunicação sobre serviço público, e, tampouco, seus ope-
radores. Isto é compreensível não só devido as absurdas falhas gnoseo-
lógicas do positivismo, mas também à polêmica que envolve o serviço 
público, fortemente marcado que está por concepções ideológicas do que 
vem a ser justiça e por interesses econômicos. (RECK, 2012, p. 48).

Essa incapacidade do direito positivo na conceituação do serviço público tem uma 
origem na linguagem semântica do Direito, embora existam correntes alternati-
vas e tradicionais que definam serviço público “todas elas buscam ou em uma me-
tafísica platônica, ou deixam à arbitrariedade total do legislador, ou finalmente, 
buscam “retirar” do texto algum dado. (RECK, 2012, p. 49).

 Assim, pode ser observado que a perspectiva pragmática face 
aos conceitos de serviço público travam na letra fria da lei que “é 
incapaz de produzir comunicações com enlace para ação”. (RECK, 
2012, p. 52).

Por outro lado, o que faz a sociedade ser sociedade é a exis-
tência de comunicação. Luhmann estabelece três tipos de sistemas 
na sociedade, ou seja, os sistemas sociais, os organizacionais e os 
sistemas de interação. No caso dos sistemas sociais assim comenta 

A Teoria dos Sistemas e a teoria da comunicação configuram um contexto muito 
compacto: a primeira traz a especificação de que um sistema deve ser reproduzido 
por meio de um tipo de operação (e somente um!); e a segunda trata precisamen-
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te das características desse tipo de operação. A comunicação tem todas as pro-
priedades necessárias para se constituir no princípio de autopoiesis dos sistemas 
sociais: ela é uma operação genuinamente social (e a única, enquanto tal), porque 
pressupõe o concurso de um grande número de sistemas de consciência, embora, 
precisamente por isso, enquanto unidade, ela não possa ser imputada a nenhuma 
consciência isolada. (LUHMANN, 2011, p. 293).

O sistema de autopoiesis referido por Luhmann se refere ao 
que a sociedade está o tempo todo produzindo, logo, o Direito 
transforma toda hora fatos em Direitos e não conforme o que cada 
indivíduo participante pensa ou deseja.

A fundamentação da dignidade da pessoa humana para 
Luhmann e Peter Haberle, consiste na “capacidade comunicativa 
do ser humano e/ou no reconhecimento recíproco, como dão 
conta, entre outros, as teorizações de Jurgen Habermas e Axel 
Honneth...”, logo, uma sociedade que consegue se comunicar 
bem, terá bons serviços públicos para realização de seus direitos 
fundamentais. (SARLET, 2012, p. 47).

O sistema do direito observa o mundo, atribuindo a tudo um 
caráter jurídico e não jurídico. O mistério da comunicação tem a 
ver com a interpretação do direito e as decisões do direito são co-
nectadas umas com as outras e de forma remissiva, pois nunca uma 
decisão consegue permanecer isolada no Direito. 

4 A ÁGUA COMO UM DIREITO HUMANO E REALI-
ZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Os direitos fundamentais são fruto do processo histórico do 
homem na sua luta pela positivação de direitos fundamentais com 
objetivos de suprir as necessidades humanas. Nessa senda expõe 
Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gus-
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tavo Gonet Branco

A sedimentação dos direitos fundamentais como normas obrigatórias é resultado 
de maturação histórica, o que também permite compreender que os direitos fun-
damentais não sejam sempre os mesmos em todas as épocas, não correspondendo, 
além disso, invariavelmente, na sua formulação, a imperativos de coerência lógica. 
(MENDES; COELHO; BRANCO, 2007, p. 221).

Diversos instrumentos jurídicos foram elaborados para a 
proteção e concretização dos direitos fundamentais como a Magna 
Carta em 1215, a Petição de Direitos em 1628, a Lei do Habeas 
Corpus em 1679, a Declaração de Direitos em 1689, a Declara-
ção do Bom Povo de Virgínia em 1776 e a Declaração Universal 
de Direitos Humanos em 1948, documento considerado o marco 
histórico e que exerceu uma grande influência nas Constituições 
promulgadas a partir da sua aprovação. A glória da Declaração Uni-
versal “deve-se ao fato de seus redatores terem fundamentado os 
direitos humanos – pela primeira vez reconhecidos em um tex-
to universal – em um elemento básico: a dignidade da pessoa.” 
(GORCZESVSKI, 2009, p. 159-160). 

Pérez Luño destaca que: “os direitos humanos são históricos, 
portanto somente podem ser apresentados com sentido, dentro de 
contextos temporalmente determinados”. Reconhece a doutrina 
que com o avançar da história foram adicionados novos direitos 
fundamentais nos textos acima destacados, ocasionando as diver-
sas gerações (dimensões) de direitos fundamentais. (GORCZE-
VSKI,2009, p. 131).

Ressalta-se a importância da terminologia dimensões de 
direitos ser usada ao invés de gerações, uma vez que a primei-
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ra, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta dimensões de direi-
tos fundamentais representam um acréscimo e não substituição de 
direitos. Contudo, “a ideia de generatividade geracional também 
não é totalmente correta: os direitos são de todas as gerações.” 
(CANOTILHO, 2002, p. 386).

A responsabilidade da Administração Pública em realizar di-
reitos fundamentais sustenta o conceito de interesse público num 
Estado Democrático de Direito, e a água embora componente do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, merece consideração 
e a compreensão de que se trata de um direito humano e funda-
mental. Assim importa que “uma sociedade aberta, livre e demo-
crática será sempre sensível e estará atenta ao surgimento de novas 
necessidades que fundamentar-se-ão em novos direitos.” (GORC-
ZEVSKI, 2009, p. 145).

O direito humano a água representa o interesse da coletivida-
de, que são indivisíveis e beneficiam todos os indivíduos, além de 
serem dignos de proteção pela Constituição Federal, constituem 
também o resultado do interesse público na concretização dos di-
reitos fundamentais. 

O conceito de interesse público deve ser aberto para se adap-
tar a ocasião histórica e ao cenário contemporâneo. Portanto, cabe 
nesse espaço aberto da norma, demonstrar que embora o regime 
jurídico da água seja administrativo, é possível estabelecer a cone-
xão com a ligação emancipatória de Habermas, “através da ideia de 
autoatribuição de direitos fundamentais.” (RECK, 2012, p. 148).

 A ideia da água ser considerada um direito humano parte de 
suas funções de essencialidade para a vida de todos as pessoas de-
vendo “ser tratada pelo Direito a partir de, pelo menos, duas pers-
pectivas, quais sejam, como direito fundamental e como sujeito de 
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direitos”. (CARLI, 2013, p. 38).
Os problemas relacionados com a água estão diretamente 

vinculados com as desigualdades sociais, com a pobreza, poluição, 
e com a gestão ineficiente do serviços públicos que afrontam os 
direitos humanos e a dignidade da pessoa humana. 

Ainda que a Constituição brasileira não contemple a água 
como um direito humano fundamental, suas características de uni-
versalidade, essencialidade e fundamentalidade já o balizam como 
tal. Evidente portanto, que o “reconhecimento do direito funda-
mental à água potável pelo Estado reforça sua importância, tor-
nando sua observância norma coercitiva, além de servir, em tese, 
de instrumento de conscientização de toda a sociedade.” (CARLI, 
2013, p. 40).

Ademais importante frisar que o direito humano à água não 
pode estar limitado pelo mínimo existencial, pois em se tratando 
de um Estado Democrático de Direito não pode haver retrocesso 
em relação aos direitos fundamentais, visto ela ser um direito a ser 
concretizado. Nesse sentido considera Bitencourt

Sendo assim, o que rege os direitos sociais é a ampliação e não a garantia mínima. 
Portanto, os direitos sociais e as políticas públicas não estão vinculados ao mínimo 
existencial. Pelo contrário, o que está vinculado ao mínimo existencial é a possi-
bilidade de restrição aos direitos em face de não haver condições econômicas para 
sua maior concretização, ou seja, ao menos o mínimo deve estar garantido. Isso é 
bem diferente da afirmação de que o gestor está comprometido apenas à garantia 
do mínimo, podendo-se afirmar que só lhe será aceitável realizar o mínimo se não 
houver qualquer disponibilidade econômica e financeira para uma maior realiza-
ção, pois o que vincula os poderes é sempre a máxima concretização dos direitos 
fundamentais. (BITENCOURT, 2013, p. 175).

Dessa forma o princípio formal da supremacia do interesse 
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público sobre o privado, presumem-se de legitimidade e a água 
pode ser titular de direitos sendo considerada o núcleo do interes-
se público contemporâneo. Nesse viés considera Hachem

Os direitos fundamentais – sejam de titularidade individual, coletiva ou difusa – 
sempre hão de representar o interesse público (lato sensu), e jamais o interesse pri-
vado. E mais: tais direitos constituem o núcleo do conceito de interesse público...
Por isso, defender a supremacia do interesse público implica afirmar a supremacia 
dos direitos fundamentais sobre interesses particulares não protegidos pelo Direi-
to positivo. (HACHEM, 2011, p. 231-232). 

No que tange aos conflitos de interesses públicos, ou seja, 
entre os interesses privados e públicos, o apoio para a realização 
dos direitos fundamentais no sistema constitucional brasileiro 
embasa-se nos procedimentos cujo critério fundamentam-se nos 
princípios e no princípio da proporcionalidade, que é totalmente 
harmonizado com o princípio constitucional da supremacia do in-
teresse público, assim confirma Hachem

Admite-se, destarte, que a norma da supremacia do interesse público, em sua 
dimensão principiológica, possa ser ponderada e até mesmo afastada no caso con-
creto, comportando aplicações de distintas gradações. Quanto mais próxima a 
decisão administrativa estiver dos direitos fundamentais, dos princípios consti-
tucionais fundamentais do Título I (art. 1° ao 4°) da CF e dos valores inscritos 
no Preâmbulo da Lei Maior, mais intenso será o grau de preservação do interesse 
público. (HACHEM, 2011, p. 258-259).

 
Ademais, as atividades governamentais geralmente estão 

vinculadas aos direitos fundamentais, logo a política pública está 
ligada também a concretização do direito humano à água na reali-
zação dos direitos fundamentais. Tal concepção foi reconhecida pela 
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ONU em 2006 pelo Relatório de Desenvolvimento Humano que 
recomenda: “aos Estados que desenvolvam políticas que garantam a 
todos o acesso à água limpa, por preço razoável e permitam o aces-
so gratuito de, pelo menos, 20 litros de água por dia à população 
hipossuficiente economicamente”. (Carli, 2013, p. 37). 

Outra ação da ONU quanto ao acesso universal e gratuito da 
água encontra-se estampada em sua observação geral n° 35  

El derecho al agua significa que los servicios de abastecimento de agua deben ser 
asequibles para todos y que nadie debe verse privado del acceso a ellos por no 
tener la capacidade de pagar. De por sí, el marco de los derechos humanos no 
estabelece el derecho a un suministro de agua gratuito. Sin embargo, en deter-
minadas circunstancias, el acceso a agua potable y servicios de saneamento puede 
tener que ser gratuito, si la persona o la família no pueden pagar. Es una obligación 
básica del Estado velar por que se satisfagan por lo menos nos niveles esenciales 
mínimos del derecho, lo que compreende el acceso a la cantidad mínima indis-
pensable de água. (ONU, p. 12). 

Dessa maneira pode-se notar que no corpo da Constituição 
de 1988 o legislador reconheceu a importância da água num aco-
plamento operativo entre a saúde dos homens e o meio ambiente, 
previstos no art. 21, inciso XX onde atribui à União a competência 
para o “desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento 
básico e transportes urbanos”, vinculado com o art. 200, inciso IV 
onde atribui ao Sistema Único de Saúde-SUS: “a participação da 
formulação da política pública e da execução das ações de sanea-
mento básico”, e com o art. 225 pela proteção do meio ambiente.

A Lei n° 11.445 de 2007 trata sobre o saneamento básico 
para o bem-estar de uma população saudável e em seu art. 2°, I e 
III são encontrados seus fundamentos de universalidade do acesso 
e do abastecimento de água. Claro que o problema do saneamento 
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básico está atrelado à saúde da população, pois não havendo trata-
mento da água as doenças se propagam e a qualidade da água resta 
comprometida para abastecer a população.

Assim, frente aos inúmeros problemas enfrentados pela po-
pulação pela escassez, acesso e qualidade da água, impõe ao Poder 
Público e à sociedade um dever solidário de ação para o bem de to-
dos e condição para a manutenção da qualidade de vida das presen-
tes e futuras gerações a concretização do direito humano a água. 

A preocupação consiste em dar aos homens uma vida digna, 
sem sofrimentos, com liberdades e igualdades, sendo por vezes 
necessária a intervenção positiva do Estado e por vezes negativa. 
Tais direitos abrangem a esfera individual e coletiva, protegendo 
cada ser humano com liberdades, igualdades, mas abrangendo a 
coletividade com a fraternidade, preocupados com um mundo sus-
tentável para toda a população presente e futura.

 No cenário internacional, os marcos jurídicos nacionais 
deveriam aprovar em suas constituições o direito humano à água. 
Brasil e Portugal ainda não reconhecem em suas constituições a 
realização deste direito, mas já se tem conhecimento que outros 
países como a Bolívia, Equador, Maldivas, Nicarágua, Kênia, Con-
go, Sudáfrica, e Uruguai já identificaram de maneira expressa em 
seus ordenamentos jurídicos o direito à água e saneamento com 
caráter geral. Tal cenário é demonstrado por Albuquerque 

Se observa que los marcos jurídicos nacionales más fuertes se encuentran en 
aquellos países cuyas constituciones reconocen explicitamente los derechos al 
agua y al saneamento. Al tratarse del principal instrumento legal que describe las 
relaciones entre el Estado y los ciudadanos, así como las funciones y responsabi-
lidades de cada uno, ese reconocimiento pone de relieve el compromiso nacional 
con la realización de los derechos de todas las personas y garantiza su inclusión 
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duradera en el Derecho nacional. Es más, el reconocimiento proporciona un 
punto de referencia crucial para los responsables políticos, los ministérios gu-
bernamentales, los órganos judiciales y la sociedad civil, todos los cuales tienen 
el objetivo de influir en la política, establecer normas y hacer que los agentes 
pertinentes asunan sus responsabilidades. Hasta el momento, numerosos países 
han reconocido el derecho al agua en sus constituciones, incluidos Bolivia, la 
República Democrática del Congo, Ecuador, Kenia, las Maldivas, Ni-
caragua, Sudáfria y Uruguay. (ALBUQUERQUE, 2012, p. 58).

Fatores políticos, econômicos e culturais influenciam para o 
reconhecimento e promoção desse direito. Para os países desen-
volvidos não existe muita dificuldade para arcar com os serviços da 
água, assim, para estas populações os seus custos são suportáveis, 
em contra partida “se observa un apoyo estatal muy importante 
a los sectores del abastecimento de agua y de saneamiento. En 
Japón, las subvenciones públicas representan un 7% de la inver-
sión en estos sectores, mientras en Portugal, el 31% de los fondos 
destinados al agua y al saneamiento proviene de los presupuestos 
nacionales y municipales, y no de las tarifas.” (ALBUQUERQUE, 
2012, p. 92).

Assim, a concretização da água como um direito humano 
fundamental seria o cumprimento do princípio da supremacia do 
interesse público face a superioridade do interesse da coletividade 
. Esse processo alcança primazia em dar aos homens direitos a uma 
vida digna, sem sofrimentos, com liberdades, igualdades, com a 
finalidade de proporcionar a maior efetividade possível na tutela 
e promoção de direitos fundamentais para as presentes e futuras 
gerações. 

Embora, ainda que a água não seja reconhecida como um di-
reito humano fundamental na Constituição Brasileira, sua abertura 
para interpretar e integrar a jurisprudência conforme os valores da 
Declaração Universal e de outros documentos jurídicos interna-
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cionais pode servir de ponto de referência legal para que o Estado 
concretize esse direito. 

Ensina Miranda que os direitos correspondem outros tantos 
deveres, mas em seu âmago todos reconduzem a deveres de pres-
tação e assim leciona 

No fundo, todos se reconduzem a deveres de prestação: de prestação predomi-
nante jurídica os deveres de proteção e os de organização e procedimento; deve-
res de prestação predominantemente material os deveres de prestação em sentido 
estrito (correspondentes aos direitos de prestação também em sentido estrito que 
são os direitos sociais). (MIRANDA, 2012, p. 100).

Diante da perspectiva exposta e baseada na supremacia do 
interesse público que os direitos fundamentais não previstos na 
Constituição, como o direito humano à água deve ser respeitado, 
garantido e promovido em prol do desenvolvimento e da capacita-
ção humana, assim não pode a água ser objeto de mercancia. Nesse 
sentido defende o economista Petrella

A parceria público-privada com relação à água tende a cultivar e a implementar 
as visões e abordagens do setor privado de forma que a água ( a fonte da vida) 
está em perigo de tornar-se gradualmente uma das principais fontes de lucro, 
uma das últimas áreas a serem conquistadas para a acumulação privada de capital. 
(PETRELLA, 2004, p. 24-25).

Não pode, portanto, a água se moldar ao conceito de merca-
doria e muito menos como coisa de ninguém ou de alguém, mas 
sim como a primeira res publica de uma sociedade contemporânea. 
A necessária mudança de condutas humanas para a preservação da 
água é aludida por Nalini 
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Somente uma conversão – ou uma reconversão ética – poderá inverter o círcu-
lo vicioso da inércia, da gastança, do desperdício, da insensibilidade, para uma 
existência de zelo pela natureza. De uso responsável. De desenvolvimento sus-
tentável. De sensibilidade ambiental. De amor à natureza e de amor ao próximo. 
De respeito à vida. De luta permanente para a consecução de uma vida digna. 
(NALINI, 2010, p. XIX).

Ademais, o rol dos direitos fundamentais não é exaustivo, e 
novos direitos humanos como o direito fundamental à água, podem 
ser reconhecidos pela Magna Carta devido a abertura do sistema 
(art. 5°§ 3° da CF/88). Mas enquanto não ocorre a internalização 
desse direito, cabe ao Poder Público promover políticas públicas 
legislativas e administrativas considerando a água como núcleo do 
interesse público, a fim de fomentar e comunicar a toda população 
uma educação e mudança cultural com relação a água, que sendo 
um bem indisponível e universal é fonte de vida essencial a digni-
dade da pessoa humana. 

Enfim, este deve ser o caminho racional a romper a lógica 
econômica, financeira e empresarial no qual a água tem sido alvo 
hodiernamente, necessitando de apoio primordial das instituições 
públicas, jurídicas e da sociedade.

5 CONSIDERAÇÕES 

Diante do exposto, denota-se que o princípio do interesse 
público constitui a base sólida de um Estado Democrático de Di-
reito e que este deve prevalecer face aos interesses privados, pois 
tem a Administração Pública o dever de promover o bem comum 
e a realização dos direitos fundamentais.

Os serviços públicos são complexos, visto a dificuldade da 
sua determinação conceitual. A característica de solidariedade 
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contemporânea se apropria de sua essência fundada no interesse da 
coletividade e na garantia de realização dos direitos fundamentais.  
A observação pragmática-sistêmica de serviço público tem difi-
culdades em produzir ligação para a ação e portanto a existência 
de comunicação é fundamental para que uma sociedade consiga se 
comunicar, se organizar e interagir. 

Os direitos humanos, assim como o interesse público são fru-
tos de caminhadas históricas de lutas e conquistas dos Estados De-
mocráticos. A responsabilidade da Administração Pública em reali-
zar direitos fundamentais numa sociedade plural e aberta sustenta 
o princípio do interesse público. 

A importância do reconhecimento da água como um novo 
direito humano que representa o interesse da coletividade em prol 
do bem comum, cuja características de universalidade, indivisibili-
dade e essencialidade para a vida do homem implica na realização 
dos direitos fundamentais.

Políticas públicas que promovam uma educação e uma cul-
tura quanto ao uso racional da água em suas mais variadas dimen-
sões, somado à poluição, tem sido alvo de preocupação dos órgãos 
nacionais e internacionais para o combate a doenças e erradicação 
da pobreza.

Portanto, constitui a água um direito humano a ser concreti-
zado visto a mesma ser o núcleo do interesse público contempo-
râneo na concretização de direitos fundamentais e da dignidade da 
pessoa humana.
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PARTICIPATIVA PARA CONCRETIZAÇÃO DE 
DIREITOS DA PESSOA A PARTIR DO
ADVENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE 
DIREITOS HUMANOS NO BRASIL

Cynthia Gruendling Juruena1

Juliana Machado Fraga2

NOTAS INTRODUTÓRIAS

O presente artigo visa abordar a importância da democracia 
participativa para a concretização de direitos humanos, trazendo, 
primeiramente, o que são os direitos humanos e algumas dificulda-
des na efetivação dos mesmos.

Após analisar alguns aspectos conceituais dos direitos huma-
nos, tratar-se-á do direito à democracia participativa, a partir do 
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) – que estabe-

1 Mestranda em Direito do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito da Universi-

dade de Santa Cruz do Sul – UNISC, com bolsa Capes (PROSUP) tipo II. Integrante do Grupo 

de Pesquisa “Espaço local e inclusão social”, coordenado pelo Prof. Pós-Doutor Ricardo Her-

many. Integra o Projeto de Pesquisa Internacional “Patologias Corruptivas”, coordenado pelo 

Prof. Dr. Rogério Gesta Leal e o Grupo de Pesquisa “Direito, Cidadania e Políticas Públicas”, 

sob coordenação da Prof. Pós-Doutora Marli Marlene Moraes da Costa. E-mail: cjuruena@

gmail.com
2 Mestranda do Programa de Pós-graduação stricto sensu em Direitos Sociais e Políticas Públicas 

da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Pós-Graduada em Direito e Processo do Tra-

balho e Direito Previdenciário. Membro do grupo de pesquisa “Patologias Corruptivas” coor-

denado pelo Prof. Dr. Rogério Gesta Leal. Advogada. E-mail: juliana_m_fraga@hotmail.com
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lece diretrizes e ações a serem adotadas e realizadas pelo Brasil.
Ao final, será feito um embate entre o direito à democra-

cia participativa em matéria de direitos humanos no plano teórico 
e prático, buscando apresentar se o que vem sendo realizado em 
nosso país acerca de ampliar a participação pública vai de ou ao 
encontro com o que está previsto no PNDH.

1. UM BREVE HISTÓRICO DOS DIREITOS HUMA-
NOS E A SUA TEORIA CRÍTICA

Os direitos humanos, com o advento do Estado Democráti-
co de Direito, passaram a ocupar e desempenhar um papel ainda 
maior no Estado brasileiro, em razão de ter havido inúmeras vio-
lações aos direitos humanos durante o regime militar, período este 
que teve fim 3 anos antes de a Constituição Federal de 1988 ser 
promulgada (mesmo que ainda hoje pessoas tenham seus direitos 
humanos diariamente violados e venham ao óbito em razão disso, 
por não terem alimentos, saneamento básico, acesso à saúde, etc.).

Os direitos humanos podem ser vistos de uma perspectiva 
jusnaturalista, juspositivista, ou, ainda, sob o viés de um pluralis-
mo jurídico3 (que mescla os direitos humanos positivados e àque-
les que ocorrem na vida cotidiana sem estarem no ordenamento 
jurídico).

Flores (2010, 75-77) assevera que se deve verificar o contex-
to de relações sociais, morais e naturais para se falar e conceber di-
reitos humanos, por haver influência dessas questões na concepção 

3 Para se adentrar na questão do pluralismo jurídico, ver: WOLKMER, Antonio Carlos. Plu-

ralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no Direito. 3. ed. São Paulo: Alfa Omega, 

2001.
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dos direitos humanos, por mais que alguns estudiosos defendam 
uma visão estritamente jusnaturalista dos mesmos.

Esses direitos possuem diversas conceituações, e o que se 
entende por direitos humanos pode ser alterado, conforme o sur-
gimento de novas necessidades e dependendo da ideologia que o 
analisa e dele se ocupam. Entretanto, o que não altera é o fato de 
esses direitos possuírem caráter universal4 frente a todos, e, prin-
cipalmente, frente ao poder, buscando limitar o poder do Estado 
(GORCZEVSKI, 2005, p. 20-21).

Os direitos do homem (...) são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas cir-
cunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos 
poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez 
por todas. (...). Nascem quando devem ou podem nascer (BOBBIO, 1992, p. 06).

Nesse sentido, o autor traz que houve um processo de con-
quista dos direitos humanos, entretanto, os novos direitos - de 
quarta e quinta dimensão5 - não revogam os direitos já conquis-
tados. Todos direitos humanos possuem importância e devem ser 
observados e respeitados em todos os aspectos.

Alguns autores associam os direitos de primeira dimensão 
com a liberdade, os de segunda dimensão com a igualdade e os 
de terceira dimensão com a fraternidade, remetendo-se, assim, ao 
lema da revolução francesa. Os direitos humanos de segunda di-

4 Neste ponto pode se indagar se os direitos humanos possuem um caráter universal ou regio-

nal na prática. Um exemplo que pode ser trazido é a questão dos refugiados, que têm os seus 

direitos humanos tolhidos, seja no seu país ou nos países que não os abrigam.
5 Diversos constitucionalistas adotam o termo “dimensão” por entenderem não ser “geração” o 

termo adequado, tendo em vista que os direitos humanos não são substituídos de tempos em 

tempos, e sim, complementados.
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mensão surgiram no surto do processo de industrialização, ou seja, 
na época do pensamento do manifesto comunista. Os movimentos 
socialistas e anarquistas auxiliaram, de alguma forma, na conquista 
desses direitos sociais de segunda dimensão (WOLKMER, 2010, 
p. 14-20).

À época da Revolução Francesa, passou-se a valorizar o ser 
humano como indivíduo dotado de direitos naturais. Em 1789, 
então, surgiu a Declaração do Homem e do Cidadão, que fora ado-
tada pelos franceses após a vitória do movimento revolucionário. 
Posteriormente, a França promulgou sua Constituição escrita e 
positivou àqueles direitos políticos contidos na Declaração (ME-
NEZES, 1995).

O movimento operário do final do século XIX foi marcado 
por:

[...] o esvanecimento da noção dos direitos no imaginário popular, fenômeno que 
possibilitou a reconstituição e a apropriação, pela burguesia, do universo simbó-
lico que havia sido desfeito pela revolução democrática. E este universo, como 
sabemos, situa o poder numa instância transcendental (VIEIRA, 2005, p. 34).

Neste espectro, o autor faz uma crítica da relação entre di-
reitos humanos e poder, onde o poder se apropria do discurso dos 
direitos humanos6, e, quando o poder, ilusoriamente absolutiza os 
direitos humanos, acaba por assumir perante todos o seu caráter 
opressor (ALFARO, 2010, p. 34-35). 

Importante ressaltar que os direitos humanos de quarta e 

6 “Não raras vezes o discurso dos direitos humanos é manipulado segundo uma lógica que lhe 

é estranha, de forma a sabotar tais direitos, romper-lhes a unidade e legitimar a dominação (p. 

48).” In: FERNANDES, Pádua. Para que servem os direitos humanos? Coimbra: Angelus Novus, 

2009.
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quinta dimensões assumem uma posição mais coletiva, por serem 
bens ou direitos do todo. Essa característica é importante, pois há 
nela um cunho mais social, devendo-se transpor a antiga concep-
ção de direitos humanos de cunho individual (apesar do seu caráter 
que é dito universal).

O artigo 5° da Constituição Federal de 1988 dispõe todos os 
direitos fundamentais, ou seja, aqueles que se encontram positiva-
dos na esfera constitucional brasileira, não devendo ser violados 
pelo Estado ou por particulares. Já o artigo 4° da Lei Maior trata 
do âmbito internacional, que são os direitos humanos, para, no 
Título II, versar acerca dos direitos fundamentais, aqueles positi-
vados no âmbito constitucional brasileiro (SARLET, 2009, p. 29).

Muitas vezes se utiliza as terminologias “direitos humanos” e 
“direitos fundamentais” como sinônimas. Entretanto, apesar de se 
assemelharem muito no que tange o seu conteúdo, diversos au-
tores fazem a distinção das mesmas a partir da ordem interna e 
internacional (LUÑO, 2004, p. 44).

Entretanto, essa separação conceitual que se faz com relação 
aos direitos humanos e fundamentais acaba por não contribuir com 
a efetividade e universalidade que os direitos humanos possuem 
(no plano teórico); cuja universalidade deveria ocorrer na prática, 
não somente na teoria (LEAL, 2000, p. 101-102).

Há um aspecto muito interessante acerca dos direitos huma-
nos: o conflito existente entre o discurso da importância dos direi-
tos humanos, o que está positivado no que tange esses direitos e o 
que ocorre com os mesmos na prática. Um dos motivos enuncia-
dos é que falta certo compromisso social e político com os direitos 
humanos (GALLARDO, 2010, p. 55-56).

Alfaro (2010, p. 33) converge nesse sentido com Gallardo, 



238

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

propondo que haja uma inversão ideológica dos direitos humanos:

de esta forma, elucidar la inversión ideológica resalta como: 
1) elemento hermenéutico: hay que cerrar la cisura entre teoría y práctica. [...] 
2) factor crítico: en tanto las exigencias para la superación de la crisis del derecho 
y de la razón jurídica pasan por la superación (superación no significa abandono o 
desecho, sino reutilización, reubicación a partir de...) de los métodos positivistas 
(exegéticos y dogmáticos).7

O autor se dispõe a desconstruir as clássicas conceituações 
que se tem acerca dos direitos humanos, propondo uma inversão 
ideológica dos direitos humanos, para que assim a teoria e a prática 
estejam em consonância, e sustenta que só o modelo positivista 
não abarca todas as facetas dos direitos humanos (ele defende, des-
sa forma, a ideia do pluralismo jurídico).

A partir e utilizando-se dessa teoria crítica dos direitos huma-
nos, que estabelece que haver uma ruptura entre a teoria e a prá-
tica desses direitos, o presente trabalho irá enfrentar o direito hu-
mano à democracia participativa. Dessa forma, no próximo ponto 
ver-se-á, primeiramente, o plano teórico deste direito no Brasil.

2. A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PREVISTA NO 
PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

O Programa Nacional de Direitos Humanos se encontra na 
sua terceira versão, tendo o PNDH-1 sido criado em 1996, através 

7 Desta forma, elucidar a inversão ideológica ressalta como:

1. elemento hermenêutico: há que acabar com a cisão entre teoria e prática. [...]

2. fator crítico: tanto as exigências para a superação da crise do direito e da razão jurídica 

passam pela superação (superação não significa abandono ou descarte, senão reutilização, re-

locação a partir de....) dos métodos positivistas (exegéticos e dogmáticos) (tradução livre).



239

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

do Decreto 1.904. Foi revogado pelo Decreto 4.229∕02, pelo Pro-
grama Nacional de Direitos Humanos – PNDH-2. Em 2009, foi 
revogado pelo Decreto 7.037, que estabeleceu o PNDH-3, objeto 
de análise do presente trabalho.

O PNDH, apesar de suas limitações, representa um marco importante na luta 
pelos direitos humanos no país, uma vez que o próprio Estado reconhece a legiti-
midade dos direitos humanos, ainda que não se esforce para efetivá-los (VIEIRA, 
2005, p. 119).

O principal objetivo do PNDH-1 é “identificar os principais 
obstáculos à promoção e proteção dos direitos no Brasil, eleger 
prioridades e apresentar propostas concretas de caráter adminis-
trativo, legislativo e política cultural [...]” (PNDH-1, 1996).

Cabe ressaltar a relevância do PNDH-1, que foi instituído 
no período de redemocratização de nosso país (após 25 anos de 
regime militar), tendo por um de seus objetivos o de fortalecer 
a democracia e buscar a efetivação dos direitos humanos e funda-
mentais.

Vieira (2005, p. 118) faz uma crítica ao momento em que o 
primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos foi instaura-
do no Brasil. Fernando Henrique Cardoso, presidente na época, 
adotava políticas mais neoliberais, enquanto que determinava os 
direitos humanos como política governamental. Percebe-se, assim, 
certo paradoxo, pois o modelo neoliberal aniquila alguns direitos 
conquistados.

Já no PNDH-1 se percebe que há, em algumas das propos-
tas, a preocupação com o envolvimento e a ampliação participativa 
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da sociedade civil8, mas não trazendo explicitamente que a demo-
cracia participativa se constitui em um direito humano (PNDH-1, 
1996).

No PNDH-2 novamente temos o mesmo quadro no que tan-
ge à democracia participativa: algumas propostas de ações gover-
namentais que buscam ampliar a participação civil9, mas não apon-
tando, entretanto, como um direito humano (PNDH-2, 2002).

Somente no ano de 2009, através do PNDH-3, que a demo-
cracia participativa foi consagrada como um direito humano, pos-
suindo diversas diretrizes para que haja essa ampliação na partici-
pação da sociedade civil e na interação entre sociedade e Estado.

Nesta terceira versão do Programa Nacional de Direitos hu-
manos tem-se como primeira diretriz que:

Art. 2o  O PNDH-3 será implementado de acordo com os seguintes eixos 

8 41. Reformular o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), ampliando 

a participação de representantes da sociedade civil e a sua competência. 

45. Fortalecer e ampliar a esfera de atuação da Ouvidoria Geral da República, a fim de ampliar 

a participação da população no monitoramento e fiscalização das atividades dos órgãos e 

agentes do poder público (grifo nosso) (PNDH-1, 1996).
9 6. Apoiar, em todas as unidades federativas, a adoção de mecanismos que estimulem a par-

ticipação dos cidadãos na elaboração dos orçamentos públicos.

11. Apoiar a aprovação do Projeto de Lei nº 4715/1994, que transforma o Conselho de Defe-

sa dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH em Conselho Nacional dos Direitos Humanos – 

CNDH, ampliando sua competência e a participação de representantes da sociedade 

civil. 

48. Fortalecer a Ouvidoria Geral da República, a fim de ampliar a participação da popu-

lação no monitoramento e fiscalização das atividades dos órgãos e agentes do poder público. 

340. Estimular e fortalecer a participação social no SUS, inclusive na identificação de 

prioridades na área da saúde. 

423. Incentivar a participação da sociedade na elaboração, execução e acompanhamento 

de programas de habitação popular. (grifo nosso) (PNDH-2, 2002).
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orientadores e suas respectivas diretrizes:

I - Eixo Orientador I: Interação democrática entre Estado e sociedade civil:

a) Diretriz 1: Interação democrática entre Estado e sociedade civil como ins-
trumento de fortalecimento da democracia participativa (grifo próprio) 
(PNDH, 2009).

Desta forma, o Estado brasileiro assumiu o compromisso 
de fortalecimento da democracia participativa, estabelecendo, a 
partir dessa diretriz, quais medidas poderiam ser adotadas para 
concretização.

Dentre essas medidas, destaca-se que se deve:

aperfeiçoar a interlocução entre Estado e sociedade civil depende da implementa-
ção de medidas que garantam à sociedade maior participação no acompanhamento 
e monitoramento das políticas públicas em Direitos Humanos, num diálogo plural 
e transversal entre os vários atores sociais e deles com o Estado. [...] Fortalecer 
as informações em Direitos Humanos com produção e seleção de indicadores 
para mensurar demandas, monitorar, avaliar, reformular e propor ações efetivas 
garante e consolida o controle social e a transparência das ações governamentais 
(PNDH-3, 2009).

Percebe-se, através desse estrato, que o Programa Nacional 
de Direitos Humanos tem uma preocupação com a necessidade de 
aproximar a sociedade civil e o Estado, possibilitando, através da 
participação pública, que os cidadãos exerçam um controle social.

O PNDH se coaduna com a ideia do Estado Democrático de 
Direito, que dentre todos os princípios e a ampla carta de direitos 
humanos e fundamentais que foram consagrados, inclui-se, além 
disso, a participação direta do povo (BASTOS, 2002, p. 176).

A faculdade de os cidadãos interferirem diretamente na cria-
ção legislativa foi amplamente reconhecida pela Constituição Fe-
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deral de 1988, mediante previsão de certos mecanismos de de-
mocracia participativa. Os instrumentos elencados no artigo 1410 
podem ser tomados como exemplo.

Estes mecanismos previstos pela Lei Maior de 1988 apontam 
para uma participação direta e pessoal da cidadania nos atos gover-
namentais, admitindo-se a iniciativa popular para apresentação de 
projetos de lei (quando por um número considerável de eleitores), 
pelo referendo popular, que se caracteriza pela submissão de pro-
jetos aprovados pelo poder legislativo à vontade popular, pelo ple-
biscito, que é uma consulta popular para decidir previamente uma 
questão política e através da ação popular11, mecanismo existente 
no Brasil desde o Império (PATEMAN, 1992).

O objetivo estratégico que o PNDH-3 propõe é promover a 
garantia da participação e do controle social das políticas públicas 
em Direitos Humanos, em diálogo plural e transversal entre os 
vários atores sociais, e, para a sua efetivação, elenca diversas ações 
programáticas no decreto (PNDH-3, 2009).

Dentre essas ações, podem-se destacar as seguintes:

e) Apoiar fóruns, redes e ações da sociedade civil que fazem acompanhamento, 
controle social e monitoramento das políticas públicas de Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública; Secretária-geral da Presidência da República

10 Art. 14 A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secre-

to, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.
11 Embora a ação popular seja um mecanismo muito antigo, a sociedade, de um modo geral, 

não se utiliza muito. Lei da Ação Popular: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/

L4717.htm>.
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f) Estimular o debate sobre a regulamentação e efetividade dos 
instrumentos de participação social e consulta popular, tais 
como lei de iniciativa popular, referendo, veto popular e plebiscito. 
Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Secretária-geral da Presidência da República (grifo nosso) (PNDH-3, 
2009).

Percebe-se, dessa forma, que o Estado vem depositando 
maior valor à participação e controle social. Outro exemplo de 
ação que pode ser elucidada é:

g) Assegurar a realização periódica de conferências de Direitos Humanos, forta-
lecendo a interação entre a sociedade civil e o poder público.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública (grifo nosso) (PNDH-3, 2009).

Destarte, o nosso país vem assegurando a importância da de-
mocracia participativa em diversos âmbitos, inclusive para a con-
cretização dos direitos humanos. Analisar-se-á, a seguir, se as ações 
atinentes à democracia participativa propostas pelo Programa Na-
cional de Direitos Humanos vêm sendo realmente implementadas.

3. A EFETIVAÇÃO DO DIREITO À DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA – UMA ANÁLISE A PARTIR DOS 
SÍTIOS OFICIAIS

O direito à democracia participativa, como visto no ponto 
anterior, é estabelecido pelo PNDH-3, que determina diversas di-
retrizes a serem seguidas pelo Brasil.

A diferenciação entre democracia participativa e democracia 
representativa ocorre, fundamentalmente, no aspecto de que na 
democracia representativa o povo delega o governo através de al-
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guns representantes, não havendo participação direta; já na demo-
cracia participativa ocorre essa participação, onde o povo exerce 
o governo, e não somente os representantes (CABRERA, 2008, 
p. 16).

A democracia participativa pode ser definida como:

[...] um conjunto de experiências e mecanismos que tem como finalidade es-
timular a participação direta dos cidadãos na vida política através de canais de 
discussão e decisão. A democracia participativa preserva a realidade do Estado 
(e a Democracia Representativa). Todavia, ela busca superar a dicotomia entre 
representantes e representados recuperando o velho ideal da democracia grega: 
a participação ativa e efetiva dos cidadãos na vida pública (SELL, 2006, p. 93).

Nesta senda, a participação pública visa intensificar a ordem 
democrática, reivindicando a legitimidade da democracia partici-
pativa, seja pressionando as instituições democráticas representati-
vas a fim de torná-las mais inclusivas, ou, ainda, buscando formas 
de unificar as democracias participativa e representativa, inserindo 
práticas participativas na democracia representativa.

A democracia representativa vem recebendo diversas críti-
cas, por isso a preocupação em cada vez mais se adotar práticas da 
democracia participativa (ou, ainda, da democracia deliberativa).

[...] o que tem se vivenciado no Brasil é a crise desse modelo. Os representantes 
já não representam o povo; este, por sua vez, já não se interessa pelos assuntos 
políticos. O número de partidos cresce, mas as ideologias continuam as mesmas, 
e, o poder legislativo ainda não logrou sua independência, continua a operar com 
preponderância do executivo (MANFREDINI, 2008, p. 25).

O modelo de democracia representativa, por não representar 
verdadeiramente os cidadãos, acaba por acarretar em um distan-

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ciber-democracia/democracia-representativa/
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/filosofia-politica/


245

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

ciamento da sociedade e do Estado; isto, por sua vez, é um grande 
problema, pois os sujeitos deixam de exercer o controle social e 
há maior abertura para incidência de atos corruptivos no governo.

A democracia representativa, por diversas vezes acarretar em 
interesses autônomos dos representantes (e não do interesse pú-
blico, como deveria ser), acaba por se apresentar em um modelo 
insuficiente, tendo em vista que se mostra uma falácia, onde o úni-
co momento de participação pública é no momento do sufrágio 
universal (DAHL, 2001).

Percebe-se que a democracia participativa foi a grande via-
bilizadora de uma maior abertura na cidadania e evoluiu para um 
regime ao qual se pretende estabelecer efetivos mecanismos de 
participação e controle da sociedade civil sob a Administração Pú-
blica (LEAL, 2011).

A Controladoria-Geral da União (CGU) criou uma cartilha 
com diretrizes para os cidadãos acerca da participação pública e do 
controle social. Neste relatório, a CGU assenta que a democracia 
adotada pela Constituição Federal de 1988 é a participativa, entre-
tanto, não se faz possível exercer o controle do que não se conhece 
(OLHO VIVO, 2012).

Assim, uma das definições que o controle social assume é que 
a sociedade, exercendo este mecanismo, verifica se uma determi-
nada atividade pública não se desvia dos objetivos ou dos princípios 
dos quais está destinada (no caso da Administração Pública, a mes-
ma deverá seguir os princípios da administração) (OLHO VIVO, 
2012, p. 16).

O controle social pode ser entendido como a participação do cidadão na gestão pública, na 

fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da Administração Pública. Trata-se de 

importante mecanismo de prevenção da corrupção e de fortalecimento da cidadania (OLHO 
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VIVO, 2012, p. 16).

 Difere-se da participação pública na medida em que pode 
haver uma participação pública sem que haja o posterior controle 
social (exemplo: sufrágio universal). Isto é, nem toda participação 
implica em controle social, mas não há controle social sem que 
haja participação pública.

Passadas algumas exposições e diferenciações acerca da de-
mocracia participativa e representativa, participação pública e con-
trole social, importa verificar quais ações programáticas o Brasil já 
efetivou.

Quanto à primeira ação que recebeu destaque no ponto an-
terior, que era “apoiar fóruns, redes e ações da sociedade civil que 
fazem acompanhamento, controle social e monitoramento das 
políticas públicas de Direitos Humanos”, cujos responsáveis pela 
ação são a Secretaria Especial de Direitos Humanos e a Secretaria 
Geral da Presidência da República, investigou-se nos sítios oficiais 
(que deveriam publicizar as informações acerca do que está sendo 
realizado) e não se obteve nenhuma informação relevante dessa 
iniciativa (SDH; SECRETARIA GERAL, 2015).

A pesquisa se deu da seguinte forma: no campo “busca”, inse-
riram-se os termos “apoiar fóruns”, “apoiar fóruns, redes e ações“ 
e “fóruns, redes e ações da sociedade civil”, na Secretaria Geral 
da Presidência da República, nenhum dos resultados obtidos era 
referente a esta ação programática (SECRETARIA GERAL, 2015).

Na Secretaria Especial de Direitos Humanos, os mesmos ter-
mos foram inseridos na busca, e se teve acesso aos anexos de edi-
tais – tanto para preenchimento das vagas quanto de homologação 
dos resultados - para apoio a fóruns e redes. Entretanto, não havia 
nenhum documento que constasse os resultados – ainda que pre-
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liminares – desse incentivo concedido aos fóruns, redes e ações 
(SDH, 2015).

No que tange à ação programática que determina que se deva 
“estimular o debate sobre a regulamentação e efetividade dos ins-
trumentos de participação social e consulta popular, tais como lei 
de iniciativa popular, referendo, veto popular e plebiscito”, cujos 
responsáveis são, novamente, a Secretaria Especial de Direitos Hu-
manos e a Secretaria Geral da Presidência da República, averigua-
ram-se nos sítios oficiais se havia algo referente a esta ação.

No campo da busca, se inseriu os termos “regulamentação e 
efetividade dos instrumentos de participação social e consulta po-
pular” e “lei de iniciativa popular, referendo, veto popular e plebis-
cito”, onde os resultados obtidos com a busca não condiziam com 
a pesquisa que se buscava realizar (SDH, 2015).

No sítio oficial da Secretaria Geral da Presidência da Repú-
blica, utilizaram-se os mesmos termos para a busca, onde se ob-
teve apenas 1 (um) resultado, que foi o plano plurianual de 2013, 
onde foi detalhado o que foi realizado acerca da meta 1, que é 
“aumentar a efetividade da participação da sociedade civil 
em espaços institucionalizados de participação social”, e o que 
se objetivava realizar (SECRETARIA GERAL, 2015).

Quanto à última ação programática que se propõe a analisar, 
que estipula que se deve “assegurar a realização periódica de con-
ferências de Direitos Humanos, fortalecendo a interação entre a 
sociedade civil e o poder público”, cujo responsável é a Secretaria 
Especial de Direitos Humanos, verificou-se no sítio oficial se havia 
alguma informação referente.

No campo da busca, se inseriu os termos “conferências de 
Direitos Humanos”, e foi a ação programática que mais resulta-
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dos apresentou. Dentre os resultados, evidencia-se a organização e 
realização das Conferências Nacionais Conjuntas de Direitos Hu-
manos. Entretanto, observa-se que diversos dos documentos obti-
dos com a busca não possuíam atinência com a ação programática 
(SDH, 2015).

Destarte, ainda que o governo esteja implementando tais 
ações programáticas, deveria haver maior transparência e preocu-
pação na divulgação de resultados dessas ações, para que se possa 
avaliar se o direito à democracia participativa vem sendo garantido 
e efetivado.  

NOTAS FINAIS

Com o presente trabalho, fez-se uma breve análise concei-
tual e histórica dos direitos humanos, focando-se principalmente 
na teoria crítica dos direitos humanos, que propõe que haja uma 
inversão ideológica desses direitos, cujo objetivo implica, de modo 
geral, na superação dessa ruptura do âmbito teórico e prático dos 
direitos humanos.

Após, analisou-se o Programa Nacional de Direitos Huma-
nos, recapitulando acerca da participação pública desde a sua pri-
meira edição, centralizando-se no PNDH-3, pois o mesmo traz di-
versas diretrizes sobre a democracia participativa, e algumas ações 
a serem implementadas pelo Estado para efetivação do direito à 
democracia participativa.

No último ponto verificou-se, a partir dos sítios oficiais res-
ponsáveis pelas ações programáticas elucidadas no ponto anterior, 
se essas ações vinham sendo de fato executadas. Quanto à primeira 
ação programática, foram obtidas informações apenas acerca dos 
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editais para fóruns, redes e ações da sociedade civil, não havendo 
nenhum resultado dessas medidas. Acerca da segunda ação, só se 
obteve um resultado. A terceira e última ação foi a que apresen-
tou maior número de resultados, entretanto, grande parte não de-
monstrava atinência com o objeto da pesquisa.

Dessa forma, ainda que o Estado esteja se preocupando com 
a elaboração de diretrizes e ações para a democracia participativa, 
não o faz da mesma forma no que tange à divulgação do que está 
sendo realizado. Isto se coaduna com a teoria crítica dos direitos 
humanos, onde há uma grande diferença entre o plano teórico 
(Programa Nacional de Direitos Humanos) e o plano prático (a 
partir dos sítios oficiais responsáveis por tais medidas).

Sem que haja a publicização de tais informações, não é pos-
sível verificar se o Estado vem realmente implementando as ações 
previstas no PNDH. Ainda, isso não torna possível que haja um 
controle social, pois sem o acesso à informação não há como haver 
um controle. Sendo o controle social um dos mecanismos da de-
mocracia participativa, surge uma incoerência: a falta de publici-
dade acerca do que vem sendo realizado no âmbito da democracia 
participativa acaba por prejudicar o exercício de um importante 
instrumento da democracia participativa, afetando este direito.
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Contato: <moniah@unisc.br>.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A América Latina foi o palco de sistemáticas e brutais vio-
lações aos direitos humanos dos indivíduos que não pactuavam 
com as ideologias impostas pelos diversos regimes militares que 
se instauraram e assolaram a região. Nem mesmo a chegada da 
democracia nesses países foi capaz de afastar completamente as 
duras lembranças dos regimes autoritários, sobretudo dos familia-
res das vítimas, ante a ausência de qualquer espécie de reparação. 
Nesse contexto, há que se destacar a crescente atuação da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos que não mostra-se apenas 
como uma última instância para resolução de litígios individuais, 
mas sim uma ferramenta atuante na garantia dos referidos direitos 
para toda a sociedade, sobretudo pela constante ampliação de sua 
jurisprudência no que toca à medidas de reparação em casos de 
graves violações.

Torna-se relevante, assim, uma análise dos fundamentos utili-
zados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para a am-
pliação de suas sentenças, no intuito de verificar em que sentido 
sua jurisprudência vem se desenvolvendo dentro da temática dos 
casos selecionados, se a alterações ocorridas são qualitativas ou tão 
somente quantitativas e qual o embasamento para tal evolução. 
Isto porque a Corte IDH, através de suas sentenças, determina que 
os Estados que aceitaram sua competência contenciosa realizem 
significativas alterações, mais especificamente na atuação dos três 
poderes, o que pode representar significativas alterações no âmbi-
to doméstico destes países, sobretudo em se tratando de questões 
que tangenciam as reminiscências da ditadura, aspecto amplamen-
te controverso na atualidade em muitos países.
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1. A CRIAÇÃO DO SISTEMA INTERAMERICANO DE 
PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E A PROTE-
ÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

O final da Segunda Guerra Mundial pode ser apontado como 
o marco histórico da proteção aos direitos humanos, pois muito 
embora já houvesse noções anteriores sobre um direito ineren-
te a todo ser humano4, é somente à luz dos terrores perpetrados 
pelos regimes nazista e fascista que a ideia de um sistema de re-
gulamentação internacional ganha força. Fundamental para a ope-
racionalização do referido sistema internacional foi a criação da 
Organização das Nações Unidas, em 26/06/1945, a redação da 
Carta da ONU, em 26/06/1945, que representa o ponto de par-
tida do desenvolvimento do direito internacional contemporâneo 
e a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos5, 

4 Podem ser citados diversos documentos relevantes aos direitos do homem em uma perspec-

tiva histórica, como a Magna Carta, de 1215, o Bill of Rights, de 1689, a Declaração Norte-a-

mericana de Independência, de 1778 e a própria Declaração Francesa, de1789, entre outros. 

In. GORCZEVSKI, Clóvis. Direitos humanos, educação e cidadania: conhecer, educar, prati-

car. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2009, p. 152.
5 Impende estabelecer, preliminarmente, uma breve conceituação de direitos humanos, bem 

como sua diferenciação para com os direitos fundamentais. Para Luño, direitos humanos po-

dem ser entendidos como um conjunto de faculdades e instituições que determinam, à luz 

do contexto histórico, as exigências da dignidade humana, da liberdade e da igualdade, as 

quais, contudo, devem ser reconhecidas e positivadas nos ordenamentos tanto internacionais 

como nacionais, momento em que se tornam direitos fundamentais, gozando de uma tutela 

reforçada (LUÑO, 2013, p. 46). Em sentido análogo se posiciona Gorczevski, afirmando que 

os direitos humanos devem apresentar três características em sua definição: jusnaturalismo em 

seu fundamento, historicismo em sua concretização, e axiologismo em seu conteúdo (GORC-

ZEVSKI, 2009, p. 30), enquanto que os direitos fundamentais, de igual forma, seriam aqueles 

positivados e restritos à jurisdição nacional. Muito embora tal distinção não tenha maiores 

relevâncias para o presente estudo, cumpre registrar que alguns autores adotam concepções 

distintas das apresentadas, como Sarlet, para quem os direitos humanos seriam as elaborações 
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de 10/12/1948, que não só reafirmou direitos já estabelecidos, 
como também ampliou o rol até então existente. 

Assim sendo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
quando de sua publicação, buscou reunir um rol com os direitos 
compreendidos como essenciais pela comunidade internacional, 
no intuito de preservar um dos princípios basilares dos Estados 
Democráticos de Direito: a dignidade da pessoa humana, princípio 
que passa a ser visto, como aponta Piovesan, como fundamento 
dos direitos humanos e intrínseco à condição humana (PIOVESAN, 
2010, p. 142), o que, inclusive, vem reconhecido no preâmbulo da 
Declaração Universal da ONU, superando os argumentos no sen-
tido de que a soberania Estatal prevalece sobre esses direitos, pois 
passam a não mais ser associados meramente à nacionalidade do 
indivíduo. Nessa linha de raciocínio, seguem as lições de Cançado 
Trindade:

O desenvolvimento histórico da proteção internacional dos direitos humanos gra-
dualmente superou barreiras do passado: compreendeu-se, pouco a pouco, que a 
proteção dos direitos básicos da pessoa humana não se esgota, como não poderia 
esgotar-se, na atuação do Estado, na pretensa e indemonstrável ‘competência na-
cional exclusiva. (CANÇADO TRINDADE, 1991, p. 3).

Não obstante, há de se destacar que o referido documento, na 
qualidade de declaração e não de tratado, não possui força jurídica 
cogente, ou seja, não determina e vincula o agir dos Estados mem-
bros (GORCZEVSKI, 2009, p. 161). Tal entendimento, contudo, 
não é pacífico, pois alguns autores entendem que a Declaração 

normativas internacionais consensualmente estabelecidas pelos Estados, possuindo, portan-

to, dimensão histórica e relativa. In. SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI Luiz Guilherme; 

MITIDIERO, Daniel Francisco. Curso de direito constitucional.1. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012.
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Universal possui força jurídica obrigatória, mesmo não se tratando 
de um tratado internacional, impondo um código de atuação e de 
conduta para os Estados que integram a comunidade internacional 
(PIOVESAN, 2010, p. 151). 

Independente de sua eficácia jurídica, a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (ONU, 1948) acaba servindo como modelo 
para uma série de pactos6 e até mesmo textos constitucionais que 
seriam elaborados nos anos sequentes. Pertencentes ao sistema 
global de proteção aos direitos humanos, cumpre mencionar os 
documentos mais importantes, a saber, o Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos (ONU, 1966)7 e o Pacto Internacional de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (ONU, 1966)8, elabora-

6 No que se refere aos pactos, Travieso destaca se tratarem de mecanismos que visam es-

tabelecer obrigações jurídicas claramente definidas, como forma de superar as dificuldades 

resultantes da concretização dos direitos estabelecidos pela Declaração Universal da ONU 

(TRAVIESO, 2005, p. 263)
7 O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, muito embora aprovado em 1966, só 

entra em vigor em 1976, ano em que atinge o número mínimo de ratificações exigidas. Gor-

czevski acentua que o pacto impõe uma obrigação internacional aos Estados dele integrantes 

no intuito de concretizar os direitos de “primeira geração”, erigidos durante a Declaração 

Americana de 1776 e também francesa de 1789 (GORCZEVSKI, 2009, p. 165), além de 

ampliar o catálogo desses direitos em relação à Declaração Universal. Há de se ressaltar, ainda, 

o artigo 2º do Pacto, que aponta a obrigação do Estado de reconhecer e garantir os direitos 

presentes no documento a todos os indivíduos sob sua jurisdição (ONU, Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos, 1966), independente de qualquer um dos múltiplos critérios 

utilizados ao longo da história que pautavam segregações sociais (cor, religião, etc.). Confor-

me Piovesan, as obrigações impostas pelo pacto são tanto negativas (no sentido de proibições) 

quanto positivas (criação de um sistema legal apto a reparar as violações) e de aplicação ime-

diata (PIOVESAN, 2010, p. 165).
8 Por sua vez, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que entra 

em vigor em 03/01/1976, busca atribuir força cogente e vinculante aos direitos humanos de 

“segunda geração” já previstos na Declaração Universal, como condições de trabalho justas e 

salário equitativo; direito de fundar sindicatos e de livre associação; direito à previdência so-

cial; direito à educação, entre outros. Da análise dos artigos inseridos na Parte I do Pacto, veri-
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dos durante um breve degelo entre os blocos socialista e capitalista 
(RAMOS, 2012, p. 35).

Paralelo ao sistema global surgem os sistemas regionais de 
proteção aos direitos humanos, mais especificamente o Europeu, 
o Americano e o Africano, no intuito de internacionalizar os direi-
tos humanos com atenção as questões locais. A importância disso 
decorre, como bem ressalta Piovesan, do fato de cada uma destas 
regiões apresentar uma cultura completamente distinta, intensi-
ficando a eficiência do processo de regionalização (PIOVESAN, 
2010, p. 253), tanto pela redução do número de países envolvidos, 
o que facilita o monitoramento tanto das violações quanto do cum-
primento das medidas impostas de prevenção ou reparação, além 
do fato das questões históricas e culturais serem semelhantes. 

Nesse sentido, o Sistema Interamericano de Proteção aos Di-
reitos Humanos (SIPDH) tem sua gênese com a Carta da OEA, 
subscrita durante a XI Conferência Interamericana sediada em Bo-
gotá9, entre abril e maio de 1948. É, porém, através da Convenção 
Americana de Direitos Humanos (CADH), de 1969, ou Pacto de 
São José da Costa Rica, que o sistema americano amplia seu âmbito 

fica-se a criação de deveres para o Estado, e não ao indivíduo (ONU, Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1996), de modo que, diferente dos direitos civis e 

políticos cuja aplicação é imediata, os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais apresentam 

realização progressiva (PIOVESAN, 2010, p. 179). Em outras palavras, os Estados signatários 

estão incumbidos de promover o desenvolvimento dos direitos relatados na nomenclatura 

do Pacto de forma continua e ininterrupta, na medida de suas limitações econômicas, até 

efetivarem sua plena realização.
9 Nessa mesma ocasião, mais precisamente em 02/05/1948, foi firmada a Declaração Ameri-

cana dos Direitos e Deveres do Homem, tratando-se, como lembra Coelho (2008, fl. 56), de 

documento pioneiro, eis que firmado cerca de sete meses antes da Declaração Universal da 

ONU. Já em 1959, em resolução da Quinta Reunião de Consultas dos Ministros das Relações 

Exteriores, em Santiago, Chile, foi criada a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(OEA, 1959).
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de proteção, bem como passa a criar mecanismos de operaciona-
lização para garantir a concretização dos princípios estabelecidos, 
atribuindo novas funções à Comissão Interamericana (CIDH) e 
criando a Corte Interamericana de Direitos Humanos (COELHO, 
2008, p. 58). 

No que tange ao funcionamento prático do sistema interame-
ricano, Ramos menciona que a Convenção Americana estabeleceu 
um verdadeiro processo internacional. Assim, a parte cujo direito 
é violado recorre à Comissão, reconhecida como espécie de órgão 
acusador (RAMOS, 2012, p. 160), que verificará a responsabilida-
de do Estado réu. Durante essa etapa é possível a fixação de um 
acordo entre o Estado e a Comissão, de modo que o litígio pode 
ser encerrado nessa etapa. Em sendo comprovada a violação e que-
dando o réu inerte, a CIDH remete o caso à Corte Interamericana 
(Corte IDH), dando início a fase processual10. 

Tecidas noções gerais sobre ambos, é importante ressaltar 
que o sistema global anteriormente mencionado e o sistema re-
gional não são antagônicos ou conflitantes, mas sim complemen-
tares, buscando, igualmente, efetivar os princípios erigidos pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, entendidos como os 
ideais em comum entre todas as nações. Enquanto o sistema glo-
bal deve apresentar um padrão normativo mínimo, o regional está 
sempre em expansão, aperfeiçoando a tutela dos direitos de modo 
a abarcar as peculiaridades dos locais sob os quais possui jurisdição 
(PIOVESAN, 2010, 253).

Ainda no sentido de complementariedade, Piovesan tece 

10 Impende referir que o Sistema Interamericano só entrou em pleno funcionamento em 

18/07/1978, sendo ainda complementado pelo Protocolo Adicional à Convenção Americana 

em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, suprindo a “deficiência” em relação 

a esses direitos em específico.
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importante consideração ao afirmar que o sistema internacional 
(conglomerando tanto o sistema global como o regional) situa-se 
como um direito subsidiário e suplementar ao nacional, buscando 
superar omissões e insuficiências, “constituindo garantia adicional 
de proteção aos direitos humanos, quando falham as instituições 
nacionais”. Outrossim, afirma que os tratados de direitos humanos 
estabelecem parâmetros mínimos de proteção, devendo o Estado 
permanecer sempre dentro desses limites (PIOVESAN, 2010, 163). 

Partindo das noções gerais expostas neste capítulo, uma das 
conclusões possíveis recai na importância da internacionalização 
dos direitos humanos, que vem ligada a uma ideia de subjetivida-
de jurídica dos indivíduos perante o sistema internacional. Assim, 
segundo Luño: 

sólo cuando se admite la posibilidad de que la comunidad internacional pueda entender de 
cuestiones que afecten no tanto a los Estados en cuanto tales, sino a las de sus miembros, cabe 
plantear un reconecimento a escala internacional de los derechos humanos. Es necesario, por 
tanto, partir de la premisa de que cualquier atentado contra los derechos y libertades de la 
persona no es una <<questión doméstica>> de los Estados, sino un problema de relevancia 
internacional (LUNÕ, 2013, p. 41).

Dessa forma, o SIPDH é uma ferramenta fundamental na tu-
tela e concretização dos direitos humanos11, sobretudo na América 
do Sul e Central – regiões marcadas por uma pesada herança his-
tórica do período colonial, o que culmina em sistemáticas crises 
sociais, econômicas e políticas, bem como a nociva interferência 

11 Um dos aspectos do fortalecimento das noções de direitos humanos parte do entendimen-

to de que “não se pode visualizar a humanidade como sujeito de direito a partir da ótica do 

Estado; o que se impõe é reconhecer os limites do Estado a partir da ótica da humanidade”. 

In. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. O direito internacional em um mundo em 

transformação. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 1109.
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das nações estrangeiras12 -, pois trata-se de um mecanismo aces-
sível, célere e eficiente. Sua atuação, dessa forma, possibilita um 
engrandecimento das próprias concepções basilares de direitos 
humanos, especialmente num continente no qual a ditadura con-
gelou por décadas as evoluções e noções desses direitos, e cujas 
reminiscências ainda servem como embasamento para discursos 
de relativização desses valores fundamentais.

Após a sucessiva queda dos governos militares, as jovens de-
mocracias latino-americanas deparam-se também com a questão 
da impunidade, vez que muitos dos antigos algozes dos regimes 
militares encontram-se livres, beneficiados por leis de anistia (ou 
“autoanistia”). É dentro desse contexto que a atuação da Corte IDH 
vem se destacando, determinando que os Estados indenizem às ví-
timas ou seus familiares. Além das indenizações, são facilmente ve-
rificadas novas medidas de reparação, de modo que, corroborando 
diretamente com a hipótese do presente estudo, faz-se necessário, 
num segundo momento, tecer breves considerações acerca das no-
ções de “dever de proteção” estatal, para, após, analisar se a Corte 
IDH utiliza dessa construção teórica como embasamento para a já 
mencionada ampliação. 

12 Nesse sentido: “Las revoluciones norte-americanas, francesas y las de los estados latino-a-

mericanos produjeron historicamente resultados diferentes dentro de sociedades diferentes. 

Se disse que mientras la primera creó uma nación y la francesa renovo la sociedade, las revo-

luciones de América Latina fracasaron, por el contrário, en sus objetivos de modernización 

políticas, social y económica”. In. TRAVIESO, Juan Antonio. Historia de los derechos humanos y 

garantias: análisis en la Comunidad Internacional y en la Argentina. 3ª ed. Buenos Aires: Heliasta, 

2005. p. 281.
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2. A DIMENSÃO OBJETIVA DOS DIREITOS HUMA-
NOS E FUNDAMENTAIS E AS NOÇÕES DE “DEVER 
DE PROTEÇÃO” DO ESTADO

Simultânea à expansão da importância dos direitos humanos 
e da criação dos sistemas globais e regionais de proteção, e igual-
mente partindo do mesmo marco histórico, ou seja, o segundo 
pós-guerra, ocorre um fortalecimento das noções de democracia, 
com a positivação dos direitos acima referidos nas constituições, 
agora identificados como direitos fundamentais, operando sobre 
uma lógica segundo a qual a dignidade da pessoa humana é o valor 
máximo dos ordenamentos jurídicos, assim como princípio orien-
tador da atuação do Estado e dos organismos internacionais (BAR-
CELLOS, 2011, p. 130). 

Outro elemento fundamental para a plena consolidação do 
Estado Democrático de Direito se deu pela revolução que ocorre 
dentro da própria teoria constitucional, o que altera completa-
mente a maneira como a Carta é entendida e também operaciona-
lizada. Assim, entre as alterações mais notórias, há de se fazer alu-
são a força normativa da Constituição, e também sua centralidade 
na nova ordem jurídica; seu caráter aberto e principiológico, que 
demanda uma constante (re)interpretação à luz de uma integração 
com a realidade; e a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, 
que origina uma vinculação dos demais poderes públicos a esses 
direitos.

Nesse contexto de evolução da jurisdição constitucional, 
ocorre como resultado lógico um processo de judicialização (que 
se manifesta em duas frentes distintas: a judicialização do direito e 
da política), colocando o Poder Judiciário como protagonista dessa 
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nova ordem, lhe sendo atribuída competência para decidir ques-
tões essenciais da sociedade, que anteriormente restavam incum-
bidas a outras instâncias (LEAL, 2012, p 434). 

A judicialização do direito refere-se a já mencionada questão 
de a necessidade da construção de sentido normativo estar rela-
cionada com a realidade, tendo em vista a abertura interpretativa 
proporcionada pelos princípios, gerando assim um direito mais 
jurisprudencializado do que legislado (LEAL, 2012, p. 435). A ju-
dicialização da política, por sua vez, pode ser caracterizada pela 
invasão do Poder Judiciário nas esferas de competência dos de-
mais poderes (COSTA, 2013, p. 10), eis que o objeto dos Tribunais 
Constitucionais é a própria política.

Entre os novos elementos da dogmática dos direitos funda-
mentais, cumpre realizar aqui um estudo mais aprofundado da 
dimensão objetiva dos direitos fundamentais, inaugurada pelo “pa-
radigmático” caso Lüth-Urtell13, pois trata-se de elaboração de im-

13 O litígio originou-se após a iniciativa de Erich Lüth, presidente do Clube de Cinema da 

cidade de Hamburgo, de incentivar os proprietários e o público a boicotar a exibição de um 

filme nas sessões locais, sob o argumento de que o diretor, ex-membro do partido nazista, 

havia inserido conteúdo antissemita na película. O filme, por sua vez, não fazia qualquer alu-

são ao regime, mas mesmo assim foi um fracasso de arrecadação, o que levou tanto o diretor 

quanto a equipe de produção a ingressarem com uma ação buscando reparação pelos prejuízos 

oriundos do boicote, de modo que o debate consistiu em uma colisão entre o direito funda-

mental da liberdade de expressão versus a moral e os bons costumes insculpidos no Código 

Civil alemão. Em primeira instância e utilizando como fundamentação o Código Civil, o caso 

foi julgado favorável aos produtores da película. Contudo, em sede de recurso, o Tribunal 

Constitucional da Alemanha reverteu a decisão anterior, sob o argumento de que ela violava o 

direito fundamental à liberdade de expressão. Para solucionar essa simples querela entre dois 

particulares, que resultou numa colisão entre o direito fundamental da liberdade de expressão 

contra regra ordinária inferior, a Corte alemã, em decisão histórica, erige o entendimento 

de que a Constituição não é neutra, mas sim uma ordem objetiva de valores. Em outras pa-

lavras, o direito fundamental consistente na liberdade de expressão é um valor adotado por 

aquela comunidade, de modo que deve não só prevalecer sobre uma norma hierarquicamente 
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portância fulcral para a presente análise. 
Após a decisão do referido caso, passa a se falar de uma dupla 

dimensão dos direitos fundamentais, a subjetiva, ou os “direitos 
de defesa” do cidadão perante o Estado, e também uma objetiva, 
numa lógica de “proteção através do Estado”, que inclusive proje-
ta-se para todo ordenamento jurídico (LEAL, 2007, p. 66). Essa 
projeção vincula as leis e também os demais poderes, que devem 
estar em plena consonância com os direitos fundamentais, o que 
ficou conhecido como eficácia de irradiação (LEAL, 2007, p. 66). 
Os direitos fundamentais, portanto, são a ordem fundante não só 
do ordenamento jurídico, mas também de toda a comunidade, 
atuando, ainda, como diretivas para a atuação dos poderes (NO-
VAIS, 2003, p. 65). Corroborando com o até aqui exposto, cum-
pre transcrever os apontamentos de Novais:

[...] desenvolve-se nos Estados sociais e democráticos de Direito do pós-
-guerra, mesmo que difusamente, a noção de que, para além da sua di-
mensão subjectiva, os direitos fundamentais constituem, no seu conjunto, 
um sistema ou ordem objectiva de valores que legitima uma ordem ju-
rídico-constitucional do Estado, que condiciona constitutivamente toda 
actuação dos poderes constituídos e que irradia uma força expansiva a 
todos os ramos do Direito (NOVAIS, 2003, p. 67). 

Além da vinculação vertical entre os direitos fundamentais 
e o Estado, verifica-se uma vinculação horizontal, ou seja, da di-
mensão objetiva atribuída a esses direitos também passa a ocorrer 
a proteção do indivíduo contra abusos provenientes de outros in-
divíduos. Não obstante, os direitos subjetivos individuais estão vin-
culados ao interesse comunitário (LEAL, 2007, p. 68), quer dizer, 

inferior, mas ser entendido como parte de uma totalidade de sentido em constante relação.
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no momento em que se faz parte daquela comunidade, a proteção 
desses direitos ocorrerá em conformidade com a ordem objetiva 
de valores constituída pela coletividade. 

Surgem, assim, noções acerca do “dever de proteção”, enten-
dido como o outro lado dos direitos fundamentais. Isto porque, se 
de um lado esses direitos coíbem o Estado de agir, no intuito de 
proteger as liberdades individuais do indivíduo perante a própria 
ação estatal (direitos negativos), por outro o dever de proteção 
procura proteger o indivíduo de ameaças oriundas não do Estado, 
“mas, sim, de atores privados, forças sociais ou mesmo desenvol-
vimentos controláveis pela ação estatal” (STRECK, 2008, p. 6).

A teoria do dever de proteção é ampliada a partir da segunda 
decisão acerca da descriminalização do aborto na Alemanha (Bver-
fGE 88, 203), de 1993, na qual se discutiu a autonomia da gestante 
em realizar um procedimento abortivo em oposição a vida do feto. 
É desenvolvido, assim, o princípio da proibição insuficiente (unter-
massverbot), operando sob a lógica de proteção contra as omissões 
do Estado (STRECK, 2008, p. 6), como pode ser visto na funda-
mentação da Corte alemã:

O Estado, para cumprir com o seu dever de proteção, deve empregar medidas 
suficientes de caráter normativo e material, que permitam alcançar – atendendo 
à contraposição de bens jurídicos, uma proteção adequada, e, como tal, efetiva 
(proibição de insuficiência). [...] É tarefa do legislador determinar, detalhada-
mente, o tipo e a extensão da proteção. A constituição fixa a proteção como meta, 
não detalhando, porém, sua configuração. No entanto, o legislador deve observar 
a proibição de insuficiência [...]. Considerando-se bens jurídicos contrapostos, 
necessária se faz uma proteção adequada. Decisivo é que a proteção seja eficiente 
como tal. As medidas tomadas pelo legislador devem ser suficientes para uma 
proteção adequada e eficiente e, além disso, basear-se em cuidadosas averiguações 
de fatos e avaliações racionalmente sustentáveis [...] (BRASIL, Supremo Tribunal 
Federal, HC 104.410/RS, Rel. Gilmar Mendes, 2012, p. 18).
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Desse modo, Novais conclui que diante desse limite inferior 
da liberdade de conformação do legislador, o princípio da proteção 
insuficiente mostra-se de grande importância no desenvolvimento 
das funções objetivas dos direitos fundamentais, “tanto no âmbito 
do dever de proteção contra terceiros como nos de garantia de 
efetividade de exercício desses direitos ou nas prestações norma-
tivas e fáticas de organização e procedimento”, assim como a proi-
bição de excesso faz-se importante nas clássicas funções de defesa, 
enquanto limite superior da discricionariedade de conformação 
(NOVAIS, 2003, p. 77).

Sob o influxo do dever de proteção e de seus subprincípios 
(untermassverbot e übermassverbot), os órgãos estatais restam, por-
tanto, incumbidos de assegurar níveis eficientes de proteção aos 
direitos fundamentais, sujeitos a um sistema de controle desses 
órgãos, inclusive do próprio Poder Judiciário (SARLET, 2012, p. 
297). Muito embora a função de tutelar esses direitos seja origina-
riamente do Poder Legislativo, não raras vezes ocorre a influência 
direta do Poder Judiciário – o que vem associado à judicialização -, 
sobretudo no controle jurisdicional de políticas públicas, gerando 
críticas ao próprio sistema democrático14. 

À luz do que foi até então exposto, o último tópico a ser 

14 Nesse sentido, Costa esclarece que “A judicialização da Política garante a coerência e a siste-

maticidade do próprio ordenamento, na medida em que impede que questões sejam reguladas 

em desconformidade com os princípios básicos do Direito, que são redesenhados pelas pró-

prias autoridades judiciais. Todavia, os imperativos de sistematicidade podem colidir com as 

concepções dominantes de política”. Dessa forma, concluí, “O problema não e propriamente 

a judicialização da Política, mas o modo como ela se tem processado. Portanto, o nosso desafio 

não é o de limitar a participação do Judiciário nos processos estatais de decisão, mas elabo-

rar critérios de intervenção capazes de tornar essa participação proveitosa a uma sociedade 

democrática (...)”. In. COSTA, Alexandre Araújo. Judiciário e interpretação: entre Direito e 

Política. In: Revista Pensar, Fortaleza, v. 18, jan-abr. 2013. p. 40-42.
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trabalhado busca verificar se e como a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos vem utilizando o dever de proteção para ampliar 
suas sentenças nos casos de graves violações praticadas por regimes 
militares, atuando de forma a determinar aos Estados a criação 
de políticas públicas e demais medidas coletivas, de modo que a 
proteção dos direitos coletivos acabam também sendo afetada.

3. A UTILIZAÇÃO DO DEVER DE PROTEÇÃO NAS 
SENTENÇAS DE GRAVES VIOLAÇÕES AOS DIREI-
TOS HUMANOS E A EVOLUÇÃO DA JURISPRU-
DÊNCIA DA CORTE IDH

O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Huma-
nos surge na realidade latino-americana como um importante 
instrumento não só para a concretização e proteção dos diretos 
humanos, mas também para seu fortalecimento em um cenário 
conturbado. Nesse contexto de (re)descoberta dos direito huma-
nos, há que se destacar a constante ampliação que pode ser verifi-
cada nas sentenças da Corte IDH, mormente no que se refere as 
medidas de reparação. Pertinente, assim, uma análise da Conven-
ção Americana no que tange ao tema, em seu artigo 63.1:

Art. 63 [...]

1. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos 
nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo de 
seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, 
que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado 
a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte 
lesada. [...] (CADH, 1966).
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Como se vê, o artigo supra apenas faz alusão a reparações 
individuais, assegurando à vítima o direito violado e também de-
terminando a remediação das consequências oriundas da infração 
e o pagamento de indenização. Todavia, a análise de casos mais 
recentes demonstra que a Corte IDH transcendeu o modelo de 
compensação individual, incorporando novos elementos em sua 
fundamentação Observa-se, assim, que a Corte IDH vem utilizan-
do fundamentos distintos da definição estipulada pela Convenção 
Americana na ampliação de suas sentenças. Essa não vinculação 
proporciona uma evolução considerável com o passar dos anos, 
permitindo, também, uma adequação mais efetiva aos pormenores 
de cada caso.

Para visualizar a ampliação das reparações, será realizada 
uma análise dos seguintes casos: Velásquez Rodríguez Vs. Hondu-
ras (1988); Loayza Tamayo Vs. Peru (1997); Blake Vs. Guatema-
la (1998); Barrios Altos Vs. Peru (2001); Almonacid Arellano Vs. 
Chile (2006); La Cantuta Vs. Peru (2006); Gomes Lund e Outros 
(“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil (2010); Gelman Vs. Uruguai 
(2011); e Cruz Sanchés e outros Vs. Peru (2015) 15.

O estudo inicia com o caso Velásquez Rodriguez Vs. Hondu-
ra, cuja sentença foi prolatada em 1988, sendo, inclusive, a pri-
meira decisão na história da Corte IDH16. Sua resolução, embora 

15 Os casos que serão abordados foram escolhidos segundo critérios cronológicos, o que pos-

sibilita uma melhor análise da evolução das sentenças em uma perspectiva histórica, e também 

em virtude das inovações incorporadas ao âmbito das reparações. Ademais, a pesquisa também 

limita-se a casos envolvendo violações de natureza político-ideológica - abusos cometidos con-

tra indivíduos ou grupos que se opuseram aos regimes militares ou aos governos democráticos 

que praticaram graves violações contra seus opositores -, como forma de delimitação necessá-

ria. Por fim, cumpre mencionar, o presente estudo não busca analisar todos os casos julgados 

pela Corte IDH nessa matéria, o que tornaria a análise demasiadamente extensa.
16 Conforme a denúncia apresentada à Comissão, o estudante Ángel Manfredo Velásquez Ro-
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paradigmática por se tratar do primeiro óbice à questão da impu-
nidade dos regimes militares das Américas, se atem as disposições 
do artigo 63.1 da CADH e limita a reparação unicamente à parte 
diretamente envolvida. Assim, a Corte IDH declarou que o Estado 
de Honduras violou os direitos referentes à liberdade pessoal (ar-
tigo 7º), à integridade pessoal (artigo 5º) e o direito à vida (artigo 
4º), devendo indenizar os familiares da vítima em acordo a ser fir-
mado entre a Comissão e o Estado.

Aproximadamente uma década após a primeira condenação, 
importante se faz discorrer sobre o caso Loayza Tomaya Vs. Peru 
(1997)17. A reparação consistiu, em âmbito individual, na imedia-
ta libertação da vítima, indenização e também sua reincorporação 
ao serviço docente em instituições públicas, além da obrigação do 
Estado de investigar, identificar e sancionar os responsáveis e por 

driguez foi detido de forma violenta e sem autorização judicial por indivíduos da Direção 

Nacional de Investigações e do G-2 das Forças Armadas de Honduras, na cidade de Teguci-

galpa, em 12/09/1981. Sob alegações de prática de delitos políticos, Velásquez Rodriguez 

foi submetido à intensos interrogatórios mediante pratica de tortura, vindo, posteriormente, 

a desaparecer. Após denúncia à CIDH, forças policiais e de segurança negaram a detenção do 

estudante, assim como o Governo quedou inerte aos pedidos de informação acerca dos fatos, 

razão pela qual foram presumidos verdadeiros. Após esgotamento dos recursos internos e 

recusa das informações apresentadas pelo Governo à Comissão, como ainda permanecendo 

desaparecido Velásquez Rodriguez, procedeu-se no encaminhamento de denúncia à Corte 

IDH, em 18/04/1986, culminando na condenação de Honduras.
17 Em 06/02/1993, a senhora María Elena Loayza-Tamayo, professora da Universidade San 

Martín de Porres, foi presa junto do senhor Ladislao Alberto Huamán-Loayza, por oficiais da 

Força Policial Nacional Peruana, mais especificamente a unidade antiterrorismo (DINCOTE), 

após ser denunciada por Angélica Torres-García, que havia sido presa no dia anterior. Em cár-

cere, Mária Elena Loayza-Tomayo foi vítima de inúmeros abusos, como tortura, tratamento 

cruel e degradante, bem como estupro, no intuito de que confessasse seu envolvimento com 

o grupo de oposição ao governo Sendero Luminoso – o que não ocorreu. A vítima só foi posta 

em liberdade em 16/10/1997, após a primeira decisão da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos que requereu sua imediata libertação (CORTE INTERAMERICANA DE DIREI-

TOS HUMANOS, 1997).
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fim a adequação das leis de terrorismo e traição contra a pátria à 
Convenção Americana de Direitos Humanos, medida que passa a 
beneficiar terceiros. A Corte IDH ainda, em seus parágrafos 144-
154, elabora noções de reparação por “plano de vida”. (CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 1998).

Em Blake Vs. Guatemala18 a reparação ainda ocorre tão so-
mente na esfera individual, com a indenização à família das víti-
mas. A diferença pertinente no presente caso recai no debate acerca 
da natureza complexa e continuada do crime de desaparecimento 
forçado, suscitada no voto separado do juiz Cançado Trindade. Isto 
porque o delito ocorreu em 1985 e a Guatemala apenas reconheceu 
a competência da Corte IDH em 1987, de modo que a condenação 
se deu pelas demais violações (que ocorreram após 1987), e não 
pelo desaparecimento forçado, pois o entendimento predominante 
determinou que o delito se consumou na data de seu cometimen-
to, desconsiderando o fato de que os restos mortais foram apenas 
encontrados em 1992, o que configuraria a continuidade (CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 1998).

Por sua vez, o caso Barrios Altos Vs. Peru trata dos assassina-
tos ocorridos em 03/11/1991 na vizinhança homônima ao caso, 
na cidade de Lima19. Em sua sentença já se verifica uma alteração 

18 Os fatos do presente caso se iniciaram em 26/03/1985, quando dois americanos, Nicholas 

Blake, jornalista, e Griffith Davis, fotógrafo, no intuito de reunir informações para um artigo 

sobre os grupos guerrilheiros da Guatemala, partiram em direção a aldeia de El Llano. No ca-

minho, foram abordados pela patrulha do comandante Mario Cano que, após receber instru-

ções de superiores, ordenou que os americanos fossem levados, autorizando que seus soldados 

os matassem caso assim desejassem, o que veio a ocorrer (CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS, 1998).  
19 Na ocasião, seis indivíduos fortemente armados adentraram um prédio onde ocorria cele-

bração realizada para arrecadar fundos para a reforma do imóvel e ordenaram que todos os 

presentes deitassem no chão. Ato continuo, os invasores dispararam contra as vítimas, matan-
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no âmbito das reparações, pois além da compensação monetária 
e o oferecimento de bolsas/oportunidades à família das vítimas, 
a Corte IDH determina que o Estado investigue o caso e seus 
participantes e divulgue publicamente os resultados. Outrossim, 
estabelece que as leis de anistia Nº 26.479 e Nº26.292 são incom-
patíveis com a Convenção Americana de Direitos Humanos, logo 
carecendo de efeitos jurídicos, o que configura um marco de gran-
de importância na jurisprudência da Corte IDH sobre essa maté-
ria, sobretudo acerca das noções de Direito à Verdade (CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2001).

Em Almonacid Arellano Vs. Chile, novamente é possível ve-
rificar uma ampliação na sentença em relação as decisões ante-
riores20. Após a condenação do Estado, restou determinado pela 
Corte IDH que as leis de anistia locais não poderiam prejudicar as 

do quinze pessoas e deixando quatro gravemente feridas, sendo que uma delas veio a adquirir 

incapacidade permanente, e após fugiram do local soando as sirenes policiais de seus veículos. 

Investigações e relatos identificaram os envolvidos como membros do “Grupo Colina”, esqua-

drão de eliminação do Exército Peruano, que supostamente cometeu o crime em represália 

contra atos anteriormente praticados por membros do Sendero Luminoso – grupo de oposição 

ao governo. Dada a instabilidade política do Peru à época, apenas em 1995 são retomadas as 

investigações sobre o caso no intuito de apurar a responsabilidade, mas o Congresso Nacional 

frustra a apuração do delito ao sancionar, em 14/06/1995, a Lei Nº. 26.479, sem divulgação 

pública ou debate, sendo aprovada e sancionada pelo Presidente de imediato, entrando em 

vigor em 15/06/2015. A referida Lei concedeu anistia aos integrantes das forças de segurança 

denunciados, investigados ou condenados, mas alguns agentes públicos a entenderam como 

inconstitucional, o que levou a aprovação da Lei Nº 26.492, que além de estender a anistia da 

lei anterior a todos os agentes que pudessem ser objeto de processos por violação aos direitos 

humanos entre 1980-1995, bem como estabelecendo que a lei de anistia não era passível de 

revisão judicial e possuía aplicação obrigatória. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREI-

TOS HUMANOS, 2001)
20 O professor Luis Alfredo Almonacid Arellano, militante do Partido Comunista do Chile, foi 

surpreendido em sua residência na manhã do dia 16/09/1976 por uma patrulha, vindo a ser 

alvejado na frente de seus familiares, falecendo no hospital no dia seguinte (CORTE INTERA-

MERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2006).
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investigações do assassinato do senhor Arellano e a apuração cri-
minal dos responsáveis, assim como o Estado deve assegurar que a 
referida lei igualmente não sirva como obstáculo para demais ca-
sos que envolvam questões de anistia. Além da reparação pecuniá-
ria aos familiares da vítima, determina-se também que o Estado, 
como medida de satisfação, deve publicar no Diário oficial o capí-
tulo referente aos fatos da sentença, assim como a parte resolutiva, 
no prazo de seis meses. Outro ponto a ser ressaltado recai no fato 
do caso ter sido apurado por um Tribunal Militar em 1996, sobre-
vindo entendimento da Corte IDH de que isso afronta o direito a 
um julgamento independente e imparcial (CORTE INTERAME-
RICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2006).

Já no caso La Cantuta Vs. Peru é possível verificar uma gran-
de evolução na jurisprudência da Corte IDH nos casos de graves 
violações de direitos humanos em perspectiva comparativa com 
os casos anteriormente analisados21. Na sessão concernente as re-
parações, observa-se que além das disposições em comum com 
a jurisprudência anterior, ou seja, a devida apuração do caso, no 
intuito de apontar a responsabilidade penal de eventuais culpados 
e a localização dos restos mortais das vítimas, ato público de reco-
nhecimento da responsabilidade e indenização pecuniária a título 
de danos materiais e imateriais, a sentença passa a determinar ao 
Estado a obrigação de oferecer tratamento médico e psicológico 

21 O caso versa sobre o ocorrido em 18/07/1992, em Lima, no Peru, nas localidades da 

Universidade Nacional de Educação “Henrique Guzmán y Valle”, mais conhecida como La 

Cantuta, em virtude deste ser o nome da zona onde se encontrava. Naquela madrugada, efe-

tivos do Exército Peruano adentraram a universidade e sequestraram nove estudantes e um 

professor que suspostamente estariam envolvidos em uma explosão na cidade de Tarata, dois 

dias antes, o que culminou na execução das vítimas (CORTE INTERAMERICANA DE DI-

REITOS HUMANOS, 2006).
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aos familiares das vítimas e de insculpir o nome destes últimos em 
um monumento público. Ademais, a decisão transcende as partes 
envolvidas e fixa determinação de caráter preventivo de novas vio-
lações que se estendem à coletividade, consistente na implementa-
ção de programas permanentes de educação em direitos humanos 
para membros de serviços de inteligência, das Forças Armadas, da 
Polícia Nacional, Promotores e também Juízes (CORTE INTERA-
MERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2006).

De igual forma, o caso Gomes Lund e Outros Vs. Brasil22 
apresenta a incorporação de novos elementos importantes ao pre-
sente estudo. As inovações introduzidas nas reparações impostas 
recaem na instauração da Comissão da Verdade e a adoção de me-
didas necessárias para que o delito de desaparecimento forçado de 
pessoas seja tipificado, em adequação aos padrões interamerica-
nos (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 
2010).

As novidades em termos de reparação advindas com o caso 
Gelman Vs. Uruguai23 consistem na disposição sobre a incompa-
tibilidade da Lei de Caducidade da Pretensão Punitiva do Estado 
com a Convenção, eis que pode impedir ou obstaculizar as inves-
tigações do caso, e também a criação de um sistema público de 
acesso às informações sobre as violações praticadas pela ditadura, 
assim como a fixação de uma placa com a inscrição do nome das 

22 No caso, ocorreu a detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de mais de 60 

membros da chamada “Guerrilha do Araguaia”, entre os anos 1972-1975, praticada pelo Exér-

cito Brasileiro no contexto da ditadura militar. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS, 2010).
23 A violação versa sobre o sequestro de María Gelman, à época grávida, durante a Operação 

Condor, em 1976. A vítima permaneceu recolhida no Uruguai até dar à luz, quando então 

desapareceu. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2011).
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vítimas e de todas as pessoas detidas ilegalmente no prédio da SID 
(Sistema de Informação de Defesa - CORTE INTERAMERICANA 
DE DIREITOS HUMANOS, 2011). 

Por fim, cumpre abordar o caso Cruz Sánchez e Outros Vs. 
Peru24, por se tratar da sentença mais recente da Corte IDH no âm-
bito das graves violações até o presente momento (17/04/2015). 
Muito embora decisões anteriores já tenham desenvolvido os ele-
mento trabalhados nessa sentença, vale destacar a arrecadação de 
Verbas para o Fundo de Assistência Legal das Vítimas (CORTE IN-
TERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2015) 

Conclusa essa análise preliminar, resta cristalina a superação 
do sistema de reparação unicamente individual inaugurado no caso 
Velasquéz Rodriguez Vs. Honduras, de modo que a medidas adota-
das pela Corte IDH transcendem as partes diretamente envolvidas. 
Nesse momento observa-se que a Corte IDH claramente utiliza 
noções de “dever de proteção” para a instauração dessas medidas, 
tais como a criação de legislação para penalizar um crime específi-
co, a realização de cursos de direitos humanos para agentes estatais 
e militares ou a implementação de comissões ou acervos cujo ob-
jetivo consiste em apurar e divulgar os fatos ocorridos durante a 
ditadura. O mesmo ocorre, embora não de forma tão evidente, nas 
declarações de incompatibilidade das leis de anistia com a CADH.

Para a compreensão da utilização do dever de proteção da 

24 O último caso abordado versa sobre a invasão à Embaixada Japonesa em Lima, no Peru, 

pelo MRTA (Movimento Revolucionário Tupac Amaru) que envolveu centenas de reféns. O 

embargo perdurou por mais de 120 dias, quando as forças nacionais invadiram e retomaram a 

embaixada. Dos catorze membros do MRTA envolvidos, todos foram mortos, mas três deles 

haviam se rendido anteriormente e não representavam perigo algum aos seus captores, o 

que não impediu sua execução. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITO HUMANOS, 

2015).
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medida de reparação acima referida, é preciso retomar os tópicos 
anteriormente trabalhados sobre a dimensão objetiva dos direitos 
humanos e fundamentais. Isto porque, conforme Cavallo, “los de-
rechos humanos se erigen como el reflejo normativo de valores y princípios 
fundantes de uma comunidad jurídica, id est, como un orden objetivo de va-
lores reconecido e recogido em la normativa constitucional” (CAVALLO, 
2012, p. 555). Assim, os valores democráticos imbuídos nos textos 
constitucionais contemporâneos buscam expressamente promover 
a responsabilidade penal dos culpados por graves violações aos di-
reitos humanos, bem como combater a impunidade.

A declaração de uma lei de anistia como incompatível com 
as normas internacionais de direitos humanos25 acaba, portanto, 
apresentando um duplo viés: o subjetivo, pois desvela os respon-
sáveis, que até então estavam amparados por essas leis, tornando 
possível a investigação e apuração das violações, o que interessa 
particularmente as vítimas; e o objetivo, pois esse reconhecimento 
representa um valor elencado pelas sociedades como fundamental, 
de modo que afeta diretamente a coletividade, sobretudo buscan-
do superar a impunidade.

Sob esse aspecto, pode-se dizer que as reparações, especial-
mente nos casos de países de democracia tardia, “cumplen no solo un 
rol individual, respecto del sujeto víctima de la violácion, sino que además 
adquieren importantes aristas sociales, históricas y preventivas” (ROJAS, 
2009, p 89.). O autor ainda afirma que as motivações para reparar 

25 Conforme a Corte, “são inadmissíveis as disposições de anistia, as disposições de prescrição 

e o estabelecimento de excludentes de responsabilidade que pretendam impedir a investiga-

ção e punição dos responsáveis por graves violações de direitos humanos, tais como tortura, 

execuções sumárias, extralegais ou arbitrárias e desaparecimentos forçados, todas elas proi-

bidas por violar direitos inderrogáveis reconhecidos pelo Direito Internacional dos Direitos 

Humanos” (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2001, p. 14).
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os casos de graves violações, pois “tienen que ver com las victimas, pero 
tambíen com el hecho de que representan una forma en que la sociedad 
estabelece bases de convivencia social fundadas en el respeto de los derechos 
humanos (ROJAS, 2009 p. 89). O dever de proteção nos casos de 
anistia, portanto, versa sobre o direito da sociedade em ter acesso 
à verdade e, dessa forma, pode ser visto como forma de proteção, 
no sentido de que a informação e a responsabilização penal dos 
culpados concretiza-se em garantia de não repetição.

Como visto, através das noções de “dever de proteção” a Cor-
te Interamericana passa a desenvolver sua doutrina para além da 
proteção individual, no momento em que busca prevenir/evitar a 
ocorrência de novas violações através de uma séries de imposições. 
Ao incorporar à sua doutrina a máxima de que é dever dos Estados 
prevenir, julgar e sancionar os casos de violações, assim como re-
conhecer a incompatibilidade das leis de anistia com a CADH e sua 
ausência de efeitos jurídicos, resta evidente o intuito de proteção 
à coletividade, bem como uma garantia aos valores democráticos 
insculpidos nas constituições, no caso, o combate à impunidade 
como forma de inibir fatos análogos. As restrições à Justiça Mili-
tar igualmente apresentam-se como um elemento fundamental no 
combate à impunidade, por oferecer às vítimas um julgamento jus-
to e imparcial, mas ao mesmo tempo ressalta a importância desse 
direito em uma dimensão objetiva, ou seja, é um valor importante 
que deve ser garantido a todos e em qualquer caso, o mesmo se 
aplicando ao direito de acesso à justiça, estipulado nos artigos 8º e 
25 da Convenção Americana.

Já a adequação do direito interno à CADH reflete diretamen-
te a utilização do dever de proteção pela Corte IDH, ao determinar 
que um Estado reformule sua legislação no intuito de aperfeiçoar 



277

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

(ou adequar ao padrão da Convenção) seus mecanismos. O mes-
mo ocorre com a incorporação do Direito à Verdade, pois através 
da divulgação das atrocidades perpetradas pelos regimes militares, 
resta fortalecido o repúdio ao totalitarismo, o que também se apre-
senta como forma de proteção. As decisões envolvendo o combate 
a futuras violações, assim, impõem aos Estados medidas positivas a 
serem implementadas (que vem associado à judicialização), o que 
no caso consiste na Corte IDH como responsável por interpretar 
os valores erigidos pela Convenção Americana e determinar que o 
Estado adote as políticas necessárias para sua efetivação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O contexto, portanto, revela que a doutrina da Corte IDH 
mostra-se consolidada, porém, sempre tendendo a sua ampliação. 
Tal expansão acaba repercutindo nas medidas reparatórias das sen-
tenças, fortalecendo cada vez mais os direitos humanos latino-a-
mericanos, e essa evolução se dá, sobretudo, através de noções de 
dever de proteção oriunda da dimensão objetiva dos direitos hu-
manos e fundamentais.

A evolução da jurisprudência da Corte IDH promove, pau-
latinamente, e conforme necessário, consideráveis reformas insti-
tucionais nos Estados, bem como a imposição de um número cada 
vez maior de medidas positivas. Assim, por meio do SIPDH e a 
plena atuação dos Estados na realização das medidas impostas, os 
direitos humanos se fortalecerão cada vez mais, conscientizando a 
sociedade a não cometer e nem tolerar os mesmos erros das déca-
das passadas.
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INTERSECÇÕES ENTRE O PÚBLICO E O 
PRIVADO: O ROMPIMENTO DA DICOTOMIA 
NA ÓTICA DO COMUNITARISMO

Eliane Fontana1

1. Noções Introdutórias

Este artigo científico tem como objetivo geral apresentar a 
proposta teórica da corrente comunitarista à dicotomia público-
-privado, esta, nascida por ocasião da Era Moderna, respondeu por 
longos anos às relação sociais como fórmula enquadrada de dividir 
os espaços que ora estavam na seara pública e ora, na privada. En-
tretanto, as transformações sociais e jurídicas demostraram que a 
dicotomia é insuficiente para enfrentar as relações que são com-
plexas e interseccionadas, na contemporaneidade. Muitas foram as 
teorias que preencheram os espaços entre o público e o privado no 
decorrer dos tempos, tais como as que relevam a sociedade civil, 
o terceiro setor e o capital social. Nesse sentido, o problema que 
o artigo buscou responder é se o comunitarismo enquanto teoria 
em construção, na contemporaneidade, ao propor a tríade, Esta-
do-mercado-comunidade, romperia com a dicotomia ou ampliaria 
a visão das intersecções já vivenciadas. Como possível reflexão, é 
necessário abandonar a dicotomia como forma de pensar o pú-

1 Doutoranda do PPG-Doutorado em Direito- UNISC. Mestre em Direito pelo PPG-UNISC. 

Professora da Faculdade de Direito no Centro Universitário UNIVATES em Lajeado-RS. 

Membro do Grupo de Pesquisa Comunitarismo e Políticas Públicas, vinculado ao CNPq. Ad-

vogada. Contato: eliane.fontana859@gmail.com

)
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blico e o privado, porque assim se ganharia uma capacidade de 
compreensão analítica das relações de poder e de reconfiguração 
desses espaços, notadamente ao ideário de público no sentido 
coletivo, de demandas coletivas e apropriações coletivas, enfim, 
de bem comum. 

O que o Comunitarismo propõe não é uma remodelagem de 
normas, mas um pensamento teórico que ilumine as relações so-
ciais, voltado ao reforço da sociedade fortificada democraticamen-
te, de um espaço-chamado de comunidade – formado por todas as 
forças que não sejam estatais e nem de mercado – equilibrada num 
tripé onde Estado-mercado e comunidade têm papeis importan-
tes, mas não se sobreponham nas suas funções. O comunitarismo 
não sustenta a refutação de compromissos, mas no modo pecu-
liar de como alimenta os próprios compromissos de direito e res-
ponsabilidades correspondidos, e acredita que a comunidade não 
é meio, mas é o fim, e precisa existir na concepção de realidade 
jurídica e social.

Uma vez que se admitir refutar a dicotomia, o campo políti-
co, de demandas sociais, ganha status de relevo num pensar a cul-
tura política, talvez a maior das justificativas de estudos no campo 
das transformações sociais.

Para tal, num primeiro momento, se demonstrará a nascen-
te da dicotomia público-privado no campo teórico jurídico e sua 
superação quando da transformação do modelo de Estado e das 
relações sociais. Em seguida, as intersecções serão abordadas, no-
tadamente nos fenômenos nominados de publicização do direito 
privado e privatização do direito público, quando, no caso brasilei-
ro, a Constituição de 1988 passou a regular as relações que até en-
tão estavam normatizadas no Código civilista. No último ponto, o 
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mote é apresentar alguns pontos defendidos pelo Comunitarismo, 
mais precisamente na sua corrente Responsiva, defensora da tría-
de Estado-mercado-comunidade, que se mantém num equilíbrio 
onde cada qual tem suas funções. Nesse sentido, é na comunidade 
que se encontra referência aos valores compartilhados em comuni-
dade, nas organizações sociais formadas pela sociedade organizada, 
o no espaço público enquanto comunidade.

As referências serão teóricas e o método bibliográfico. 

2. Da dicotomia à superação

O engendramento político-social do pensamento Ocidental 
não pode ser contado sem antes se discorrer sobre algumas dico-
tomias. Uma delas, por Bobbio chamada de “a grande dicotomia” é 
entre o público e o privado. Para contá-la, mesmo sem a intenção 
de aprofundamentos históricos, é importante mencionar uma das 
fontes, que surgiu das concepções gregas de oikos e pólis, notada-
mente no que tange ao âmbito político, antes da discussão jurídica 
que o tema releva na atualidade. A relação entre esses espaços foi 
adquirindo ao longo da história uma matriz dicotômica. O  oikos 
remeteria ao espaço da individualidade, do privado e assuntos do-
mésticos, enquanto o espaço público significaria o espaço propria-
mente político, de assuntos de homens livres e iguais abordando 
assuntos coletivamente.  A “necesidad y libertad, conceptos clásicos en 
la metafísica Occidental, se introducen como supuestos del funcionamiento 
de la polis” (RETAMOZO, 2006, p. 28). Para Aristóteles o homem 
é um ser racional e social e só atinge a realização de sua natureza 
por meio da pólis, cuja finalidade é a constituição de uma vida fe-
liz e virtuosa pelos cidadãos. Pode-se perceber que em Aristóte-
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les (2002) a pólis – cidade-estado grega – é uma comunidade de 
indivíduos e não de meros moradores, e fazer política no sentido 
aristotélico é agir como cidadãos2, ou seja, participar ativamente 
da administração da pólis. Desse modo, “la fuerza normativa del espa-
cio público griego, entonces, nos habla de una distinción con lo privado que 
adquiere dimensiones tanto sociales como antropológicas y que fundamen-
talmente introduce un orden social particular” (RETAMOZO, 2006, p. 
27), o que resulta na concepção grega de pólis,  enquanto campo  
político.

Por outro lado, a via Romana da história traz o ideário de 
público como sendo correlato à noção de coisa pública (res publica) 
em contraposição à res privada, que remete ao âmbito familiar. No 
âmbito do direito romano, por consequência, o público remeterá 
ao conceito de soberania estatal. Assim, a clássica divisão do Direi-
to em dois grandes ramos, o Direito Público e o Direito Privado, 
tem origem romana3 e está assentada na natureza daqueles valores. 
Segundo conhecida passagem do Digesto (533 d.C), publicum jus est 
quod ad statum rei romanae spectat, privatum, quod ad singolorum utilita-
tem. Ou seja, direito público é aquele que diz respeito ao estado ou 
coisa romana; o privado, às utilidades dos particulares4. O acento 

2 Para Aristóteles os cidadãos são homens adultos, livres e naturais da cidade.
3 Para Domat, o Direito Privado corresponde ao Direito Romano. Segundo o jurisfilósofo, 

“o Direito Romano estava mais próximo ao Direito Natural, pois se a ideia de razão se baseia 

na soma de experiências humanas, é o Direito Romano o maior depositário dessas mesmas 

experiências” (ANDRADE, 1997, p. 47)
4 Em relação à família, destaca-se o poder absoluto do pater, senhor de vida e morte sobre a 

mulher e os filhos. A propriedade, de seu turno, nasce do altar doméstico e das sepulturas, ao 

redor dos quais o romano passa a exercer poderes exclusivos, perpétuos e absolutos, inderro-

gáveis ao arbítrio do Estado. No âmbito dos contratos impera, além da autonomia das vonta-

des e do pacta sunt servanda, a regra da intangibilidade das condições avençadas. E, finalmen-

te, nas sucessões, vigem normas como a que permite a livre deserdação (MARQUESI, 2005).
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distintivo repousa, pois, na natureza dos valores: de um lado, o 
Direito protege os valores que interessam à comunidade abstrata-
mente considerada; do outro, tutela os interesses dos particulares 
(MARQUESI, 2005).

A história do direito privado moderno inicia-se na Europa, 
com a redescoberta do Corpus Iuris Justinianeu (WIEACKER, 2010, 
p. 11), com recepções diferenciadas em cada região. Um longo 
caminho histórico se deu entre as bases do moralismo, do iluminis-
mo, e, após o fim das antigas metafísicas e autoridades do direito é 
que o mesmo passa a ser visto como resultado de produção social, 
com finalidades na justiça e como veículo para as aspirações sociais.

Se o sistema romano percebia com certa clareza a distinção 
entre a esfera pública e o domínio particular, igual nitidez não se 
verificará no período medievo5. As incursões bárbaras forjarão uma 
nova condição política, cujo reflexo mais forte se dará na estrutu-
ra de produção. Isso é particularmente evidente na propriedade 
imobiliária, que, na prática, desaparece e dará lugar a um sistema 
baseado na ideia das concessões (MARQUESI, 2005). 

Com a erupção da Modernidade houve profundas transfor-
mações com a eclosão de eventos eloquentes como a Reforma 
Protestante, a chegada dos europeus à América, passando pelo 
nascimento do capitalismo e a consolidação dos Estados nacionais 
(LIMA LOPES, 2000, p. 178-179), resultando numa nova ordem 
social, cuja esfera pública burguesa também merece destaque, ten-
do em vista o ideário da codificação e da constitucionalização, dois 

5 De um modo geral tudo que antecedeu ao período de codificação está assentado na Alta 

Idade Média, em momentos históricos que estabelecem a força dos costumes e daquilo que se 

chamou de direito romano vulgar. Assim, tanto os feudos, as capitulares, deram conta de de-

mostrar que até o início da idade média a ciência jurídica teve importância apenas secundária 

(CAENEGEM, 1999, p. 39-40).
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fundamentais fenômenos do início da Modernidade que marcaram 
definitivamente a história social e jurídica do Ocidente. O jus-
-racionalismo acabou por cindir o pensamento jurídico da época. 
Assim, surge a ideia de direito natural6, não mais ligado à vonta-
de do Criador, mas sim à razão, no qual “o homem aparece, não 
mais como uma obra divina, eterna e desenhada à semelhança do 
próprio Deus, mas como um ser natural” (WIEACKER, 2010, p. 
289). O elemento mais notável desse momento histórico de início 
de era moderna é a busca pela liberdade moderna (esfera indivi-
dual e de vida na sua propriedade) em contraponto com a antiga 
ideia de liberdade aristotélica (participação na vida política). Para 
Lima Lopes (2000, p. 180), tal distinção - até hoje fundamental na 
vida pública – organizará uma nova distinção entre o público e o 
privado.  

Com a queda do modelo feudal, a forma concentrada de or-
ganização do poder político justificado na vontade divina sofre um 
profundo desgaste, abrindo-se espaço para a teoria do contrato 
social que, partindo do pressuposto de que o indivíduo está no 
centro da teoria política, coloca o Estado como sendo criado por 
um pacto firmado entre homens livres iguais, que a ele delegam 
a função de assegurar as suas liberdades e os seus direitos (LEAL, 
2003, p. 3). Para Leal, a Revolução Francesa de 1789 pode ser 
considerada como sendo o “berço” deste novo constitucionalismo,  
ao reduzir a conceitos jurídicos as ideias políticas e a realidade eco-
nômica da burguesia (2003, p. 2).

A Revolução Francesa, por sua vez, é que fará ressurgir com 
vigor a dicotomia. Insurgindo-se contra o absolutismo, a classe 

6 Para Pellegrini (2012), o iluminismo representou a modernização do direito e serviu como 

crítica aos privilégios da nobreza. 
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burguesa retoma de certa forma o modelo romano ao extremar 
a esfera pública e o terreno privado. O receio de um retrocesso 
à condição anterior faz desencadear um sistema em que o poder 
público não intervém senão em hipóteses bastante restritas.

A ordem de importância da investigação sobre a origem do 
direito privado contemporâneo inicia-se sobre o Código Civil 
Francês – Code civil – Código de Napoleão, datado em 1804, e 
que certamente é uma referência fundamental de ruptura ao ancien 
regim, que, ao compilar todas as normas num único livro, trouxe 
uniformidade e pretensa “segurança” para toda a França (CAE-
NEGEM, 1999,  p. 3). A codificação do direito privado se une, 
portanto, à codificação do direito público, que obedece à mesma 
exigência de certeza e de publicidade, essencial para a realização da 
igualdade (formal) (LEAL, 2003, p. 6)

O processo de codificação foi um momento histórico de rup-
tura total ao sistema anterior, margeado pelo Regime Monarca e 
realçava uma força profusora da burguesia e que marcava um novo 
poder, baseado na liberdade (formal) e numa nova regulação de 
direito privado.

Todo este processo se dá tendo como pano de fundo a ins-
tauração do Estado liberal7, movido pelos interesses da burguesia, 

7 Para STEINMETZ (2004) Foram três os acontecimentos históricos decisivos para o triunfo 

da Plataforma Liberal: a Revolução Gloriosa inglesa (1688), seguida do Bill of Rights (1689); a 

independência das colônias inglesas da América do Norte (1776), à qual seguiram-se a Consti-

tuição dos Estados Unidos da América (1787) e o Bill of Rights (1791); e a Revolução Francesa 

(1789), com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) e a primeira Consti-

tuição francesa (1791). Tais revoluções selaram a vitória do constitucionalismo revolucionário 

liberal setecentista e criaram as condições políticas para a construção, no oitocentos, do Es-

tado Liberal de Direito, também denominado ‘Estado burguês de Direito’ (Carl Schmitt) ou 

simplesmente ‘Estado de Direito’. Também, para Leal (2003) é preciso diferenciar, necessaria-

mente, a figura do modelo Estado de Direito do Estado de Direito burguês, que se apresenta 
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segundo os princípios iluministas8 do racionalismo e do antropo-
centrismo. Partindo do pressuposto de que o homem é anterior ao 
Estado, e é o seu fundamento, dá-se uma inversão na perspectiva 
da garantia dos direitos dos cidadãos e dos deveres do Estado, que 
passa a ser regido por dois princípios fundamentais: o princípio da 
distribuição e o princípio da organização (LEAL, 2003, p. 4)

Assim, para Sarmento (2006), na lógica do Estado Liberal, a 
separação entre Estado e sociedade se dá ao mínimo de sua ação, 
para que a sociedade pudesse se desenvolver de forma harmoniosa, 
sendo que 

 [...] no âmbito do Direito Público, vigoravam os direitos fundamentais, erigindo 
rígidos limites à atuação estatal, com o fito de proteção do indivíduo, enquanto 
no plano do Direito Privado, que disciplinava relações entre sujeitos formalmente 
iguais, o princípio fundamental era o da autonomia da vontade. Tal perspectiva 
relacionava-se estreitamente com o modelo econômico do laissez faire, que acredi-
tava no poder da “mão invisível” do mercado para equacionar os problemas sociais 
(SARMENTO, 2006,  p. 13).

Na passagem do Estado Liberal (contratualista, individualis-
ta) para o Estado Social (sociedade industrial/industrialização), as 
funções do Estado passaram a ser, também, relegadas ao campo 
social e econômico, e a representação do Estado não mais era en-
carada como legalista (repressão), organizacional e sancionadora, 
mas, estimuladora e incentivadora dos cidadãos para a busca do 

como sendo apenas uma das versões do primeiro. 
8 Para Lima Lopes (2000), temas novos como a paz e a prosperidade econômica nascem ins-

trumentalizados pelo individualismo. Para o autor “a razão mesma há de ser exercida por cada 

um em cada momento histórico” (2000, p. 181). O grande esforço jusnaturalista é o afasta-

mento da esfera teológica (2000, p.182). Grotius, um de seus expoentes, dizia que o direito 

natural não se confunde com a vontade de Deus e nem com o direito positivo.
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bem comum e à satisfação de necessidades sociais outrora relega-
das. A ideia de  Estado Social

[…]  significa históricamente el intento de adaptación del Estado tradicional (por el que 
entendemos en este caso el Estado liberal burgués) a las condiciones sociales de la civilización 
industrial y postindustrial con sus nuevos y complejos problemas, pero también con sus gran-
des posibilidades técnicas, económicas y organizativas para enfrentarlos. No hemos de ver 
las medidas de tal adaptación como algo totalmente nuevo, sino más bien como un cambio 
cualitativo de tendencias surgidas en el siglo XIX y comienzos del XX para regular, en aquel 
entonces, aspectos parciales de la sociedad, regulación que sufre en nuestro tiempo un proce-
so de generalización, integración y sistematización (GARCÍA-PELAYO, 1999, p. 18).

O poder econômico foi potencializado com o advento da 
Modernidade9 e em menor destaque houve a profusão do poder 
ideológico. A expansão da sociologia jurídica nessa época passou 
a interessar-se pela Teoria Funcionalista do Direito, buscando re-
fletir e estudar as novas correntes de pensamento sociais, como o 
marxismo, bem como as mudanças histórico-sociais que ocorriam 
no campo das políticas sociais, de “novos direitos”, e dos hipossu-
ficientes, que clamavam por um Estado mais presente no campo 
social. O marxismo, o socialismo utópico e a doutrina social da 

9 Uma das marcas da Modernidade, como se sabe, é o capitalismo, que se desenvolveu jun-

tamente a essa. Sem ter a pretensão de envolver-se no tema, é importante lembrar- mesmo 

que rapidamente-   quão profundas são as críticas sobre as desigualdades sociais e econômicas 

nascidas dessa imbricação. Realça-se aqui um paradoxo aparente: “o sistema econômico que 

caracteriza a modernidade e que pretende ser o principal fator criador de autonomia indivi-

dual, a saber, o capitalismo, assim como a organização política, jurídica e social das socieda-

des baseadas em tal sistema, produz o seu contrário, isto é, resulta em perda de autonomia 

para uma parcela mais ou menos ampla da população. Em outras palavras: a promessa 

da modernidade não foi cumprida por razões ligadas ao desenvolvimento da própria 

modernidade, em particular ao desenvolvimento do modo de produção capitalista” (REGO, 

2013, p. 56, grifo nosso).
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Igreja, sob perspectivas diferentes, questionavam o individualismo 
exacerbado do constitucionalismo liberal e, ao “exigir uma barrei-
ra de isolamento entre poder político e mercado, colocando o se-
gundo ao abrigo do primeiro, o Estado permitia que na sociedade 
se instalasse um verdadeiro Estado de Natureza, onde valia apenas 
a lei do mais forte” (SARMENTO, 2006, p. 16-17). Surge, assim, 
na virada do século XX, o Estado do Bem-Estar Social, e com ele 
uma nova constelação de direitos, que demandam prestações esta-
tais destinadas, à garantia de condições mínimas de vida para a po-
pulação (SARMENTO, 2006, p.18). Não significou propriamente 
uma ruptura, mas sim um processo de adaptação do modelo liberal 
às necessidades sociais. 

Todas estas alterações do perfil de Estado refletiram-se, como 
não poderia deixar de ser, sobre as Constituições. Estas, que no 
liberalismo se limitavam a traçar a estrutura básica do Estado e 
a garantir direitos individuais, tornam-se ambiciosas, passando a 
ocupar-se de uma multiplicidade de assuntos, assumindo funções 
de direito de instâncias políticas e da própria sociedade. O Direi-
to Constitucional penetra em novos campos, fecundando-os com 
seus valores. A Constituição, em suma, não é mais a “Lei do Esta-
do”, mas o Estatuto Fundamental do Estado e da sociedade (SAR-
MENTO, 2006, p. 23-24)

É no segundo pós-guerra10, por sua vez, que as Constitui-

10 Para Reis (2004), embora tenham sido declarados nas constituições, ainda no século XIX, 

é somente no século XX, nas constituições elaboradas posteriormente à Segunda Grande 

Guerra e nos pactos internacionais firmados neste período, que os direitos fundamentais de 

segunda dimensão têm sua consagração. São os direitos econômicos, sociais e culturais, que 

outorgam ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais, como assistência social, saúde, 

educação, trabalho etc., ‘revelando uma transição das liberdades formais abstratas para as 

liberdades materiais concretas’. Englobam, ainda, as chamadas ‘liberdades sociais’, como a 

liberdade de sindicalização, do direito de greve, direito de férias, de garantia de um salário 
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ções passam a ser concebidas como “comunitárias”, ou seja, como 
sendo o reflexo dos valores compartilhados pela comunidade que 
as adota, dando origem, desta forma, à chamada Teoria Material 
da Constituição, que propõe levar em consideração em sentido, 
fins, princípios políticos e ideologia que conformam a Constitui-
ção (LEAL, 2007, p. 30). 

Uma nova fase nasce com o que se conhece atualmente como 
constitucionalismo e, 

Na passagem para o Estado Democrático de Direito, por sua vez, especialmente 
em face do recrudescimento da ideia dos direitos fundamentais e da noção de dig-
nidade humana, a Constituição acaba, mais do que nunca assumindo uma função 
principiológica, assentada em dispositivos de textura aberta, numa estrutura que 
permite uma aferição ampla de seus conteúdos na realidade cotidiana, isto é, em 
face da vida constitucional propriamente dita. (LEAL, 2007, p. 40).

No caso brasileiro11, a visão das normas à luz da Constituição 
é o filtro da hermenêutica brasileira desde 1988 e, desse modo, o 
sentido de interesse público enquanto razão de ser do Estado (se-
gundo a classificação primária trabalhada no texto) tem superiori-
dade e é o parâmetro de ponderação, pois está ligado aos valores 
da justiça, bem-estar e segurança, tão caros para todos os cidadãos 
e para os fins mais nobres do Estado de Direito. Nesse sentir, ganha 
fôlego a discussão quanto esse mesmo interesse público também é 

mínimo etc.”.
11 Para Bonavides (2004), a Carta Magna de 1988 se fez introdutória do novo Direito Cons-

titucional contemporâneo baseado sobre a juridicidade dos princípios e dos direitos funda-

mentais, que também são princípios que auferem, pelas prescrições do art. 5º, aplicabilidade 

imediata. Deixam, por conseguinte, tais princípios e direitos de ser normas programáticas, 

cuja eficácia ficava relegada às calendas gregas, como se costumava acontecer no Constitucio-

nalismo antecedente. 
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bipartido, ou seja, quando uma nova dicotomia nasce entre a meta 
coletiva de busca de interesse público e a realização individual do 
mesmo quando realizado um direito fundamental. Buscando re-
chaçar as dicotomias, Barroso (2010) propõe que se verifique no 
caso concreto a dignidade da pessoa humana e a razão pública.

Segundo Bobbio (2007), as teorias jurídicas e sociológicas, 
ao longo da história, edificaram dicotomias, pois nunca havia um 
pensamento uníssono, a despeito do transcurso do tempo. Assim, 
Tönnies12, Hayek, Hart, desenvolveram concepções bipartidas (às 
vezes, tripartidas) que trabalharam os tipos ideários de sociedade e 
comunidade, de Estados, de Direitos, de sanções, todas divergen-
tes entre si, mas que juntas abarcam a universalidade de pensamen-
tos dessas esferas.

A grande dicotomia é avaliada na obra de Bobbio, e esta co-
munga não somente com a discussão estruturalista x funcionalista 
do Direito, mas, também, dá ensejo ao conteúdo inicial acerca do 
Direito Público e do Direito Privado e suas intersecções. Para ele 
uma grande dicotomia precisa ser total, por abarcar todos os entes; 
deve, ainda, conter um uso histórico em seu âmago, tendo em vista 
relevar momentos diferentes da história (social-política-jurídica). 

12 Ferdinand Tönnies, em 1887, tratou de maneira emblemática a sistematização entre o dua-

lismo sociedade (Gemeinschaft) e comunidade (Gessellschaft) no discurso científico contem-

porâneo. Sua divisão propôs que por comunidade entende-se uma unidade de vontade humana 

natural estreita, representada por relações familiares (mãe /filho), marido e mulher, entre 

irmãos (2009). Ainda refere que há comunidades de sangue, de lugar, pensamento, paren-

tesco, amizade e comunidades espirituais. Há na comunidade uma unidade orgânica que se 

manifesta no afeto. Por outro lado, a sociedade seria a construção artificial “de una amalgama 

de seres humanos que em la superficie se asemeja a la gessellschaft o comunidade [...] mientras que en la 

gemeinschaft permanecen essencialmente separados a pesar de todos los factores tendentes a su unificación” 

(2009, p. 35). Ou seja, uma sociedade (ou associação) é uma constituição de interesses, uma 

união contratual, como seriam as relações mercadológicas.
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Neste último, é verificável que o processo privativista pautou pela 
sobreposição do Direito Privado e, diversamente, a publicização 
predominou quando no início do século XX houve o declínio das 
instituições tradicionais do Direito Privado e, assim, o Direito Pú-
blico sobressaiu-se.

O que se apercebe é que quando do nascimento dos Estados 
Modernos, com o advento dos documentos constitucionais, houve 
a primeira imbricação entre o Direito Privado e o Direito Público, 
vez que o Estado (até então, representação de Direito Público) 
passou a promover em meio às relações individuais e no seio de 
instituições privadas, garantias públicas. Talvez a visão contempo-
rânea.

O fato é que a ideia de codificação perdeu notoriamente a 
abrangência e a importância ao longo dos anos. Houve uma recodi-
ficação do direito privado, insculpida nos inúmeros microssistemas 
infraconstitucionais que passaram a reger as relações interpartes, 
bem como o processo de constitucionalização das relações priva-
das-quando princípios axiomáticos. Para Lorenzetti (1988, p. 45),

O Código divide sua vida com outros códigos, com microssistemas jurídicos 
e com subsistemas. O Código perdeu a centralidade, porquanto ela se desloca 
progressivamente. O Código é substituído pela constitucionalização 
do Direito Civil e o ordenamento codificado pelo sistema de normas 
fundamentais (Sem grifos no original).

A existência da dicotomia público-privado, ao mesmo tem-
po em que é uma realidade antiga no mundo jurídico (e social), 
é, também, uma realidade que entrou em crise por não mais dar 
conta de existir enquanto dicotomia (SALDANHA, 2005), ou seja, 
nem o viver público se afasta do viver “consigo mesmo” e vem à 
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vida privada é isolada de publicismos. As intersecções surgiram da 
evolução da sociedade e das edificações jurídicas nascidas para dar 
conta das demandas que não eram enfrentadas pelas pessoas pri-
vadas (físicas e jurídicas) e nem mesmo pelo Estado, conforme se 
verá na sequência.

3. Intersecções da contemporaneidade

Como se denotou, historicamente, tanto na raiz grega quanto 
na Romana, as questões públicas e privadas eram apartadas e seus 
conteúdos afetos a ambientes estanques. Na Idade Média a centra-
lização do poder político, fragmentado, resultou no absolutismo, 
justificado a partir da vontade divina (Bodin) ou da ideia de contra-
to social (Hobbes). Naquele recorte de tempo tudo se contratua-
lizou e o público foi devorado pelo privado. Foi com o nascimento 
da era Moderna que houve a nítida construção dicotômica entre o 
público e o privado, “y la formación de los Estados nacionales que con su 
territorialidad y organización burocrática dieron sustento al nuevo orden. 
Esto produjo una tensión entre el ordenamiento político y el nuevo régi-
men de acumulación basado en formas de intercambio individuales” (RE-
TAMOZO, 2006, p. 29). Assim, constituição de uma nova ordem 
– moderna – contribuiu para espaços que ora são de autoridade 
política e ora são de visão de mercado. O liberalismo, renegando 
suas origens filosóficas no jusnaturalismo racionalista, confinara 
os direitos fundamentais às relações entre indivíduo e Estado. O 
Estado Social e público avançara sobre o privado, e agora ocorre 
fenômeno inverso. Público e privado cada vez mais se confundem 
e interpretam, tornando-se categorias de difícil apreensão neste 
cenário de enorme complexidade (SARMENTO, 2010, p. 34).
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O novo modelo de Estado reclama com intensidade ainda 
maior a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, e

a eficácia horizontal dos direitos fundamentais de 2ª geração parece uma saída 
atraente. Com ela, recupera-se a noção de solidariedade, revestindo-a de juridi-
cidade. Sob esta ótica, os poderes econômicos privados têm não apenas o direito 
moral de garantir certas prestações sociais para as pessoas carentes com que se 
relacionarem, mas também, em certas situações, a obrigação jurídica de fazê-lo. 
Para minimizar os riscos e atenuar males do Estado pós-social, é preciso reforçar 
a eficácia dos direitos fundamentais sobre relações privadas (SARMENTO, 2010, 
p. 35, sem grifos no original).

A despeito do fenômeno da constitucionalização das relações 
privadas ou, Publicização do Direito Civil, é preciso lembrar que 
não se resume ao “acolhimento, em sede constitucional, de maté-
rias que no passado eram versadas no Código Civil. O fenômeno 
é muito mais amplo, e importa na ‘[...] releitura do Código Civil 
e das leis especiais à luz da Constituição Republicana’” (SARMEN-
TO, 2010, p. 76). Assim, a hermenêutica ganha status de protago-
nista no constitucionalismo contemporâneo (e no mundo jurídico, 
de maneira geral), desembocando releituras das normas e dos ins-
titutos privados. 

O Direito privado atual muda o seu enfoque e reconhece, a 
bem dos processos de reconstrução históricos já mencionados, que 
a atuação do indivíduo nunca é indiferente aos demais indivíduos e 
ao Estado. Nesse sentido a expressão de Lorenzetti (1998) de que 
a ideia atual é de um “sujeito situado” e não mais isolado. O Direi-
to Privado passou a interessar-se pelas consequências públicas das 
ações privadas e os impactos sobre os bens públicos (LORENZE-
TTI, 1998) e assim, interseccionam-se as relações, os direitos, as 
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ações e a maneira de interpretar no mundo jurídico. 
Sarmento (2010) observa que as fronteiras móveis e instáveis 

entre o público e o privado fazem de seus conceitos um viés cultu-
ral, e não normativo. Assim, considerar critérios estanques, como 
àquele subjetivo, que divide o Direito Público como sendo o que 
se atém unicamente à figura do Estado e Direito Privado afeto ex-
clusivamente às relações interpessoais é desconsiderar os pêndulos 
que oscilam entre os dois âmbitos que, para o autor, na esteira do 
tema de aula, priorizam ora a dimensão pública da vida humana e 
ora, a dimensão privada.

É importante reconhecer que quando Duguit (2007) enfrenta 
a questão semântica do Poder Público enquanto noção Romana de 
Imperium, referindo que o sinônimo de Poder Público era, à épo-
ca, a figura personalizada da vontade do Rei – eclipsada somente 
no Feudalismo13 - ele reacende a questão histórica da raiz de uma 
pretensa supremacia do Interesse Público aduzida pelos adminis-
trativistas e demais doutrinadores que insistem, ainda, em advogar 
por uma relação antagônica entre Estado e Sociedade.

Para Aragão (2010, p. 3), nos Estados cujas raízes foram as 
germânico-latina, “o interesse público era considerado superior à 
mera soma dos interesses individuais, sendo superior e mais pere-
ne que eles, razão pela qual era protegido e perseguido pelo Esta-
do, constituindo regime jurídico próprio”. Ocorre que, ao longo 
do século XX, o Estado começou liberal, com funções mínimas e 
afirmando direitos que eram apenas os individuais. Tornou-se so-
cial após o primeiro quarto e assumiu a promoção dos direitos. 
Na virada do século estava neoliberal e, contemporaneamente, em 

13 E que renasce na Modernidade por meio do Soberano (daí a palavra soberania), passando a 

ser a ideia nação após o Contrato Social e as Revoluções. 
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que pese a perda do conceito de soberania diante do processo de 
globalização que esvaziou sua força, é formado pela sociedade (e 
não está contrapondo-se a ela) e deve perseguir os valores que ela 
aponta como sendo indissociáveis. Ambienta-se o fenômeno da in-
flação legislativa onde gradativamente os códigos civis deixam de 
ser hegemônicos e  caracterizam, hoje, uma era de decodificações 
(SARMENTO, 2010). 

O Estado constitucional contempla direitos que chegam a 
uma quinta dimensão14, difusos, meta-individuais e têm em seu 
âmago axiomas a serem relevados em qualquer relação, seja entre 
particulares, seja entre estes e o Estado. Em tal etapa, de pós-posi-
tivismo, que no Brasil deu-se a partir da Carta de 1988, houve uma 
abertura do sistema jurídico, compreendida pela normatividade de 
seus princípios (ordem de valores), transformando-se num filtro 
através do qual se deve ler todo o direito infraconstitucional (ARA-
GÃO, 2010), agregando valor material ao Estado que agora é De-
mocrático de Direito. 

A posição hermenêutica defendida atualmente pelos doutri-
nadores mais engajados no tema é para a aferição da supremacia de 
um ou outro direito de acordo com uma ponderação entre ambos 
os interesses envolvidos, pautados pelo princípio da proporciona-
lidade15. Embora o interesse público seja composto por interesses 
particulares dos componentes da sociedade (SARMENTO, 2010) 
e isso por si só imbricaria ambos os direitos, há situações em que 

14 Para aprofundamento ler Gorzcevski e Bonavides.
15 Há constitucionalistas que advogam por parâmetros moduladores dessa perspectiva. Sob a 

égide de inúmeras teorias, Alexy, Gilmar Mendes, Técio Sampaio Ferraz Jr, Peter Haberle e 

outros. Há correntes que defendem a ausência de parâmetros, pois a existência dos mesmos 

limitaria o processo interpretativo. Também há estudos no sentido de restrição dos de direitos 

fundamentais como Dworkin, e Ralws. 



299

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

o interesse da comunidade pode vir a chocar-se com os interesses 
individuais, considerando um cidadão, isoladamente. Para tal, uma 
solução deve ser respaldada nos limites dos direitos fundamentais, 
lembrando-se de que nem todo interesse privado pode ser chama-
do de fundamental. Nesse sentir, diz Sarmento (2010, p. 93) que 
“o dever de proporcionalidade que impõe ao Estado a obrigação de 
sempre sopesar os interesses privado legítimos envolvidos em cada 
caso, ainda que eles não constituam direitos fundamentais”, o que 
significa a promoção ampla do interesse público envolvido. 

Por outro lado, e para reforçar a via interseccional envolvi-
da nas relações hodiernas, aborda-se, também, noutro fenômeno, 
nominado de a privatização do Direito Público, que é a via inversa 
ocorrida onde se vê que o Público se privatiza progressivamente 
(LORENZETTI, 1998) e tal processo gerou a entrada de capital 
estrangeiro para a concessão de serviços públicos que outrora 
eram totalmente realizados pelo Estado, modificando o cenário do 
mercado nacional (SORJ, 2000). Também, as intersecções entre o 
público e o privado marcam relações patrimonialistas na atualida-
de brasileira e tal fato tem ligação com a construção do ideário do 
que é público para o Brasil16. 

Assim, “O Estado passou a ser um mediador entre interesses 
setoriais enfrentados, e as soluções que dispõe, não são por im-
pério, mas por consenso, transacionais” (LORENZETTI, 1998). 

16 Na verdade, a separação rígida entre o público e o privado na ambiência de um Estado 

Liberal (primeiro modelo de Estado Moderno) não existiu no Brasil, por conta da penetra-

ção estatal na lógica do patrimonialismo (SARMENTO, 2010). A primeira face da sociedade 

brasileira é a do Patrimonialismo e tem profundas raízes na colonização espanhol-portuguesa 

do país. A tradicional dominação de famílias patriarcais e ricas que estavam relacionadas ao 

poder local e um estado minimamente autônomo construíram um lastro até hoje notório de 

relações clientelistas onde o poder privado se confunde com o poder público, nos mandos de 

dominação que se perfizeram ao longo da história brasileira.
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Mas essa nova concepção de espaço público – não mais associado 
ao funcionamento do Estado enquanto Soberano –, ganha moldes 
robustos e agora é o Terceiro Setor, que é público, mas não é esta-
tal. Ou seja, “[...] a clivagem público/privado torna-se por demais 
singela para explicar o cenário atual, em que há múltiplos espa-
ços da vida humana, pautados por lógicas diversas” (SARMENTO, 
2010, p. 49). 

Nesse sentido, a filosofia política posiciona-se também. 
Habermas (2003) contribui para a reflexão de que com a evolução 
social e a natural complexidade das relações, há que perseguir o 
novo, que só virá de maneira construtiva, permitindo que os com-
ponentes do mundo da vida se integrem aos deveres institucionais 
através de uma força social integradora. Para que haja um sistema 
de direitos que faça jus à autonomia pública e privada dos cidadãos 
há que valorizar os direitos fundamentais obrigados aos cidadãos 
mutuamente, para que se possa regular a convivência social com o 
direito positivo. Discute-se filosoficamente, ainda, em Habermas, 
sobre a possibilidade de limites sobre o debate público e se isso im-
portaria em intervenção de modelação de perspectivas privadas. 
Porém o faz esclarecendo que a diferença entre público e privado 
implica conhecer o contexto sociocultural, sendo que a formação 
da opinião e da vontade na política deliberativa segue dois rumos: 
o informal e o institucionalizado.

Já para Taylor (2010), filósofo contemporâneo, há dois sen-
tidos de público: um afeto a toda a comunidade, de assuntos pú-
blicos e a gestão deles (autoridade pública); outro, relacionado ao 
acesso público/aparecimento. Para ele, a Modernidade implicou 
uma revolução no imaginário social graças às novas formas sociais: 
esfera pública, economia de mercado e o moderno Estado de cida-
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dania,  e não pela profusão e acentuação de dicotomias erigidas por 
ocasião da era Moderna. 

Por sua vez, na contemporaneidade novos conceitos passa-
ram a ter mais força, tal como sociedade civil17, terceiro setor, 
comunidade, capital social18, considerando espaços cinzentos entre 
o indivíduo e o Estado. A razão pública é por si só um elemento 
que se coaduna com a quebra de dicotomias, pois consagra os va-
lores políticos fundamentais contidos na Constituição e por eles 
devem-se olhar todas as escolhas e decisões do Estado em suas três 
esferas e da sociedade. A finalidade de uma norma (Legislativo), a 
decisão do juiz (Judiciário), a política pública a ser implementada 
pelo Poder Executivo e mesmo as escolhas de uma comunidade ou 
as efetivações da sociedade organizada (Terceiro setor) devem ser 
pelo consagrado rol de valores estabelecidos na Carta de 88. Nem 
o sentido estadista (o melhor é o Estado), nem o individualismo 
liberal (os direitos individuais como premissa) são parâmetros do 
Estado democrático de Direito, que se torna maior que esses, em 
razão do rol de direitos que sustenta e defende.

E para a realização desse sentido equilibrado, as relações de-
vem ser pautadas pela solidariedade, pelo associativismo e pelo 

17 Bernardo Sorj e Maria de Glória Gohn trabalham o conceito em consonância com os nos 

espaços de articulação política. Todavia, não há como, n atualidade, trabalhar o conceito de 

sociedade vivil sem descurar das obras de Benjamin Barber. Para ele “la sociedad civil democrática 

presenta de diversas maneras el aspecto de lo que podría llamarse ({republicanismo cívico», en el que se 

observa la existencia de todas las virtudes democráticas, se estimula la adopción de los hábitos y la práctica 

de todas las formas democráticas de vida y se define tanto por su carácter público como por su libertad, por 

su igualitarismo y su voluntarismo” (2000, p. 45)
18 Tal entendimento é próprio também das teorias do capital social apoiadas nos estudos de 

Robert Putnam: as comunidades cívicas, aquelas em que há forte presença de capital social, ou 

seja, de valores e atitudes propícias à cooperação, são o ambiente propício para o mais elevado 

desempenho institucional, bem como para o desenvolvimento econômico.  
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sentido comunitário. Muito antes do nascimento do Estado e do 
Mercado já existia a comunidade e esta é uma construção de re-
lações entre pessoas e não entre coisas e pessoas e sobre essa fina-
lidade maior é que devem ser pautadas as políticas de segurança, 
bem-estar e saúde, ou seja, a finalidade é garantir os direitos fun-
damentais aos cidadãos e não em detrimento a eles. No modelo 
comunitário, a cidadania adquire uma dimensão cultural e marca 
seu território. Nela há laços sociais. A fraternidade e a solidarie-
dade prometem converter os seus membros em um só (BARBER, 
2000). Assim, o fundamento maior de buscar sustentação na base 
comunitarista, tema do último ponto deste artigo, é que além do 
rompimento com a dicotomia (já ultrapassada) entre público e pri-
vado, deve-se reconhecer que os espaços de caráter comunitário e 
organizações da sociedade civil são a grande chave para a eficácia 
das políticas sociais que se projetam aos núcleos de convívio, se-
gundo a corrente filosófico-política do Comunitarismo, que prima 
por afastar o dualismo e nomear os espaços interseccionais de co-
munidade.  Assim, como se verá. 

4. O rompimento da dicotomia pelo viés do Comu-
nitarismo

Num primeiro momento, este artigo buscou trazer alguns 
recortes teóricos acerca da dicotomia público-privado, bem como 
referiu, na sequência, alguns aspectos a respeito das intersecções 
que advieram de tal tensão. Assim, notório que não mais se sus-
tenta uma divisão rígida entre os direitos, pois se reconhece que 
a complexidade das relações sociais contemporâneas não seria 
sequer explicada por meio de uma fórmula simplista, existente 
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somente (e ainda!) no Código Civil e em alguns textos enrijecidos 
pelo pragmatismo. 

Duas observações parecem nodais. A primeira é a urgência 
em superar a barreira normativa que impede, muitas vezes, que 
organizações públicas (que não são estatais) sejam assim reconhe-
cidas e relevadas pelo Estado nas fatias orçamentárias, seja por oca-
sião da implementação e execução de políticas públicas, seja pela 
simples existência enquanto tal19 por consequência, no tocante a 
formulação, implementação e execução das políticas públicas,  se 
denota que agentes públicos e privados necessitam se intercambiar 
a bem da eficiência dos resultados.

A segunda, a necessidade de uma profusão teórica que rom-
pa ou enfrente a dicotomia, e mais, que proponha novas concep-
ções das relações sociais, tão multifacetadas, na atualidade. Para o 
propósito deste breve estudo, esta última observação será relevada 
neste ponto, por ocasião da teoria jovem do Comunitarismo, nota-
damente a corrente Responsiva, encabeçada por Etzioni.

A teoria do comunitarismo responsivo, de Etzioni, contem-
pla um comunitarismo engajado politicamente – um movimento 
intelectual que projeta uma renovação da sociedade, onde a comu-
nidade não é mais importante que o indivíduo, na medida em que 
se deve buscar um equilíbrio entre direitos individuais e o bem 
comum. A finalidade é a construção da boa sociedade, na qual as 

19 Somente em 2013 as Universidades Comunitárias passaram a ser regidas por lei específica 

que as identifica enquanto tal, para resguardar suas particularidades diante das demais en-

tidades de educação superior. Até então valia a dicotomia civilista do público e do privado. 

Em que pese à existência, para a distribuição de fomento de financiamentos estudantis, por 

exemplo, ainda estão no mesmo patamar e não possuem qualquer benesse diante das institui-

ções particulares, mesmo que contemplem em missão aspectos mais robustos em matéria de 

desenvolvimento local e comunitário.
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pessoas se tratam como fins e não como instrumentos para atingir 
outros fins. Portanto, o imperativo da boa sociedade é a harmonia 
entre Estado, Mercado e comunidade. Para tal, existe uma terceira 
via, que é a reconceituação de sociedade civil ou, a pensar, uma 
construção de comunidade política (sujeitos de direitos) cujo con-
teúdo primordial é a soma de laços de afeto com valores compar-
tilhados entre seus pertencentes.

O estudo de comunidade e comunitarismo no Brasil é recen-
te e, segundo Schmidt é crescente, porém, precisa desligar-se do 
recorte limitado ao pensamento acerca do debate entre os inte-
lectuais da década de setenta, Liberais versus Comunitaristas, pois

[...] parcela importante dos estudos ainda restringe essa corrente de pensamento 
aos intelectuais envolvidos no debate liberais versus comunitaristas (Walzer, San-
del, MacIntyre e Taylor), debate deflagrado a partir da publicação, em 1971, da 
obra Uma teoria da justiça, por John Rawls. Esse uso restrito do termo não 
se sustenta: há uma profusão de teorias que conferem centralidade à comunida-
de na vida social e se usa o termo comunitarismo há mais de um século e meio, 
tendo sido cunhado em 1841 por John Goodwin Barmby, com o significado de 
“membro de uma comunidade formada para pôr em prática teorias comunistas ou 
socialistas”, e seu significado contemporâneo – “de, pertencente a ou caracterís-
tico de uma comunidade” – apareceu no dicionário Webster’s, em 1909 (Etzioni, 
1998, p. IX) (SCHMIDT, 2014, p. 93, grifo nosso).

Por sua vez, Amitai Etzioni, um israelense nacionalizado 
americano, tem encabeçado um estudo desde a década de noventa 
acerca do comunitarismo e se diz, ao contrário dos demais, aber-
tamente um comunitarista. A corrente etzoniana é intitulada de 
comunitarismo responsivo20, não somente para se destacar-se de 

20 Segundo Schmidt (2014, p. 8), a escolha do adjetivo responsivo (responsive) deu-se no con-

texto das preocupações em se diferenciar de outras formas de comunitarismo, particularmen-



305

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

outros estudos acerca do fortalecimento da comunidade, mas, 
fundamentalmente, por buscar trazer respostas, ou seja, propostas 
fundacionais para a vida social e política.

Por sua vez, uma Constituição social, como é a brasileira21, 
notadamente com viés comunitário, contempla em seu bojo um 
significativo elenco de direitos sociais que imprime naquele texto 
a característica de um projeto para o destino a ser socialmente 
compartilhado; e a observação de que a eficácia dos mesmos exige 
uma cidadania mobilizada (SCHMIDT, 2005, texto digital).  Para 
tal é importante um exame mais atento às teorias que entrelaçam 
o associativismo, a solidariedade22 e o ideal coeso de comunidade, 
para que em resposta, se construam parâmetros mais equânimes, 
a despeito das dogmáticas que idealizam o Estado como o fim de 
tudo.

O comunitarismo Responsivo sugere inúmeras propostas que 
estão contidas numa Plataforma23 elaborada para clarificar os pon-
tos nos quais a corrente se destaca: defende o paradigma político 

te do modelo comunista e do modelo asiático. 
21 Para Schmidt (2014, p. 129), a influência do ideário comunitarista no processo Consti-

tuinte e na Constituição de 1988 deu-se a partir da recepção de algumas teses importantes 

dos filósofos comunitaristas no plano político-jurídico, bem como a carta constitucional atual 

expressa a relação equilibrada entre Estado, comunidade (sociedade civil e mercado.
22 Domingues (2002), refere que a solidariedade estaria na consciência coletiva e nas normas, 

embora o direito-isolado- não seja o protagonista desse contexto compartido de forças de 

coalizão. A maior densidade está na transcendência de relações – colocar-se mais no lugar do 

outro – e na ideia mais responsável de liberdade e de igualdade.
23 Em novembro de 1991 foi divulgado a plataforma programática do movimento comunita-

rista responsivo – The Responsive Communitarian Platform: Rights and Responsibilities – documen-

to que ainda constitui o documento referencial dos responsivistas norte-americanos, hoje. A 

versão inicial foi formulada por Etzioni e discutida por um grupo de intelectuais vinculados 

a distintas linhas de pensamento, sendo o documento assinado por 104 signatários, entre os 

quais estão intelectuais, lideranças feministas, lideranças negras e hispânicas, representantes 

religiosos, republicanos e liberais moderados (SCHMIDT, 2014, p. 8).
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de um tripé equilibrado entre Estado, comunidade e mercado, o 
que notadamente se verifica na obra La Tercera Vía, onde Etzioni 
expõe os contributos de uma boa sociedade. Também defendem 
correlações entre responsabilidades e direitos, de modo que haja 
um tratamento uniforme e correspondente entre ambos. A obra 
de Etzioni Na Nueva regla del oro busca desconstruir os paradigmas 
da antiga regra de ouro e propõe o equilíbrio entre comunidade 
e indivíduo, entre o bem comum e a autonomia individual nota-
damente defendendo que entre o individualismo excessivo e uma 
teoria conservadorista/estadista haja uma posição intermediária 
possível por meio de diálogos morais24 e valores compartilhados25 
(e não, acordados).

Muito embora os estudos sobre comunidade sejam datados 
desde o século XIX, foi no século XX que sua investigação ganhou 
maior notoriedade26. A expressão ainda gera diversas definições 

24 Tais diálogos se dariam por meio de três vias trabalhadas por Etzioni. Uma delas seria a 

busca de uma proibição a qual todos concordam e se sentem livres por tê-la como norma. Na 

sequência seria a criação de dois grupos com valores distintos, mas que buscam um objetivo 

comum. Por fim, a educação em valores, a persuasão e a liderança seriam caminho, muito em-

bora o autor alerte que essa via seria a mais tênue e perigosa. Tais procedimentos seriam ne-

cessários porque os diálogos devem explorar “todas las vías posibles para llegar a acuerdos sobre el 

fondo de la cuestión, sin contentarse con el mero establecimiento de diversas formas para evitar el choque. 

Aunque, obviamente, estos procedimientos para impedir esas colisiones tienen una enorme importancia” 

(SÁN ROMÁN; PEDROSA, 2012, p.49).
25 Um núcleo de valores compartidos também reforça a habilidade de uma sociedade formular 

políticas públicas específicas (ETZIONI, 1999, p. 114). Os valores compartidos são valores 

os quais a sociedade majoritariamente está comprometida. Eles se diferenciam de posições 

acordadas, que são resultado de um determinado procedimento (ETZIONI, 1999, p. 113).
26 A comunidade tem alguma função importante nos dias atuais? A resposta é sim. Viver em 

comunidade além de prazeroso é saudável e faz as pessoas viverem mais e melhor. Num con-

texto econômico leva-se em conta o cidadão adoece menos e isso reflete nos gastos do Estado 

em saúde. Já é sabido que o estado de espírito cooperativo, ou seja, a troca em que as pessoas 

se beneficiam, é algo que naturalmente está no ser humano por ser este um animal social 
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em choque, tais como, de um lado, trazer ideia de pessoalidade 
e intimismo (conforto, algo bom) e, de outro, de coletivismo ou 
totalitarismo (ideia de opressão). Alguns autores a remetem ao 
passado, tal como as comunidades antigas e feudais, e outros a po-
sicionam para o futuro, a exemplo das comunidades virtuais. 

Quando a cena moderna do capitalismo eclodiu o tema co-
munidade entrou em declínio, bem como as discussões sobre valo-
res e organizações sociais, autores como Tönnies, Durkheim, We-
bber e Marx “construíram narrativas que associavam o avanço da 
modernidade à desestruturação da vida comunitária” ( LIFSCHITZ 
, 2011, p. 19). Todavia, refere Schmidt (2013), que expansão do 
welfare state teve como um de seus efeitos a absorção de muitas ati-
vidades comunitárias: proteção social, saúde, educação, adminis-
tração da justiça, disciplinamento das relações de trabalho, entre 
outras, passaram a constituir funções estatais, avançando em searas 
que anteriormente eram próprias das famílias e das comunidades.

No prefácio da obra Tercera Vía, Adán preceitua que buscar 
rever a importância da comunidade é uma alternativa política e, 
mais, que proclamar seu equilíbrio com o Estado e o mercado é, 
sobretudo, trabalhar a comunidade como sujeito (2001, p. 12).  As 
contribuições do comunitarismo para a construção de uma comu-
nidade que se fortalece nos ideais democráticos trazem a unidade 
na diversidade, ou seja, o reconhecimento da diversidade cultural 
sem abrir mão da busca da unidade, chamado de comunidade de 

(SENNETT, 2010, p. 15) e, portanto, as trocas se darão por inúmeras formas e são o caminho 

natural para o fortalecimento do próprio homem. Este é o foco também de uma pesquisa 

interessante de Cacioppo (2010) quando releva as mazelas da solidão para os seres humanos, 

nos aspectos físicos e sociais, dando ênfase ao nível de vulnerabilidade social como “dor social” 

(2010, p. 24).
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comunidades27.  Os comunitaristas têm em evidência dois pres-
supostos primordiais para a caracterização de uma comunidade: a 
afetividade e os valores morais compartilhados. Os membros de 
uma mesma profissão, os trabalhadores de uma mesma instituição, 
os componentes de um grupo étnico (mesmo que dispersos em 
outros28), as pessoas que possuem uma mesma orientação sexual 
ou mesma linha política de pensamento são comunidades (ETZIO-
NI, 2001) e por vezes são numerosas e, por outras, contemplam 
poucas pessoas. 

Para Etzioni, a comunidade29 é centro das relações eu-tu e o 
mercado, das relações eu-coisas e, nesse espaço, a relação Estado-
-cidadão tende a ser instrumental (2000, p. 23). O comunitarismo 
propõe a formação de laços de afeto que transformam grupos em 
entidades sociais parecidas com grandes famílias e a transmissão de 
valores morais é finalidade principal da comunidade. O desafio para 
os que aspiram a uma boa sociedade é constituir e sustentar – e, se 
for perdido, regenerar- uma ordem social que seus membros consi-
derem legítima, não meramente quando se estabeleça, senão, per-
manentemente. Os grupos baseados somente no interesse não são 
a comunidade, pois não consideram as pessoas fins em si mesmos. 

27 Para Etzioni (1999, p. 225) “Uma comunidade de comunidades é um desafio particular-

mente difícil para os comunitários que tratam de fomentar as comunidades, porque quanto 

mais fortes são as comunidades, menos possíveis de atuarem como membros de um todo 

mais extenso”.
28 Uma comunidade judia em São Paulo, ou um grupo de árabes no Rio de Janeiro.
29 “A comunidade é definida por duas características: primeiro, um efeito da onda de relações 

carregadas entre um grupo de indivíduos, relacionamentos que muitas vezes se cruzam e se 

reforçam um ao outro (em vez de meras relações de um para outro, ou de uma cadeia de 

relações individuais); o segundo, um compromisso quota-parte de um conjunto de valores 

compartilhados, normas e significados, e uma história e identidade compartilhada, isto é, em 

uma palavra, com uma cultura” (ETZIONI, 1999, p. 157).
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O Comunitarismo rejeita a dicotomia por ela não relevar a 
seara pública ambientada por todos os espaços que não sejam pri-
vados e nem estatais. Portanto, é possível dizer, mesmo que pre-
maturamente, que as intersecções público-privadas são nominadas 
esferas de comunidade (comunais), para a corrente Comunitarista. 
Entretanto, o dualismo público-privado sempre dominou a cena 
político-jurídica e ainda segue sendo a corrente forte quando se 
busca verificar a lei e os estudos acerca da estrutura política do 
país.  A fórmula simplista tenta reduzir e eliminar a complexidade 
dos fenômenos sociais. O fato é que há muito os autores posicio-
nam-se sobre a insuficiência de tal dualização. 

É sabido que algumas teorias se erigem no enaltecimento da 
participação social, com contributos importantes, como o Capital 
Social de, Putman e o Walfare Mix30 de Boyer, bem como a corren-
te filosófico-política eleita para este estudo, que é a Terceira Via, de 
Etzioni, que propõe uma tríade entre Estado, comunidade/socie-
dade civil e mercado, notadamente equilibrados nas suas funções, 
sendo que tal teoria acompanha a evolução das relações sociais.

As expressões terceiro setor, público não estatal, ou mesmo 
a governança, evidenciadas na atualidade, buscam romper com a 
simples divisão trazendo uma roupagem inovadora com o terceiro 
polo, que na visão comunitarista é a comunidade ou sociedade ci-
vil, que no âmbito das organizações corresponde ao terceiro setor. 

30 A ideia de Walfare mix nasce a partir dos anos 80 com a crise do binômio Estado-mercado 

no regime neocorporativo, e os sistemas sociais recorreram as organizações que copunham o 

terceiro setor, tais como voluntariados, associações, cooperativas sociais e fundações A partir 

daí esse sistema só se revitalizou e o Walafere mis significa que o bem-estar não poderia ser 

assegurado somente pelo Estado e nem tampouco com uma conexão entre Estado-mercado , 

mas, sim a uma “el bienestar se presentaba como el produto y la expresión de una pluralidad de actores” 

(GÓMEZ; BOYER, 2003, p. 203).
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Ao invés da díade público/privado, a tríade público/comunitário/
privado (2014, p. 14)

O fato é que a cultura política tem assimilado tal necessidade 
de maneira muito incipiente a despeito de no Brasil, a lei civil se-
guir organizando31 ao dualismo as pessoas jurídicas de direito pú-
blico e privado, sem haver uma terceira classificação e a essa lacuna 
tem-se chamado de Intersecções, tal qual mencionado no ponto 
anterior. Contudo, algumas nascentes legais despontaram para fa-
zer frente ao engessamento, podendo-se citar a lei 9.790 de 1999 e 
a lei 12.881 de 201332. A primeira trata de reconhecer legalmente 
as organizações da sociedade civil e a implementá-las; e, a segunda, 
veio delinear um marco legal a universidades comunitárias que há 
tempos buscam seu reconhecimento divorciadas das públicas e pri-
vadas, vez que se instrumentalizam de maneira particular.

O fato é que a esfera estatal representa tudo o que está sob o 
manto e controle do Estado, tais como bens e serviços públicos. 
A esfera privada é referida como sendo a particular e representa o 

31 O IBGE e o IPEA, enquanto órgãos de estatística do Governo Federal reforçam mutuamente 

as análises e interpretações das pesquisas e levantamento de dados contidos no Cadastro Cen-

tral de Empresas- CEMPRE. 
32Que dispõe sobre a definição, qualificação, prerrogativas e finalidades das Instituições Co-

munitárias de Educação Superior - ICES, disciplina o Termo de Parceria e dá outras providên-

cias. Em seu art. 1° Art. 1o As Instituições Comunitárias de Educação Superior são organiza-

ções da sociedade civil brasileira que possuem, cumulativamente, as seguintes características: I 

- estão constituídas na forma de associação ou fundação, com personalidade jurídica de direito 

privado, inclusive as instituídas pelo poder público; II - patrimônio pertencente a entidades 

da sociedade civil e/ou poder público;  III - sem fins lucrativos, assim entendidas as que 

observam, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) não distribuem qualquer parcela de 

seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; b) aplicam integralmente no País os seus 

recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; c) mantêm escrituração de suas 

receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

(BRASIL, 2013, texto digital) 
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mercado, o fim precípuo de lucro. Todavia, nesse sentido, Schmidt 
(2014, p. 12), esclarece que não é a busca pelo lucro que a caracte-
riza33, mas, a destinação do mesmo para um indivíduo ou 
um grupo de indivíduos, é o que lhe diferencia das de-
mais esferas (sem grifos no original). E o que é a esfera comuni-
tária? O “comunitário diz respeito ao que é comum a um coletivo” 
(SCHMIDT, 2014, p. 14) e o que o distingue de maneira focal aos 
demais setores é que a apropriação dos resultados é coletiva. 

Da retração do Estado em atender às demandas que paula-
tinamente incorporam a rotina da sociedade e, também, do mo-
vimento ativo da sociedade civil em se imiscuir do processo de 
gestão, à luz dos pressupostos da democracia participativa, é que 
nasceu uma esfera que é pública no sentido coletivo (que no Co-
munitarismo é a comunidade) e a sua viabilidade em fomentar a 
participação da sociedade civil organizada e, ao mesmo tempo, 
a alta gama de atuação, bem como a promoção da solidariedade 
e pluralismo desemboca numa maior eficiência na execução das 
políticas públicas que, ligadas ao terceiro setor são chamadas de 
políticas comunitárias, tal qual se trabalhou inicialmente. A articu-
lação de uma terceira via fomenta a geração de emprego na mesma 
intensidade em que amplia vigorosamente os espaços de volunta-
riado e engajamento social.

Importante referir, também, que o conjunto das organizações 
da sociedade civil é denominado usualmente de terceiro setor, setor 
não lucrativo34 e setor do voluntariado, terreno do bem comum e 

33 Vez que quaisquer das esferas podem busca-lo.
34 Schmidt (2014, p. 18) salienta que se por um lado as expressões sem fins lucrativos e fins 

não econômicos indicam que tais organizações não têm como finalidade a geração de lucro 

ou a busca de resultados econômicos, estando orientadas à consecução de finalidades sociais, 

ambientais, culturais, etc., por outro contribuem para a criação dos mal-entendidos já cita-
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abrange as organizações formalmente constituídas – associações e 
fundações comunitárias, organizações não governamentais, coope-
rativas, sindicatos, entre outros – bem como as redes informais de 
comunidades culturais, religiosas, profissionais, políticas, étnicas, 
de gênero e outras (2014, p. 17). Prima-se por um conceito am-
pliado de terceiro setor, que contemple as diversas organizações e 
instituições que usualmente são caracterizadas como privadas. É o 
caso das universidades comunitárias, dos hospitais comunitários, 
das cooperativas e das entidades sindicais, entre outros. As univer-
sidades e hospitais comunitários, criados e mantidos pela socieda-
de civil, são chamados de privados em razão de uma legislação mal 
constituída (e que não acompanhou a construção social hodierna), 
mas também pelo fato de cobrarem os serviços não remunerados 
pelo Estado, como se fosse possível proporcionar tais serviços sem 
uma receita correspondente. As cooperativas, os clubes recreativos 
e os partidos políticos são, à luz do Código Civil brasileiro, pes-
soas jurídicas de direito privado e tal  entendimento é inaceitável 
(SCHMIDT, 2014, p. 18). 

Assim, 

Uma visão bipolar Estado/mercado da coordenação económica é 
substituída por uma perspectiva plural da governação, já que nela 
participam “várias estruturas, vários actores, vários processos, várias 
capacidades, vários vocabulários e, sobretudo, vários mecanismos” 
(ibidem: 39). Esses mecanismos, para além do Estado e do mercado, são também 
as hierarquias empresariais, as redes, as comunidades e as associações (Hollin-
gsworth e Boyer, 1997) ou, dito de forma mais ampla, o terceiro setor (ALMEI-
DA, 2011, p. 1) (Sem grifos no original).

dos. O termo organizações comunitárias é bem mais apropriado para indicar a característica 

essencial do terceiro setor. 
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Por mais que seja notório e sabido que o Estado tem regência 
das regras do jogo, se seu papel for centralizado ao excesso, os 
demais atores serão empobrecidos de suas funções e certamente 
haverá retrocesso social nas funções de articulação de políticas co-
munitárias, que revelam uma força especial aos laços da comunida-
de e de demandas que precisam de atenção ao poder local e, assim, 

[..]  a governação nas sociedades contemporâneas não pode ser entendida somen-
te como a consequência de uma mera transferência de funções do Estado, mas 
também como uma renegociação dos papéis desempenhados pelos vários atores 
sociais. Por outro lado, pode afirmar -se que a hierarquia dos setores institucionais 
(por exemplo, Estado, terceiro setor e mercado) determina os resultados do pro-
cesso de criação das regras formais. Assim, quanto mais dominante se torna um 
setor institucional, maiores são as possibilidades de impor a sua lógica ao conjunto 
da arquitetura institucional (ALMEIDA, 2011, p. 14).

Tal como previa Bresser-Pereira no final dos anos 90, o sé-
culo XXI tem sido marcado pela presença cada vez mais consis-
tente do público não estatal (1999, p. 16) e, ao analisar o cadas-
tro CEMPRE/IBGE, Schmidt (2014, p.24) relata que tal como se 
concebem as organizações de terceiro setor no país enquanto um 
corpo heterogêneo há na atualidade 512.195 entidades, 3.520,413 
pessoas compondo-as e com remuneração de 63.220.340.000,00 
ocupando o terceiro lugar na composição econômica do país. Nes-
sa soma não há a inclusão de organizações informais o que denota 
o aumento dos números relatados.

O aumento de programas sociais que nascem relevando a par-
ceria entre o Estado e a sociedade (organizada, politizada, em par-
ceria) aumenta  áreas como saúde, educação, assistência e cultura, 
elas são hoje espaços marcados pela presença de esferas articula-
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das. O fato de o terceiro setor ser executor de algumas políticas é o 
resultado, também de uma mudança inevitável na descentralização 
do poder, trazendo agilidade no processo de efetivação das políti-
cas (comunitárias) sociais. Esse dado é também a consagração da 
zona cinzenta, interseccionada e inegavelmente voltada ao públi-
co/coletivo de que se tratou ao longo do texto. 

5. Notas Conclusivas

A conjuntura teórica do comunitarismo trabalha, globalmen-
te, com o reforço na comunidade e a sustentação de uma linha de 
pensamento filosófico que preceitua as relações horizontalizadas. 
Desse modo, afina-se ao comunitarismo a ideia de associativismo, 
cooperação, laços solidários e de capital social, pois oferece ele-
mentos valiosos para a formulação de uma visão política ampla 
que dê sentido aos diversos formatos institucionais de participação 
política. Tendo como pano de fundo o equilíbrio Estado-comuni-
dade-mercado, a sinergia da ação de agentes estatais, sociais e pri-
vados na consecução do bem comum criará as condições para uma 
aproximação entre a vida comunitária e o engajamento político. 
É com base nesse propósito que o artigo buscou trazer, em linhas 
gerais, a postura do Comunitarismo, enquanto corrente teórico-
-filosófica, diante do dualismo público-privado que ainda organiza 
a agenda de produção intelectual da ciência jurídica.

Entretanto, não se quer dizer aqui que, ao enfrentar a bipar-
tição normativa do público-privado construída quando do nasci-
mento da Modernidade, o Comunitarismo resolve a questão. Mas, 
a intersecção de ambos vem sendo preenchida por algumas teorias 
que reforçam a sociedade civil, o terceiro setor, e o capital social.  
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Ocorre que o pensamento comunitário configura um esquema de 
respostas verificado a partir das elaborações de autores centrados 
nos desafios das sociedades democráticas contemporâneas que 
configuram uma reação intelectual singularizada na crítica ao in-
dicativo liberalismo ou barbárie (SCHMIDT, 2005, texto digital). 
Os valores individualistas são comuns nas sociedades ocidentais. 
Porém, o individualismo prejudica a compreensão de que a ga-
rantia de valores individuais tem como contrapartida a responsa-
bilidade para com o bem comum. Isso toca no tema em voga, na 
medida em que a apreensão do pensamento comunitário, como 
um contorno teórico contraditório, não assenta, portanto, na re-
futação de compromissos, mas no modo peculiar como alimenta 
estes próprios compromissos (SCHMIDT, 2005, texto digital). 

Nesse sentir, o comunitarismo enfrenta a dicotomia não com 
uma fórmula nova, e nem está centrado nas normas, mas com uma 
proposta voltada às sociedades fortificadas pelo pensamento de-
mocrático e pelo reforço dos laços comunitários e isso, por si só, 
significa a nascente mais aberta de reler as relações, deixando o 
ideário do mercado apartado das relações comunais. Ao separar o 
Estado do mercado e sustentar um tripé onde a comunidade é tudo 
o que não esteja linearmente definido enquanto estatal ou na bus-
ca individual de lucro, diminui-se o âmbito de atração das esferas 
coletivas, que são os ambientes mais complexizados na atualidade. 

E como fazer o cidadão fortificar os laços sociais diante de 
relações tão diferenciadas? O Estado de Bem Estar, nasceu como 
alternativa às lutas de classes e trouxe um traço de solidariedade, 
porém, à custa de um agigantamento estatal. O Estado é dema-
siado grande para dar conta de problemas que envolvem a con-
temporaneidade e estudo sugere uma articulação mista: mercado, 
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Estado e sociedade atuando em redes de cooperação como uma 
nova e remodelada expressão de solidariedade social. A fluidez de 
articulações mais horizontalizadas pode dar conta de enfrentar o 
imaginário (complexo) social atual.

Por fim, a comunidade tem valores e crenças comuns, é his-
tórica e por essa razão não pode ser entendida de maneira a des-
ligar-se dos sujeitos que a compõem, do território circunscrito e 
dos direitos afetos a ambos, geral e universalmente. Assim, ao sur-
girem demandas sociais, elas necessariamente são demandas com-
plexas e devotam, a fim de serem solucionadas, um conhecimento 
englobado do público e do privado, do individual e do coletivo, 
do social, do histórico, do biológico e do antropológico. O que 
faz concluir que o importante no limiar desse século é atender as 
demandas sociais, advindas da gama de direitos estabelecidos pela 
Constituição brasileira vigente, pouco importando as categorias a 
serem dadas, eis que ainda há muito a se percorrer. 
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O DIREITO HUMANO DE ACESSAR A 
JUSTIÇA NO BRASIL APÓS A CONSTITUIÇÃO 
DE 1988: REALIDADE OU PRETENSÃO?1

Fabiana Marion Spengler2   

Theobaldo Spengler Neto3

1. INTRODUÇÃO

Atualmente o Judiciário, enquanto estrutura fortemente hie-
rarquizada, fechada, orientada por uma lógica legal-racional, sub-
misso à lei, se torna uma instituição que precisa enfrentar o desafio 

1 Esse texto foi produzido a partir da pesquisa desenvolvida no projeto: “Entre a jurisdição e a 

mediação: o papel político/sociológico do terceiro no tratamento dos conflitos” coordenado 

pela autora e financiado pelo CNPq, chamada 43/2013 - Ciências Humanas, Sociais e Sociais 

Aplicadas, nº do processo 408582/2013.
2 Pós-doutora em Direito pela Università degli Studi di Roma Tre, em Roma na Itália, com 

bolsa CNPq (PDE). Doutora em Direito pelo programa de Pós-Graduação stricto sensu da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS – RS, mestre em Desenvolvimento Re-

gional, com concentração na área Político Institucional da Universidade de Santa Cruz do 

Sul - UNISC – RS, docente dos cursos de Graduação e Pós Graduação lato e stricto sensu da 

UNISC e da UNIJUI, Coordenadora do Grupo de Pesquisa “Políticas Públicas no Tratamento 

dos Conflitos” vinculado ao CNPq; e-mail: fabiana@unisc.br
3 Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul (2000), onde atualmente é pro-

fessor adjunto. Professor de Direito Processual Civil (Processo de Conhecimento, Processo 

de Execução, Procedimentos Especiais e Processo Cautelar) e de Direito Civil - Responsabili-

dade Civil. Vice-líder do Grupo de Pesquisas “Políticas públicas no tratamento dos conflitos”, 

certificado ao CNPq. Sócio titular do escritório Advocacia Spengler Assessoria Empresarial 

– SC e de Essere nel Mondo Editora Ltda. Advogado. Consultor jurídico. E-mail: theobaldos-

pengler@spengleradvocatio.com.br.  
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de alargar os limites de sua jurisdição, modernizar suas estruturas 
organizacionais e rever seus padrões funcionais para sobreviver 
como um poder autônomo e independente. Em termos de juris-
dição, os limites territoriais do Judiciário, até então organizados 
de modo preciso, têm seu alcance diminuído na mesma proporção 
que as barreiras geográficas vão sendo superadas pela expansão da 
informática, das comunicações, dos transportes, e os atores econô-
micos vão estabelecendo múltiplas redes de interação. 

Em termos organizacionais, o Poder Judiciário foi estrutu-
rado para atuar sob a égide dos códigos, cujos prazos e ritos são 
incompatíveis com a multiplicidade de lógicas, procedimentos de-
cisórios, ritmos e horizontes temporais hoje presentes na econo-
mia globalizada. O tempo do processo judicial é o tempo diferido. 
O tempo da economia globalizada é o real, isto é, o tempo da 
simultaneidade. “Ainda, para o Judiciário faltam meios materiais 
de dispor de condições técnicas que tornem possível a compreen-
são, em termos de racionalidade subjetiva, dos litígios inerentes a 
contextos socioeconômicos cada vez mais complexos e transnacio-
nalizados” (FARIA, 2001, p. 8-9).     

Diante de tais circunstâncias, a jurisdição torna-se alvo de 
uma preocupação constante voltada para a compreensão da racio-
nalidade instrumental de aplicação do direito e, especialmente, 
da estrutura funcional necessária para sua realização. É possível 
observar que as várias instâncias determinadoras da perda de cen-
tralidade e de atribuição do Estado, no momento de produzir ou 
de aplicar o Direito. Nesse contexto, demonstrada a incapacidade 
do Estado de monopolizar esse processo, tendem a se desenvolver 
outros procedimentos jurisdicionais, como a arbitragem, a media-
ção, a conciliação e a negociação, almejando alcançar celeridade, 
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informalização e pragmaticidade.  
Paralelamente, surgem novas categorias de direitos e de su-

jeitos jurídicos legitimados a pleiteá-los. São os direitos coletivos, 
individuais homogêneos e os difusos. Esses novos direitos produ-
ziram novos atores que determinaram a transferência do conflito 
da zona política para a jurisdicional. Então, as demandas sociais 
se tornam jurídicas e a consagração de novos direitos provoca um 
explosão de litigiosidade significativa (em termos qualitativos e 
quantitativos), realçando ainda mais a incapacidade e as deficiên-
cias da estrutura judiciária, que passou a ser requisitado de forma 
ampla. 

Nesse sentido, o presente texto tem como objetivo discutir 
o acesso à justiça como direito humano básico e as dificuldades 
jurisdicionais enfrentadas no Brasil atualmente para fazer cumprir 
e valer esse direito. 

Primeiramente se abordará, ainda que de forma rápida, o 
conceito de acesso à justiça e os esforços feitos, especialmente 
no pós Constituição de 1988 e no pós Emenda Constitucional 45 
(EC/45/2004), para viabilizar esse direito de modo quantitativo, 
e, principalmente, qualitativamente melhor. 

Posteriormente, serão abordadas as crises pelas quais passa a 
jurisdição brasileira, identificando seu caráter estrutural e identi-
tário, para ao final elencar políticas públicas que estão sendo im-
plementadas objetivando possibilitar o acesso a uma justiça mais 
humana e adequada a complexidade conflitiva atual.

Este é, pois, o texto que agora se apresenta.
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2. O direito humano de acessar a justiça no Brasil

Para fins de discutir o acesso à justiça como um dos direitos 
humanos é importante antes definir tal expressão. Assim, parafra-
seando Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988), pode-se dizer, 
com simplicidade, que este tema está amplamente ligado ao bi-
nômio possibilidade-viabilidade de acessar o sistema jurídico em 
igualdade de condições. Esta prerrogativa foi democraticamente 
conquistada pelos cidadãos, sob a forma de “o mais básico dos Di-
reitos Humanos”. Liga-se, também, à busca de tutela específica 
para o direito e/ou interesse ameaçado e, por óbvio, com a pro-
dução de resultados justos e efetivos. Esta preocupação evidencia a 
permanente busca pela efetividade do Direito e da Justiça no caso 
concreto. Nasce desvinculada de seu germe quando da dedução 
em juízo, ou melhor, no processo, procura-se apenas a obtenção de 
sua conclusão formal, pois o resultado final almejado em qualquer 
querela deve ser, na sua essência, pacificador do conflito. “É só as-
sim que se estará efetivando4 a chamada Justiça Social, expressão 
da tentativa de adicionar ao Estado de direito uma dimensão social” 
(BOLZAN DE MORAIS; SPENGLER, 2012, p. 30 ss).

Persistir em analisar o processo sob a dimensão da efetividade 
notoriamente restrita seria atender apenas ao seu escopo jurídico 
e, hoje, essa noção deve englobar a eliminação de insatisfações, o 
cumprimento do direito com justiça, a participação ativa dos in-
divíduos, além de constituir inspiração para o exercício e respeito 

4 A concepção de efetividade que se pretende trabalhar aqui assume um caráter mais amplo 

do que aquela desenvolvida por Chiovenda cuja visão, de cunho essencialmente individualista, 

está ultrapassada, pois [...] na medida do que for praticamente possível o processo deve pro-

porcionar a quem tem um direito tudo aquilo e precisamente aquilo que ele tem o direito de 

obter (CHIOVENDA, 1930, p. 110).
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dos direitos e da própria cidadania. Mas, para tal, há a necessidade 
de adequação do processo, pois o que se tem assistido é o soma-
tório de insatisfações e decepções sentido pelos indivíduos, o que 
acaba por abalar e desgastar a credibilidade de que o nosso siste-
ma ainda dispõe. Este paulatino descrédito5 vem firmando raízes a 
partir e conforme se evidenciam as debilidades e impossibilidades 
de o mesmo atender a tão complexa missão.

Essa adequação será alcançada com uma “mudança de para-
digma”, que só será obtida a partir da formação de uma consciência 
que rompa posturas anteriores marcadas pela introspecção e que 
passe a considerar o mundo político e social (a realidade da vida) 
que rodeia o processo. 

Esses pontos vitais (BOLZAN DE MORAIS; SPENGLER; 
2012 p. 32) referem-se aos diversos escopos da jurisdição e en-
globam os problemas essenciais da efetividade do processo. Assim: 

As tradicionais limitações ao ingresso na justiça, jurídicas ou de 
fato (econômicas, sociais), refletem em decepções6 para a potencial 

5 Andiamo, dunque, con ordine, mettendoci nei panni del cittadino che entra in un palazzo 

o in un’aula di giustizia. La prima sensazione, in genere, è di avere a che fare con un sistema 

scarsamente comprensibile: con una macchina che gira per lo più vuoto (spesso provocando 

interminabili e incomprensibili perdite di tempo a chi ne è coinvolto), ma che può anche stri-

tolare chi non sa – o non ha i mezzi per difendersi. Non è sempre così: ci sono isole felici in 

cui il primo impatto è positivo; e, in ogni caso, le difficoltà di acceso e di orientamento (anche 

sotto il profilo logistico o delle semplici informazioni) non preludono necessariamente a un 

inter processuale insoddisfacente. Ma, di regola, è questo l’inizio dell’avventura del cittadino 

(persona offesa o imputato, testimone o parte di un processo civile) che si affaccia in un 

tribunale. Ciò genera, inevitabilmente, un senso di approfonda inquietudine. Il passo verso 

la sfiducia non è automatico, ma certo a tale esito concorrono i tempi lunghi che il processo 

successivamente assume (CASELLI; PEPINO, 2005, p. 11-12).  
6 É interessante reforçar que o distanciamento e a descrença do cidadão comum pela jurisdição 

se dão não só quanto aos seus aspectos quantitativos (velocidade da prestação jurisdicional), 

mas também nos seus aspectos qualitativos (por exemplo, o problema da discricionariedade 

judicial). O problema reside, também, na forma como o juiz decide e não só na celeridade 
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clientela do Poder Judiciário. Essas limitações fáticas se referem 
ao custo do processo e à miserabilidade das pessoas, o que assola 
a universalidade da tutela jurisdicional, expressa de forma solene 
pela Constituição, no seu artigo 5º, LXXIV.

 As limitações jurídicas também configuram estreitamentos 
das vias de acesso à Justiça. Refere-se aqui, à legitimatio ad causam 
ativa que, essencialmente individualista, restringe-se a dar a cada 
um o que é seu, sem manter uma visão solidarista, supraindividual, 
que se caracteriza por tratar o indivíduo como membro integrante 
de um grupo social e procurar tecer soluções condizentes com 
os interesses envolvidos (BOLZAN DE MORAIS; SPENGLER, 
2012, p. 33).

 Tais limitações, como se pode observar, privam inúmeras 
pessoas da tutela jurisdicional, o que lhes causa dano substancial, 
pois quem não vem a juízo ou não pode fazê-lo, renuncia àquilo 
que aspira ou busca satisfazer suas pretensões por outros meios. 

Vencidas as limitações tradicionais e desobstruídas as vias de 
acesso ao processo, deve-se viabilizar o acesso à ordem jurídica justa, 
que só se concretizará pela observância das garantias constitucio-
nais do due process of law e da inafastabilidade do controle jurisdi-
cional. 

Por outro lado, a eliminação dos litígios deve atender ao cri-
tério de Justiça, pois o valor justiça figura como objetivo-síntese da 
jurisdição no plano social ou, do contrário, se teria mera sucessão 
de arbitrariedades. 

Inobstante percorridos os problemas anteriores, o sistema, 
através de seus operadores, deve estar preparado para produzir de-
cisões que sejam capazes de propiciar a tutela mais ampla possível aos 

de sua decisão.
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direitos reconhecidos. Refere-se aqui, a utilidade das decisões.
Perquirindo sobre as garantias constitucionais do processo, 

conclui que o processo é um fenômeno que atinge alguns dos mais 
fundamentais “Direitos Humanos” (CAPPELLETTI, 1994, p. 13). 
O direito a um juiz imparcial corresponde à garantia da indepen-
dência7 da magistratura diante do poder político, e essa impar-
cialidade é quanto ao conteúdo da controvérsia, e não quanto ao 
andamento da relação processual, posto que o juiz deve assegurar 
o desenvolvimento do processo de maneira regular, rápida e leal, 
dentro de suas possibilidades.

O due process of law ou o devido processo legal e o contraditó-
rio processual implicam, obviamente, o direito de ambas as partes 
serem ouvidas. Aqui, Cappelletti aproveita para remeter este prin-
cípio ao estudo que se está introduzindo, referindo-se ao acesso 
à Justiça, como espelho da cultura de uma época, pois como diz, “[...] 
Que princípio é este, se há casos, em que, por razões econômicas, 
culturais e sociais, a parte não se encontra em condições de se fazer 
ouvir?” (BOLZAN DE MORAIS; SPENGLER, 2012, p. 34) Por 
outro lado também é necessário questionar: que jurisdição é essa 
que, quando ouve responde tardiamente a tal ponto de sua res-
posta/decisão chegar “a destempo” e já não responder de maneira 

7 Baseado no formalismo, o Judiciário pôde garantir independência estabelecendo sua estrita 

vinculação à legalidade. Essa independência judicial pode ser classificada em independência da 

magistratura e do juiz. A primeira diz respeito aos órgãos judiciários e ao ministério público 

e que corresponde à função de autogoverno do Judiciário, significando o exercício do poder 

de disciplinar. Já a segunda importa na garantia de que o magistrado não esteja submetido às 

pressões de poderes externos ou internos. Desse modo, o juiz independente não pode ser 

concebido como um empregado do Executivo ou do Legislativo, da corte ou do supremo 

tribunal. Em síntese, a independência (interna ou externa) do juiz existe como um espaço 

capaz de dotá-lo de independência moral para que possa decidir sem a pressão do Executivo, 

do Legislativo, do próprio Judiciário ou de pressões externas. (ZAGREBELSKY, 2005). 
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adequada ao conflito social? Esse é o ponto que se analisará adiante.

3. O acesso à justiça e a razoável duração do 
processo

A tão almejada celeridade processual se faz necessária frente 
aos atuais problemas da jurisdição rotulados de “explosão de liti-
giosidade”, “sobrecarga de legislação” (que muitas vezes é parado-
xal e contraditória entre si), “acúmulo de processos”, e assim por 
diante. Verdadeiramente, todos os problemas do Judiciário brasi-
leiro são conhecidos e detectados quando a lentidão e a ineficiên-
cia se fazem sentir pelas partes, que, mesmo desconhecedoras dos 
procedimentos, percebem que a jurisdição não responde de forma 
adequada. (SPENGLER, 2008) 

Nesse sentido, a EC/45 traz uma série de polêmicas, muitas 
das quais objetos de ampla discussão (anterior e posteriormente 
à sua entrada em vigor). Pode-se mencionar, especialmente, a in-
clusão do inciso LXXVIII8 no art. 5º do texto constitucional, que 
repercute em temas já bastante discutidos como “acesso à justiça”9 
e “cidadania”.

8 Artigo 5º (...)

LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
9 De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de 

importância capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de 

direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. O 

acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental – o mais básico 

dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir e 

não apenas proclamar os direitos de todos (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 11-12).   
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Porém, não se pode perder de vista que, antes mesmo na in-
serção do inciso referido ao art. 5º da CF pela EC/45, já se encon-
trava a garantia constitucional da tutela jurisdicional tempestiva no 
inciso LXXXV, o que possibilita o acesso à justiça e, numa inter-
pretação extensiva, a uma justiça adequada e tempestiva. Aliás, as 
imbricações entre tutela jurisdicional e tempo são visíveis, espe-
cialmente quando a primeira é tida como uma resposta estatal às 
expectativas sociais e normativas e como uma forma importante 
de proteção do indivíduo à lesão ou ameaça de lesão através do 
direito de ação. No entanto, essas imbricações tornam-se frouxas e 
débeis quando se verifica que a tutela jurisdicional acontece “a des-
tempo”. Tal afirmativa se deve ao fato de que o tempo, assim como 
perpetua situações de litígios e corrói direitos (que não são tutela-
dos de forma adequada e “a tempo”), tem o poder de interferir na 
concepção processual, uma vez que se torna grande controlador 
da máquina judiciária10. Desse modo, existe a possibilidade de li-
mitar essa influência temporal através de dispositivos processuais 

10 As relações temporais/processuais precisam ser analisadas levando em consideração que 

“o tempo do processo judicial é o tempo diferido, encarado como sinônimo de segurança 

e concebido como uma relação de ordem e autoridade, representada pela possibilidade de 

esgotamento de todos os recursos e procedimentos numa ação judicial. Cada parte intervindo 

no momento certo, pode apresentar seus argumentos e ter a garantia de ser ouvida na defesa 

de seus interesses. O tempo diferido, nesta perspectiva, é utilizado como instrumento de 

certeza, na medida que impede a realização de julgamentos precipitados, sem o devido dis-

tanciamento com relação aos acontecimentos que deram margem à ação judicial. Já o tempo 

da economia globalizada é o tempo real, isto é, o tempo da simultaneidade. À medida que 

se torna mais complexa, gerando novas contingências e incertezas, a economia globalizada 

obriga os agentes a desenvolver intrincados mecanismos para proteger seus negócios, capitais 

e investimentos da imprevisibilidade e do indeterminado. A presteza se converte assim numa 

das condições básicas para a neutralização dos riscos inerentes às tensões e aos desequilíbrios 

dos mercados, o que leva a um processo decisório orientado pelo sentido da vigência e ba-

seado tanto na capacidade quanto na velocidade de processamento de informações técnicas e 

altamente especializadas” (FARIA; KUNTZ, 2002, p. 35). 
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de urgência, como os processos cautelares, as tutelas antecipadas 
ou específicas, que podem garantir a forma mínima do processo.   

O inciso LXXVIII no art. 5º determina uma garantia consti-
tucional que deve ser executada desde logo, sem o risco de esperar 
por ações legislativas posteriores que lhe venham a dar carga efi-
cacial. O dispositivo em comento guarda especial importância em 
quatro aspectos: (1) torna obrigatória a prestação jurisdicional em 
um prazo razoável11; (2) estabelece, ainda que de forma indireta, 
que prazo razoável é o prazo legal; (3) traz também a exigência de 
meios que garantam a celeridade processual; (4) por fim, introduz 
um conjunto de determinações relativas à organização do Poder 
Judiciário que, se implementadas de forma adequada, podem auxi-
liar decisivamente no cumprimento do mandamento constitucio-
nal. (RODRIGUES, 2005, p. 288).

Todavia, resta a pergunta: no que consiste a “razoável dura-
ção do processo”? Como deve ser interpretada essa expressão? A 
resposta poderia considerar duas hipóteses: “a) tempo razoável é 
o tempo legal, expressamente previsto na legislação processual; 
b) tempo razoável é o tempo médio efetivamente despendido no 
País, para cada espécie concreta de processo (RODRIGUES, 2005, 

11 A Convenção Americana de Direitos Humanos (pacto de San José da Costa Rica, de 

22.11.1969), a qual o Brasil aderiu em 26.5.1992, realizando sua ratificação em 25.9.1992 

e sua promulgação em 9.11.1992 (Dec. 678), dispõe expressamente em seu artigo 8º, item 

1: “Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo 

razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido an-

teriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na 

determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 

natureza”. É possível afirmar, então, que a determinação de que o processo possua duração 

razoável e que sejam garantidos meios de celeridade na sua tramitação não é, propriamente, 

uma novidade no cenário brasileiro. No entanto, a Convenção Americana de Direitos Huma-

nos não foi observada quanto a esse dispositivo.
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p. 289)”. Nesses casos, a primeira opção reproduz um critério ob-
jetivo, sofrendo o desgaste de nem sempre existir, em cada etapa 
processual, tempo previamente definido em lei. Já a adoção da se-
gunda hipótese traz a negativa da garantia constitucional, pois a 
média de duração dos processos no Brasil hoje se encontra muito 
acima do legal e do razoável. 

Nesse mesmo sentido, discutindo a delimitação da expressão 
“prazo razoável”, percebe-se que o seu sentido deve ser “preen-
chido no caso concreto, tendo como indicativo a melhor e maior 
realização da garantia de acesso à justiça na perspectiva de acesso a 
uma resposta à questão posta qualitativamente adequada e em tem-
po quantitativamente aceitável” (BOLZAN DE MORAIS, 2005, p. 
16). Dessa maneira, fica clara a busca pela celeridade processual 
permeada pelo tratamento adequado resultante de uma respos-
ta qualificada aos conflitos. Uma decisão judicial, por mais justa 
e correta que seja, muitas vezes pode tornar-se ineficaz quando 
chega tarde, ou seja, quando é entregue ao jurisdicionado no mo-
mento em que não mais interessa nem mesmo o reconhecimento 
e a declaração do direito pleiteado. Se a função social do processo, 
que é o instrumento da jurisdição, é a distribuição da justiça, não 
há como negar que, nas atuais circunstâncias do Poder Judiciário, 
a entrega da prestação jurisdicional em tempo oportuno confere 
credibilidade. Porém, outras estratégias precisam ser desenvolvi-
das para que se fale no tratamento qualitativamente adequado dos 
litígios.  

Mas, como se sabe, o acesso à justiça não se esgota no acesso 
ao Judiciário, traduzindo-se no direito de acesso a uma justiça or-
ganizada de forma adequada, cujos instrumentos processuais sejam 
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aptos a realizar, efetivamente, os direitos assegurados ao cidadão12. 
É por isso que não basta apenas “garantir o acesso aos tribunais, 
mas principalmente possibilitar aos cidadãos a defesa de direitos e 
interesses legalmente protegidos através de um acto de jurisdictio 
(CANOTILHO, 2000, p. 423)”. Nessa seara, mesmo que a EC/45 
alcance resultados significativos tornando célere o trâmite proces-
sual, aproximando a justiça do cidadão, especializando varas para 
o melhor tratamento de uma parcela de direitos até então pouco 
observados, valorizando as defensorias públicas (o que implica de 
forma direta ou indireta na diminuição de custos e na possibilidade 
de inclusão do cidadão hipossuficiente), deve-se recordar que os 
mecanismos de tratamento dos conflitos precisam ser revistos. Os 
resultados atingidos pela Reforma do Judiciário, mesmo que signi-
ficativos, não evitarão o necessário empreendimento de novos es-
forços na busca por outras estratégias de tratamento de conflitos, 
cuja base consensuada possibilite à sociedade retomar a autonomia 
perdida, conquistando a possibilidade de encontrar respostas para 
suas demandas.  

Consequentemente, essas novas garantias constitucionais 
vêm para integrar o sentido includente que deve ser conferido às 
normas constitucionais de um País que pretende reduzir desigual-
dades, erradicar a pobreza, fundar uma sociedade justa e solidária, 
etc., como forma de integrar a nação em um projeto de socie-

12 Uma tarefa básica dos processualistas modernos é expor o impacto substantivo dos vários 

mecanismos de processamento de litígios. Eles precisam, consequentemente, ampliar sua 

pesquisa para além dos tribunais e utilizar métodos de análise da sociologia, da política, da 

psicologia e da economia, e ademais, aprender através de outras culturas. O “acesso” não é 

apenas um direito social fundamental, crescentemente reconhecido; ele é, também, necessa-

riamente, o ponto central da moderna processualística. Seu estudo pressupõe um alargamento 

e aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna ciência jurídica (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988, p. 13). 
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dade comprometida com a dignidade humana que, como escopo 
do “constitucionalismo social e democrático de direito”, repercute 
em todos os âmbitos da prestação estatal, seja administrativa ou 
jurisdicional (BOLZAN DE MORAIS, 2005, p. 18).

Nestes termos, é importante revisitar algumas das crises pe-
las quais passa a jurisdição brasileira e que tornaram necessária a 
implementação da EC/45 objetivando fazer efetivo o direito de 
acesso à justiça. Esse é, pois, o próximo assunto.

4. O monopólio estatal da jurisdição e a crise: o 
Poder Judiciário é descartável?

O Judiciário encontra-se no centro dos principais debates nas 
últimas décadas. Tais debates apontam para suas crises, das quais 
emerge a necessidade de reformas estruturais de caráter físico, 
pessoal e, principalmente, político. Todas as considerações sobre 
a jurisdição e suas crises (criadas e fomentadas a partir da globa-
lização cultural, política e econômica) são conseqüências da crise 
estatal. Nascida de um deliberado processo de enfraquecimento do 
Estado, a crise se transfere para todas as suas instituições. 

Devido a essa assertiva é que se deve discutir a tão aclama-
da crise da jurisdição a partir da crise do Estado, observando sua 
gradativa perda de soberania, sua incapacidade de dar respostas cé-
leres aos litígios atuais, de tomar as rédeas de seu destino, sua fra-
gilidade nas esferas Legislativa, Executiva e Judiciária, enfim, sua 
quase total perda na exclusividade de dizer e aplicar o Direito. Em 
decorrência da desterritorialização da produção e da transnaciona-
lização dos mercados, o Judiciário, enquanto estrutura fortemente 
hierarquizada, fechada, orientada por uma lógica legal-racional, 
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submisso à lei, se torna uma instituição que precisa enfrentar o 
desafio de alargar os limites de sua jurisdição, modernizar suas es-
truturas organizacionais e rever seus padrões funcionais para so-
breviver como um poder autônomo e independente. 

Em termos de jurisdição, os limites territoriais do Judiciário, 
até então organizados de modo preciso, têm seu alcance diminuído 
na mesma proporção que as barreiras geográficas vão sendo supe-
radas pela expansão da informática, das comunicações, dos trans-
portes e os atores econômicos vão estabelecendo múltiplas redes 
de interação. Quanto maior a velocidade desse processo, mais o 
Judiciário é atravessado pelas justiças emergentes, nos espaços na-
cionais e internacionais, representadas por formas “inoficiais” de 
tratamento de conflitos. Em termos organizacionais, o Poder Ju-
diciário foi estruturado para atuar sob a égide dos códigos, cujos 
prazos e ritos são incompatíveis com a multiplicidade de lógicas, 
procedimentos decisórios, ritmos e horizontes temporais hoje 
presentes na economia globalizada. Nestes termos, o tempo do 
processo judicial é o tempo diferido. O tempo da economia glo-
balizada é o real, isto é, o tempo da simultaneidade. Ainda, para o 
Judiciário faltam meios materiais de dispor de condições técnicas 
que tornem possível a compreensão, em termos de racionalidade 
subjetiva, dos litígios inerentes a contextos socioeconômicos cada 
vez mais complexos e transnacionalizados (FARIA, 2001, p. 8-9).     

Diante de tais circunstâncias, a jurisdição torna-se alvo de 
uma preocupação constante voltada para a compreensão da racio-
nalidade instrumental de aplicação do direito e, especialmente, da 
estrutura funcional necessária para sua realização. Todavia, a es-
trutura funcional do Estado, que deveria possibilitar a realização 
da jurisdição, também se encontra em crise. É possível observar 
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que as várias instâncias determinadoras da perda de centralidade e 
de atribuição do Estado, no momento de produzir ou de aplicar o 
Direito, traduzidas pela globalização e pela abertura de fronteiras, 
pela desregulação e pela lex mercatória, permitem espaço para o 
surgimento de instâncias alternativas de tratamento de conflitos, o 
que se dá em âmbito nacional e internacional. Nesse contexto, de-
monstrada a incapacidade do Estado de monopolizar esse proces-
so, tendem a se desenvolver procedimentos jurisdicionais alterna-
tivos, como a arbitragem, a mediação, a conciliação e a negociação, 
almejando alcançar celeridade, informalização e pragmaticidade.  

Paralelamente, surgem novas categorias de direitos e de su-
jeitos jurídicos legitimados a pleiteá-los. São os direitos coletivos, 
individuais homogêneos e os difusos. Esses novos direitos produ-
ziram novos atores que determinaram a transferência do conflito 
da zona política para a jurisdicional. Então, as demandas sociais 
se tornam jurídicas e a consagração de novos direitos provoca um 
explosão de litigiosidade significativa (em termos qualitativos e 
quantitativos), realçando ainda mais a incapacidade e as deficiên-
cias da estrutura judiciária, que passou a ser requisitada de forma 
ampla. 

Assim, a análise da crise pela qual passa o Poder Judiciário 
encontra-se centrada em suas duas vertentes principais: a crise de 
eficiência e a crise de identidade e todos os reflexos a elas correla-
tos, principalmente o fato de que sua ocorrência está vinculada a 
um positivismo jurídico inflexível, o qual traz como consequência 
o “esmagamento” da justiça e a descrença do cidadão comum. 

Enquanto instituição monopolizadora da justiça, chamando 
para si a atribuição de dizer o direito ao caso concreto, o Judi-
ciário assume uma função anacrônica que não condiz com a atual 
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complexidade social hodierna, tornando-se alvo de uma grande 
indagação: ele pode ser descartado?   

Ao tomar para si o monopólio da jurisdição, determinando o 
Direito ao caso concreto de forma impositiva, o Estado pretende 
tratar o conflito através da aplicação do Direito positivo. Por con-
seguinte, a jurisdição aparece como uma atividade na qual o Estado 
substitui as partes num modelo baseado em princípios expressos na 
própria lei e universalmente reconhecidos. No entanto, o mono-
pólio da jurisdição deixa gradativamente de pertencer ao Estado, 
principalmente em função da crescente e complexa litigiosidade 
fomentada pelas contradições sociais, das quais a marginalização e 
a exclusão são conseqüências. Além do aumento considerável da li-
tigiosidade, a burocracia estatal se agiganta e a produção legislativa 
acontece de modo desenfreado (MENÉNDEZ; PEDRÓN, 2004 ).

Porém, o Poder Judiciário já desenvolveu (e ainda desenvol-
ve) diversas funções, desde a preservação da propriedade privada, 
o asseguramento dos direitos fundamentais, a garantia das liberda-
des públicas, até a proteção dos cidadãos contra os abusos estatais. 
Atualmente, vê a sua atividade comprometida e sem solução de 
continuidade diante de um novo e incerto cenário no qual o Estado 
perde a sua autonomia decisória, deixando de ser o posto central 
de poder do qual emanam comportamentos, escolhas e decisões13.       

13 Tal fato vem ilustrado pela substituição, gradativa, da política pelo mercado, ou seja, “por 

desconhecer limites de tempo e espaço, reduzir as fronteiras jurídicas e burocráticas, entre 

as nações, tornar os capitais financeiros imunes a fiscalizações governamentais, fragmentar as 

atividades produtivas em distintos países, regiões e continentes e reduzir a sociedade a um 

conjunto de grupos e mercados unidos em rede, a transnacionalização dos mercados de bens, 

serviços e finanças levou a política a ser substituída pelo mercado como instância máxima de 

regulação social. (...). Acima de tudo, ao gerar formas de poder e influência novas e autôno-

mas, ela também pôs em xeque a centralidade e a exclusividade das estruturas jurídicas do 

Estado moderno, baseadas nos princípios da soberania e da territorialidade, no equilíbrio dos 
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Consequentemente, a prática judicial de formas diferencia-
das e não estatais de tratamento de conflitos criou um pluralismo 
de fontes de produção/ordens normativa constituídas à margem 
da jurisdição convencional operando com justiças não-profissio-
nais baseadas em critérios de racionalidade material, deflagrando, 
no Judiciário, uma crise de identidade funcional14. Além da cri-
se de identidade funcional, a crise do Poder Judiciário pode ser 
identificada, ainda, como uma crise de identidade e de eficiência. 
Enquanto crise de identidade, pode-se vislumbrá-la por um certo 
embaçamento do papel judicial como mediador central de confli-
tos, perdendo espaço para outros centros de poder, talvez mais ap-
tos a lidar com a complexidade conflitiva atual, mais adequados em 
termos de tempo e espaço. Não se pode perder de vista, também, 
que o aparato judicial brasileiro, para tratar os conflitos atuais, ser-
ve-se de instrumentos e códigos muitas vezes ultrapassados, ainda 
que formalmente em vigor, com acanhado alcance e eficácia re-
duzida15. Tal eficácia e alcance muitas vezes atingem somente os 

poderes, na distinção entre o público e o privado e na concepção do direito positivo como um 

sistema lógico-formal de normas abstratas, genéricas, claras e precisas (FARIA, 2001, p. 8).     
14 A crise funcional da jurisdição desemboca na desregulamentação e na deslegalização que 

nem mesmo no Legislativo encontram barreiras, uma vez que “quanto mais os legisladores 

tentam planejar, controlar, dirigir menos conseguem ser eficazes e obter resultados satisfa-

tórios”. Assim,  não resta ao Legislativo outra alternativa para preservar sua autoridade fun-

cional: “quanto menos tentarem disciplinar e intervir, menor será o risco de serem desmo-

ralizados pela inefetividade de seu instrumental regulatório”. A conseqüência é nefasta: parte 

significativa dos direitos nacionais vem sendo internacionalizada e outra parte esvaziada  pelo 

crescimento de normas “privadas”. Desse modo, a desregulamentação e a deslegalização do 

Estado-nação significam a re-regulamentação e a relegalização em termos de sociedade, mais 

precisamente, das organizações privadas. (FARIA, 2001, p. 11-12).
15 Nesse sentido, a crise do Judiciário também influencia e é influenciada pela crise do modelo 

(modo de produção de Direito) que se instala justamente porque a dogmática jurídica, em 

plena sociedade transmoderna e repleta de conflitos transindividuais, continua trabalhando 

com a perspectiva de um Direito cunhado para enfrentar conflitos interindividuais, bem ní-
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conflitos interindividuais, não estrapolando o domínio privado das 
partes, encontrando dificuldades quando instado a tratar de direi-
tos coletivos ou difusos.      

Intimamente ligada à crise de identidade encontra-se a crise 
de eficiência, uma vez que, impossibilitado de responder de modo 
eficiente à complexidade social e litigiosa diante da qual se depara, 
o Judiciário sucumbe perante a inovadora carga de tarefas a ele 
submetidas. Evidencia-se, então, o “flagrante descompasso entre a 
procura e a oferta de serviços judiciais, em termos tanto qualitati-
vos quanto quantitativos” (FARIA, 1995, p. 11). Esse descompasso 
entre a oferta e a procura gera uma frustração geral, decorrente 
da morosidade e da pouca eficiência dos serviços judiciais, quando 
não da sua simples negação aos segmentos desfavorecidos da po-
pulação, que ainda precisam lidar com a diferença entre a singela 
concepção de justiça que possuem e a complexidade burocrático/
formal dos ritos processuais16. A conjugação dessas duas circuns-
tâncias acaba provocando o desprezo e o descrédito do cidadão 
comum pela justiça, afastando-o muitas vezes. 

tidos em nossos Códigos (civil, comercial, penal, processual penal e processual civil, etc.). 

Esse é o paradigma dominante nas práticas jurídicas de nossos tribunais, fóruns e na doutrina 

(STRECK, 2004, p. 35).
16 Por isso, uma das formas de possibilitar o acesso à justiça, aproximando o cidadão de seus 

ritos, passa pela necessidade dos “juristas reconhecerem que as técnicas processuais servem a 

funções sociais; que as cortes não são a única forma de solução de conflitos a ser considerada 

e que qualquer regulamentação processual, inclusive a criação ou o encorajamento de alterna-

tivas ao sistema judiciário formal, tem um efeito importante sobre a forma como opera a lei 

substantiva – com que frequência ela é executada, em benefício de quem e com que impacto 

social. Uma tarefa básica dos processualistas modernos é expor o impacto substantivo dos vá-

rios mecanismos de processamento de litígios. Eles precisam, consequentemente, ampliar sua 

pesquisa para mais além dos tribunais e utilizar métodos de análise da sociologia, da política, 

da psicologia e da economia, e ademais, aprender através de outras culturas” (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988, p. 13). 
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Essa descrença na justiça se dá não só pela distância entre o 
cidadão comum, os ritos e a linguagem que envolvem os processos 
judiciais, mas também pelo tempo percorrido por cada procedi-
mento (tradicionalmente longo), pela inadequação das decisões 
vertidas frente à complexidade dos litígios, e pela impossibilidade 
de seu cumprimento. O que verifica, então, é a desconexão entre 
o aparelho judicial e o sistema político e social, distanciando-se a 
lei (e, por conseguinte, sua interpretação e sua aplicação) da socie-
dade na qual se encontra inserida, não correspondendo, assim, à 
expectativa de tratamento adequado aos conflitos.   

No mesmo contexto, a crise de eficiência da jurisdição é con-
seqüência de outros pontos de ruptura: primeiramente, uma crise 
estrutural, traduzida pelas dificuldades quanto à infra-estrutura de 
instalações, de pessoal, de equipamentos, de custos17; posterior-
mente, pode-se verificar uma crise objetiva, especialmente rela-
cionada à linguagem técnico-formal utilizada nos procedimentos e 
rituais forenses, a burocratização, a lentidão dos procedimentos e 
o acúmulo de demandas. Ainda, a crise subjetiva ou tecnológica se 
verifica ante a incapacidade dos operadores jurídicos tradicionais 
de lidarem com novas realidades fáticas que exigem não só refor-
mulações legais, mas também a mudança cultural e de mentalida-
de, especialmente quanto ao mecanismo lógico-formal que já não 

17 Esses custos podem ser traduzidos não só pelos valores despendidos nas custas processuais, 

nos honorários de perito ou advocatício, mas também por aqueles custos denominados diferi-

dos que se refletem no prolongamento excessivo da demanda e que possuem maiores reflexos 

junto a camada hipossuficiente: “em muitos países, as partes que buscam uma solução judicial 

precisam esperar dois ou três anos, ou mais, por uma declaração exequível. Os efeitos dessa 

delonga, especialmente se considerados os índices de inflação, podem ser devastadores. Ele 

aumenta os custos para as partes e pressiona os economicamente fracos a abandonar suas cau-

sas, ou a aceitar acordos por valores muito inferiores àqueles a que teriam direito” (CAPPE-

LLETTI; GARTH, 1988, p. 20).
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atende - se é que algum dia atendeu – às respostas buscadas para os 
conflitos contemporâneos. Por fim, vem a crise paradigmática, que 
diz respeito aos métodos e conteúdos utilizados pelo Direito para 
buscar o tratamento pacífico dos conflitos partindo da atuação prá-
tica do direito aplicável ao caso sub judice (BOLZAN DE MORAIS; 
SPENGLER, 2012, p. 79).        

Permeada por todos estes pontos de ruptura, a crise de iden-
tidade aponta para outros três grandes problemas que, mesmo 
em menor escala, influenciam também a crise de eficiência e que 
podem, primeiramente, ser resumidos a uma desconexão entre a 
realidade social, econômica e cultural da qual são advindos os con-
flitos e a realidade legal obsoleta e ultrapassada. Por outro lado, 
a legislação mais moderna18 (assim considerada porque editada a 
partir de concepções contemporâneas do Direito), aptas a lidar 
não só com conflitos individuais mas também coletivos, que envol-
vem questões de natureza distributiva ou social, esbarram numa 
cultura profissional dos operadores do Direito que sofre de um 
excessivo individualismo e formalismo. Esse individualismo se tra-
duz pela convicção de que a parte precede o todo, ou seja, de que 
os direitos do indivíduo estão acima dos direitos da comunidade; 
como o que importa é o mercado, espaço onde as relações sociais e 
econômicas são travadas, o individualismo tende a transbordar em 
atomismo: a magistratura é treinada para lidar com as diferentes 
formas de ação, mas nem sempre consegue ter um entendimento 
preciso das estruturas socioeconômicas nas quais elas são trava-
das. Já o formalismo decorre do apego a um conjunto de ritos e 
procedimentos burocratizados e impessoais, justificados em nome 

18 No Brasil, poderíamos exemplificar citando o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

8.069/90) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).  
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da certeza jurídica e da segurança do processo (FARIA, 2001, p. 
14-15).

Assim, a capacidade do Poder Judiciário de absorver e decidir 
conflitos, estando intimimamente vinculada à sua maior ou menor 
sensibilidade a mudanças sociais, pode ser equacionada partindo de 
dois dados fundamentais: a profundidade das mencionadas mudan-
ças projetadas pelos conflitos e a velocidade em que se processam 
na esfera social. É nesse sentido que o Judiciário (enquanto siste-
ma) depende do próprio reconhecimento do meio social quanto 
à sua eficiência, a qual é medida através da sua capacidade (em 
termos estruturais e temporais) de absorver e tratar conflitos. A 
perda dessa capacidade contribui para fragilizar o papel judicial 
institucional e até mesmo político. A dúvida que se instala é quanto 
ao futuro do Poder Judiciário: está ele propenso a desaparecer?

A distância entre a função latente ou real do Judiciário e as demandas sociais gera o que, na 

concepção de Zaffaroni (1995, p. 3-4), se chamam “reclamações” e que se orientam em três 

aspectos: na concretização de demandas constantes no papel atribuído ao Judiciário, deter-

minando quais delas são razoáveis e quais constituem escaramuças políticas de deslocamento 

de conflitos sem solução, ou seja, definir de modo não ingênuo os limites da sua função ma-

nifesta; depois, estabelecer os possíveis modelos de reformas estruturais, particularmente 

quanto ao organismo dirigente, à seleção e à distribuição orgânica, que permitam dotar de 

idoneidade o Judiciário para que possa cumprir com as sua funções manifestas, revertendo o 

que emocionalmente costuma se chamar de “crise do Judiciário”. Essas reclamações são causa 

e conseqüência da crise e apontam, de modo contundente, para a situação de descrença e de 

descartabilidade na qual se encontra inserida a jurisdição.     

É certo que o Poder Judiciário vem tentando agir e reagir de modo a neutralizar a crise que 

o assola, buscando meios de vencê-la. Mas seu futuro dependerá do seu comportamento 

frente a quatro importantes e polêmicas áreas de atuação: a primeira, conseqüência social da 

globalização econômica, especialmente quanto aos excluídos economicamente que perdem, 

progressivamente, as condições materiais para exercer seus direitos básicos, mas que nem por 

isso são dispensados das obrigações e deveres estabelecidos pela legislação, principalmente 

a penal. A segunda diz respeito à relativização da soberania, com o advento da globalização 

econômica. Quanto mais cambiante se tornou o cenário, mais o Judiciário se transforma no 
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centro das discussões políticas, assumindo papel de gestor de conflitos, o que incentiva suas 

dificuldades para decidir. Esse fenômeno foi batizado de “tribunalização” ou “judicialização da 

política” (FARIA, 2005, p. 41-42).

Num terceiro momento, se evidencia a importância que as-
sume a certeza jurídica quanto ao tratamento de conflitos para o 
investidor estrangeiro que necessita de tribunais com eficiência e 
previsão, capazes de compensar, em termos econômicos e de se-
gurança jurídica, a rejeição de outras formas de administração dos 
litígios. Assim, tribunais lentos, ineptos e, por conseguinte, caros, 
incapazes de fixar uma jurisprudência uniforme e tomar decisões 
previsíveis, acabam induzindo ao tratamento de conflitos extraju-
risdicionais e gerando custos adicionais que são, inexoravelmente, 
transferidos no preço dos empréstimos por meio de taxas de risco. 
Por isso, a decisão de investir ou de liberar créditos tem relação 
com a segurança que os investidores internacionais sentem nos en-
caminhamentos e na resolução de eventuais problemas envolvendo 
seus recursos ou os tomadores de empréstimo. Finalmente, a quar-
ta área de atuação diz respeito aos tradicionais problemas da justiça 
“corretiva” ou “retributiva” e de acesso aos tribunais. “Na tentativa 
de se transformar organizacionalmente, a justiça se “desoficializou” 
por meios de juizados de negociação e conciliação enquanto me-
canismos alternativos de tratamento dos conflitos sociais” (FARIA, 
2005, p. 43-44).

Esses “mecanismos alternativos” (arbitragem, conciliação, 
mediação...) são estratégias utilizadas para tratar os conflitos so-
ciais e interindividuais, salientando que é o próprio modelo con-
flitual de jurisdição que precisa ser revisto. Atualmente, ele se 
caracteriza pela oposição de interesses entre as partes, geralmen-
te identificadas com indivíduos isolados, e a atribuição de um ga-
nhador e um perdedor, no qual um terceiro, neutro e imparcial, 
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representado pelo Estado, é chamado a dizer a quem pertence o 
Direito. Esse modelo é posto em xeque fazendo com que a possibi-
lidade de repensar a jurisdição readquira consistência, partindo da 
idéia do consenso e da jurisconstrução, (BOLZAN DE MORAIS; 
SPENGLER, 2012, p. 108) sem a intermediação de um terceiro 
entre as partes, conforme o modelo atual, de caráter triádico, no 
qual uma pessoa alheia intervém impondo uma decisão a partir 
da função do Estado de dizer o Direito (BOLZAN DE MORAIS, 
2005, p. 6-7).     

De fato, apesar das crises, o Judiciário ainda possui o papel de 
protagonista no tratamento de litígios, subordinando-se à lei e dela 
retirando a sua existência e a sua legitimidade. Por conseguinte, os 
vínculos jurídicos/estatais podem ser expostos através da análise 
da complexidade crescente das relações e das estruturas sociais e 
políticas, que tem por berço as especializações promovidas pela 
industrialização. Estas especializações estão cimentadas entre si de 
maneira ainda precária e a isto se chama integração social fraca. 
Por outro lado, a ambigüidade de tal complexidade deriva da hie-
rarquização e sobretudo da divisão de classes. Ainda, a expansão 
de instrumentos de controle social de caráter não jurídico, dentre 
eles os de tecnologia, de controle informal e de meios de comu-
nicação de massa, redundam na necessidade de reorganização da 
justiça que vai além do simples reaparelhamento estatal, passando 
pela participação popular na sua administração, na abertura do Ju-
diciário, a formas legítimas e razoáveis de democratização, reven-
do o papel dos operadores do Direito.

Entretanto, não se pode falar do Poder Judiciário como uma 
instituição descartável. De fato, ele passa por uma crise que tam-
bém é a crise do Estado e do Direito, mas não pode ser dispensa-
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do. Novas estratégias de atuação da função jurisdicional precisam 
ser criadas para que o cidadão volte a crer na justiça, existindo, 
para tanto, algumas razões importantes: a primeira é a de que uma 
sociedade complexa não pode dispensar um sistema de regras e, 
conseqüentemente, uma jurisdição que garanta o seu respeito ou 
sanção (nos casos de infração). Renunciar à justiça não é possível 
sob pena de uma outra vez se ver instalada a guerra de todos contra 
todos no mais típico estado de natureza. 

5. Conclusão

A crise atravessada pela jurisdição brasileira aponta a necessi-
dade de superar os limites de suas funções tradicionais de proteção 
e de repressão para oferecer ao cidadão o controle social por meio 
da promoção de direitos que já não são apenas individuais, mas so-
ciais. As dificuldades se apresentam frente a um Poder Judiciário 
de estrutura fortemente hierarquizada, orientada por uma lógica 
legal-racional e obrigada por uma rígida e linear submissão à lei. 
Instala-se o desafio no sentido de alargar os horizontes da juris-
dição para, modernizando suas estruturas e seus procedimentos 
(administrativos e funcionais), possibilitar o acesso à justiça e lidar 
com os novos direitos, promovendo-os.  

Assim, atualmente fica evidenciada a falta de respostas plau-
síveis, por parte das instituições estatais, frente às expectativas ge-
radas não só pela criação de novos direitos, mas também perante 
a realidade econômica e social na qual os conflitos estão inseridos. 

Além disso, o acesso à justiça é direito humano básico, previs-
to na Constituição Brasileira 1988 que gradativamente vem sendo 
oferecido a população. O fomento aos serviços de justiça gratui-
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ta possibilitam o acesso a uma justiça que se pretende fazer mais 
próxima do cidadão. Porém, muitos entraves ainda existem. Dois 
deles foram objeto de  debate no presente texto: o tempo  do pro-
cesso e a crise da jurisdição. 

Tais constatações permitem perceber que o acesso à justiça 
somente poderá ser dito “efetivo” se o processo possuir uma dura-
ção razoável, oferecendo uma resposta ao conflito em tempo ade-
quado. Tudo isso se dá porque justiça que chega tarde não é justiça. 

Por outro lado, a jurisdição brasileira está em crise o que de-
termina a necessidade de buscar meios alternativos de responder 
aos conflitos. Dentre esses meios se vislumbra a mediação, a con-
ciliação e a arbitragem. Tais hipóteses podem oferecer ao cidadão 
meios de acesso à justiça e a um direito mais ágil e mais eficaz. 
Desse modo, frente às dificuldades de funcionamento do Judiciá-
rio, o que se pretende é diminuir a atuação do mesmo justamente 
visando autonomizar os cidadãos envolvidos na contenda a ponto 
de eles alcançarem o consenso “jurisconstruindo” o tratamento do 
conflito e acessando uma resposta mais adequada para os mesmos.
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PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E 
HERMENÊUTICA FILOSÓFICA: 
INSTRUMENTOS DE EFETIVAÇÃO DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS

Grazieli Schuch Mayer1

1. Considerações iniciais

O Direito, por ser uma ciência interdisciplinar, que se comu-
nica, principalmente, com a filosofia, a sociologia, a política, a éti-
ca, a linguagem, dentre outras, torna-se um elemento de evolução 
da própria história de um país. Daí a importância do conhecimento 
e de toda uma postura dos operadores do direito, como protago-
nistas deste processo de evolução.

O objetivo deste artigo é apontar a hermenêutica filosófica 
contemporânea como teoria da interpretação em geral e demons-
trar sua influência na interpretação do Direito, em especial no Di-
reito Constitucional. Para isso, analisar-se-á a função do direito 
de questionar as normas e a consequente relação com a tradição 
ético-política. A filosofia, neste aspecto, serve de fio condutor 
para otimizar o discurso de efetivação dos direitos fundamentais 
e, quando constante do movimento da compreensão, realiza a her-
menêutica contemporânea.

1 Advogada, Assessora Jurídica Municipal, Especialista em Direito Processual Civil (Univer-

sidade de Santa Cruz do Sul – UNISC), Mestranda em Direito pelo PPGD – UNISC – com 

Bolsa Capes.gs.mayer@bol.com.br.
)
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A estrutura hermenêutico-filosófica possibilita que a com-
preensão da realidade social, do intérprete e de cada caso concreto 
seja levantada e analisada durante o processo interpretativo.

Os novos ditames da hermenêutica filosófica ecoaram na her-
menêutica jurídica e constitucional, antes voltada à formulação de 
regras para uma atividade interpretativa que se exauria na plenitu-
de do ordenamento jurídico, pela simples subsunção dos fatos às 
normas. O sentido da norma não é mais descoberto, mas construí-
do pela interpretação.

O direito é, quiçá, a disciplina mais expressivamente unida à 
interpretação, mais mediada e intercedida, em seu labor e seus re-
sultados, por uma constitutiva e permanente atividade hermenêu-
tica. “Interpretação” é um dos termos mais repetidos e com mais 
relevante protagonismo, tanto nas obras teóricas sobre o direito, 
como em sua prática de todo tipo, começando pela jurisprudencial. 

O sentido da norma deve ser atribuído por meio da herme-
nêutica filosófica, porém tal sentido enquadra-se aos mandamen-
tos constitucionais, visando a valorização dos preceitos assegurados 
em prol da dignidade humana e da democracia. Torna-se necessária 
uma interpretação baseada na hermenêutica filosófica, a fim de im-
bricar solidariedade, como princípio moral e realizador, na efetiva-
ção dos direitos fundamentais e na promoção da integração social.

O tema trabalhado é de extrema importância e atualidade, 
visto que a solidariedade deve ser o princípio norteador do orde-
namento jurídico e se torna cada vez mais elementar para o de-
senvolvimento dos direitos fundamentais e da dignidade humana. 
Para isso, a solidariedade deve sair apenas do campo moral e ético 
(caridade e filantropia) para a relação jurídica, mostrando sua rele-
vância nas relações dos direitos fundamentais.
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No primeiro tópico far-se-á um breve histórico da evolução 
dos direitos fundamentais, passando pelas suas dimensões. Na se-
quência, serão explorados aspectos relevantes sobre a linguagem, 
a interpretação e a hermenêutica filosófica, para, num terceiro 
momento, apontar a hermenêutica filosófica, juntamente com o 
princípio da solidariedade como sustentáculos dos direitos funda-
mentais, especialmente, os sociais.

2. Breve histórico da Evolução dos Direitos funda-
mentais no tempo e suas dimensões

Num primeiro momento, fazer uma análise acerca da evolu-
ção histórica dos direitos fundamentais no tempo, passando pelas 
suas dimensões, torna-se de suma relevância para, posteriormen-
te, abordar a hermenêutica filosófica e a solidariedade como meca-
nismos de concretização dos direitos fundamentais sociais.

Direitos fundamentais são os considerados indispensáveis à 
pessoa humana, necessários para assegurar a todos uma existência 
digna, livre e igual. A definição desses direitos denominados funda-
mentais envolve diferentes aspectos. Numa acepção material, po-
demos afirmar que eles dizem respeito aos direitos básicos que o 
indivíduo, natural e universalmente, possui em face do Estado; em 
acepção formal, os direitos são considerados fundamentais quan-
do o direito vigente em um país assim os qualifica, normalmente 
estabelecendo certas garantias para que estes direitos sejam respei-
tados por todos.

Canotilho afirma que: 

Tal como são um elemento constitutivo do Estado de Direito, os direitos funda-
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mentais são um elemento básico para a realização do princípio democrático. Mais 
concretamente: os direitos fundamentais têm uma função democrática dado que o 
exercício democrático do poder: 1 - significa a contribuição de todos os cidadãos 
para o seu exercício (princípio direito de igualdade e da participação política); 
2 – implica participação livre assente em importantes garantias para a liberdade 
desse exercício (o direito de associação, de formação de partidos, de liberdade de 
expressão, são, por ex., direitos constitutivos do próprio princípio democrático; 
3 – envolve a abertura do processo político no sentido da criação de direitos so-
ciais, econômicos e culturais, constitutivo de uma democracia econômica, social e 
cultural. Realce-se esta dinâmica dialética entre os direitos fundamentais e o prin-
cípio democrático. Ao pressupor a participação igual dos cidadãos, o princípio 
democrático entrelaça-se com os direitos subjetivos de participação e associação, 
que se tornam, assim, fundamentos funcionais da democracia. (1992, p. 430).

Assim, podemos afirmar que os direitos fundamentais são o 
resultado de um longo processo histórico, de uma lenta evolução. 
Eles não nasceram em uma data específica e nem foram engen-
drados em um único país, embora alguns momentos da história e 
certos Estados possam ser mencionados como relevantes para seu 
surgimento e fortalecimento. 

Nessa evolução histórica, surgiram várias declarações de di-
reitos do homem, como a Magna Charta Libertatum (1215), a De-
claração Americana (1776), a Francesa (1789), e a Declaração dos 
Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas (1948), 
que, certamente, influenciaram o surgimento das proteções jurídi-
cas dos direitos fundamentais em outros países. 

Eis algumas características dos Direitos Fundamentais: 

(1) Historicidade. São históricos como qualquer direito. Nascem, modi-
ficam-se e desaparecem. (...); (2) Inalienabilidade. São direitos intransfe-
ríveis, inegociáveis, porque não são de conteúdo econômico patrimonial. 
Se a ordem constitucional os confere a todos, deles não se pode desfazer, 
porque são indisponíveis; (3) Imprescritibilidade. (...) Vale dizer, nunca 
deixam de ser exigíveis. Pois prescrição é um instituto jurídico que so-
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mente atinge os direitos de caráter patrimonial, não a exigibilidade dos 
direitos personalíssimos, ainda que não individualistas, como é o caso; (4) 
Irrenunciabilidade. Não se renunciam direitos fundamentais. Alguns deles 
podem até não ser exercidos, pode-se deixar de exercê-los, mas não se 
admite que sejam renunciados. (PÉREZ LUÑO, 2006, p.183).

No Brasil, em face da nova concepção acerca dos direitos fun-
damentais, foi também incorporada às Constituições Brasileiras, 
de modo que, dentro do direito constitucional positivo, a Consti-
tuição elenca os princípios fundamentais da República Federativa 
do Brasil. 

Diz Ferreira Filho que “a primeira Constituição a adotar, em 
seu texto, essa inspiração foi a de 1934, no que foi seguida pelas 
posteriores. As anteriores – 1824 e 1891 – como era de se esperar, 
manifestavam em seu texto o apego à concepção individualista dos 
direitos fundamentais”.  (2000, p. 285).

Não resta dúvida de que à margem da teorização, no âmbito 
exclusivo da realidade de nosso tempo, os obstáculos para a con-
cretização dos direitos fundamentais vêm ganhando espaço e força 
gradativamente. A rigor, diante dos novos perfis empresariais do 
sistema capitalista, das ofensas ao meio ambiente, da expansão in-
controlada de meios informáticos e, principalmente, da mídia pos-
ta a serviço do Estado e das cúpulas hegemônicas da economia, tais 
ameaças tendem a se tornar cada vez mais sérias e delicadas, obs-
taculizando a sobredita concretização dos direitos fundamentais.

Ao mencionar sobre os direitos do homem, Bobbio, insis-
te na necessidade de ser separar a teoria da prática à medida que 
percorrem caminhos similares, porém com velocidades não uni-
formes. Assim, atualmente, muito se tem falado sobre os direitos, 
porém, a efetivação e concretização não têm ocorrido na prática. 
Não obstante, reconhece Bobbio, que o pós-guerra tem conduzido 



353

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

os direitos do homem em “[...] direção de sua universalização e 
naquela de sua multiplicação [...]”. (2004. p. 83).

Portanto, podemos concluir que os Direitos Fundamentais 
estão inseridos dentro daquilo que o Constitucionalismo deno-
mina de princípios constitucionais fundamentais, que são os prin-
cípios que guardam os valores fundamentais da Ordem Jurídica. 
Sem eles, a Constituição nada mais seria do que um aglomerado 
de normas que somente teriam em comum o fato de estarem in-
seridas num mesmo texto jurídico; de modo que, onde não existir 
Constituição não haverá também direitos fundamentais. 

Como já dissemos, em sua acepção formal, direitos funda-
mentais são aqueles direitos básicos do indivíduo e do cidadão, re-
conhecidos pelo direito positivo do Estado, que exige deste uma 
abstenção ou uma atuação no sentido de garanti-los. 

No Brasil, essa expressão engloba vários direitos, tais como: 
os individuais, os coletivos, os difusos, os sociais, os nacionais e 
os políticos. No entanto, os direitos fundamentais podem ser es-
tudados e concebidos das mais diferentes maneiras. Dentre essas 
formas, podemos analisar os referidos direitos dividindo-os em 
dimensões sob a forma de gerações, como o fazem Bonavides, Bo-
bbio e outros doutrinadores. 

Diz-se que os direitos fundamentais recebem especial prote-
ção da Constituição Federal, pois o artigo 5º, § 1º, afirma que eles 
têm aplicação imediata e porque estão inseridos dentre as cláusulas 
pétreas, insculpidas no Artigo 60.

A expressão direitos fundamentais já originou grandes dis-
cussões jurídicas, sendo que outras expressões como direitos hu-
manos, direitos individuais, direitos do homem, direitos humanos 
fundamentais, também são largamente utilizadas. 
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Segundo ensina Sarlet, os direitos humanos estariam ligados 
ao jusnaturalismo, relacionando-se a uma espécie de moral jurídica 
universal, tendo, portanto, uma concepção mais ampla e imprecisa 
do que os direitos fundamentais. Estes, por sua vez, possuem um 
sentido mais preciso e restrito, na medida em que constituem o 
conjunto de direitos e liberdades institucionalmente reconhecidos 
e garantidos pelo direito positivado de determinado Estado.

A partir desta diferenciação, cabe mencionar a estreita liga-
ção entre os direitos humanos e os direitos fundamentais, princi-
palmente pelo fato de que boa parte das constituições modernas 
teve como fonte de inspiração a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem de 1948.

Pode-se afirmar que a Carta Magna alargou, significativa-
mente, a abrangência dos direitos e garantias fundamentais, e, des-
de o seu preâmbulo, prevê a edificação de um Estado Democrático 
de Direito no país, com o objetivo de assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.

A variedade dos direitos erigidos à categoria de postulados 
fundamentais tem-se modificado muito com o passar do tempo, 
levando Bobbio a afirmar que “os direitos do homem constituem 
uma classe variável, como a história destes últimos séculos de-
monstra suficientemente. O elenco dos direitos do homem se mo-
dificou, e continua a se modificar, com a mudança das condições 
históricas”. (1992, p. 5).

A partir dessa constatação, a doutrina jusfilosófica passou a 
adotar uma classificação em gerações ou, mais modernamente, em 
dimensões de direitos humanos fundamentais, no sentido de pos-
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sibilitar uma compreensão didática da evolução social desses direi-
tos. Utilizar-se-á a expressão dimensões e não gerações de direitos 
fundamentais, tal qual a maioria dos autores modernos, entre eles, 
Daniel Sarmento e Ingo Wolfgang Sarlet, no sentido de que o reco-
nhecimento de novos direitos deve ser entendido através da ideia 
de complementariedade e não de substituição de direitos. 

Com a evolução do Estado, há igualmente, como uma con-
sequência lógica, o desenvolvimento dos direitos, que conforme 
explica Gorczevski, ao longo da história vêm sendo classificados 
por gerações ou dimensões de direitos:

Primeiro, afirmaram-se os direitos civis e políticos (que limitavam o poder do 
Estado); mais tarde foram conquistados os direitos sociais (que impõem ao Estado 
o dever de agir); e finalmente os direitos de grupos ou categorias (que expressam 
o amadurecimento de novas exigências); e, já é quase unânime, entre os autores 
modernos a existência de uma quarta fase e para alguns já há uma quinta. (2005. 
p. 73).

Como adverte Sarlet, “costuma-se, neste contexto, marcado 
pela autêntica mutação histórica experimentada pelos direitos fun-
damentais, falar da existência de três dimensões de direitos, haven-
do, inclusive, quem defenda a existência de uma quarta dimensão”. 
(2007, p. 50). 

Desse modo, a classificação mais aceita ainda é a de três di-
mensões, que podem ser sintetizadas basicamente em: direitos ci-
vis e políticos ou direitos de defesa do período do liberalismo os 
de primeira dimensão; direitos econômicos, sociais e culturais ou 
direitos a prestações vinculados à luta por direitos da classe ope-
rária por políticas públicas como direitos de segunda dimensão; 
e direitos difusos e coletivos, direitos estes ligados ao princípio 
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da solidariedade, sendo de titularidade indeterminada, entre eles, 
paz, desenvolvimento, meio ambiente ecologicamente equilibra-
do, etc., entre os direitos de terceira dimensão.

Todavia, recentemente, essa clássica construção passa por 
uma profunda revisão, havendo quem propugne uma quarta e até 
mesmo uma quinta dimensão dos direitos humanos fundamentais.

Nesse aspecto, cabe transcrever as palavras de Bonavides:

Há na escala evolutiva do Direito Constitucional, legislado ao longo das revo-
luções e metamorfoses de dois séculos, quatro gerações sucessivas de direitos 
fundamentais que, passando da esfera subjetiva para as regiões da objetividade, 
buscam reconciliar e reformar a relação do indivíduo com o poder, da sociedade 
com o Estado, da legalidade com a legitimidade, do governante com o governado. 
(2001, p. 353).

Mas antes da análise desse novo movimento de incorporação 
de direitos humanos, façamos uma breve análise dessa importante 
evolução sociopolítica dos direitos fundamentais.

De fato, as dimensões de direitos fundamentais podem ser 
três, quatro ou até cinco, dependendo do autor. Karel Vasak criou 
o termo ‘gerações de direitos’ em 1979, que foi complementa-
do por Bobbio e, atualmente, desenvolvido e defendido por Pérez 
Luño. Para este autor, seriam elas as seguintes: “primeira geração-
-dimensão: direitos civis e políticos – direitos de liberdade; se-
gunda geração-dimensão: direitos econômicos, sociais e culturais 
– direitos de igualdade; terceira geração-dimensão: direitos difu-
sos – direitos de solidariedade”. (2006, p. 25). 

Para alguns autores existem ainda mais duas dimensões de 
direitos fundamentais, uma quarta e uma quinta, que são, respec-
tivamente, as referentes à bioética e as novas tecnologias da infor-
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mação, que Perez Luño inclui ainda na terceira dimensão. Sobre 
a divisão em cinco dimensões é interessante consultar a obras de 
Antônio Carlos Wolkmer. 

A primeira dimensão de direitos fundamentais nasce vincula-
da à Revolução Francesa de 1789, que visava limitar o poder do ab-
solutismo monárquico, constituindo-se num sistema de proteção 
do indivíduo em relação ao Estado, como afirma Andrade:

Os direitos fundamentais triunfaram politicamente nos fins do século XVIII com 
as revoluções liberais. Aparecem, por isso, fundamentalmente, como liberdades, 
esferas de autonomia dos indivíduos, em face do poder do Estado, a quem se 
exige que se abstenha, quanto possível, de se intrometer na vida econômica e 
social, como na vida pessoal. São liberdades sem mais, puras autonomias sem 
condicionamentos de fim ou de função, responsabilidades privadas num espaço 
autodeterminado. (2006, p. 51).

O processo de ampliação do voto censitário para o universal 
e a luta pela resolução das desigualdades sociais provocadas pelo 
capitalismo liberal irão revelar a necessidade de uma nova dimen-
são de direitos humanos, vinculada ao processo de consolidação do 
Estado Social.

A primeira dimensão de direitos dominou o século XIX, e 
é composta dos direitos de liberdade, que correspondem aos di-
reitos civis e políticos. Tendo como titular o indivíduo, os direitos 
de primeira dimensão são oponíveis ao Estado, sendo traduzidos 
como faculdades ou atributos da pessoa humana, ostentando uma 
subjetividade que é seu traço marcante. 

Contrariamente aos direitos de primeira dimensão, os quais 
implicavam uma abstenção do Estado, os direitos de segunda di-
mensão ou direitos humanos fundamentais sociais, necessitam de 
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uma atuação do ente estatal. 
A segunda dimensão de direitos, da mesma forma que a pri-

meira, foi, inicialmente, objeto de formulação especulativa nos 
campos político e filosófico, e possuíam grande cunho ideológico. 
Assim como os de primeira dimensão dominaram o século XIX, 
pois tiveram seu nascedouro nas reflexões ideológicas e no pensa-
mento antiliberal desse século.

Cingidos ao princípio da igualdade, os direitos de segunda di-
mensão são considerados como sendo os direitos sociais, culturais, 
coletivos e econômicos, tendo sido inseridos nas constituições das 
diversas formas de Estados sociais, portanto, dispersos nos textos 
legais. Quanto a esses direitos de segunda dimensão, salienta Bona-
vides que atravessaram uma crise de observância e execução, cujo 
fim parece estar perto, desde que recentes constituições, inclusive 
a do Brasil, formularam o preceito da aplicabilidade imediata dos 
direitos fundamentais. 

De tal sorte, os direitos da segunda dimensão tendem a se 
tornar tão justificáveis quanto os da primeira; pelo menos esta é a 
regra que já não poderá ser descumprida ou ter sua eficácia recu-
sada com aquela facilidade de argumentação arrimada no caráter 
programático da norma. 

A nota distintiva destes direitos é a sua dimensão positiva, 
como leciona Sarlet ao afirmar que “uma vez que se cuida não mais 
de evitar a intervenção do Estado na esfera da liberdade individual, 
do e perante o Estado, e sim de liberdade por intermédio do Esta-
do”. (2007, p. 56 -57).

Como bem assevera Bonavides:
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Os direitos da segunda geração (...) dominam o século XX do mesmo modo 
como os direitos da primeira geração dominaram o século passado. São os direitos 
sociais, culturais e econômicos bem como os direitos coletivos ou de coletivida-
des, introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de Estado social, de-
pois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal deste século. 
(2000, p. 518).

Nesse processo evolutivo, surgiram, já ao final do século XX, 
questões de cunho transindividual que revelam demandas comuns 
da humanidade, como a defesa do patrimônio cultural, o direito à 
paz, o direito ao meio ambiente, entre outros.

Tecendo comentários sobre a terceira dimensão de direitos, 
Bobbio leciona que “os direitos de terceira geração são direitos 
cujos sujeitos não são os indivíduos, mas sim, os grupos de indiví-
duos, grupos humanos como a família, o povo, a nação e a própria 
humanidade”. (1992, p. 13). 

O que diferencia esta terceira dimensão é a sua titularidade 
coletiva, muitas vezes indefinida e indeterminável, o que se revela, 
a título de exemplo, especialmente no direito ao meio ambiente 
e à qualidade de vida, o qual reclama novas técnicas de garantia e 
proteção. A atribuição da titularidade de direitos fundamentais ao 
próprio Estado e à Nação, como direitos à autodeterminação, paz 
e desenvolvimento, tem suscitado sérias dúvidas no que concerne 
à própria qualificação de grande parte destas reivindicações como 
autênticos direitos fundamentais.

Os direitos de terceira dimensão são conhecidos como direi-
tos de fraternidade no sentido contemporâneo de solidariedade, 
também chamados de direitos coletivos e difusos. Esta fraternida-
de no sentido de solidariedade, tão necessária para questões essen-
ciais do mundo atual, será seu signo e fundamento. 

Como recorda Pérez Luño, “este desenvolvimento histórico 
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gerará um novo Estado de Direito com novas formas de exercer a 
cidadania e que caracterizará o século XXI de nossa era”. (2006, 
p. 35). 

Ainda mais contemporaneamente, surgem concepções acer-
ca da existência de uma quarta ou ainda de uma quinta dimensão 
dos direitos humanos fundamentais. Alguns vinculam essas dimen-
sões aos direitos advindos da manipulação genética e aos avanços 
da internet, respectivamente.

Lançadas as bases por Bonavides, tem-se que a “globalização 
política na esfera da normatividade jurídica introduz os direitos 
de quarta dimensão, que, aliás, correspondem à derradeira fase de 
institucionalização do Estado social”. (2006, p. 524). 

Segundo ele, os direitos da quarta dimensão consistem no 
direito à democracia, direito à informação e o direito ao pluralis-
mo. Deles depende a materialização da sociedade aberta do futuro, 
em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece 
o mundo quedar-se no plano de todas as afinidades e relações de 
coexistência. 

Assim, podemos dizer que os direitos da segunda, terceira e 
quarta dimensão além de dispersos em todo texto legal jurídico, 
não se interpretam, mas sim, se concretizam. E é no seio dessa 
materialização, dessa solidificação, que se encontra o futuro da glo-
balização política, o início de sua legitimidade e a força que funde 
os seus valores de libertação. 

Atualmente, dentre as funções dos direitos fundamentais 
podem ser citadas: direito a prestações sociais, visando conferir à 
sociedade os meios imprescindíveis ao seu justo desenvolvimento; 
direito à proteção, no intuito de proteger os direitos de um parti-
cular contra o outro e; direito à participação, com a estruturação 
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de vias para que o cidadão possa participar de forma direta na rei-
vindicação de seus direitos.

Para Miranda, direitos fundamentais são

direitos ou posições jurídicas subjetivas das pessoas enquanto tais, individual ou 
institucionalmente consideradas, assentes na Constituição, seja na Constituição 
formal, seja na Constituição material - donde, direitos fundamentais em sentido 
formal e direitos fundamentais em sentido material. (1988, p. 7).

Afirma ainda o autor que “são direitos inerentes à própria 
noção de pessoa, como direitos básicos da pessoa, como os direitos 
que constituem a base jurídica da vida humana no seu nível atual 
de dignidade”. (idem, p. 9). Assim, os indivíduos e as organizações 
da sociedade civil têm o direito de pleitear, frente à administração 
pública, a efetivação dos direitos fundamentais.

A história dos direitos fundamentais, que também é a história 
da luta pela dignidade humana, faz parte do patrimônio da hu-
manidade. E esse patrimônio da humanidade deve ser transmitido 
através de uma educação igualitária, que dê oportunidade a todos. 
Não resta dúvida de que os direitos fundamentais são conquistas 
históricas da humanidade, e estas conquistas históricas devem ser 
valorizadas e divulgadas a partir de uma educação para os direitos 
humanos e a cidadania. 

Somente através de uma cultura que parte de uma educação 
calcada nos valores da cidadania, da democracia e dos direitos fun-
damentais é que poderemos reivindicar a efetivação dos direitos 
humanos para a construção de um mundo melhor.

Essa evolução denota que somente por meio das lutas rei-
vindicatórias que o direito se atualiza e a cidadania conquista as 
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prerrogativas necessárias a cada período histórico. Esse processo, 
sem dúvida, está incompleto e certamente que outros direitos se-
rão conquistados.

O que se observa na legislação contemporânea é um respeito 
muito grande que vem sendo atribuído aos direitos fundamentais 
em suas multifaces, ou seja, a dignidade da pessoa humana, os di-
reitos sociais, o reconhecimento da cidadania e a maior participa-
ção das pessoas nas questões sociais de interesse coletivo.

O que se observa, porém, é um certo distanciamento entre a 
eficácia formal e material dos direitos fundamentais, especialmen-
te, os sociais e os de terceira dimensão, ou seja, os direitos estão 
positivados, formalmente resguardados, inclusive com garantia de 
aplicabilidade imediata e como cláusula pétrea, mas, na prática, 
ainda existe uma desigualdade muito grande, muitos direitos de 
primeira dimensão ainda sendo violados, o que se agrava em sede 
de direitos sociais e de terceira dimensão. Torna-se indispensável, 
assim, dar aplicabilidade aos direitos já reconhecidos.

Diante disso, torna-se indispensável, primeiramente, passar 
de uma forma de interpretação clássica, onde a tarefa do direito 
era, simplesmente, subsumir o fato à norma, para uma interpreta-
ção baseada na hermenêutica filosófica, onde as pré-compreensões 
do julgador, a historicidade e o dia-a-dia do direito vão interferir 
na resolução do caso concreto.     

3. A hermenêutica filosófica e a solidariedade 
como instrumentos de concretização dos direitos 
fundamentais
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De fato, torna-se imperiosa a adoção de uma hermenêuti-
ca filosófica em todos os ramos do direito, mas, especialmente, 
no Direito Constitucional, no sentido de dar vida aos valores e 
princípios constitucionais, com a interpretação do Direito à luz da 
Constituição e, assim, alcançar a tão almejada efetivação prática 
dos direitos fundamentais sociais.

Busca-se por meio da ‘nova’ hermenêutica o entendimento 
peculiar de cada texto, de cada caso concreto a ser analisado, fa-
zendo uma interpretação reforçada pela pré-compreensão do in-
térprete. O papel desempenhado pela linguagem afasta as regras 
metodológicas preestabelecidas, utilizadas pela hermenêutica tra-
dicional, que buscavam uma verdade única no processo de inter-
pretação. 

Assim, a hermenêutica filosófica aliada ao princípio da solida-
riedade, mormente para a sustentabilidade dos direitos fundamen-
tais sociais, faz-se imprescindível diante dos argumentos restritivos 
dados pelo Estado para tolher a realização das garantias constitu-
cionais, pois tais limitações impedem o total desenvolvimento dos 
direitos socialmente previstos.  

As normas constitucionais devem figurar como parâmetros 
de interpretação e os princípios constitucionais como autênticos 
valores que vão nortear e dar unidade ao sistema jurídico. Daí a 
impossibilidade de um sistema jurídico dividido em ramos autôno-
mos, em níveis incomunicáveis entre si. Assim, urge a formulação 
de uma teoria da interpretação jurídica em uma acepção necessa-
riamente sistemática e axiológica. 

Há que se buscar uma harmonização do direito com os valo-
res constitucionais, sobretudo, ao valor da dignidade da pessoa hu-
mana, bem como uma redefinição dos institutos e uma adequação 
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das técnicas e dos conceitos tradicionais, propondo uma teoria da 
argumentação que respeite a legalidade constitucional.

Para isso, torna-se imperioso um verdadeiro despertar dos 
juristas para a necessidade de uma interpretação das normas in-
fraconstitucionais à luz da Constituição. Há a necessidade de uma 
classe de juristas conscientes dos efeitos de suas decisões, com a 
conscientização de todos os operadores do Direito acerca do papel 
unificador desempenhado pelas normas e princípios constitucio-
nais no contexto de um Estado Constitucional, o que, de fato, é 
de extrema importância no contexto atual, uma vez que, cada vez 
mais, a Constituição irradia seus princípios sobre todas as demais 
normas.

A par disso, diante da complexa realidade social vivenciada 
nos dias atuais, torna-se primaz a retomada dos valores fundamen-
tais do ordenamento, inscritos sob a forma de princípios, como 
determinação de condutas que ataquem a crise social, já descritos 
em sede dos direitos sociais prestacionais, todavia agregados ao va-
lor, representado pelo princípio da solidariedade. Esse princípio, 
numa interpretação constitucionalmente aberta, sugere uma saída 
ao individualismo excessivo que domina as relações sociais e as 
interpretações jurisdicionais, nos moldes de uma sociedade domi-
nada pela globalização, pela competitividade a qualquer custo e a 
consequente desigualdade econômica.

Com o propósito de adentrar nos aspectos relevantes da so-
lidariedade em prol de uma efetiva realização dos direitos funda-
mentais sociais, busca-se situá-la. O termo solidariedade tem sua 
origem associada ao termo latino solidarium, que vem de solidum, 
soldum (inteiro, compacto). (NABAIS, 2005, p. 111). Sacchetto 
define muito bem o termo como “uma forma de pensar contrária 
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ao egoísmo”. (2005, p. 15).
A sociedade brasileira fez insculpir o princípio em sua Cons-

tituição. De forma expressa, ele aparece na Constituição como um 
objetivo fundamental da República Federativa do Brasil: “Art. 3º. 
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; [...].” 
(BRASIL, 2007, on line).

Trata-se, concomitantemente, de um objetivo e de um prin-
cípio constitucional:

Assim, é possível afirmar que quando a Constituição estabelece como um dos ob-
jetivos fundamentais da República brasileira “construir uma sociedade justa, livre 
e solidária”, ela não está apenas enunciando uma diretriz política desvestida de 
qualquer eficácia normativa. Pelo contrário, ela expressa um princípio jurídico, 
que, apesar de sua abertura e indeterminação semântica, é dotado de algum grau 
de eficácia imediata e que pode atuar, no mínimo, como vetor interpretativo da 
ordem jurídica como um todo. (SARMENTO, 2006, p. 295).

Em verdade, o princípio encontra-se tacitamente presente 
em toda a Constituição, servindo não apenas como mecanismo de 
interpretação ou reafirmação de outros princípios, mas também 
como fundamento da própria ordem constitucional. Tanto que vá-
rios dispositivos constitucionais estão intimamente relacionados 
com o princípio da solidariedade, como podemos exemplificar 
com os artigos 40, 194, 195, 196, 203, 205, 227 e 230.

Numa sociedade tão desigual como a brasileira, estudar o as-
sunto passa a ser de suma importância. Como afirma Sacchetto:

[...] hoje existe o risco de perder o conceito de responsabilidade pública, que os 
cidadãos deixem de ter consciência que uma parte de suas vidas deve ser gerida 



366

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

em comum com os outros. Este é o significado real da solidariedade, como ensina 
a etimologia do termo (do latim “in solido”). (2005, p. 11).

Para Torres, “a solidariedade é, a um só tempo, valor e prin-
cípio”. (2005, p. 198). Porém, ao ingressar na esfera jurídica, o 
valor moral sofre, obviamente, algumas adequações: não é mais 
um mero sentimento íntimo ou uma regra moral. Por isso, nes-
se estágio, torna-se irrelevante se o indivíduo, a quem é também 
destinada a norma constitucional, está de acordo ou não com ela:

É óbvio que o Direito não tem como penetrar no psiquismo das pessoas para 
impor-lhes as virtudes da generosidade e do altruísmo. Seria terrível, aliás, se o 
Direito pudesse ditar sentimentos. Entretanto, se ele não pode obrigar ninguém a 
pensar ou a sentir de determinada forma, ele pode, sim, condicionar o comporta-
mento externo dos agentes, vinculando-os a obrigações jurídicas. (SARMENTO, 
2006, p. 297).

Vê-se que cidadania e solidariedade são conceitos irmãos. Na-
bais (2005, p. 124-125) fala em cidadania solidária. Comenta que, 
num primeiro estágio, a cidadania era entendida como uma situa-
ção de passividade, traduzida na “liberdade comum” a ser usufruída 
por todos os cidadãos, destinada à preservação da vida, liberdade 
e propriedade. Num segundo instante, a ideia de cidadania passa 
a ter um conteúdo ativo, passando a designar mais propriamente 
a atuação no indivíduo na condução do Estado. Cidadania é tema 
diretamente ligado à ideia do voto e da ampla participação política. 
Por fim, chega-se a um terceiro estágio, onde se incorpora a ideia 
de cidadania solidária em que o cidadão assume a condição de pro-
tagonista na vida pública.

Utilizando-se do mesmo raciocínio quanto ao princípio da so-
lidariedade, Nabais (2005, p. 114-115), classifica-a quanto aos seus 
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efeitos em vertical e horizontal. A visão da solidariedade vertical 
seria aquela mais identificada com os deveres do Estado. Consti-
tuindo-se um Estado social, os órgãos públicos estão obrigados a 
buscar a minimização das desigualdades, corrigindo os desníveis 
sociais, implantando e efetivando os direitos em benefício de todos 
os membros da sociedade:

Podemos dizer que foi este tipo de solidariedade a que foi convocada para a reso-
lução da chamada questão social, quando a pobreza deixou de ser um problema 
individual e se converteu num problema social a exigir intervenção política. (NA-
BAIS, 2005, p. 115).

Por outro lado, a solidariedade pode também ser vista em 
seu sentido horizontal, agora não tomada apenas como um dever 
do Estado, mas também como obrigação de toda a sociedade ci-
vil. Determina a solidariedade que a efetivação dos direitos funda-
mentais seja vista como obrigação não apenas do Estado, mas da 
própria sociedade. (NABAIS, 2005, p. 114-115). Cada cidadão é, 
também, vinculado à ideia de solidariedade. 

Essa segunda noção – solidariedade horizontal – como vincu-
ladora da própria sociedade, vem adquirindo especial importância 
pela verificação das limitações do Estado em garantir os direitos 
constitucionais. Segundo Nabais, essa manifestação da sociedade 
civil pode ser visualizada em duas constatações:

1) uma, concretizada na atuação espontânea dos indivíduos e grupos so-
ciais, que nunca deixaram de atuar socialmente mesmo quando o Estado 
social, apoiado no seu crescimento constante, chegou a julgar-se capaz de 
realizar todos os anseios dos seus cidadãos e substituir por inteiro a socie-
dade civil; 2) outra, expressa na solicitação e empenhamento do próprio 
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Estado que, reconhecendo a sua incapacidade, mesmo quando atingiu a 
forma superlativa do Estado social, isto é, o Estado de bem-estar, se vol-
tou para a sociedade civil. (2005, p. 116).

A noção de “dever de solidariedade” é, portanto, o estágio 
mais avançado da cidadania. O princípio da solidariedade “expli-
ca” a existência de diversos direitos fundamentais abrangidos pela 
Constituição. Pode ser encarado como a contraprestação devida 
pela existência dos direitos fundamentais: se tenho direitos, tenho, 
em contrapartida, o dever de prestar solidariedade àqueles que se 
encontram em posição mais frágil que a minha.

Além de orientador interpretativo, aplicativo e legislativo, 
“o princípio da solidariedade também pode justificar a aplicação 
do princípio da proibição do retrocesso” (SARMENTO, 2006, p. 
298), assim definido por Sarlet:

Em linhas gerais, o que se percebe é que a noção de proibição de retrocesso tem 
sido por muitos reconduzida à noção que José Afonso da Silva apresenta como 
sendo de um direito subjetivo negativo, no sentido de que é possível impugnar 
judicialmente toda e qualquer medida que se encontre em conflito com o teor 
da Constituição (inclusive com os objetivos estabelecidos nas normas de cunho 
programático), bem como rechaçar medidas legislativas que venham, pura e sim-
plesmente, subtrair supervenientemente a uma norma constitucional o grau de 
concretização anterior que lhe foi outorgado pelo legislador. (2004, p. 147).

Na hipótese, portanto, de tentativa de supressão ou redução 
dos direitos fundamentais, caberia a invocação do princípio da ve-
dação do retrocesso social, que, por sua vez, encontra-se justifica-
do ou ao menos fortalecido pelo princípio da solidariedade.

Este último exemplo demonstra quão útil é a utilização do 
princípio quando se tem em mente a efetivação dos direitos fun-
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damentais. Farias afirma que “o direito de solidariedade é situado 
num espaço complexo que repudia o formalismo jurídico e toda 
visão monista do direito e do poder”. (1998, p. 280). O princípio 
é, ao mesmo tempo, unificador da sociedade, afastando-se da con-
cepção de “luta de classes” e vinculando-se à ideia de cooperação 
e convívio:

A solidariedade, como um dos fundamentos da democracia, supõe combinar 
sempre três dimensões: o consenso, que é a referência às orientações culturais 
comuns; o conflito, que opõe os adversários; o compromisso, que combina esse 
conflito com o respeito de um quadro social – em particular jurídico – que o 
limita. (FARIAS, 1998, p. 284).

Deve haver uma preocupação acima do valor jurídico no to-
cante à solidariedade, que é a necessidade de toda a sociedade fir-
mar-se em ações solidárias, a fim de contribuir para a construção 
de uma sociedade solidária e não individualista.

A solidariedade pressupõe a socialização do direito, ou seja, 
a atuação solidária, de maneira geral, realiza funções sociais que 
costumam constar em políticas públicas. Reale leciona que “a ex-
pressão políticas públicas designa todas as atuações do Estado, co-
brindo todas as formas de intervenção do poder público na vida 
social, sendo o direito, ele próprio, uma política pública”. (2003, 
p. 26). Daí se extrai que nas políticas públicas estão contidas as 
orientações acerca das funções sociais que recobrem a sociedade.  

Gramsci foi além na questão do individualismo, destacando 
o conformismo social, desenvolvido pela crise da sociedade civil: 
Tendência ao conformismo no mundo contemporâneo mais ex-
tensa e mais profunda que no passado: a padronização do modo de 
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pensar e de operar assume extensões nacionais e talvez continen-
tais [...]. Continua o autor: “O homem coletivo atual, ao contrário, 
se forma essencialmente de baixo para cima, baseado na posição 
ocupada pela coletividade”. (2005, p. 104). 

Isso se justifica principalmente pela ausência de concreti-
zação das garantias sociais e no descrédito da sociedade nos dias 
atuais. A busca da realização de uma finalidade constitucional é o 
ideal democrático proposto ao Estado, mas que jamais o realizará 
sem o apoio e a integração da sociedade, consciente da sua função.

A necessidade de união em sociedade é consequência do real-
ce da existencialidade advinda dos estudos hermenêutico-filosófi-
cos, haja vista a impossibilidade de se compreender o mundo pelo 
apego ao individualismo.

Constata-se que não basta estar previsto no texto constitu-
cional, mas sim, uma atuação conjunta do Estado e de toda a so-
ciedade visando alçar ideias que perfectibilizem realizações sociais. 
Nesse sentido, Warat concebe a solidariedade e a dignidade como 
as duas dimensões ético fundamentais, afirmando que:

A solidariedade é uma forma fundamental de reclamo. Ela nos coloca diante do 
conteúdo mais nobre de nosso compromisso com os socialmente excluídos e 
existencialmente desaparecidos. A solidariedade representa um estar junto dos 
oprimidos, participando comprometidamente em suas lutas transgressoras [...]. 
Quando se pratica a solidariedade, está se reconhecendo a existência do outro 
como diferente, está aceitando-o sem pretender narcisisticamente fusioná-lo com 
o modelo de homem que o imaginário instituído produz como fantasia tanática. 
(2004, p. 388).

Constata-se que o princípio da solidariedade tem importân-
cia grandiosa quando a preocupação e a intenção do jurista forem 
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a efetivação dos direitos fundamentais, tornado-se necessária uma 
nova maneira de interpretar a ciência jurídica para a realização 
dos direitos sociais. Para isso, indispensável a contribuição da her-
menêutica filosófica, sendo que a ligação entre a Constituição de 
1988, o Estado Democrático de Direito e a hermenêutica filosófi-
ca representa uma aliança na realização dos direitos fundamentais.

A possibilidade trazida neste estudo acerca da efetivação dos 
direitos fundamentais, unida à leitura do princípio da solidarieda-
de, é um dos exemplos em que se necessita uma recepção aberta 
por parte do sujeito atuante do direito, por meio de uma herme-
nêutica que possibilite avaliar o caso concreto, com todas as pecu-
liaridades sociais que o cercam.

Assim, a possibilidade de o princípio da solidariedade dar 
sustentabilidade aos anseios sociais não se apresenta como mais um 
princípio fundamental que não será cumprido pelo Estado, mas na 
força transformadora da sociedade, que precisa estar consciente de 
seu papel dentro do Estado de Direito.

Conclui-se que a hermenêutica filosófica e a solidariedade, 
apoiadas na proibição do retrocesso social, servem de sustentáculos 
para efetivação dos direitos fundamentais sociais no enfrentamento 
das restrições estatais, sendo necessária também a abrangência do 
tema para o entendimento de outras ciências, tais como a socio-
logia, a ciência política e a filosófica. Sendo assim, este princípio 
determina o norte que devemos seguir, possuindo, portanto, um 
caráter orientativo, para alcançarmos um objetivo como Estado e 
um ideal como sociedade.

Para isso, urge o nascimento de um ponto de equilíbrio, tanto 
na sociedade como no Estado, no sentido de enfrentar a crise da 
solidariedade, com a construção de relações humanas mais sólidas, 
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com um comprometimento maior também do Poder Judiciário 
no enfrentamento das questões sociais, respeitando os valores e 
princípios norteadores do Estado de Direito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentou-se neste artigo uma breve evolução dos direitos 
fundamentais no tempo, passando por duas dimensões, assim como 
uma reflexão acerca de como a hermenêutica filosófica, consubs-
tanciada na solidariedade e na proibição do retrocesso social, atua 
como mecanismo para a concretização dos direitos fundamentais, 
especialmente, os sociais.

A linguagem, como qualquer outro meio, tem as suas limi-
tações. E talvez a pretensão de garantir a objetividade dos discur-
sos da filosofia e da hermenêutica mediante a elaboração de méto-
dos seja, demasiadamente, pretensiosa ou ingênua ou ambos. Não 
porque os métodos sejam desnecessários, mas porque a sua elabo-
ração não é objetiva e a sua aplicação não pode garantir a prome-
tida objetividade, especialmente, nas ciências sociais e na filosofia.

A hermenêutica clássica propõe a linguagem como mecanis-
mo de busca de uma verdade já contida na lei, desinteressada da 
realidade trazida pelo intérprete. A eleição de uma hermenêutica 
acolhedora, cuja linguagem é tida como razão de existir do proces-
so interpretativo, parece ser acertada, uma vez que busca a verda-
de por meio das pré-compreensões que o intérprete desde sempre 
possui do mundo. Esses prejulgamentos se perfazem pela lingua-
gem e ampliam o movimento das relações sociais.

Em outras palavras, urge um novo despertar da consciência 
hermenêutica dos juristas, uma reinvenção ou construção conjunta 
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de alternativas metodológicas reais e factíveis, compatível com a 
dimensão, essencialmente, humana da tarefa de interpretar, justifi-
car e aplicar o direito. Isso passa necessariamente por uma releitu-
ra de todos os ramos do direito à luz dos princípios e valores cons-
titucionais, fazendo com que a Constituição irradie seus princípios 
sobre todas as normas infraconstitucionais.  

Enfim, um novo modelo hermenêutico-interpretativo que, 
mantendo uma relação mais amigável com o princípio da solidarie-
dade, nos proporcione instrumentos mais frutíferos e fascinantes 
de cultivar o direito do que essa espécie de hermenêutica jurídica 
‘no vazio’ em que todos nos acostumamos a comprazer-nos nos 
velhos tempos, bem como atue como instrumento de concretiza-
ção dos direitos fundamentais. 

Assim, torna-se imperiosa a defesa de uma ontologia jurídica, 
que vê o direito como um objeto em permanente construção e 
reconstrução no processo de sua interpretação e aplicação.

A concreção do Direito, portanto, é também um momento 
ontológico-hermenêutico. Não se trata de interpretar o sentido de 
uma lei, mas as possibilidades desta lei de fazer justiça ao caso con-
creto e atuar na concretização dos direitos fundamentais sociais. 
Este deve ser o objetivo do aplicador que, para consegui-lo tem 
que compreender a si mesmo.

Ademais, é importante realçar que, o norte a ser traçado 
para que o princípio da solidariedade seja a força impulsionadora, 
junto aos demais princípios constitucionais, de um ordenamento 
realizador dos direitos fundamentais sociais só será efetivamente 
concretizado se aliado a um processo pujante que reúna as forças 
sociais, inclusive, ou seja, toda a sociedade, além de ações estatais 
nobres e igualitárias. 
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A Constituição deve ser entendida como uma unidade im-
portante cujo conteúdo estabelece os princípios necessários para 
a convivência harmoniosa do homem enquanto ser social e o tra-
balho mais importante que se deve buscar é fazer desse elo uma 
verdadeira aplicação dos direitos lá estabelecidos. Por fim, a so-
lidariedade não se apresenta como um altruísmo excedente, mas 
como uma finalidade, reconhecida no artigo 3º da Constituição 
atual, imbuída de carga moral edificadora de um Estado de Direito. 

A ligação da sustentabilidade do princípio da solidariedade 
na realização dos direitos sociais, via processo interpretativo, é, 
sobremaneira, importante haja vista que, por detrás da realização 
de quaisquer dos direitos, constitucionalmente previstos, está a 
mais fundamental da garantias do cidadão, ou seja, a dignidade da 
pessoa humana, que se apresenta não somente como concretização 
material na qualidade de vida do indivíduo, mas, mais do que isso, 
à ela se refere a aceitação do homem como cidadão, integrado à 
comunidade.
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Pretendemos tratar neste texto, ao menos a título exempli-
ficativo, dos efeitos nefastos que a corrupção causa aos Direitos 
Humanos e Fundamentais, no Brasil e no exterior.

Vários órgãos e pesquisas internacionais têm desde há muito 
evidenciado que aqueles Direitos são letalmente impactados pelos 
atos corruptivos, na medida em que, por exemplo, 

the ability to promote and protect civil and political rights rests upon effectively 
combating political and judicial corruption (and vice versa). Transparency and 
access to information empower individuals to make informed decisions – from 
exercising their voting rights, to monitoring how state expenditures are spent 
(ANECHIARICO; JACOBS, 1998, p. 71).

Quando a corrupção encontra-se dispersa em todo o corpo 
político e mesmo tolerada pela comunidade, as pessoas mais ne-
cessitadas sofrem de forma mais direta com os efeitos disto, haja 
vista que as estruturas dos poderes instituídos se ocupam, por ve-
zes, com os temas que lhes rendem vantagens seja de grupos, seja 
de indivíduos, do que com os interesses públicos vitais existentes: 
hospitais públicos deixam de atender pacientes na forma devida 
porque são desviados recursos da saúde para outras rubricas or-
çamentárias mais fáceis de serem manipuladas e desviadas como 
prática de suborno e defraudação; famílias em situação de pobre-
za e hipossuficiência material não podem se alimentar porque os 
recursos de programas sociais são desviados para setores corruptos 
do Estado e da Sociedade Civil; as escolas públicas não têm recursos 
orçamentários à aquisição de material escolar em face dos desvios 
de recursos para outros fins, e os alunos ficam sem condições de 
formação minimamente adequadas. Eis o tema a desenvolver.
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II – Não há limites para os impactos negativos da 
corrupção: os Direitos Humanos e Fundamentais 
como alvos.

Em matéria publicada no New York Times, em 09 de outu-
bro de 2012, o jornalista Simon Romero não mede palavras para 
dizer que: “Brazilians are so used to impunity, especially when 
it comes to the legendary corruption in their political system, 
that they often employ a fatalistic maxim to describe it: The po-
lice arrest; the courts set free” (2013, <http://www.nytimes.
com/2012/10/10/world/americas/brazilian-corruption-case-
-raises-hopes-for-judicial-system.html>), referindo-se exagerada-
mente (como é próprio de algumas linguagens jornalísticas), por 
óbvio, às tendências históricas do país em acostumar-se com a cor-
rupção enquanto elemento intrínseco da política e das instituições, 
o que não se pode aceitar em hipótese alguma. 

A questão é que fenômenos multifacetais como a corrupção 
não podem ser tratados como passíveis de soluções mágicas, ime-
diatas e midiáticas, como parece desejar o articulista sob comen-
to, quando assevera que: “A political hero of sorts is even emer-
ging in the case: Mr. Barbosa, 58, the court’s only black justice, 
who is overseeing the trial. Masks of his face are already being 
sold in advance of the annual Carnival celebration, and computer-
-manipulated images of him clad in superhero outfits have been 
circulating on the social media” (2013, <http://www.nytimes.
com/2012/10/10/world/americas/brazilian-corruption-case-
-raises-hopes-for-judicial-system.html>), deixando de perceber 
que tais questões reclamam mudanças profundas em hábitos e 
costumes culturais, políticos e institucionais. Heloisa Starling, em 

http://extra.globo.com/noticias/rio/joaquim-barbosa-vira-mascara-ja-aposta-para-carnaval-6180529.html
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instigante texto, lembra que:

na sua origem grega, a palavra corrupção aponta para dois movimentos: algo que 
se quebra em um vínculo; algo se degrada no momento dessa ruptura. As conse-
quências são consideráveis. De um lado, quebra-se o princípio da confiança, o elo 
que permite ao cidadão associar-se para interferir na vida de seu país. De outro, 
degrada-se o sentido do público. Por conta disso, nas ditaduras, a corrupção tem 
funcionalidade: serve para garantir a dissipação da vida pública. Nas democra-
cias – e diante da República – seu efeito é outro: serve para dissolver os princí-
pios políticos que sustentam as condições para o exercício da virtude do cidadão 
(STARLING, 2008, p. 259).

É claro que, por outro lado, a corrupção também pode 
atingir estes Direitos Fundamentais pela via dos comportamentos 
corruptivos de alguns cidadãos – evidenciando, por certo, a falha 
estatal de evitar isto -, como quando alguém paga suborno para 
obter determinado tratamento médico-hospitalar; ou paga suborno 
para conseguir vaga escolar, condutas estas que estão a violar os 
sistemas de ensino e de saúde existentes. E até indiretamente, 
como quando autoridades estatais permitem, pela via do suborno, 
que sejam comercializados resíduos tóxicos e depositados sem as 
cautelas devidas em áreas de densidade demográfica significativa, 
gerando as pessoas destas localidades danos as suas saúdes ao longo 
do tempo.

Veja-se que, aqui, há da mesma sorte explicita violação do di-
reito de igualdade que as Constituições contemporâneas garantem 
modo geral, pois se dá tratamento diferenciado a pessoas em face 
de serviços e atividades que deveriam atender de forma isonômica 
a todos (PRESTON; SAMFORD, 2002, p. 54).

Por tais razões é que Rose-Ackerman tem insistido na tese de 
que as sociedades contemporâneas não podem funcionar sem altos 
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níveis de confiança, chegando ao ponto de sustentar que “trust and 
a strong civil society are taken to be synonymous” (2001, <http://
papers.ssrn.com/abstract=283429>), exatamente porque repre-
senta esta confiança um valor cívico, ético e moral que aumenta 
consideravelmente a qualidade democrática das relações interpes-
soais, interinstitucionais e políticas em geral, o que faz com que o 
Estado ganhe altos índices de legitimidade social, gerando anticor-
pos eficientes às patologias corruptivas cotidianas. 

Como diz Lambsdorff, tais demandas envolvem Direitos 
Fundamentais Civis, Políticos, Sociais, Econômicos e Culturais, 
sem distinção, implicando altos custos de investimento e proteção, 
profundamente atingidos por atos corruptivos que esvaziam os re-
cursos públicos:

the obligation to fulfill requires the state to take measures to ensure that people 
under its jurisdiction can satisfy basic needs (as recognized in human rights instru-
ments) that they cannot secure by their own efforts. Although this is the key state 
obligation in relation to economic, social and cultural rights, the duty to fulfill 
also arises in respect to civil and political rights. It is clear, for instance, that en-
forcing the prohibition of torture (which requires states to investigate and prose-
cute perpetrators, pass laws to punish them and take preventive measures such as 
police training), or providing the rights to a fair trial (which requires investment 
in courts and judges), to free and fair elections, and to legal assistance, all require 
considerable costs and investments (LAMBSDORFF, 2007, p. 88).

Por outro lado, todos os indivíduos são dotados de Direitos 
Humanos, e todos os Estados estão obrigados a garantir que sua 
população usufrua destes Direitos. Por sua vez, cada Direito Hu-
mano tem a favor de si específicas obrigações por parte dos Esta-
dos e mesmo por parte dos indivíduos entre si; ocorre que, para as 
pessoas efetivamente usufruírem de seus Direitos Fundamentais, o 
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Estado precisa cuidar para que haja condições favoráveis para tan-
to, assim é que se diz que os Estados precisam respeitar, proteger 
e fazer cumprir todos estes Direitos, sendo que:

the obligation to respect requires states to refrain from interfering directly or 
indirectly with the enjoyment of human rights. The obligation to protect requires 
states to prevent third parties from interfering in any way with the enjoyment 
of human rights. States must also fulfill human rights, thus have to take positive 
measures to assist individuals and communities in enjoying those rights (GARD-
NER, 2002, p. 29). 

Há clara violação de Direitos Humanos quando um ato ou 
omissão do Estado não se encontra conforme suas obrigações de 
respeito, proteção e efetivação daqueles Direitos sob sua jurisdi-
ção. Todavia, para que se tenha mais clareza em tais questões, é im-
portante determinar que condutas são perquiridas por parte dos 
Estados relacionadas a cada Direito, e isto depende, no mínimo, 
dos precisos termos e condições das responsabilidades destes Esta-
dos em face dos Direitos Humanos e Fundamentais – até em face 
do argumento normativo-positivista de obrigatoriedade legal das 
instituições estatais que impera no país, com reflexos na dificul-
dade dogmática do reconhecimento de vinculatividade daqueles 
Direitos vigentes nos Tratados e Pactos internacionais ainda não 
plenamente incorporados na legislação nacional. 

Uma primeira dificuldade hermenêutica que se coloca aqui é 
saber quais os sentidos que se pode atribuir à expressão violação 
(de Direitos Humanos e Fundamentais) no particular? Só há vio-
lação quando se rompe a ordem legal escrita – aqui compreendida 
em toda a sua extensão principiológica e regratória? Parece que 
sim, a uma, porque se estendeu em muito os significados e senti-
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dos das normas jurídicas com o fenômeno – por vezes exagerado e 
distorcido – da abertura sígnica dos conteúdos normativos, a pon-
to de ampliar as possibilidades configurativas de Direitos; a duas, 
é preciso parâmetros também objetivos de expansão dos sentidos 
das normas, sob pena de se instituir, com incontrolável subjetivi-
dade, lócus autoritários de poder decisional sobre o que significam.

Para os fins de determinar se práticas individuais corruptivas 
violam Direitos Humanos é indispensável, por primeiro, identifi-
car quais ações ou omissões são exigidas do Estado para proteger, 
respeitar e efetivar estes Direitos, razão pela qual o claro enten-
dimento dos objetos e conteúdos destes Direitos é necessário à 
delimitação das responsabilidades estatais.

Em segundo lugar, a prática corruptiva precisa ser analisada 
no contexto dos objetivos e conteúdos dos Direitos Humanos ou 
Fundamentais envolvidos, verificando se ela afeta tais conteúdos 
de forma direta ou indireta, e se o Estado falha em dar conta de sua 
obrigação de protegê-los, respeitá-los e efetivá-los. 

Não há dúvidas de que a corrupção encontra-se diretamente 
conectada à violação dos Direitos Humanos e Fundamentais, no-
tadamente quando os atos corruptivos são utilizados como formas 
de violação do sistema jurídico como um todo (o caso de suborno 
de servidores públicos para agilizarem procedimentos burocráti-
cos), o que afeta, por si só, a ordem jurídica posta, além de provo-
car impactos localizados na rede de direitos e garantias vigente (eis 
que, neste exemplo, outros expedientes podem ser atrasados ou 
deixados de lado). Como diz Michael Johnston: “When an individ-
ual in order to have access to health or education needs to bribe a 
doctor to obtain  medical  treatment  or  a  teacher  to  be  allowed  
to  attend  a  class  his  right  to  health  and education is infringed 
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by corruption” (JOHNSTON, 2001, p. 44).
Em termos de comércio mundial parece não ser difícil en-

contrar situações que envolvem o pagamento de propinas para que 
resíduos tóxicos sejam importados ilicitamente entre determina-
dos países, o que configura ato corruptivo de profundo impacto 
aos Direitos Fundamentais difusos envolvendo o meio ambiente e 
até de forma mais direta, em face dos riscos à saúde que pode pro-
vocar. Veja-se que, no caso, o Direito à Saúde ou o Direito ao Meio 
Ambiente não foram diretamente violados pelo pagamento de 
propina ou suborno, mas este comportamento corruptivo foi de-
terminante para que, reflexamente, se potencializassem os riscos 
dos danos referidos em face da geração de cadeias contaminantes.

Para Paolo Mauro, algumas diretrizes importantes já foram 
constituídas à indagação sobre as tipologias de violações de direitos 
envolvendo atos corruptivos, a partir das quais, com mais segu-
rança e clareza, se podem precisar o ocorrido, a saber: (a) iden-
tificar bem a prática corruptiva em jogo, estabelecendo de forma 
objetiva quais os comportamentos que se enquadram como tais, 
identificando os perpetradores, vítimas e violações praticadas; (b) 
delimitar se as violações praticadas afetam efetivamente Direitos 
Fundamentais, demarcando bem os escopos e conteúdos destes 
Direitos atacados, bem como estabelecendo quais as obrigações 
estatais firmadas no que tange aos Direitos em questão; (c) identi-
ficar quais os âmbitos e limites de responsabilidades estatais nos ca-
sos específicos de violações daqueles Direitos, e se há providências 
institucionais a serem tomadas em face das vítimas e suas repara-
ções, evidenciando ainda se os prejuízos sofridos decorreram por 
conta exclusiva ou concorrente da falha do Estado em respeitar, 
proteger e dar efetividade aos Direitos, ou seja, “establish how di-
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rect is the connection between the corrupt act and harm suffered 
by the victim on the one  hand, and the content of the human ri-
ght and the obligation required from the state on the other hand”. 
(MAURO, 1998, p. 110).

Tal raciocínio se aplica de igual sorte para o tema do direi-
to a um processo justo, estabelecido, por exemplo, pelo art.14, 
do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos – ICCPR, da 
Organização das Nações Unidas-ONU, garantindo a toda pessoa 
humana uma justa, efetiva e eficiente administração do sistema de 
justiça (envolvendo todos os seus operadores), eis que ela é titular 
do direito de ter um tratamento equânime e ser ouvido perante 
qualquer competente, independente e imparcial tribunal ou corte 
(PUTNAM, 2001).

Em termos de Cartórios Judiciais, por exemplo, pode-se 
dizer que os maiores problemas verificados no Brasil, em regra, 
se referem às dificuldades na gestão dos serviços burocráticos 
(GRANGEIA, 2011) e, quando descontrolados pela ausência de 
correição judicante, abrem espaços para privilégios e escolhas pri-
vadas de serventuários da justiça – por conta de empatias pessoais 
ou mesmo por decorrência de subornos e propinas –, o que evi-
dencia inconfundível prática corruptiva. 

Veja-se que há também problemas por vezes envolvendo a 
não realização de audiências, intimações, citações, atos de mero 
expediente, atos que impliquem restrição de liberdade ou patri-
monial, próprias de Oficiais de Justiça ou outros serventuários, 
cujas causas podem estar vinculadas a comportamentos corrup-
tivos destes agentes em conluio com interessados, ou mesmo em 
face do desconhecimento das normas processuais e ausência de ro-
tinas cartorárias que permitam a agilização necessária, ocasionan-
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do morosidade processual e cumprimento errado ou inadequado 
dos despachos e sentenças. 

Por outro lado, o grande número de processos a despachar 
demonstra o emperramento processual tanto do sistema de justiça 
como, por vezes, no gabinete do juiz, fazendo com que o exercí-
cio da subjetividade do magistrado pese na eleição do que fazer 
primeiro – a despeito das diretrizes normativas cogentes que esta-
blecem prioridade material e processual dos interesses em litigio. 

O exerício destas escolhas pelo magistrado tem de ter mo-
nitoramento gerencial e institucional, sob pena de deixar espaços 
sem controle passíveis de serem ocupados por atos corruptivos, 
principalmente quando opta o juiz pela descentralização e delega-
ção de atribuições à Secretaria de Cartórios para expedir despa-
chos padronizados e realizar atos de ofício – criando nova instância 
decisional e de poder. 

Já no que diz com as sentenças, muitas vezes o acúmulo de 
processos prontos para julgamento demonstra, de um lado, a fal-
ta de otimização (do uso) do tempo pelo juiz (que provavelmen-
te o desperdiça resolvendo situações que podem ser delegadas à 
Secretaria), mas, por outro, vai gestando cenários de descontrole 
institucional que fomentam comportamentos corruptivos, porque 
oportunizam aos interessados lançar mão do que for necessário à 
obtenção da prestação da tutela jurisdicional. 

Na medida em que a administração do sistema de justiça se 
vê contaminada com estas situações corruptivas, por certo que 
restam violados aqueles direitos internacional e nacionalmente 
assegurados à pessoa humana, mesmo que não decorra daí danos 
materiais específicos a ela, mas o sistema foi violado, e com ele a 
presunção de veracidade, imparcialidade, independência e confian-
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ça nas instituições. 
Outra interessante questão envolvendo este tema é o que diz 

com o fato de que, não raro, as Constituições contemporâneas no 
Ocidente têm previsto o Direito Fundamental ao Trabalho à cida-
dania – aliás, como já faz há tempo as normativas internacionais, e 
tal direito entendido não somente como possibilidade de escolher 
livremente o trabalho, mas o de ter acesso a oportunidades de tra-
balho digno. Neste sentido, “the right to work is complemented by 
the prohibition of slavery, servitude and forced and compulsory 
labor (ICCPR Art. 8)” (ANECHIARICO; JACOBS, 1988, p. 66). 

A ausência de vigilância nas relações de trabalho – princi-
palmente privadas - por parte do Estado e seus fiscais, ou mes-
mo a existência de conivência entre estes e empregadores ilícitos 
(atos corruptivos omissivos e comissivos) vão gerando redes de 
submissão de trabalhadores a condições indignas de labor, quase 
sob o regime da escravidão, com maus tratos e violências assíduas. 
Direta ou indiretamente o desvio de ativos financeiros de setores 
produtivos de forma ilícita vai fragilizando – dentre outras coisas 
– as condições de trabalho e os direitos sociais consectários, o que 
evidencia como ações corruptivas no setor privado também im-
pactam Direitos Fundamentais.

Mesmo no campo da tradicional representação política que 
caracteriza a Democracia Representativa a corrupção pode trazer 
profundos impactos aos Direitos Fundamentais Políticos, conside-
rando-se exatamente que esta tradição opera com a lógica de cons-
tituir um direito de cada cidadão se envolver na condução dos ne-
gócios públicos através do exercício do voto, ou de ser candidato, 
em eleições justas e livres, fundadas na ideia de sufrágio universal 
através do voto secreto – aliás, disposição expressa do art. 25, do 
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ICCPR (PINTO-DUCHINSKY, 2002). 
Comportamentos corruptivos como a compra de votos, 

transformando-os em mercadorias de trocas ou vendas, visando 
à persuasão de outrem para a escolha de candidatos ou mesmo 
para abster-se de votar, constitui histórica intervenção ilícita à in-
tegridade do processo eleitoral, sem falar nas questões de abuso do 
poder econômico relacionado ao financiamento privado de cam-
panhas, falseamento da contagem de votos (cada vez mais rara em 
face dos processos eletrônicos do sufrágio), devendo o Estado ins-
tituir mecanismos efetivos de garantia ao processo eleitoral tanto 
para quem vota como para quem é votado.

Esta cadeia de negócios eleitorais espúrios vai gerando co-
nexões perigosas e desestruturantes da gestão dos interesses co-
munitários, porque cria desdobramentos corruptivos imensos, 
como obrigações por vezes ilícitas dos eleitos para com seus finan-
ciadores ou comerciantes de votos, envolvendo privilégios públi-
cos, favorecimentos financeiros, acesso diferenciado às instâncias 
governamentais e mesmo a cargos e funções institucionais, o que 
pode interferir até na racionalidade e eficiência da Administração. 
Backer adverte que:

corruption in the health sector can take many forms, such as bribery of regulators 
and medical professionals, manipulation of information on drug trials, his diver-
sion of medicines and supplies, and corruption in procurement. Of the many 
ways that corruption can take place in  the  health  sector,  probably  the  most  
noticeable  is  corruption  in  hospitals. Money escapes from hospitals through 
opaque procurement of equipment and supplies, ghost employees, absenteeism, 
exaggerated construction costs, inflated hospital price tags, and requiring patien-
ts to pay bribes for treatment that should be without charge. In general terms, 
corruption in the health sector can be structured in three levels: corrupt prac-
tices taking place at the level of financial resources management, at the level of 
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management of medical supplies, or at the level of the health worker and patient 
relationship (BAKER, 2005, p. 31). 

Estes são problemas internacionais, basta ver a crítica gene-
ralizada que se constituiu nos Estados Unidos da América sobre 
o fato do governo norte-americano investir milhões de dólares 
dos contribuintes para fomento de sistemas produtivos de grãos 
e alimentos transgênicos (que geram a conhecida junk food), o 
que os torna muito mais baratos em face dos chamados produtos 
mais saudáveis (healthy food) (2012, <http://www.naturalnews.
com/036394_Farm_Bill_organic_food_corruption.html#ixzz-
2C0UUka16>). 

Em pesquisa realizada na Índia, das pessoas que admitiram 
terem pagado algum tipo de propina para obter serviço público de 
saúde, 23% declararam que foram forçados a fazê-lo sob pena de 
não obter o atendimento buscado, enquanto que 73% admitiram 
tê-lo feito para obter melhores serviços (2012, <http://www.li-
vemint.com/2007/05/02221904/Corruption-Catalogue-gover-
nme.html>). 

Os recursos perdidos com a corrupção na área de saúde po-
deriam ser usados para comprar medicamentos, equipar hospitais, 
contratar equipes médicas, enfim, ampliar qualitativamente o ser-
viço público propriamente dito, pois a ausência de infraestrutura 
adequada neste campo implica a negativa de acesso ao sistema de 
saúde pública, o que representa violação direta a Direito Funda-
mental. Lembrando sempre que:

al perpetuar la marginalización y la exclusión, la corrupción impide la no discri-
minación y fomenta la desigualdad. Según ha mostrado el Barómetro Global de 
la Corrupción, los pobres se ven afectados de manera desproporcionada por la 
corrupción y con frecuencia son ellos quienes sufren sus peores consecuencias. 
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Estudios llevados a cabo por los capítulos de TI en Bangladesh y en México de-
muestran que los pagos de sobornos pueden absorber hasta una cuarta parte de 
los ingresos de un hogar (2014, <www.transparecency.org>).

Pesquisas recentes do Fundo Monetário Internacional en-
volvendo 71 (setenta e um) países Ocidentais têm revelado que 
os que possuem os maiores indicadores de corrupção sistemática 
também têm as maiores taxas de mortalidade infantil, evidencian-
do políticas públicas baixíssimas de tratamento preventivo e cura-
tivo de gestantes e crianças (GUPTA; DAVOODI; TIONGSON, 
2002). De igual sorte o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais da União Europeia tem identificado a omissão e falhas 
de regulação nas atividades individuais, de grupos ou corporações, 
bem como falhas na proteção dos consumidores em face de práti-
cas detrimentosas de saúde (HUNT, 2006).

O mesmo ocorre no setor da educação, já que várias expe-
riências dão conta de que há práticas de exigir o pagamento por 
parte de pais de crianças para garantia de vagas em escolas pú-
blicas, para obter certos privilégios de professores nestas mesmas 
escolas (aulas extras, acompanhamento especial e diferenciado dos 
demais alunos que não pagam, etc.) (SANDEL, 2012). 

Por certo que tais práticas igualmente trazem violações ao 
sistema de ensino como um todo, porque rompem com os crité-
rios de justiça social que se procura instalar com a garantia gratui-
ta do ensino fundamental e médio igual para todos, gerando com 
isto não só ilicitudes no âmbito da prestação do serviço público 
envolvido, mas também fortes impactos nas políticas públicas de 
inclusão social dos estudantes e suas desenvolturas nos processos 
de formação e de inserção no mercado de trabalho. Miller dá o 
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exemplo de que:

if parents are required to pay bribes in order to transfer a child from one school 
to another or simply to keep their child in school. When parents need economic 
resources in order to bribe the school they would  prefer for  their children, or 
when parents simply do not want to partake in corrupt practices, they are not free 
to choose the education institutions for their children as required by the right to 
education (2010, <www.articles.latimes.com/2012/jun/10/opinion>).

Exemplos como este dão a dimensão da estreita relação que 
há entre setor público e setor privado no processo fenomênico 
das ações corruptivas, pois há envolvimentos de múltiplos níveis 
e provocações causais na espécie, gerando verdadeira cadeia de 
retroalimentação de ilícitos que reclamam medidas preventivas e 
curativas.

Recentemente a Siemens, empresa alemã considerada uma 
das gigantes em engenharia,  foi envolvida em escândalos de cor-
rupção  em licitações no setor de transportes no Brasil. Segundo o 
Jornal Folha de São Paulo,  a multinacional admite ter atuado em 
cartéis  ao lado de outras empresas multinacionais no Brasil, e teria 
assinado um acordo de leniência que poderia garantir a companhia 
e aos seus executivos imunidade administrativa e criminal  e 
poderia se livrar  a outros problemas e dores de cabeça com as leis 
antitruste dos EUA e Europa. Imagine-se a quantidade de dinheiro 
envolvido nisto e os prejuízos indiretos e diretos causados ao 
cidadão que consome transporte público (2014, <http://www.
cidadefutura.net.br/index.php/artigos/blog-geral/entry/mobi-
lidade-urbana-movimenta-us-trilhoes-e-e-territorio-fertil-para-
-corrupcao-no-mundo-todo.html>). 

No setor da gestão urbanística, por exemplo, há muitas cau-



393

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

sas de corrupção que atingem diretamente os Direitos Humanos 
e Fundamentais de imensos contingentes. Regra geral, em termos 
de constitucionalismo contemporâneo, entre os Direitos e Deve-
res Sociais definidos nas principais cartas políticas europeias e la-
tino-americanas, o direito à Habitação e ao urbanismo estão no 
mesmo plano que o direito à Saúde, à Educação, à Segurança Social 
e ao Ambiente e qualidade de vida – aqui se incluem de forma 
explicita o Brasil e Portugal. Conforme a ONG Transparência In-
ternacional:

[...] o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Estima-se que até R$ 130 
bilhões são desviados todos os anos com a corrupção. Isso corresponde acerca 
de 2,3% do PIB nacional. Além disso, segundo a pesquisa realizada pela FIESP, 
se afirma que o custo médio da corrupção no Brasil representa 1,38% a 2,3% 
do Produto Interno Bruto (PIB), o que representa cerca de R$ 41,5 bilhões a 
R$ 69,1 bilhões. Entre 1990 e 2008, O PIB per capta no Brasil foi de U$ 7.954. 
Porém, caso o Brasil estivesse entre os países menos corruptos do mundo, esse 
valor poderia subir para U$ 9.184, o que significaria um aumento de 15,5%, no 
período, ou o equivalente a 1,36% ao ano (CAMBI, 2014, p. 13).

Com relação ao Meio Ambiente, em face da expansão urbana 
desenfreada e irracional, basta ver os chamados projetos da indús-
tria extrativa que podem causar o desalojamento de muitas pes-
soas, violando-se não só o Direito Fundamental ao Meio Ambiente 
Sustentável, mas também a garantia de uma habitação adequada 
e equilibrada com o ecossistema. Muitos destes projetos são de-
senvolvidos com desrespeito às regras urbanísticas e dos Planos 
Diretores (estes também violados desde suas origens por setores 
da construção civil e imobiliários, pela via do suborno, propina, 
formatação de leis de ocasião, etc.). Na Espanha a situação não é 
diferente:
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la corrupción urbanística está vinculada al hecho de que las decisiones de la Ad-
ministración en esa materia generan inmensas plusvalías. Como por arte de ma-
gia, o cual milagro multiplicador de panes y peces, un acuerdo municipal que 
recalifique unos terrenos, supone instantáneamente un aumento de su valor que 
desborda los márgenes de beneficio de cualquiera otra actividad o negocio. No 
hace falta invertir, ni producir nada, una simple decisión Administrativa milagro-
samente multiplica el precio del suelo. Y entonces, ¿por qué estas plusvalías que 
“asombrosamente” crea la Administración no son incorporadas a su patrimonio, 
máxime si estamos hablando de una Administración democrática que, como nos 
recuerda Hacienda cuando de cobrar se trata, somos todos?, ¿por qué se regalan a 
unos particulares que nada han hecho para apropiárselas? Ésta es la clave de la cor-
rupción urbanística, su última ratio: una decisión de un organismo público hace 
que el precio de suelo multiplique su valor instantáneamente (2014, <http://
personales.upv.es/fgaja/publicaciones/corrupcion.pdf>).

Isto tudo mostra o grau de complexidade que toma os im-
pactos perniciosos da corrupção aos Direitos Humanos e Funda-
mentais.

 
III – Considerações Finais:

É preciso reconhecer, ao fim e ao cabo, as múltiplas redes de 
relações que estão imbricadas ao tema da corrupção, pois quando 
ela se dá enquanto causa de emendas orçamentárias supressivas, 
aditivas, realocativas, em tese lícitas, estes atos administrativo-
legislativos afetam intensamente todos os bens e interesses 
públicos que sofreram alguma restrição neste particular: no caso 
da educação (quando tem créditos reduzidos), é a qualidade do 
ensino que cai ou se vê prejudicada; o que se dá também na saúde, 
segurança pública (veja-se o sistema carcerário e prisional brasilei-
ro), transporte, etc. 

Interessante notar que inclusive em termos de discrimina-
ção os comportamentos corruptivos podem ser enquadrados, ao 
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menos no que diz com a percepção deste tema por parte do Co-
mitê de Direitos Humanos da Comunidade Europeia, que definiu 
aquela como qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência 
fundada em qualquer nível ou grau racial, de cor, sexo, linguagem, 
crença religiosa, política ou de opinião, de origem nacional ou 
social, de propriedade ou nascença, e que tenha ainda a intenção 
de nulificar ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício 
por todas as pessoas de direitos humanos e fundamentais. Quer 
dizer, a existência de corrupção em qualquer segmento – público 
ou privado – inexoravelmente causa algum tipo de discriminação 
individual e social.

Por tais razões é que as convenções internacionais contra a 
corrupção – dentre elas a Convenção Interamericana, de 1996, 
incorporada ao direito interno brasileiro em 07 de novembro de 
2002, pelo Decreto 4.410, e a das Nações Unidas, de 2003, tam-
bém promulgada no país - põem toda sua ênfase na adoção, pelos 
países signatários, de medidas preventivas, reconhecidas, cada vez 
mais, como o caminho adequado para atacar as raízes desta verda-
deira patologia (BALD, 2006).

Pode-se dizer que os movimentos internacionais anticorrup-
ção estão atentos tanto à corrupção política/governamental (de 
todos os Poderes de Estado), em especial com alguns casos mais 
impactantes em termos de práticas corruptivas aos Direitos Hu-
manos e Fundamentais, tais como os que envolvem o Poder Judi-
ciário, visto anteriormente, já que afetam a própria confiança nas 
instituições democráticas que deveriam dar efetividade e eficácia 
a tais Direitos. 

Em pesquisa tópica sobre o tema o Barômetro Global da Cor-
rupção referiu que um de cada quatro cidadãos que teve contato 
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com a polícia – nos países pesquisados – teve de pagar suborno 
para ver atendida sua demanda. Veja-se que uma corrupção neste 
nível pode provocar reações em cadeia de violações de Direitos 
Humanos envolvendo o cumprimento da lei por órgãos de segu-
rança pública oficial e a prerrogativa cidadã de liberdade e segu-
rança. Indo ainda mais longe, as prisões e segregações que ocorrem 
diuturnamente na esfera penal – no Brasil e no exterior -, quando 
injustificadas e para as quais se buscam formas ilícitas e corruptas 
de solução, estão a violar o Direito Fundamental de não ser detido 
de maneira arbitrária ou ilegal (e mantido assim).

Mais que isto, os ciclos de corrupção conduzem a carências 
imensas de legitimidade e voz política, autorizando perigosamente 
a redução de prestação de contas dos governos e mesmo de altos 
funcionários públicos em face dos grupos menos favorecidos que 
sofrem com os seus efeitos deletérios, o que pode, inclusive, indu-
zir comportamentos massivos de adesão social à corrupção, seja 
para conseguir com as regras hegemônicas do jogo político sobre-
viver as violações perpetradas; seja para gerar indiferença/anomia 
social reativa diante da perda da confiança. 
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OS DESAFIOS E AS PERSPECTIVAS DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS NA 
CONTEMPORANEIDADE

José Erivaldo Oliveira dos Santos

1. Introdução 

No final do século XX, com o aprofundamento da crise do 
welfare state, com as convulsões econômicas, sociais e políticas 
enfrentadas, principalmente a partir do final da década de 1970, 
junto com o movimento da nova administração pública, o Estado é 
fortemente questionado tanto em suas funções quanto na real efi-
cácia de suas ações interventoras na realidade social. Aceitando-se 
que a compreensão do sucesso e do fracasso das políticas públicas é 
fundamental para o melhor desempenho da administração pública, 
passa-se a algumas considerações sobre o “Estado em ação”.

 De acordo com Faria (2003), em seus primórdios, as polí-
ticas públicas eram consideradas quase exclusivamente outputs do 
sistema político, o que  justificava o fato de a atenção dos inves-
tigadores ter se concentrado inicialmente nos inputs, isto é, nas 
demandas e articulações de interesse.

Dessa forma, antes que a análise de políticas públicas fosse 
reconhecida como uma subárea da ciência política, os estudos re-
caíam nos processos de formação de políticas públicas, “o que pa-
rece refletir o status privilegiado que os processos decisórios sem-

)
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pre desfrutaram junto aos profissionais da área” (Faria, 2003:21).
Nos Estados Unidos, segundo Frey (2000), pesquisas em 

políticas públicas começaram a se estabelecer no início dos anos 
1950, sob a designação de policy science, enquanto na Europa, es-
pecialmente na Alemanha, a preocupação com campos específicos 
de políticas somente toma força a partir do início dos anos 1970. 

Nesse período a unidade de análise torna-se a própria defi-
nição das políticas públicas, o que conferiu destaque aos aspectos 
dinâmicos do policy process e aos distintos atores, estatais e não-
-estatais, geralmente envolvidos (Faria, 2003).

 No caso do Brasil, os estudos sobre políticas públicas são 
bem recentes. Nesses estudos dispersos, a ênfase recaiu ou à aná-
lise das estruturas e instituições ou à caracterização dos processos 
de negociação das políticas setoriais específicas. Para Faria (2003), 
há atualmente uma Babel de abordagens, teorizações incipientes 
e vertentes analíticas que buscam dar significação à diversificação 
dos processos de formação e gestão das políticas públicas, conside-
rando um mundo cada vez mais caracterizado pela interdependên-
cia assimétrica, incerteza e complexidade das questões.

Assim, para que se possa entender melhor a análise das po-
líticas, Frey (2000) apresenta algumas categorias que têm conse-
guido relevância na literatura, com ênfase em policy cycle (ciclo 
político). 

O agir público pode ser dividido em fases parciais do pro-
cesso político administrativo de resolução de problemas, que cor-
respondem a uma sequência de elementos do processo. Comum 
a todas as propostas de divisões do ciclo político são as fases da 
formulação, da implementação e do controle dos impactos das po-
líticas (Frey, 2000)
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2.  Definição

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja 
política pública. Mead (1995) a define como um campo dentro do 
estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões 
públicas e Lynn (1980), como um conjunto de ações do governo 
que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o mes-
mo veio: política pública é a soma das atividades dos governos, 
que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam 
a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política 
pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”.

A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou 
seja, decisões e análises sobre política pública implicam responder 
às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença 
faz. 3 Há mais de 40 anos atrás, Bachrach e Baratz (1962) mostra-
ram que não fazer nada em relação a um problema também é uma 
forma de política pública.

Outras definições enfatizam o papel da política pública na so-
lução de problemas. Críticos dessas definições, que superestimam 
aspectos racionais e procedimentais das políticas públicas, argu-
mentam que elas ignoram a essência da política pública, isto é, o 
embate em torno de ideias e interesses. Pode-se também acres-
centar que, por concentrarem o foco no papel dos governos, essas 
definições deixam de lado o seu aspecto conflituoso e os limites 
que cercam as decisões dos governos.

Deixam também de fora possibilidades de cooperação que 
podem ocorrer entre os governos e outras instituições e grupos 
sociais. No entanto definições de políticas públicas, mesmo as mi-
nimalistas, guiam o nosso olhar para o locus onde os embates em 
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torno de interesses, preferências e ideias se desenvolvem, isto é, os 
governos. Apesar de optar por abordagens diferentes, as definições 
de políticas públicas assumem, em geral, uma visão holística do 
tema, uma perspectiva de que o todo é mais importante do que 
a soma das partes e que indivíduos, instituições, interações, ideo-
logia e interesses contam, mesmo que existam diferenças sobre a 
importância relativa destes fatores.

Assim, do ponto de vista teórico-conceitual, a política públi-
ca em geral e a política social em particular são campos multidis-
ciplinares, e seu foco está nas explicações sobre a natureza da polí-
tica pública e seus processos. Por isso, uma teoria geral da política 
pública implica a busca de sintetizar teorias construídas no campo 
da sociologia, da ciência política e da economia.

As políticas públicas repercutem na economia e nas socieda-
des, daí por que qualquer teoria da política pública precisa tam-
bém explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e 
sociedade. Tal é também a razão pela qual pesquisadores de tantas 
disciplinas – economia, ciência política, sociologia, antropologia, 
geografia, planejamento, gestão e ciências sociais aplicadas – parti-
lham um interesse comum na área e têm contribuído para avanços 
teóricos e empíricos. 

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do 
conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo 
em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quan-
do necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações 
(variável dependente). 

A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em 
que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plata-
formas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados 
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ou mudanças no mundo real. Se admitirmos que a política pública 
é um campo holístico, isto é, uma área que situa diversas unidades 
em totalidades organizadas, isso tem duas implicações.

A primeira é que, como referido acima, a área torna-se ter-
ritório de várias disciplinas, teorias e modelos analíticos. Assim, 
apesar de possuir suas próprias modelagens, teorias e métodos, a 
política pública, embora seja formalmente um ramo da ciência po-
lítica, a ela não se resume, podendo também ser objeto analítico de 
outras áreas do conhecimento, inclusive da econometria, já bastan-
te influente em uma das subáreas da política pública, a da avaliação, 
que também vem recebendo influência de técnicas quantitativas.

A segunda é que o caráter holístico da área não significa que 
ela careça de coerência teórica e metodológica, mas sim que ela 
comporta vários “olhares”. Por último, políticas públicas, após de-
senhadas e formuladas, desdobram-se em planos, programas, pro-
jetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas. Quan-
do postas em ação, são implementadas, ficando daí submetidas a 
sistemas de acompanhamento e avaliação. 

O papel dos governos debates sobre políticas públicas impli-
cam responder à questão sobre o espaço que cabe aos governos na 
definição e implementação de políticas públicas. Não se defende 
aqui que o Estado (ou os governos que decidem  muitas vezes, a 
política pública também requer a aprovação de nova legislação. e 
implementam políticas públicas ou outras instituições que parti-
cipam do processo decisório) reflete tão-somente as pressões dos 
grupos de interesse, como diria a versão mais simplificada do plu-
ralismo.

Também não se defende que o Estado opta sempre por po-
líticas definidas exclusivamente por aqueles que estão no poder, 
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como nas versões também simplificadas do elitismo, nem que ser-
vem apenas aos interesses de determinadas classes sociais, como 
diriam as concepções estruturalistas e funcionalistas do Estado. No 
processo de definição de políticas públicas, sociedades e Estados 
complexos como os constituídos no mundo moderno estão mais 
próximos da perspectiva teórica daqueles que defendem que existe 
uma “autonomia relativa do Estado”, o que faz com que o mesmo 
tenha um espaço próprio de atuação, embora permeável a influên-
cias externas e internas (Evans, Rueschmeyer e Skocpol, 1985).

 Essa autonomia relativa gera determinadas capacidades, as 
quais, por sua vez, criam as condições para a implementação de 
objetivos de políticas públicas. A margem dessa “autonomia” e o 
desenvolvimento dessas “capacidades” dependem, obviamente, de 
muitos fatores e dos diferentes momentos históricos de cada país. 
Apesar do reconhecimento de que outros segmentos que não os 
governos se envolvem na formulação de políticas públicas, tais 
como os grupos de interesse e os movimentos sociais, cada qual 
com maior ou menor influência a depender do tipo de política 
formulada e das coalizões que integram o governo, e apesar de 
uma certa literatura argumentar que o papel dos governos tem 
sido encolhido por fenômenos como a globalização, a diminuição 
da capacidade dos governos de intervir, formular políticas públicas 
e de governar não está empiricamente comprovada.

Visões menos ideologizadas defendem que, apesar da exis-
tência de limitações e constrangimentos, estes não inibem a ca-
pacidade das instituições governamentais de governar a sociedade 
(Peters, 1998: 409), apesar de tornar a atividade de governar e de 
formular políticas públicas mais complexa.

 Modelos de formulação e análise de políticas públicas dentro 
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do campo específico da política pública, alguns modelos explica-
tivos foram desenvolvidos para se entender melhor como e por 
que o governo faz ou deixa de fazer alguma ação que repercutirá 
na vida dos cidadãos. Muitos foram os modelos desenvolvidos o 
tipo da política pública Theodor Lowi (1964; 1972) desenvolveu 
a talvez mais conhecida tipologia sobre política pública, elaborada 
através de uma máxima: a política pública faz a política.

Com essa máxima Lowi quis dizer que cada tipo de política 
pública vai encontrar diferentes formas de apoio e de rejeição e 
que disputas em torno de sua decisão passam por arenas diferen-
ciadas.

 Para Lowi, a política pública pode assumir quatro formatos. 
O primeiro é o das políticas distributivas, decisões tomadas pelo 
governo, que desconsideram a questão dos recursos limitados, ge-
rando impactos mais individuais do que universais, ao privilegiar 
certos grupos sociais ou regiões, em detrimento do todo. O se-
gundo é o das políticas regulatórias, que são mais visíveis ao pú-
blico, envolvendo burocracia, políticos e grupos de interesse. O 
terceiro é o das políticas redistributivas, que atinge maior número 
de pessoas e impõe perdas concretas e no curto prazo para certos 
grupos sociais, e ganhos incertos e futuro para outros; são, em 
geral, as políticas sociais universais, o sistema tributário, o sistema 
previdenciário e são as de mais difícil encaminhamento. O quarto é 
o das políticas constitutivas, que lidam com procedimentos. Cada 
uma dessas políticas públicas vai gerar pontos ou grupos de vetos e 
de apoios diferentes, processando-se, portanto, dentro do sistema 
político de forma também diferente.

A visão incrementalista da política pública perdeu parte do 
seu poder explicativo com as profundas reformas ocorridas em 
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vários países, provocadas pelo ajuste fiscal. No entanto os que tra-
balham nos governos e os que pesquisam os orçamentos públicos 
conhecem bem a força do incrementalismo, que mantém intactos 
estruturas governamentais e recursos para políticas públicas que 
deixaram de estar na agenda dos governos. Mas é do incrementa-
lismo que vem a visão de que decisões tomadas no passado cons-
trangem decisões futuras e limitam a capacidade dos governos de 
adotar novas políticas públicas ou de reverter a rota das políticas 
atuais.

O ciclo da política pública está tipologia vê a política pú-
blica como um ciclo deliberativo, formado por vários estágios e 
constituindo um processo dinâmico e de aprendizado. O ciclo da 
política pública é constituído dos seguintes estágios: definição de 
agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção 
das opções, implementação e avaliação. Esta abordagem enfatiza 
sobremodo a definição de agenda (agenda setting) e pergunta por 
que algumas questões entram na agenda política, enquanto outras 
são ignoradas.

Algumas vertentes do ciclo da política pública focalizam mais 
os participantes do processo decisório, e outras, o processo de 
formulação da política pública. Cada participante e cada processo 
podem atuar como um incentivo ou como um ponto de veto. 

À pergunta de como os governos definem suas agendas, são 
dados três tipos de respostas. A primeira focaliza os problemas, isto 
é, problemas entram na agenda quando assumimos que devemos 
fazer algo sobre eles.

 O reconhecimento e a definição dos problemas afeta os re-
sultados da agenda. A segunda resposta focaliza a política propria-
mente dita, ou seja, como se constrói a consciência coletiva sobre a 
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necessidade de se enfrentar um dado problema. Essa construção se 
daria via processo eleitoral, via mudanças nos partidos que gover-
nam ou via mudanças nas ideologias (ou na forma de ver o mundo), 
aliados à força ou à fraqueza dos grupos de interesse. Segundo esta 
visão, a construção de uma consciência coletiva sobre determinado 
problema é fator poderoso e determinante na definição da agenda. 

Quando o ponto de partida da política pública é dado pela 
política, o consenso é construído mais por barganha do que por 
persuasão, ao passo que, quando o ponto de partida da política 
pública encontra-se no problema a ser enfrentado, dá-se o pro-
cesso contrário, ou seja, a persuasão é a forma para a construção 
do consenso. A terceira resposta focaliza os participantes, que são 
classificados como visíveis, ou seja, políticos, mídia, partidos, gru-
pos de pressão, etc. e invisíveis, tais como acadêmicos e burocra-
cia. Segundo esta perspectiva, os participantes visíveis definem a 
agenda e os invisíveis, as alternativas.

3. Intersetorialidade e regionalização

 A intersetorialidade pode ser definida como a articulação de 
saberes e experiências para a solução sinérgica de problemas com-
plexos. Inojosa (2001) chama atenção para o fato de que, embora 
o prefixo “inter” possa levar ao entendimento da reunião de setores 
sem que cada um se disponha a abrir-se para o conhecimento dos 
outros, a intersetorialidade deve indicar a busca de resultados que 
integrem e congreguem esforços numa dinâmica nova.

 No campo da implementação das políticas públicas é uma 
nova dinâmica porque indica a necessidade de mudança de paradig-
mas, atentando para a complexidade, diversidade e comunicação. 
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Indica a necessidade de superação da lógica da competição entre 
grupos de interesse, das decisões centralizadas e fatiadas para aten-
der a complexidade das dinâmicas sociais.

 Não se pode imaginar que tal alteração na cultura das orga-
nizações que atuam na implementação das políticas públicas ocorra 
sem empecilhos. As políticas são, em geral, desenvolvidas de forma 
pouco articulada, o que em muitos casos faz com que haja super-
posição de objetivos e competências; possuem clientela específica; 
contam com agências e mecanismos de operação próprios. No en-
tanto, este é o processo conhecido e experimentado. 

Assim, no momento em que são propostos mecanismos in-
tersetoriais para a atuação pública é preciso superar de pronto re-
sistências relativas a pouca clareza sobre a forma como o processo 
de trabalho será estabelecido, sobre a maneira como a interação 
ocorrerá para que os objetivos sejam atingidos, sobre o fluxo de 
informações e sobre como será realizado o trabalho em equipe. 
Diante de tais questões práticas, a intersetorialidade para a imple-
mentação das políticas públicas necessita de estratégias que pro-
movam a relação entre atores de diferentes setores por meio da 
comunicação, interação e compartilhamento de saberes em torno 
de objetivos comuns. 

4. Os desafios 

 Da intersetorialidade frente à hierarquia quando se busca im-
plementar uma estrutura de gestão pública que permita a atuação 
intersetorial, a questão da hierarquia é o primeiro desafio que se 
apresenta. A hierarquia, entendida aqui como a relação de subor-
dinação que existe entre diferentes atores dentro da estrutura da 
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Administração Pública, tem forte impacto na proposição de uma 
estrutura em rede, fundamental para a promoção da intersetoria-
lidade. 

Nas organizações públicas, os cargos e suas atribuições são 
estabelecidos segundo o princípio da hierarquia, em que cada su-
bordinado deve atender às diretrizes de seu superior, sob a sua 
supervisão. Essa regra seria universal, bem como o princípio do 
controle, que acaba por estabelecer relações e instituições verti-
calizadas e rígidas. 

Antes de explorar a relação entre hierarquia e intersetoriali-
dade no campo das políticas públicas, seria interessante explorar 
de maneira mais consistente o que quer dizer a hierarquia no âm-
bito da Administração Pública. Desde Weber e a estruturação de 
sua teoria burocrática, a ideia de hierarquia está intimamente re-
lacionada às estruturas do Poder Público. Tomando esse arcabouço 
teórico, a hierarquia está muito próxima à noção de autoridade, 
o que, como se vai verificar, ocorre em certa medida no caso de 
estudo em tela.

A relação hierárquica entre atores da Administração Pública 
vem tradicionalmente pautando sua organização, sendo utilizada, 
inclusive, como pressuposto do processo decisório. Como regra, 
o servidor público que decide teria prerrogativas para tanto, ad-
vindas do cargo que ocupa. E, tendo em vista que a Administração 
Pública ainda se assenta sobre uma estrutura consideravelmente 
rígida de hierarquização da autoridade, observa-se que o tomador 
de decisão coincidirá, em elevada frequência, com o ocupante de 
cargo de máxima autoridade no órgão. Vale ressaltar que, no con-
texto da Administração Pública, nem sempre o dirigente máximo 
de um órgão dispõe das características técnicas ideais que o permi-



412

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

ta tomar as decisões da maneira mais eficiente. 
O ambiente tradicional da Administração Pública também é 

fundamentalmente calcado nos princípios da hierarquia e controle, 
embora existam iniciativas de modernização e flexibilização des-
sas estruturas. Entretanto, como a teoria política moderna vem 
esclarecendo, o processo de complexidade pelo qual a sociedade 
vem passando exige que a máquina pública se torne igualmente 
complexa.

 Essa exigência põe em perspectiva todos os esforços de es-
pecialização e setorialização da organização pública, e, como não 
poderia deixar de ser, a hierarquia se torna um fator crucial a ser 
considerado no âmbito da intersetorialidade. Segundo Goldsmith 
e Eggers (2006): O modelo tradicional e hierárquico de governo 
simplesmente não atende as demandas desses tempos complexos 
e em rápida transformação. Sistemas burocráticos rígidos, que 
operam com procedimento de comando e controle, restrições de 
trabalho rigorosas, bem como culturas e modelos operacionais in-
trovertidos são inadequados para abordar problemas que, muitas 
vezes, transcendem os limites organizacionais.

 Embora o foco dessa análise seja a hierarquia como elemento 
a ser flexibilizado para que ocorra a intersetorialidade, vale co-
mentar a importância da customização de soluções no processo de 
gestão pública exigido na atualidade. A adoção de decisões racio-
nais não deve, como ocorre muito frequentemente, ser atribuída a 
apenas um setor, mas pode perfeitamente ser complementar à se-
torialidade, à medida que a decisão exige o envolvimento de atores 
variados. Neste momento, entra em conflito à hierarquia, pois não 
há como garantir que os atores em interação intersetorial ocupem 
níveis hierárquicos equivalentes. 
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Daí a razão de se considerar a hierarquia como um desafio 
a ser superado ao falar de intersetorialidade e regionalização. A 
intersetorialidade exige, além da flexibilização da hierarquia, para 
propiciar a tomada de decisão no nível que seja mais adequado a 
cada questão, que seja instituída uma nova forma de pensar o ciclo 
da política pública, desde a sua concepção até seu monitoramen-
to. Para tanto, a forma de relacionamento entre diferentes setores 
deve ser observada e alterada para facilitar o acesso do corpo téc-
nico ao nível de tomada de decisão.

Segundo Junqueira, Inojosa e Komatsu,  a hierarquia deve ser 
flexibilizada, e não extinta: Nesse sentido, a tecnologia da infor-
mação é um material construtivo importante, um instrumental 
que permite uma organização ter lateralidade - remodelar-se ho-
rizontalmente, ganhando flexibilidade e aptidão de se construir e 
se manter. 

A horizontalidade nesse sentido tende a excluir níveis inter-
mediários, mas não exclui a hierarquia.(...) As organizações e suas 
diferentes estruturas foram sendo construídas em função do tipo 
de ambiente e demandas que deveriam atender - de organizações 
celulares, familiares, passamos a estruturas divisionais complexas. 
O contexto dinâmico de hoje indica a importância de uma organi-
zação ser cada vez menos vertical, muito mais orgânica, para que 
possa se repensar internamente para responder a demandas cada 
vez mais complexas. 

E, na busca desta organização voltada às respostas ágeis e às 
mudanças ambientais, muito se tem discutido sobre a necessidade 
de eliminar a hierarquia e a estrutura, o que a tornaria idealmen-
te flexível. Entretanto, esta posição radical não deve ser a preo-
cupação mais importante de uma organização (é preciso lembrar 
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que a horizontalidade tira níveis, e não a hierarquia). A estrutura 
inclusive delimita responsabilidades, e isto é importante para seu 
direcionamento, enquanto otimizador de capacidades; ela também 
fornece o contexto para definição de comportamentos - e isto é 
importante, pois definir estrutura pela sua funcionalidade pode 
ser uma armadilha, pois elas se enrijecem e podem se desatualizar 
rapidamente. Da Sensibilização e adesão dos atores: participação 
e colaboração em ações intersetoriais A governança intersetorial, 
em rede, como forma de gestão no setor público é novidade para 
maior parte dos servidores públicos e, por isso, a dinâmica de redes 
de cooperação muitas vezes ainda não é plenamente apreendida. 

Em outras palavras, os desafios e benefícios da gestão com-
partilhada e intersetorial ainda não estão sedimentadas na cultura 
da maior parte dos servidores públicos e isso pode dificultar a ob-
tenção de resultados efetivos na discussão dos objetivos interseto-
riais. A lógica de uma sociedade em rede, como já afirmou Castells 
(2006), já está acontecendo, apesar de nem todos, nem todas as 
coisas estarem incluídas nas redes.

 A grande questão, no entanto, é como maximizar os resul-
tados para cumprir os projetos individuais e coletivos expressos 
nessa nova condição estrutural. Uma gestão em redes impõe novos 
desafios administrativos, novas lógicas de tomada de decisão cole-
tiva, compartilhamento de valores e objetivos e estabelecimento 
de prioridades e regras de atuação. Assim, a posição, a influência e 
a efetividade de cada “nó” da rede estão relacionadas a capacidade 
de cada membro para trabalhar e articular dentro desse contexto. 
Membros bem articulados e conscientizados trazem resultados po-
sitivos não só para a produtividade individual mas também para as 
organização onde eles trabalham.
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Os benefícios da atuação em rede vão muito além da aprendi-
zagem dos gestores/ técnicos envolvidos, eles se apresentam como 
um caminho na construção de respostas para as crescentes deman-
das das políticas públicas. Na base da gestão/organização das redes 
estão membros (“nós”), que precisam estar aptos a adaptar as mu-
danças exigidas. Servidores e colaboradores precisam ser mais fle-
xíveis, capazes de trabalhar em conjunto e tomar decisões em prol 
de objetivos maiores, que muitas vezes vão além das necessidades 
meramente setoriais.

Contar com o apoio de outros setores na execução do seu 
trabalho e, ao mesmo tempo, servir de apoio e colaborador na 
implementação de ações dos setores correlatos. Não se trata de 
a criação de uma rede formal, uma nova figura institucional, uma 
vez que cada instituição preserva sua autonomia e independên-
cia. A atuação setorial continua, ela é apenas complementada pela 
atuação em redes com vistas a potencializar a obtenção de resulta-
dos comuns.

Na análise deste desafio, o enfoque central está nos atribu-
tos dos indivíduos enquanto capazes de compreender a importân-
cia do seu comportamento e visão para a efetividade do trabalho. 
Tem- se, portanto o desafio de superar a “hierarquia verticalizada, 
piramidal, em que os processos percorrem vários escalões e as de-
cisões são tomadas apenas no topo (...). O que se quer, muito mais 
do que juntar setores, é criar uma nova dinâmica para o aparato 
governamental” (INOJOSA, 2001: 103, 105).

Assim o desafio a utilização de diferentes estratégias, pas-
sa não só pela sensibilização contínua e abrangente, em busca de 
uma mudança paradigmática, como também  pela adoção de novas 
rotinas de gestão que privilegiam a troca de saberes. O uso de 
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ferramentas de tecnologia de comunicação também pode ser ex-
tremamente útil nesse contexto e servir como instrumento com-
plementar o enfrentamento desse desafio.

Importante que seja sensibilizado  o trabalho em redes no 
planejamento e gestão de políticas públicas envolvendo muito mais 
que ações pontuais de inovação ou inserção de novas tecnologias 
de comunicação. Requer uma mudança cultural e educativa. Trata-
-se de uma mudança que valorize o trabalho compartilhado, a visão 
holística e o objetivo comum. Uma sensibilização que atente para a 
“crescente interdependência funcional entre atores na consecução 
de uma política” e que entenda as redes de políticas “como meios 
eficientes para garantir a mobilização dos recursos dispersos e dar 
uma resposta eficaz aos problemas de políticas públicas” (FLEURY, 
2005:79).

 A sensibilização e o fortalecimento da adesão dos membros 
teriam, assim, papel de conscientização dos mesmos sobre a im-
portância das redes para o desenvolvimento de ações de coopera-
ção em torno de um objetivo comum, buscando, no limite, uma 
mudança paradigmática na forma de trabalho. Isso significa a reali-
zação de seminários de dinâmicas contínuas e inclusivas, em que o 
maior número de gestores possa participar e que essas ações sejam 
repetidas e façam parte de um discurso uníssono, de um projeto 
político dos gestores estaduais. 

A questão do projeto político merece atenção especial. Isso 
porque uma mudança paradigmática e cultural exige união de es-
forços e o compartilhamento de um discurso pelas diversas instan-
cias do Estado. Em outras palavras, não se trata de um projeto de 
um setor ou de um pequeno grupo de gestores, mas uma forma 
de ação conjugada e estimulada pela alta gestão nos mais diversos 
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setores e abarcando todos os níveis hierárquicos. A gestão em rede 
é um trabalho de troca de informações e de ação conjunta, de for-
ma que a sua efetividade perpassa necessariamente pela inclusão de 
muitos e diversos membros. Assim, somente a partir da inclusão 
ampla de pessoas / pontos de vista que será possível a definição de 
uma estratégia comum, apropriada por todos. 

No dizer de Koga a intersetorialidade “não é a conjugação 
de várias ações de diferentes, mas a definição de uma estratégia 
comum; a partir do lugar-comum de ação, quais ou que tipos de 
intervenção deverão ser efetuadas”.  Esse ponto nos leva a próxima 
ferramenta de adesão/ sensibilização: estímulo à troca de saberes 
nas rotinas de trabalho. As práticas organizacionais devem privile-
giar a integração de saberes e experiências em prejuízo da setoria-
lização e da autonomização. Junqueira (2004, p. 5) sustenta que a 
partilha de conhecimento no interior das organizações depende 
da mudança das práticas institucionais e das relações sociais que se 
estabelecem entre os diversos atores organizacionais e societários, 
criando uma nova realidade.

Em outras palavras trata-se de instalar rotinas de compar-
tilhamento de informações atentando para a importância desse 
momento, em que a articulação entre políticas seja focada. Pode-
-se discutir a questão rural, por exemplo, com foco na interdis-
ciplinariedade, de forma que debates sobre a produtividade rural 
sejam abrangidas juntamente com as questões do uso de drogas 
e aproveitamento dos espaços públicos para o lazer. Nascimento 
(2010:117) pontuaque: para haver uma real intersetorialidade é 
necessário construir espaços com tais objetivos comuns que pos-
sibilitem a comunicação entre as políticas sociais com as de desen-
volvimento urbano, no que se refere à troca de saberes, interações 
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no processo de elaboração, formulação e execução da política, 
bem como com a disponibilidade dos técnicos e gestores das pastas 
das referidas políticas no processo de planejamento concomitante-
mente apoio político.

Por fim, conforme ensina Castells (2006) a potencialização 
e a divulgação de uma sociedade em rede no setor público exige 
que novas tecnologias de comunicação e inovação pertinentes ao 
funcionamento em rede sejam difundidas. Trata-se de difusão da 
interatividade, multiplicando as redes que se complementariam a 
forma organizacional do setor público.

 Não há que se negar a importância da inserção de novas 
tecnologias de comunicação para auxiliar na operacionalização de 
uma gestão em rede, mas vale lembrar que essa ferramenta atuará 
nos resultados finais apenas se houver verdadeiro envolvimento 
dos membros da rede. 

5. Políticas Sociais no Brasil: Participação Social, 
Conselhos e Parcerias

A Constituição de 1988 instituiu o arcabouço jurídico que 
permitiu a consolidação do regime democrático no Brasil. Um 
conjunto de direitos sociais foi ali estabelecido como resultado de 
um longo e conflituoso processo de mobilizações sociais e políticas 
que marcaram os anos 1970 e 1980; 

A participação social passou a representar, em suas diversas 
modalidades, um elemento estruturante do Sistema Brasileiro de 
Proteção Social (SBPS);

Três enunciados sintetizam os sentidos que passa a tomar a 
participação no que se refere aos direitos sociais, à proteção social 
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e à democratização das instituições que lhes correspondem: 
a) a participação social promove transparência na deliberação 

e visibilidade das ações, democratizando o sistema decisório;
 b) a participação social permite maior expressão e visibilida-

de das demandas sociais, provocando um avanço na promoção da 
igualdade e da equidade nas políticas públicas; e 

c) a sociedade, por meio de inúmeros movimentos e formas 
de associativismo, permeia as ações estatais na defesa e alargamen-
to de direitos, demanda ações e é capaz de executá-las no interesse 
público;

 No Sistema Brasileiro de Proteção Social (SBPS), existem 
atualmente nove conselhos nacionais que contam com a participa-
ção da sociedade, cobrindo as seguintes políticas setoriais: educa-
ção, saúde, trabalho, previdência social, assistência social, seguran-
ça alimentar, cidades e desenvolvimento rural.

De forma sintética, os conselhos são instâncias públicas, loca-
lizadas junto à administração federal, com competências definidas 
e podendo influenciar ou deliberar sobre a agenda setorial, sendo 
também capazes, em muitos casos, de estabelecer a normativida-
de pública e a alocação de recursos dos seus programas e ações. 
Podem ainda mobilizar atores, defender direitos, ou estabelecer 
concertações e consensos sobre as políticas públicas. Em qualquer 
dos casos, ou seja, em acordo com as linhas de ação do Estado ou 
em conflito com elas, contribuem para a legitimação das decisões 
públicas; 

 Os nove conselhos de políticas sociais aqui identificados – ou 
seja, conselhos nacionais que contam com a participação da socie-
dade – são os seguintes: 
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*Conselho Nacional de Educação (CNE), 
*Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 
*Conselho Nacional da Saúde (CNS), 
*Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS), 
*Conselho das Cidades (CC), Conselho Nacional de Desen-

volvimento Rural Sustentável (Condraf), 
*Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(Consea), 
*Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(Codefat), e
* Conselho Curador do FGTS; 

Os Conselhos podem ser classificados em três grandes cate-
gorias: A primeira reuniria o conjunto de conselhos que detém o 
maior leque de competências. Estes formulam normas de estrutu-
ração da política social à qual estão vinculados, bem como de seus 
programas e ações; influenciam na normatividade do Executivo; e 
exercem competências que versam diretamente sobre o padrão de 
financiamento das respectivas políticas, debatendo e deliberando 
tanto sobre os recursos públicos, como sobre os critérios de re-
passes, os dispêndios feitos com serviços e as transferências inter-
governamentais. A partilha da gestão entre o Estado e sociedade 
é ampla e refere-se à organização e ao funcionamento de todos 
os recursos envolvidos na implementação da política social. De-
nomina-se aqui este grupo de conselhos gestores amplos e nele 
agrupam-se o CNAS, o CNS, o CNPS e o CNE;  

Um segundo grupo de conselhos caracteriza-se por deter 
funções propositivas e de assessoramento, ao invés de atribuições 
mandatórias. Suas competências são de articulação, concertação e 
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proposição. São chamados aqui de conselhos consultivos. Eles mo-
bilizam conhecimentos de especialistas e personalidades ou enti-
dades representativas na área específica de atuação, e não possuem 
atribuições legais que lhes confiram autonomia relativa em relação 
aos órgãos do Executivo. Foram incluídos aqui o CC, o Condraf e 
o Consea; 

Por fim, um terceiro grupo, que aqui será denominado con-
selhos gestores tripartites, respondem por um programa ou um 
fundo público específico. É o caso dos conselhos deliberativos 
vinculados ao Ministério do Trabalho, quais sejam, o Codefat e o 
Conselho Curador do FGTS, cujas características centrais são a 
mobilização de recursos patrimoniais e a sua gestão pelo modelo 
tripartite entre governo, trabalhadores e empregadores;

As experiências de participação social descritas – quais se-
jam, as que ocorrem nos espaços de debate, deliberação e controle 
das políticas e que se institucionalizam em nível federal nos conse-
lhos nacionais das políticas sociais, assim como as que se referem à 
participação na execução destas políticas pela via da organização de 
parcerias entre gestores públicos e entidades privadas de fins não 
lucrativos revelam que no último quartel do século XX o Estado 
brasileiro ganhou permeabilidade a diferentes formas de demandas 
sociais, avançando-se no estabelecimento de mecanismos de con-
certações e de consensos sobre políticas públicas; 

Contudo, uma série de tensões emergem deste processo: No 
campo da participação no processo de decisão, o Estado ganhou 
em transparência quando suas decisões e orientações foram dis-
cutidas e seus procedimentos e ações acompanhados. A sociedade 
também avançou no exercício do acompanhamento e controle das 
políticas públicas e na prática de proposição, ao mesmo tempo em 
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que consolida a capacidade dos conselhos de exercerem efetiva-
mente suas atribuições de negociação, concertação e consenso; 

6. Conclusão

Diante do cenário aqui exposto, fica claro que uma das prin-
cipais provocações à figura do gestor público hoje é a estruturação 
da sua atuação frente a um cenário social complexo, que exige 
respostas rápidas e eficazes e contatos estruturados por toda a má-
quina pública, o que afronta alguns pilares importantes da figura da 
burocracia, mas oferece excelentes oportunidades de mudança de 
paradigma para a Administração Pública.

 A promoção da intersetorialidade, desde a concepção da po-
lítica até a busca de meios para implementá-la, é uma das prin-
cipais oportunidades que percebemos na gestão pública hoje. É 
através dela que o Estado poderá alcançar um novo patamar de 
desenvolvimento, mais integrado à realidade social que compõe 
e pronto para responder as demandas novas que surgem em uma 
sociedade cada vez mais intricada.

Percebemos que a intersetorialidade mediante várias ações 
articuladas entre diferentes atores participantes, levará a uma 
amplitude de resultados muito elevada. Entretanto, é cotidiano o 
enfrentamento dos principais desafios, dentre eles, a hierarquia, 
vê-se frente a frente com a necessidade de sua flexibilização para 
promover a integração matricial de diferentes atores, a elasticidade 
da autoridade e a promoção do acesso do corpo técnico ao corpo 
político, sem (ou com menos) intermediários.

 A problemática da adesão dos atores é outro desafio funda-
mental para a introdução da intersetorialidade na lógica da ges-
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tão pública. Convencer atores que competem pela prioridade da 
agenda política (e por consequência, pelos recursos disponíveis) a 
trabalharem em cooperação é uma questão que só será solucionada 
com a admissão de uma nova lógica de gestão da Administração 
Pública, substituindo a concorrência pela colaboração entre os en-
volvidos.

Esse desafio, uma verdadeira revolução cultural para esse 
setor, demanda um sério trabalho de conscientização, bem como 
uma boa medida de informalidade nas relações, quase um “pecado” 
para a Administração, especialmente no Brasil, cuja cultura é bas-
tante formalista. Por fim, ressaltamos o potencial da intersetoria-
lidade como instrumento de realização da qualidade do gasto. Ao 
compartilhar responsabilidades, eliminar ambiguidades e atuar em 
conjunto, o efeito da estruturação da intersetorialidade é muito 
benéfico para a máquina pública como um todo, e deve ser cada 
vez mais incentivada como uma boa prática de gestão.

As políticas públicas no Brasil não avançarão se não houver 
uma mudança na cultura, no pensar e aderindo a intersetorialida-
de numa visão desburocrática da máquina pública, objetivando al-
cançar resultados para cumprir os projetos individuais e coletivos 
expressos nessa nova condição estrutural.

Assim, poderemos falar que as  políticas públicas, de fato são 
conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Es-
tado diretamente ou indiretamente, com a participação de entes 
públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de 
cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento social, 
cultural, étnico ou econômico.
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UBER X TÁXI: ESTUDO NORMATIVO, 
DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL ACER-
CA DO CONFLITO EXISTENTE ENTRE AMBOS 
OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO BRASIL

Olívia Martins de Quadros Olmos1

Rafaela Bolson Dalla Favera2

INTRODUÇÃO

O crescente uso e desenvolvimento das novas tecnologias da 
informação e da comunicação, em especial a Internet, fazem sur-
gir a cada dia novos recursos tecnológicos. Esses mecanismos são 
criados, muitas vezes, para auxiliar os internautas em situações do 
seu cotidiano. Existem hoje inúmeros aplicativos para smartphones 
destinados às mais variadas funções, como, organizar as tarefas do 
dia, ensinar a cozinhar, a aprender um novo idioma ou um instru-
mento musical etc.

A criatividade é um dos requisitos fundamentais para aqueles 
que se empenham na elaboração e projeção de novos aplicativos 

1 Mestre em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Especialista em Lín-

gua Portuguesa pelo Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), Bacharel em Direito pelo 

Centro Universitário Franciscano (UNIFRA) e integrante do grupo de pesquisa Núcleo de 

Direito Informacional (NUDI) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Endereço 

eletrônico: oliolmos@yahoo.com.br
2 Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Franciscano (UNIFRA) e integrante do gru-

po de pesquisa Núcleo de Direito Informacional (NUDI) da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM). Endereço eletrônico: rafaeladallafavera@hotmail.com
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para celulares, tablets e outros aparelhos semelhantes. Ocorre que, 
por motivos variados, alguns desses artifícios acabam gerando po-
lêmica em certos países, e é exatamente isso que está acontecendo 
com o aplicativo Uber no Brasil, causando debates acerca da sua 
ilegalidade ou legalidade.

O Uber é um aplicativo que permite às pessoas solicitarem 
um serviço de transporte por meio do smartphone, mister esse que 
é prestado e, após, cobrada uma taxa que é calculada em razão 
da quilometragem percorrida e do tempo permanecido dentro do 
veículo automotor. No entanto, essa atividade é confundida com 
a desempenhada pelos taxistas, que possuem legislação e regula-
mentação própria, enquanto aquela ainda não encontra guarida 
normativa.

Diante disso, o presente artigo visa expor e analisar os ar-
gumentos de direito que estão sendo empregados até o presente 
momento contra e a favor da manutenção desse aplicativo no país, 
sem, contudo, esgotar o estudo do tema. Com isso, buscar-se-á 
adotar um posicionamento que se adeque às normas até então vi-
gentes no Brasil e ao atual cenário em que se vive, o da era digital.

Para tanto, o método de abordagem utilizado foi o deduti-
vo, visto que a pesquisa partiu de uma análise geral da legislação 
corrente e da doutrina existente para, a partir disso, chegar a uma 
possível solução para o embate envolvendo o aplicativo Uber e os 
taxistas. Já o método de procedimento empregado foi o monográ-
fico, pois foi realizada pesquisa jurisprudencial nos Tribunais de 
Justiça com o intuito de averiguar o entendimento dos julgadores 
sobre o tema.

 Esse aporte metodológico restou na divisão do artigo em 
três seções, sendo que na primeira foi possível descrever e enten-
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der o que é efetivamente o aplicativo Uber. Na segunda, buscou-se 
fazer um estudo relacionado aos argumentos apresentados pelos 
taxistas contra o aplicativo, e pelo Uber a favor da manutenção dos 
seus serviços, utilizando-se de conhecimentos normativos e dou-
trinários. Por fim, na última seção foi apurado o enfrentamento do 
tema perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visando 
identificar o seu posicionamento.

1. O APLICATIVO UBER

No universo dos aplicativos para smartphones a inovação asso-
ciada à tecnologia faz com que surjam a cada dia novos recursos, 
que podem ou não serem úteis para a sociedade em geral. O Uber 
é um desses aplicativos que veio para revolucionar o mercado de 
transportes no mundo, sendo que atualmente ele atua em cidades 
de sessenta países, como Austrália, Estados Unidos, França, Ingla-
terra, Itália, Japão etc. (UBER).

No Brasil, o aplicativo funciona em apenas cinco cidades, 
quais sejam, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo 
e, mais recentemente, Porto Alegre, mas a tendência é que esse 
número aumente (UBER). De acordo com uma pesquisa realizada 
em agosto de 2015 pela Statista, o maior portal de estatísticas da 
Internet, o Uber tornou-se a empresa startup3 mais valiosa do mun-
do, custando cerca de cinquenta bilhões de dólares (STATISTA, 
2015).

Mas afinal, para que serve o aplicativo Uber? Em seu website 
na Internet consta como definição de “quem somos” o que segue:

3 Por startup pode-se entender “[...] um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios 

repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza.” (GITAHY).
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Conforme o mundo gira, a Uber evolui. Ao conectar passageiros e motoristas 
diretamente através de nossos aplicativos, aumentamos a acessibilidade dentro das 
cidades, gerando novas possibilidades para os passageiros e novos negócios para 
os motoristas. Desde a nossa fundação em 2009 até nossos lançamentos atuais 
em centenas de cidades, a rápida expansão da presença global da Uber continua a 
aproximar as pessoas de suas cidades (UBER).

Aquele que queira se utilizar do serviço de transporte ofere-
cido pelo Uber, primeiro deve instalar o aplicativo em seu celular, 
depois realizará um cadastro onde criará uma conta e um perfil, e 
também informará os dados referentes ao seu cartão de crédito. 
Após, já é possível solicitar que um dos seus veículos realize a sua 
locomoção de um determinado local para outro, sendo que ao fi-
nal será cobrada uma taxa que levará em conta a quilometragem 
percorrida e o tempo permanecido dentro do automóvel, descon-
tada diretamente do cartão de crédito do usuário.

À primeira vista é plausível que os serviços do Uber se con-
fundam com os serviços dos taxistas, mas são coisas diferentes. Por 
ser algo novo, o site G1 desenvolveu um quadro comparativo entre 
essas duas opções de transporte, de modo a esclarecer as diferen-
ças de serviços e custos entre ambos.

Com relação aos serviços, a primeira diferença está no veí-
culo automotor utilizado para o transporte. Enquanto o Uber exi-
ge carros sedans pretos com bancos de couro e ar condicionado, 
fabricados a partir de 2010, os táxis não possuem um padrão de 
conforto. A bandeira do UberBlack (categoria de luxo) é R$5,00 
(cinco reais) e a do UberX (categoria mais barata) é R$3,00 (três 
reais), já a dos táxis em São Paulo é R$4,50 (quatro reais e cin-
quenta centavos) e no Rio de Janeiro é R$5,20 (cinco reais e vinte 
centavos) considerando o valor do táxi comum, ou seja, bandeira 
um (MELLO; DANTAS, 2015).
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A tarifa do Uber é calculada pelo próprio aplicativo e leva em 
consideração a quilometragem percorrida e o tempo permanecido 
dentro do automóvel, sendo para o UberBlack R$2,42 (dois reais e 
quarenta e dois centavos) por quilômetro e R$0,40 (quarenta cen-
tavos) por minuto. Já para o UberX R$1,43 (um real e quarenta e 
três centavos) por quilômetro e R$0,35 (trinta e cinco centavos) 
por minuto. A tarifa dos táxis, por sua vez, é fixada por tabela e cal-
culada por quilômetro no taxímetro, sendo de R$2,75 (dois reais 
e setenta e cinco centavos) em São Paulo, e R$2,05 (dois reais e 
cinco centavos) no Rio de Janeiro (MELLO; DANTAS, 2015).

Em relação à taxa de retorno, quando o destino é em outro 
município, ela não é cobrada pelo Uber, já pelos taxistas em São 
Paulo é cobrado 50% (cinquenta por cento) do valor da corrida 
nessas situações. Alguns extras são oferecidos aos passageiros do 
Uber, como bebidas e alguns quitutes para comer, além de os mo-
toristas serem obrigados a vestir terno e gravata ou calça e cami-
sa social. Em regra, não são oferecidos extras aos passageiros dos 
táxis, sendo esse um critério estabelecido pelo próprio taxista. O 
pagamento do Uber só pode ser feito por cartão de crédito, o dos 
táxis pode ser realizado por crédito, débito ou dinheiro (MELLO; 
DANTAS, 2015).

Essas são as principais diferenças em relação aos serviços, po-
rém, com relação aos custos, existem outras, como a de que o 
Uber arca com o valor total do veículo, já os taxistas tem isenção 
de alguns impostos na compra do automóvel. O Uber não tem 
isenção de impostos e paga imposto sobre serviços de qualquer 
natureza (ISS) como Microempreendedor Individual (MEI), a cada 
nota fiscal emitida. Os taxistas, por sua vez, tem isenção de im-
posto sobre operações financeiras (IOF) e imposto sobre produtos 
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industrializados (IPI) na compra do veículo. Em São Paulo e no 
Rio de Janeiro os taxistas podem pedir isenção de imposto sobre 
a circulação de mercadorias e serviços (ICMS) e não pagar impos-
to sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA) (MELLO; 
DANTAS, 2015).

O Uber não paga nenhuma taxa para órgãos públicos, já os 
taxistas pagam taxas anuais e precisam fazer exame médico e psi-
cotécnico a cada cinco anos no Departamento Estadual de Trân-
sito (Detran). Para ser um motorista do Uber são necessárias a 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a Certidão de Antece-
dentes Criminais do candidato. Já para um taxista atuar, é preciso 
que lhe seja fornecida uma licença pela prefeitura. Não é exigido 
aos motoristas do Uber nenhum curso específico, mas em relação 
aos taxistas isso pode ser solicitado, como ocorre em São Paulo 
(MELLO; DANTAS, 2015).

Por fim, em relação aos ganhos, no UberBlack 20% (vinte por 
cento) do valor da corrida é destinado ao aplicativo, e no UberX 
25% (vinte e cinco por cento) do valor da corrida. Os taxistas 
autônomos auferem o valor total das viagens (MELLO; DANTAS, 
2015). Essas foram, portanto, algumas diferenças principais em 
relação a esses dois serviços, de modo que é possível perceber que 
eles são diferentes, ainda que prestem serviço de transporte.

Essa confusão existente entre o trabalho desempenhado pelos 
motoristas do Uber e pelos motoristas dos táxis acabou gerando po-
lêmica no Brasil, pois muitos taxistas não admitem a permanência 
desse aplicativo no país, principalmente por acreditarem que mui-
tas pessoas deixariam de usar os táxis comuns, optando pelo Uber, 
de forma que aqueles perderiam espaço. Isso tudo acabou gerando 
protestos, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
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Um desses protestos ocorreu no início do mês de setembro 
de 2015 em São Paulo e foi noticiado pelo jornal Folha de São Pau-
lo com as seguintes manchetes: “Taxistas protestam contra Uber 
no centro de São Paulo” (MELLO, 2015) e “Com rojões e balões, 
taxistas travam centro de SP por projeto contra Uber” (BERGA-
MIM JR., 2015). A ira dos taxistas é tão grande que alguns deles 
já praticaram até atos criminosos contra motoristas do Uber, por 
entenderem pela inadmissibilidade da existência desse aplicativo 
no Brasil4.

Faz-se importante referir que no website do Uber na Inter-
net existe a opção “legal”, onde é possível encontrar os termos e 
as condições do aplicativo, além da privacidade, direitos autorais, 
política de segurança etc. Nas disposições gerais chama a atenção 
o trecho que segue:

Se qualquer cláusula dos presentes Termos for considerada ilegal, inválida ou 
inaplicável, no seu todo ou em parte, ao abrigo de qualquer lei, essa cláusula ou 
parte da mesma serão nessa medida entendidas como não fazendo parte dos pre-
sentes Termos, sendo que a legalidade, validade e aplicabilidade das restantes cláu-
sulas dos presentes Termos não serão afetadas. Nesse caso, as partes devem subs-
tituir a parte da disposição ilegal, inválida ou inaplicável com uma (parte de uma) 
disposição que seja legal, válida e aplicável e que tenha, na maior medida possível, 
um efeito semelhante à disposição ou à sua parte ilegal, inválida ou inaplicável, 
tendo em conta o conteúdo e a finalidade do presente Contrato (UBER).

O fato é que, um dos motivos levantados para a não manuten-
ção desse aplicativo no país é justamente a ausência de regulamen-
tação, ou seja, a falta de uma norma específica que o autorize. Com 

4 Um desses atos criminosos ocorreu na cidade de Porto Alegre, logo quando o aplicativo 

Uber começou a operar naquela capital. Um dos motoristas do Uber foi espancado por um 

grupo de taxistas, sofreu lesões corporais graves, e seu veículo foi destruído (ELY, 2015).
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base em todos esses fatos, na segunda seção desse trabalho serão 
apresentados os principais argumentos que estão sendo imputados 
contra e a favor do Uber, e se essas alegações encontram respaldo 
normativo e doutrinário.

2 ARGUMENTOS DE DIREITO CONTRA E A FAVOR 
DO APLICATIVO UBER NO PAÍS

Recentemente, mais precisamente em junho de 2015, a As-
sociação InternetLab de Pesquisa em Direito e Tecnologia5 desen-
volveu um estudo sobre as contribuições para o debate acerca da 
regulação do aplicativo Uber no país. Dessa pesquisa é possível 
extrair os principais pontos de convergência entre a Associação das 
Empresas de Táxi do Município de São Paulo, em conjunto com a 
Associação de Assistência ao Motorista de Táxi no Brasil, e o Uber 
(ZANATTA; PAULA; KIRA, 2015).

Assim, os dois principais argumentos levantados pelos taxis-
tas são os de que: 1) o aplicativo Uber oferece um serviço ilegal, 
tendo em vista não possuir regulamentação específica, e 2) os mo-
toristas incorrem no exercício ilegal da profissão de taxista, visto 
não terem autorização para desempenharem essa função, sendo, 
por isso, um serviço de transporte clandestino (ZANATTA; PAU-
LA; KIRA, 2015, p.5).

5 De acordo com a própria descrição existente no site da associação “O InternetLab é um 

centro independente de pesquisa interdisciplinar que promove o debate acadêmico e a pro-

dução de conhecimento nas áreas de direito e tecnologia, sobretudo no campo da internet. 

Constituído como uma entidade sem fins lucrativos, o InternetLab atua como ponto de ar-

ticulação entre estudantes e pesquisadores, incentivando o desenvolvimento de projetos que 

abordem os desafios de elaboração e implementação de políticas públicas em novas tecnolo-

gias, como privacidade, liberdade de expressão e neutralidade de rede.” (INTERNETLAB).
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Com relação à primeira alegação, essa encontra embasamen-
to normativo no artigo 12 da Lei nº 12.587/2012, que institui 
as diretrizes da política nacional de mobilidade urbana, a seguir 
explicitado:

Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão 
ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com 
base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade 
dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas 
(BRASIL, 2015). 

Mas será que pela simples ausência de regulamentação o apli-
cativo Uber torna-se ilegal? O autor Machado (2015) entende que 
não, segundo ele “Dispositivos que inovam, surgem todos os dias, 
eles são salutares e lutar contra eles é perder o lugar na fila das no-
vas tecnologias digitais, a nova riqueza é e sempre será doravante 
construída em bits.”.

A atual Constituição Federal traz em seu artigo 5º, inciso II, 
o princípio da legalidade como um direito fundamental, segundo 
o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei” (BRASIL, 2015). Por ele, entende-
-se que enquanto não houver uma lei autorizando ou negando algo, 
isso não poderá ser considerado ilegal. É por essa razão que se diz 
que “[...] a lei é o instrumento por excelência de conformação 
jurídica das relações sociais.” (MENDES; COELHO; BRANCO, 
2009, p.180).

Nesse sentido, é possível invocar também o princípio consti-
tucional do estado democrático de direito, que significa dizer que 
o poder emana do povo e será exercido pelos representantes elei-
tos (MENDES; COELHO; BRANCO, 2009, p.171). Canotilho 
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(2003, p.290-291) ensina a correlação existente entre o princí-
pio democrático e os direitos fundamentais, como o da legalida-
de, afirmando que os direitos fundamentais possuem uma função 
democrática, tendo em vista as contribuições dos cidadãos para o 
seu exercício, a sua livre participação e a abertura de processos 
políticos para a criação de direitos sociais, econômicos e culturais.

Ademais, deve-se levar em consideração a democracia na so-
ciedade informacional, como explica Bernardes:

[...] o acréscimo do adjetivo eletrônica na palavra democracia determina a intro-
dução das tecnologias do processo democrático, baseando-se na noção de que a 
internet está transformando a forma com que os cidadãos interagem com seus 
representantes (2013, p.111).

Contudo, não se pode dizer que o aplicativo Uber é ilegal 
pela ausência de regulamentação, pois de acordo com o princípio 
da legalidade, enquanto não houver uma norma que o proíba, ha-
verá a continuação da prestação dos serviços oferecidos pelo apli-
cativo. Não significa dizer, no entanto, que a regulamentação não 
é necessária, muito pelo contrário, deve-se, por meio do processo 
democrático, estabelecer as diretrizes para o seu funcionamento, 
sempre observando as transformações e as evoluções tecnológicas 
que a sociedade vislumbra.

Em outro giro, a segunda alegação, de que os motoristas do 
Uber incorrem no exercício ilegal da profissão de taxista, essa en-
contra fundamentação no artigo 2º da Lei nº 12.468/2011, que 
regulamenta a profissão de taxista, conforme o texto que segue:

É atividade privativa dos profissionais taxistas a utilização de veículo automotor, 
próprio ou de terceiros, para o transporte público individual remunera-
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do de passageiros, cuja capacidade será de, no máximo, 7 (sete) passageiros 
(BRASIL). Grifo nosso.

Isso, porém, é desde logo rebatido pelo aplicativo Uber que 
afirma: 1) ser uma empresa de tecnologia e não de transporte, e 
2) prestar serviço de transporte privado individual e não de trans-
porte público individual (ZANATTA; PAULA; KIRA, 2015, p.5).

De fato, não há dúvidas de que o Uber é uma empresa de 
tecnologia ou ainda, por assim dizer, uma empresa virtual, pois 
ele não existiria sem a Internet (PINHEIRO, 2009, p.49-50). No 
entanto, essa qualificação não afasta o fato de ele ser também uma 
empresa de transporte, pois realiza a prestação de serviço de lo-
comoção de um determinado local para outro, com o uso de veí-
culo automotor6. Faz-se necessário, por sua vez, identificar se esse 
transporte é público individual ou privado individual.

A Lei nº 12.587/2012, já referida anteriormente, define 
“transporte público individual” dizendo ser um “serviço remunera-
do de transporte de passageiros aberto ao público, por intermédio 
de veículos de aluguel, para a realização de viagens individualiza-
das” (BRASIL, 2015). Essa é a descrição que os taxistas utilizam em 
relação aos seus serviços.

O aplicativo Uber não realiza transporte público individual 
de passageiros por dois motivos. O primeiro deles refere-se ao fato 
de que o Uber não está aberto ao público, pois para fazer uso dele 
é necessário possuir o aplicativo e, além disso, o motorista pode 
ou não aceitar realizar a corrida, de acordo com sua conveniência. 
Na rua, basta fazer um sinal com a mão para o taxista que ele irá 

6 Guimarães (2007, p.84-85) define o contrato de transporte de pessoas da seguinte manei-

ra: “[...] é o negócio por meio do qual uma parte – o transportador – se obriga, mediante 

retribuição, a transportar outrem, o transportado ou passageiro, e sua bagagem, de um lugar 

para outro.”.
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lhe atender. O motorista do Uber, por sua vez, só irá responder 
ao chamado ser realizado pelo aplicativo. Ademais, o veículo au-
tomotor utilizado para o transporte é particular, e não de aluguel 
(ANDRADE, 2015).

A definição de “transporte privado individual”, em contra-
partida, não é encontrada nessa lei e, segundo Monteiro (2015), 
em qualquer outra norma do ordenamento jurídico brasileiro. O 
que a Lei nº 12.587/2012 descreve é o “transporte motorizado 
privado”, que segundo ela é o “meio motorizado de transporte de 
passageiros utilizado para a realização de viagens individualizadas 
por intermédio de veículos particulares” (BRASIL, 2015).

Ocorre que, o transporte motorizado privado é um meio de 
transporte individual e não um serviço. Pode-se associar esse meio 
com os automóveis utilizados pelos seus proprietários (MONTEI-
RO, 2015). Com isso, retorna-se a questão da ausência de previsão 
normativa e, para Andrade (2015), “O fato de a atividade privada 
de transporte individual de passageiros não ter previsão legal não o 
torna ilegal ou clandestino.”.

Existe ainda, mais um argumento colocado em pauta pelos 
taxistas, o de que a manutenção do aplicativo Uber no Brasil re-
presenta uma concorrência desleal (ZANATTA; PAULA; KIRA, 
2015, p.5). A atual Carta Magna exibe, em seu artigo 170, inciso 
IV, a livre concorrência como um dos princípios gerais da atividade 
econômica7. A livre concorrência e a livre iniciativa são princípios 
intimamente ligados, mas aquela

7 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre ini-

ciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios: [...] IV - livre concorrência;” (BRASIL, 2015).
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[...] significa a possibilidade de os agentes econômicos poderem atuar sem em-
baraços juridicamente justificáveis, em um determinado mercado, visando à 
produção, à circulação e ao consumo de bens e serviços (MENDES; COELHO; 
BRANCO, 2009, p.1409).

Não é fácil diferenciar a concorrência leal da concorrência 
desleal, pois em ambos os casos o objetivo é conquistar a clientela 
alheia. O simples fato de haver concorrência não torna o ato ilegal, 
mas sim a má intenção do competidor, que se utiliza de meios ar-
tificiosos para atrair os consumidores (COSTA, 2011). O conceito 
de concorrência desleal ainda está em formação, mas Costa (2011) 
apresenta as principais características desse instituto, quais sejam: 
1) atos capazes de gerar confusão (confusão entre produtos ou es-
tabelecimento), 2) denigração do concorrente, 3) desrespeito da 
cláusula contratual e 4) concorrência parasitária.

Não parece, com base nessas considerações, que o aplicativo 
Uber desempenhe uma concorrência desleal em relação aos taxis-
tas. Por meio da livre iniciativa e da tecnologia, foi criado um novo 
serviço de transporte de passageiros, que une motoristas a consu-
midores mediante uma plataforma virtual, que só funciona graças 
à Internet. Trata-se, pois, de uma livre concorrência, que para os 
consumidores é salutar, “[...] já que estes encontram à disposição 
no mercado inúmeras opções de escolha entre serviços e/ou bens 
com qualidade e preços.” (COSTA, 2011).

 Uma pesquisa produzida pelo Departamento de Estudos 
Econômicos (DEE) do Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica (CADE)8, em setembro de 2015, tratou, principalmente, de 

8 O Conselho Administrativo de Defesa Econômica “[...] é uma autarquia federal, vinculada ao 

Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal, que exerce, em todo o Território 

nacional, as atribuições dadas pela Lei nº 12.529/2011. O Cade tem como missão zelar pela 

livre concorrência no mercado, sendo a entidade responsável, no âmbito do Poder Executivo, 
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questões referentes à regulamentação e à desregulamentação dos 
serviços de táxi e dos serviços de transporte privado individual de 
passageiros, como o Uber. O autor Esteves concluiu que

[...] é necessário discutir a regulação do mercado de transporte individual de 
passageiros, visto que não há elementos econômicos que justifiquem a proibição 
de novos prestadores de serviços de transporte individual. Para além disso, ele-
mentos econômicos sugerem que, sob uma ótica concorrencial e do consumidor, 
a atuação de novos agentes tende a ser positiva (2015, p.48).

Questão relevante e pouco debatida pelos governos é a opi-
nião dos consumidores sobre esses serviços de transporte, pois são 
eles que fazem com que os táxis e o Uber existam. O que o poder 
público tem feito é criado projetos de lei visando ou a regulamen-
tação ou a eliminação desses novos aplicativos do mercado, sem, 
contudo, realizar um estudo aprofundado sobre os malefícios e os 
benefícios auferidos pelos usuários.

Diante disso, recentemente o autor Canotilho (2015) publi-
cou um parecer a respeito dos serviços de transporte, posicionan-
do-se a favor do aplicativo Uber. De acordo com o referido autor, 
haverá a ilegalidade e a inconstitucionalidade de diplomas munici-
pais, estaduais e distritais que visem legislar sobre transporte indi-
vidual privado de passageiros no país, pois, conforme o artigo 22 
e incisos da Constituição Federal, tal prática é privativa da União 
(CANOTILHO, 2015, p.29). Ademais, também haverá a incons-
titucionalidade material pela violação direta à atual Carta Magna 
(CANOTILHO, 2015, p.31)9.

não só por investigar e decidir, em última instância, sobre a matéria concorrencial, como 

também fomentar e disseminar a cultura da livre concorrência.” (CADE).
9 Nesse parecer, Canotilho (2015, p.27-28) também enfatiza alguns diplomas constantes na 

Lei Nº 12.965/2014, também conhecida como Marco Civil da Internet, à exemplo da livre ini-
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Enfim, é possível perceber que a polêmica envolvendo, de 
um lado o serviço de táxi e do outro o aplicativo Uber, engloba 
várias questões de direito que precisam ser aprofundadas. Além 
disso, faz-se necessário que sejam observados os aspectos negativos 
e positivos da imersão desses novos aplicativos no mercado, em 
especial para os consumidores. Sem, contudo, esquecer da neces-
sidade do desenvolvimento das novas tecnologias no atual cenário 
em que se vive, e do clamor social por um mundo cada vez mais 
conectado e cheio de possibilidades.

A seguir será apresentado um estudo jurisprudencial reali-
zado nos Tribunais de Justiça brasileiros, das cidades onde os mo-
toristas do Uber atuam. Tendo em vista que o Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo foi o primeiro a emitir posicionamento 
envolvendo o conflito dos taxistas com o aplicativo, tal julgado 
será exposto e estudado na próxima seção desse trabalho.

3 O ENFRENTAMENTO DO TEMA PERANTE O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Para realizar a presente pesquisa houve consulta ao site do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com as palavras cha-
ve “aplicativo Uber”. Foi encontrado um julgado, o qual abordava 
especificamente a temática deste artigo, razão pela qual será ana-
lisado.

O presente Tribunal, do Estado de São Paulo, foi escolhido, 

ciativa, livre concorrência e a defesa do consumidor; da finalidade social da rede; da liberdade 

dos modelos de negócios promovidos na Internet etc. Diplomas estes que vão de encontro aos 

novos aplicativos de transporte que estão surgindo e ganhando a cada dia mais espaço não só 

no Brasil, mas também no mundo, como o Uber.
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pois as atividades do aplicativo se concentram em Belo Horizonte, 
Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo que essa 
última capital foi a primeira a emitir seu posicionamento a respeito 
do assunto.

O objetivo da pesquisa é analisar os argumentos contra e a 
favor do aplicativo Uber no Brasil e discutir os fundamentos da de-
cisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma vez feitas 
as considerações sobre a temática considerada e sua delimitação, 
passa-se a análise do julgado.

O caso selecionado é o Agravo de Instrumento nº 2128660 
-56.2015.8.26.000010, da Comarca de São Paulo, julgado em 15 
de julho de 2015. Trata-se de recurso em que são agravantes o 
Sindicato das Empresas de Táxi e Locação de Táxi do Estado de 
São Paulo, Associação das Empresas de Táxis do Município de São 
Paulo e Associação das Empresas de Táxis de Frota do Município 
de São Paulo ADETAX, e são agravados Uber do Brasil Tecnologia 
LTDA. e Uber International B.V..

Após leitura do julgado, entende-se que os agravantes rebe-
laram-se contra a decisão que indeferiu pedido de antecipação de 
tutela. Esta solicitação havia sido feita para que as rés suspendes-
sem o funcionamento e a disponibilização do aplicativo Uber, tanto 
para os passageiros como para os motoristas. Porém, conforme 
consta no julgado, devido à ausência dos requisitos previstos no 
artigo 273, do Código de Processo Civil, o agravo não foi provido.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Pau-
lo, conforme precedentes apontados no próprio acórdão, é de que 

10 EMENTA: - Ação Civil Pública - Pedido de antecipação de tutela, para que as rés suspendam 

o funcionamento do aplicativo Uber - Ausência dos requisitos previstos no artigo 273 do 

Código de Processo Civil - Agravo não provido, com observação.
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não há elementos para a concessão da liminar pretendida, pois

[...] os fatos, sendo objeto de inquérito civil, não justificam a suspensão de um 
serviço que é prestado em diversos países de forma regular, com ou sem regu-
lamentação. O simples fato de uma atividade, em geral inovadora, não ser regu-
lamentada, não traduz sua ilicitude de plano. Há de se verificar, a um só tempo, 
se há ofensa a normas de ordem pública e se, de fato, observa-se risco social por 
conta de tal prestação (BRASIL, 2015, p.2).

No texto em análise, verifica-se que o risco não se vincula 
a danos sociais e coletivos de usuários, mas sim a danos econô-
micos. O julgador observa evidente risco de dano reverso, caso 
a liminar seja concedida, devido ao contraponto da tutela de um 
possível lucro cessante não comprovado dos integrantes da associa-
ção e sindicato autores da ação. Acredita, ainda, que poderá existir, 
com a suspensão do aplicativo, dano emergente aos motoristas que 
realizam serviços por meio da utilização do sistema, bem como 
de usuários que eventualmente não se beneficiem de valores mais 
competitivos ofertados pelo sistema discutido.

Na visão do Tribunal não há periculum in mora no serviço ofe-
recido pelo aplicativo Uber, pois não há prejuízo direto aos taxis-
tas. A pessoa que utiliza o serviço pode muito bem fazê-lo em troca 
do uso de veículo próprio, ou seja, não necessariamente em subs-
tituição ao uso de táxi. Assim, a liminar pretendida foi indeferida.

Os taxistas não concordaram com a decisão, pois afirmam 
ser uma categoria com atividade profissional e regulamentada, ao 
contrário do aplicativo Uber que, segundo eles, “[...] provê serviço 
remunerado de transporte urbano de passageiros, em veículos par-
ticulares, com regras próprias e sem o controle do Poder Público, 
de modo clandestino e ilegal.” (BRASIL, 2015, p.4). Também con-
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sideram que as rés promovem concorrência desleal, pelo fato de 
não se submeterem às normas do setor de transportes, e aos ônus 
correspondentes, sendo que elas mesmas estabelecem os preços a 
serem cobrados.

Pode-se considerar que não há uma concorrência desleal, 
pois, como já apresentado em outro momento, esse novo serviço 
de transporte de passageiros foi desenvolvido por meio da livre 
iniciativa e da tecnologia, para unir motoristas a consumidores, 
por uma plataforma virtual, a qual funciona somente com a Inter-
net. Então, pode-se afirmar que se trata de uma livre concorrência, 
que para os consumidores é salutar. 

O Departamento de Transportes Públicos do Município de 
São Paulo, segundo o acórdão, avaliou que o serviço promovido 
pelas rés, por meio do Uber, é ilegal. Além disso, também consta 
no julgado a sustentação de que os taxistas vêm perdendo número 
expressivo de passageiros, dia a dia, pela captação realizada por 
motoristas clandestinos, e porque, recentemente, o Uber colocou 
à disposição de seus usuários uma nova modalidade de serviço, 
chamada “UberX”, diminuindo significativamente os seus custos 
e aumentando a quantidade de motoristas cadastrados. Por esses 
motivos, solicitaram a reforma da decisão.

De acordo com o agravo, “[...] o Uber é utilizado em mais 
de cinquenta países e tem provocado mudanças significativas no 
uso dos meios de transporte em diversas cidades.” (BRASIL, 2015, 
p.7). Os autores alegam que o uso do software é ilegal, já, por 
outro lado, as rés asseguram que o aplicativo serve para aproximar 
passageiros e motoristas, possibilitando um fácil deslocamento nos 
grandes centros urbanos e contribuindo, de modo geral, com a 
qualidade de vida das pessoas.
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A respeito da ilegalidade considerada pelos taxistas, verifica-
-se que esta não tem fundamento, pois conforme já citado ante-
riormente, a Constituição Federal traz em seu artigo 5º, inciso II, 
o princípio da legalidade como um direito fundamental, segundo 
o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei” (BRASIL, 2015). Assim, pode-se en-
tender que enquanto não houver uma lei autorizando ou negando 
algo, isso não poderá ser considerado ilegal.

Com relação à utilização do aplicativo, a Relatora Silvia Ro-
cha afirmou que “[...] não é possível dizer, com base nas provas 
aqui existentes, que a sua utilização tem acarretado efetivo prejuízo 
aos associados dos autores, inclusive após a criação da ferramenta 
“UberX”.” (BRASIL, 2015, p.8). Para ela, mesmo que a utilização 
de táxis tenha sido reduzida em algumas cidades do mundo, devido 
ao uso do aplicativo, não se pode afirmar que em São Paulo ocorre-
rá o mesmo. Isso envolve aspectos culturais, sociais e econômicos. 

Portanto, a Relatora considerou que estando “[...] ausentes 
os requisitos legais, não há como antecipar os efeitos práticos da 
tutela pretendida pelos autores.” (BRASIL, 2015, p.9). Dessa for-
ma, negou provimento ao agravo.

CONCLUSÃO

Diante de tudo que foi exposto no presente trabalho, é pos-
sível chegar a algumas conclusões. A primeira delas é a de que o 
serviço prestado pelo aplicativo Uber não é o mesmo serviço ofe-
recido pelos taxistas, são coisas diferentes, ainda que possam se 
confundir. O Uber é uma empresa de tecnologia e uma empresa 
de transporte de passageiros, presente em várias cidades do mun-
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do e, mais recentemente, no Brasil. Trata-se de uma plataforma 
virtual que conecta motoristas a consumidores, com a finalidade 
de transporta-los de um determinado local para outro, mediante 
remuneração.

A inserção desses novos aplicativos no mercado, em espe-
cial do Uber, gerou a revolta dos taxistas, que não admitem que 
esse tipo de transporte seja oferecido no país, especialmente por 
acreditarem que o número de usuários de táxi diminuirá. Os dois 
principais argumentos apresentados pelos taxistas são os de que, o 
aplicativo Uber presta um serviço ilegal, visto não possuir regula-
mentação específica, e, também, que os seus motoristas exercem 
ilegalmente a profissão de taxista, sendo, por isso, um serviço de 
transporte clandestino.

Ocorre que, com a análise normativa e doutrinária realizada, 
foi possível perceber que o Uber não presta um serviço ilegal, pois 
ainda não existe nenhuma norma que o proíba expressamente no 
ordenamento jurídico brasileiro, em consonância com o princípio 
da legalidade constitucionalmente assegurado. Ademais, por inter-
médio da democracia e do processo democrático é possível estabe-
lecer as diretrizes para o seu funcionamento, sendo esse um dever 
dos representantes eleitos do povo.

Quanto à segunda alegação arguida pelos taxistas, essa é con-
frontada pelo aplicativo Uber, que diz ser uma empresa de tecno-
logia e não de transporte, e, além disso, prestar serviço de trans-
porte privado individual de passageiros e não transporte público 
individual de passageiros. De fato, constatou-se que a empresa é 
sim de tecnologia, pois necessita da Internet para funcionar, mas é 
também de transporte, visto que realiza serviço de locomoção de 



446

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

passageiros por intermédio de veículo automotor, mediante remu-
neração.

Por outro lado, o Uber realmente não fornece serviço de 
transporte público individual, como os taxistas, pois não está aber-
to ao público e não se utiliza de veículo de aluguel, conforme pre-
vê a Lei nº 12.587/2012. Quanto à alegação de que o aplicativo 
presta serviço de transporte privado, essa definição não é encon-
trada na lei ou em qualquer outro dispositivo legal, mas a grande 
maioria dos autores estudados afirma que isso não justifica dizer 
que o Uber é ilegal ou clandestino.

Além disso, os taxistas também arguiram que o aplicativo 
Uber representa uma concorrência desleal para eles. Mas, como 
visto, a livre concorrência e a livre iniciativa tornam essa concor-
rência entre os taxistas e o aplicativo leal, até mesmo por benefi-
ciar os consumidores, que são os maiores interessados na manu-
tenção dessas duas espécies de serviços de transporte no mercado.

Por último, foi apresentado um julgado do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, onde os taxistas pediram liminarmente a 
suspensão do funcionamento e da disponibilização do Uber para 
passageiros e motoristas. No entanto, o Tribunal não concedeu a li-
minar e beneficiou o aplicativo, em consonância com todo o estudo 
realizado anteriormente, na segunda seção do presente trabalho.

Contudo, conclui-se que a discussão envolvendo de um lado 
o serviço de táxi e do outro o aplicativo Uber, abrange várias ques-
tões de direito que precisam ser confrontadas. Mas, como é pos-
sível perceber, a maioria dos autores estudados e até mesmo os 
Tribunais de Justiça, estão se posicionando a favor da manutenção 
do Uber no país, principalmente em razão dos benefícios auferidos 
pelos consumidores. É preciso ter em mente que a sociedade passa 
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por inúmeras transformações, e que com o advento da era digital, 
essas transformações são necessárias e importantes para o processo 
de evolução tecnológico. O Direito, acima de tudo, precisa acom-
panhar essas mudanças, pois só assim será possível viver em um 
mundo evoluído e justo para todos.
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DIREITO AO TRABALHO E GÊNERO:
REFLEXÕES SOBRE A PROTEÇÃO 
LEGISLATIVA À LUZ DOS DIREITOS 
HUMANOS E FUNDAMENTAIS

Suzéte da Silva Reis1

Priscila de Freitas2

INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca fazer uma análise quanto à evolu-
ção legislativa que se observa nas últimas décadas com o intuito de 
garantir condições favoráveis aos trabalhadores que sofriam com 
condições de trabalho análogas às condições de escravos. Impor-
tante ressaltar que, primeiramente, serão abordados os primórdios 
dos direitos humanos, em âmbito mundial, sendo ao final, trazidas 
normas específicas brasileiras acerca de proteções e direitos para as 
mulheres, sendo estas o objeto do presente trabalho.

Tal abordagem apresenta, primeiramente, reflexões acerca 
dos direitos humanos, seu surgimento e aplicação. Após, passa-se 

1 Doutora em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Mestre em Direi-

to – Área de Concentração Políticas Públicas de Inclusão Social, pela mesma Universidade. 

Membro dos Grupos de Pesquisa “Direito, Cidadania e Políticas Públicas” e “Direitos Huma-

nos de Crianças, Adolescentes e Jovens”, ambos ligados ao PPGD – Mestrado e Doutorado 

em Direito da UNISC. Advogada. Professora de Direito do Trabalho da UNISC. Professora de 

Cursos de Especialização em diversas instituições de ensino superior. E-mail: sreis@unisc.br.
2 Graduanda em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Membro do Grupo 

de Pesquisa “Direito, Cidadania e Políticas Públicas”, coordenado pela Profª Pós Dra. Marli 

M. M. da Costa, ligado ao PPGD – Mestrado e Doutorado em Direito da UNISC. E-mail: 

pri_freitas02@hotmail.com 
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a explanação de direitos humanos voltados para os trabalhadores, 
sendo na sequência analisadas algumas convenções da Organização 
Internacional do Trabalho que tratam especificamente do traba-
lho das mulheres. Além disso, é importante destacar a análise das 
Constituições Federais brasileiras e, por fim, normas constantes na 
Consolidação das Leis Trabalhistas.

O tema é pertinente porque, mesmo na metade da segunda 
década do século XXI, observa-se o desrespeito sistemático aos di-
reitos humanos e trabalhistas das mulheres. A efetivação dos direi-
tos assegurados nas normativas nacionais e internacionais depende, 
num primeiro momento, do reconhecimento formal dos mesmos. 
Em seguida, é necessária a adoção de medidas e instrumentos ca-
pazes de assegurar a efetividade material.

O objetivo do presente trabalho é justamente analisar a pro-
teção legislativa que assegura a igualdade de gênero, inclusive no 
âmbito laboral, enquanto importante instrumento para a eman-
cipação e empoderamento das mulheres. O reconhecimento, via 
legislação, da igualdade de gênero é relativamente recente no 
ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual ainda dispensa uma 
análise mais detalhada.

Direitos humanos e o fim das condições desumanas

Primeiramente, é importante salientar a necessidade que deu 
origem ao reconhecimento dos direitos humanos em âmbito mun-
dial. Para tanto, é essencial a abordagem feita por Pozzoli e Antico 
(2011) onde tais autores tratam da sociedade burguesa europeia 
e sua necessidade em possuir segurança, ou seja, a necessidade de 
obterem regulamentações para assegurar suas garantias foi ponto 
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essencial para que o positivismo criasse forma, principalmente por 
nesse período haverem várias disparidades nas normas vigentes em 
grande parte da Europa.

A codificação surge em virtude de um duplo imperativo socioeconômico (sic): 
o primeiro era a necessidade de pôr em ordem o caos do direito privado, a fim 
de garantir a segurança com justiça das expectativas e atender, desta maneira, 
às necessidades do cálculo econômico-racional de uma economia capitalista em 
expansão. Enfim, o desenvolvimento de uma política pública de inclusão social, 
em cumprimento de promessas feitas nas lutas contra os regimes autoritários 
existentes antes da instituição do Estado de Direito, como conhecemos nos dias 
atuais. O segundo era fornecer ao Estado, por meio da lei, um instrumento eficaz 
de intervenção na vida social. (POZZOLI; ANTICO, 2011, p. 6).

Conforme aborda Gorczevski (2009) cronologicamente, os 
direitos humanos dividem-se em quatro gerações. Em um primei-
ro momento - primeira geração - tem-se que os direitos humanos 
surgiram como resultados de lutas travadas entre os burgueses e 
o absolutismo. O marco dessa geração é a Revolução Francesa, 
ocorrida em 1789, a qual possuía como lema liberdade, igualdade 
e fraternidade. Tratavam-se de direitos de oposição a certas ações 
do Estado, a não-intervenção deste nas relações entre particulares.

Referem-se aos direitos e às liberdades de caráter individual: direito à vida, a uma 
nacionalidade, à liberdade de opinião, o direito de asilo, à proibição de tortura 
ou tratamento cruel, desumano ou degradante, à proibição da escravidão, ao di-
reito de propriedade, à inviolabilidade de domicílio etc. (GORCZEVSKI, 2009, 
p. 133).

A segunda geração dos direitos humanos, conforme destaca 
o autor, difere dos direitos de primeira geração. Nesse período, 
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são abordados direitos coletivos. Surgiram no fim do século XIX e 
estavam vinculados ao princípio da igualdade. Tais direitos só po-
dem ser usufruídos caso o Estado agisse a fim de proporcionar tais 
direitos aos cidadãos.

São direitos ao trabalho em condições justas e favoráveis; a proteção contra o 
desemprego, a assistência contra invalidez, o direito de sindicalização, o direito à 
educação e cultura, à saúde, à seguridade social, a ter um nível adequado de vida. 
São direitos que exigem do Estado uma participação, uma ação. (GORCZEVSKI, 
2009, p. 134).

Já os direitos de terceira geração, surgidos no período pós Se-
gunda Guerra Mundial, enquadraram-se no terceiro pilar do lema 
da Revolução Francesa, qual seja, a fraternidade. Como o período 
pós-guerra gerou uma comoção a nível mundial, tendo em vista as 
atrocidades ocorridas, passou a existir direitos que não fossem re-
lacionados com os individuais, ou com a coletividade enquadrada 
em determinada categoria, mas sim, a todos aqueles que possuem 
a qualidade de seres humanos.

Estão relacionados com: (a) o direito ao meio ambiente saudável que abrange a 
preservação da natureza, portanto da biodiversidade; o desenvolvimento susten-
tável e a qualidade de vida; (b) o direito ao desenvolvimento econômico, o que 
propicia uma igualdade justa entre todos os povos; (c) o direito à paz, através de 
uma convivência pacífica e justa entre as nações; a autodeterminação dos povos ao 
desarmamento mundial, a preservação do patrimônio histórico e cultural; (d) o 
direito à informação, pelo livre acesso a todas as técnicas e meios de comunicação 
para o conhecimento de toda informação disponível em todos os lugares da terra. 
(GORCZEVSKI, 2009, p 139).
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Gorczevski (2009) faz referência a Wolkmer, que também 
considera como direitos dessa geração os que dizem respeito a 
questões de gênero, como a dignidade da mulher, além de direitos 
relacionados com crianças e idosos, direitos dos deficientes men-
tais e físicos, direitos de minorias e os direitos de personalidade.

Na quarta geração dos direitos humanos, surgida no final do 
século XX, encontramos um período mais relacionado com a glo-
balização, onde existe grande crescimento do uso de tecnologias, 
descobertas científicas e avanços culturais.

São aqueles direitos que se referem à biotecnologia, à bioética e à engenharia 
genética e que tratam das questões ético-jurídicas relativas ao início, ao desenvol-
vimento, à conservação e ao fim da vida humana. Dizem respeito à reprodução 
humana assistida, ao aborto, à eutanásia, às cirurgias intrauterinas, aos transplan-
tes de órgãos, à clonagem, à criação de células-tronco e outros. (GORCZEVSKI, 
2009, p. 139).

Além das quatro gerações abordadas, Gorczevski (2009) trata 
também sobre uma quinta geração de direitos humanos, onde são 
abordados direitos ligados à cibernética.

Quanto à positivação de tais direitos, conforme Pozzoli e An-
tico (2011) a mesma foi iniciada no século XVIII, no período da 
Revolução Francesa. O primeiro passo ocorreu com a Declaração 
Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Hoje, 
ditos direitos, são encontrados na Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos, da ONU, encontrando-se ratificados em diversos 
países.

Passando para o ramo trabalho, cabe ressaltar sua integração 
com a dignidade da pessoa humana, onde, segundo Pozzoli e Anti-
co (2011, p. 10) é destacado que 
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o trabalho integra a pessoa em sociedade, na medida em que dignifica, estabelece 
modos de viver, hábitos, deveres e direitos. É no trabalho que o ser humano en-
contra sentido para a vida, sentido este que se altera quando há desqualificação e 
degradação profissional. Não é em qualquer ofício, portanto, que torna o trabalho 
elemento que dignifica o ser humano.

Barzotto (2007) traz que, a partir do conceito de dignidade 
humana, temos um caminho que terá forte relevância na interpre-
tação de princípios e normas fundamentais, positivados e constan-
tes em declarações internacionais. O ideário de liberdade, igual-
dade e fraternidade, oriundos da Revolução Francesa, também se 
moldam tendo como base a dignidade humana. Traz também que 
o ser humano, em momento algum deve ser considerado, ou trata-
do, como objeto, ou até mesmo instrumento.

Com o surgimento de uma sociedade formalmente isonômica, desenvolveu-se o 
conceito de dignidade, num contexto universalista, em que se proclama a igualda-
de a todos os cidadãos, nos direitos. Reconhecer-se digno é ser identificado como 
da mesma categoria de outro ser, igualmente humano. (BARZOTTO, 2007, p. 19).

A autora traz que o trabalho encontra-se vinculado à digni-
dade humana, pois é através do trabalho que o homem faz uso das 
riquezas e desenvolve sua personalidade. Ela faz um parâmetro en-
tre a dignidade jurídica, política e econômica humana. Ao tratar 
da dignidade jurídica, Barzotto (2007) afirma que o ser humano, 
a pessoa, é o sujeito do direito, pelo fato do direito proteger as-
pectos relacionados a personalidade, como por exemplo a impos-
sibilidade de uma pessoa dominar a outra, além de ser a limitação, 
abordando o respeito que deve ocorrer entre pessoas. No que diz 
respeito à dignidade política
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[...] as relações de coordenação entre indivíduos, bem como as de subordinação 
deste ao Estado, pressupõem direitos e deveres recíprocos, sustentados no prima-
do da dignidade política da pessoa humana. [...] Na participação da vida política 
da sua comunidade, a pessoa se realiza como um ser livre. Esta autonomia é com-
partilhada com outros cidadãos. (BARZOTTO, 2007, p. 20).

Quanto a parte da dignidade econômica, Barzotto (2007) re-
fere que a economia deve encontrar-se a disponibilidade do ser hu-
mano, a fim de suprir suas necessidades. Neste ponto, encontra-se 
bem com o os trabalhadores, sendo que, através de seu trabalho os 
mesmos recebem suas contraprestações a fim de suprir suas ne-
cessidades.

A partir de tais conceituações, Barzoto (2007) faz uma abor-
dagem sobre o que seriam direitos humanos, fazendo uma relação 
direta com tais direitos e os trabalhadores de direitos humanos.

Conceituam-se direitos humanos como o reconhecimento de direitos à pessoa 
enquanto pessoa, derivados da dignidade própria da condição humana. Direitos 
humanos dos trabalhadores, por consequência, são os fundados na dignidade da 
pessoa humana nas suas dimensões jurídica, política e econômica. (BARZOTTO, 
2007, p. 21).

Mantendo-se nas linhas conceituais de Barzotto (2007), exis-
tem entendimentos de tais direitos como subjetivos, como neces-
sidades e princípios ou diretrizes políticas. Como direito subjetivo, 
tem-se que é uma prerrogativa ou certa faculdade que alguém pos-
sui sobre determinada coisa ou pessoa. Como necessidade trata de 
direitos que visam suprir as necessidades dos trabalhadores. E, por 
fim, como princípios, pois exigem justiça e equidade.

Diante de tal busca por direitos humanos, principalmente 
relacionados com os trabalhadores, temos o que ensina Delgado 
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(2014). O autor traz os quatro principais momentos para que fosse 
consolidado o Direito do Trabalho.

Na primeira fase, segundo Delgado (2014) as leis são apon-
tadas apenas para o fim de reduzir a exploração exacerbada do 
trabalho infantil e feminino, leis entendidas como humanitárias. 

A segunda fase, segundo Delgado (2014), vai desde 1848 até 
o fim da Primeira Guerra Mundial e trata de questões relacionadas 
com reinvindicações dos próprios trabalhadores, principalmente 
urbanos. Dessa fase são frutos os direitos a associação e direito a 
greve e a fixação da jornada de trabalho para 10 horas.

A terceira fase tem seu início logo após a Primeira Guerra 
Mundial e, para Delgado (2014), essa fase pode ser definida como 
o momento em que o Direito do Trabalho foi constitucionalizado 
nos países dominantes da economia. Nesta fase formou-se a Orga-
nização Internacional do Trabalho.

Na quarta fase, compreendida como a crise e transição do 
Direito do Trabalho,

[...] tornou-se ainda mais clara a necessidade histórica de um segmento jurídico 
com as características essenciais do Direito do Trabalho. Evidenciou-se inquestio-
nável, em suma, que a existência de um sistema desigual de criação, circulação 
e apropriação de bens e riquezas, com um meio social fundado na diferenciação 
econômica entre seus componentes (como o capitalismo), mas que convive com 
a liberdade formal dos indivíduos e com o reconhecimento jurídico-cultural de 
um patamar mínimo para a convivência na realidade social (aspectos acentuados 
com a democracia), não pode mesmo desprezar ramo jurídico tão incrustado no 
âmago das relações sociais, como o justrabalhista. (DELGADO, 2014, p. 100).

Importante acrescentar a Declaração de Princípios e Direi-
tos Fundamentais no Trabalho de 1998 da própria OIT. Barzotto 
(2007) traz que as Convenções Fundamentais do Trabalho são di-
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vididas em quatro temas principais, sendo eles a liberdade sindi-
cal, o trabalho forçado, a não-discriminação e a idade mínima para 
o trabalho. Tais eixos tornaram-se prioridades para a OIT com a 
campanha de trabalho decente em âmbito internacional.

Ao tratar sobre a liberdade sindical Barzotto (2007) ressalta o 
quanto as normas se ligam com os direitos humanos, ao dizer que

as convenções internacionais do trabalho relativas à liberdade sindical são, efe-
tivamente, aplicadas na medida em que também se reconheçam e protejam as 
liberdades civis e políticas consagradas pela Declaração Universal de Direitos 
Humanos, que são quase coincidentes com a normativa da OIT. (BARZOTTO, 
2007, p. 106). 

A liberdade sindical encontra-se ligada ao direito a negocia-
ção coletiva, sendo esta também tratada como norma fundamen-
tal, ressaltando a importância da justiça social no direito do traba-
lho. Seguindo a ordem, se tem o trabalho forçado, onde a previsão 
internacional é de que haja a extinção de tal prática, estando esse 
ligado com a proibição do trabalho escravo (BARZOTTO, 2007).

O terceiro tema central diz respeito a não-discriminação e 
pode ser encontrado claramente na convenção da OIT que diz res-
peito a igualdade de remuneração entre os sexos, a Convenção nº 
100. Nesse ponto, deve-se repensar as ideias tradicionais no que 
tange ao papel exercido pelas mulheres na sociedade como um 
todo e na economia (BARZOTTO, 2007).

O importante é considerar que a discriminação remuneratória contra mulheres 
pode tomar muitas formas que, à primeira vista, parecem neutras, mas preju-
dicam o sexo feminino, como questões de acesso e continuidade do emprego e 
considerações sobre a sua condição familiar. (BARZOTTO, 2007, p. 112).
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O quarto tema, conforme Barzotto (2007), além de fazer 
menção à idade mínima para iniciar atividades laborativas também 
objetiva a erradicação das piores formas de trabalho infantil. Tais 
normas são muito importantes para a sociedade pois

[..] manifesta a convicção de que este é o período da vida que deveria estar con-
sagrado ao desenvolvimento físico e mental. As questões relacionadas ao trabalho 
infantil supõem a ausência de liberdade e de igualdade no trabalho, visto que a au-
tonomia para o trabalho só é possível a partir de certo grau de desenvolvimento. 
(BARZOTTO, 2007, p. 116).

Importante a apresentação desses quatro temas centrais para 
que se possa trazer, a seguir, as normas que são focalizadas em gê-
nero, pois a não-discriminação está completamente vinculada com 
tais normas. Compreendida essa primeira parte onde foram des-
tacadas as evoluções dos direitos humanos e direitos dos trabalha-
dores, passa-se a uma seleção, onde serão abordadas as normas e 
garantias que surgiram, ao longo do tempo, a fim de assegurar os 
direitos para as mulheres.

Normas e garantias de gênero – a construção no 
âmbito mundial e no Brasil

Em relação aos direitos e proteções efetivadas para o gênero 
feminino, Martins (2014) faz um retrospecto histórico, onde, ten-
do em vista as diversas condições degradantes as quais estavam ex-
postas, diversas legislações protecionistas começaram a ter espaço.

Primeiramente, em 1842, na Inglaterra, houve a estipulação 
da proibição do trabalho da mulher em subterrâneos e, logo após, 
em 1844, a limitação da jornada de trabalho da mulher para 12 
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horas, além da proibição de seu trabalho noturno. Na França, no 
ano de 1874, passou a vigorar lei que proibia o trabalho de mu-
lheres em minas e pedreiras e a proibição do trabalho noturno 
para menores de 21 anos. No mesmo país, em 1892, a jornada foi 
reduzida para 11 horas e, em 1909, as mulheres grávidas passaram 
a ter o direito de oito semanas de repouso, sem ser remunerado tal 
período e sendo proibidas de carregarem objetos pesados (MAR-
TINS, 2014).

Martins (2014) também faz referência à Alemanha, onde em 
1891 já havia normas quanto ao trabalho da mulher e também faz 
menção ao Tratado de Versalhes, que estabelece como princípio a 
igualdade salarial entre homens e mulheres, sendo o Brasil um de 
seus signatários.

Em âmbito mundial, temos o surgimento da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), “[...] em 1919 com o objetivo 
de promover a justiça social como condição para a paz mundial 
[...].” ([entre 2007 e 2015] <http://www.justica.sp.gov.br/>). 
Tal organização é a responsável pela criação das diversas Normas 
Internacionais do Trabalho e é a única agência das Nações Unidas 
que possui um sistema tripartite, com membros representantes de 
governos e organizações de empregados e empregadores. Segundo 
o site acima referido, o Brasil possui representação da OIT em seu 
território desde 1950. A missão principal da OIT é “[...] promover 
oportunidades para que homens e mulheres tenham direito a um 
Trabalho Decente.” ([entre 2007 e 2015] <http://www.justica.
sp.gov.br/>).

Seguindo o que traz Martins (2014), são elencadas diversas 
Convenções provenientes da OIT, relacionadas com o trabalho da 
mulher. A primeira Convenção à qual o autor dá destaque é a Con-
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venção nº 3, convocada em Washington pelo governo dos Estados 
Unidos, aos 29 de outubro de 1919, que trata sobre o trabalho da 
mulher antes e depois do parto. Em sequência, a Convenção nº 4, 
também convocada em 29 de outubro de 1919, traz a vedação do 
trabalho noturno de mulheres em indústrias, com exceção para o 
trabalho em oficinas de família. A Convenção nº 41, adaptada pela 
Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, em 
uma de suas sessões, realizada em Genebra, encerrada em 23 de 
junho de 1934, faz retificações quanto às disposições referentes ao 
trabalho noturno. A Convenção nº 45, aprovada no ano seguinte à 
Convenção  nº 41, entrou em vigor no plano internacional em 30 
de maio de 1937 e traz vedações ao trabalho de mulheres em minas 
de qualquer natureza e subterrâneos. A Convenção nº 89, aprovada 
em São Francisco em 1948, teve seu ingresso no plano internacio-
nal em 27 de fevereiro de 1951 e

[...] detinha precipuamente por escopo rever as nuances alusivas ao trabalho no-
turno feminino, especificamente no que concerne a realização do trabalho notur-
no efetuado por mulheres no âmbito industrial. A referida Convenção visa assim 
coibir com maior eficácia que as Convenções anteriores da OIT – que também 
abordavam as nuances do trabalho feminino noturno – a questão do trabalho 
noturno, tendo por escopo coibir a realização deste que verse contra os direi-
tos básicos do trabalho, como por exemplo, a observância do lapso temporal de 
descanso entre duas jornadas de trabalho consecutivas. (TOMÉ, 2009, <http://
www.viajus.com.br/>).

A Convenção nº 100, aprovada em Genebra em 1951, entrou 
em vigor no plano internacional em 23 de maio de 1953 e abor-
dou sobre a igualdade salarial entre homem e mulher, quando os 
mesmos estiverem exercendo a mesma atividade laboral. Martins 
(2014) ressalta que, ao mesmo tempo da Convenção nº 103, apro-
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vada em Genebra em 1952 e tendo passado a vigorar no plano in-
ternacional em 7 de junho de 1958, houve a Recomendação nº 95 e 
ambas trouxeram normativas referentes à proteção da maternidade. 

Em 1958, com a Convenção nº 111, também proveniente de 
Conferência Internacional do Trabalho, ocorrida em Genebra no 
referido ano, passou-se a ter abordagens sobre a discriminação re-
lativas ao emprego e à profissão, tal convenção passou a vigorar no 
âmbito mundial em 15 de junho de 1960. A Convenção nº 127 de 
Genebra em 1967, que passou a vigorar em âmbito internacional 
em 10 de março de 1970, foi ratificada pelo Brasil, e aborda sobre 
os limites de peso levantados. A Convenção nº 156, de 1981, trata 
sobre a igualdade de oportunidades que deveriam ser trazidas para 
ambos os sexos, tanto no trabalho quanto no âmbito familiar. Em 
1990, a Convenção nº 171 traz disposições gerais sobre o trabalho 
noturno, como, por exemplo, a delimitação das horas que com-
preendem o mesmo. (MARTINS, 2014). 

Em 1974, foi adotada a Convenção sobre a Eliminação de 
todas as formas de Discriminação contra a Mulher, a qual foi apro-
vada pela Organização das Nações Unidas (ONU). Martins (2014) 
aborda que tal convenção previa que os direitos relacionados ao em-
prego deveriam ser observados seguindo condições de igualdade 
entre os sexos e que as práticas pertinentes a proteção à gestante 
não devem ser consideradas como discriminatórias.

Saindo do âmbito mundial e passando às normas brasileiras, 
seguindo Martins (2014), o autor traz que, a primeira norma brasi-
leira acerca do trabalho da mulher foi a que proibiu o trabalho no-
turno da mesma, o Decreto nº 21.417-A, de 17 de maio de 1932.

Tal mandamento legal proibia o trabalho da mulher à noite, das 22 às 5h, vedando 
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a remoção de pesos. Já se nota a proibição do trabalho da mulher em subterrâ-
neos, em locais insalubres e perigosos, no período de quatro semanas antes e 
quatro semanas depois do parto. Concedia à mulher dois descansos diários de 
meia hora cada um para amamentação dos filhos, durante os primeiros seis meses 
de vida daqueles. (MARTINS, 2014, p. 663).

A primeira Constituição brasileira a abordar o tema foi a de 
1934, a qual vedava a discriminação salarial das mulheres, além do 
trabalho insalubre. Trazia garantias acerca do repouso antes e de-
pois do parto e previa serviços de apoio a maternidade. Em 1937, 
a Constituição proibiu o trabalho das mulheres em indústrias tidas 
como insalubres e assegurava cuidados médicos e de higiene para 
as gestantes, além de repouso antes e depois do parto, também 
sem prejuízo do salário (MARTINS, 2014).

Em 1943 ocorreu a edição da Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT), onde na mesma foram reunidas as normas já existentes 
relacionadas ao Direito do Trabalho e condições dos trabalhadores. 
Conforme Martins (2014), a primeira modificação que pode ser 
encontrada ocorreu em 1944 e tratou acerca da possibilidade de 
trabalho noturno de mulheres, desde que as mesmas fossem maio-
res de 18 anos e em atividades restritas.

Na Constituição de 1946 são trazidas questões já abordadas 
nas constituições anteriores, como a proibição de diferença sala-
rial por questão de sexo, a vedação de trabalho das mulheres em 
indústrias insalubres, o direito da gestante a descanso antes e de-
pois do parto, com a garantia de emprego e assistências à gestante 
(MARTINS, 2014).

A Constituição de 1967 também aborda as garantias encon-
tradas nas constituições anteriores, inovando ao trazer que a mu-
lher poderia se aposentar após completados 30 anos de trabalho. 
No mesmo ano, através do Decreto nº 229, datado de 28 de feve-
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reiro de 1967, ocorreram alterações na CLT, como a permissão do 
regime de compensação apenas mediante acordo coletivo, além 
de trazer a autorização dos filhos das mulheres a permanecerem 
na empresa, enquanto suas mães trabalham, em espaço determi-
nado; descanso no período compreendido entre os quatro meses 
que antecedessem ao parto e aos quatro meses posteriores, além 
de outras (MARTINS, 2014).

Martins (2014) elenca outro Decreto, o de número 546 de 18 
de abril de1969, o qual trouxe a possibilidade de a mulher exercer 
atividade laborativa na compensação bancária no período noturno, 
além de autorizar o trabalho das mesmas em cargos técnicos, ou 
exercerem cargos de direção, gerência ou confiança, e a autoriza-
ção de trabalho em indústrias de produtos perecíveis. 

Diversas leis que foram editadas trouxeram alterações a re-
dação de artigos da CLT, como, por exemplo, a Lei nº 5.673 de 6 
de julho de 1971, que tratou da possibilidade de trabalho noturno 
da mulher em serviços de processamento de dados, além da pos-
sibilidade de trabalho em indústrias de manufatura de couro, no 
caso de possuírem contratos de exportação e, tais contratos deve-
riam possuir autorização de órgãos públicos. Outra lei que trouxe 
alterações à redação da CLT foi a Lei nº  7189/84, permitindo o 
trabalho da mulher com mais de 18 anos (MARTINS, 2014). 

É possível notar que, aqui, foram elencadas as mais diversas 
normas assecuratórias de direitos de gênero no período que 
antecede a Constituição Federal de 1988, a qual vige atualmente 
no país. Cabe então, destacar aspectos atuais, com o estudo de tal 
Constituição e demais normas assecuratórias, em vigência.



466

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

Constituição Federal de 1988 e normas protetivas 
à mulher

Importante destacar a importância da atual Constituição bra-
sileira, sendo ela compreendida, por muitos autores como a que 
mais traz normas em atenção à sociedade, fazendo sua ligação com 
as questões de gênero.

Martinez (2014) retrata que, com o advento da Constituição 
Federal de 1988 buscou-se promover o bem de todos, indepen-
dentemente de discriminações de quaisquer espécies. Porém, pelo 
fato de homens e mulheres não serem iguais em suas condições 
físicas, é possível que existam diferenciações acerca de ambos. 
Como exemplos, o autor se refere ao fato da mulher ter a garantia 
de se aposentar em período de tempo inferior ao do homem, não 
são obrigadas a prestar serviço militar em tempos de paz.

A preocupação com a mulher no mercado de trabalho pode 
ser encontrada na redação do artigo 7º da Constituição Federal 
Brasileira, artigo este que versa sobre os direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais e, em seu inciso XX, têm se a proteção do traba-
lho da mulher, a qual terá incentivos específicos.

Após a promulgação da Constituição, conforme traz Delga-
do (2014), a Lei nº 7.855 de 24 de outubro de 1989, teve como 
objetivo adequar a CLT com as normas constitucionais. Em função 
disso, foram revogadas disposições que abordavam sobre a interfe-
rência do marido ou pai nos casos de contratação da mulher adulta, 
além de dispositivos que traziam sobre a necessidade da mulher 
apresentar atestados e sobre restrições a determinados tipos de 
trabalho. É ressaltado que tais artigos já não haviam sido recepcio-
nados pela Constituição. 
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Acerca de demais normas específicas atuais assecuratórias de 
direitos para as mulheres, Martinez (2014) aborda diversas delas, 
separando-as em proteções pré-contratuais e contratuais. 

Quanto às proteções pré-contratuais o autor elenca cinco de-
las, sendo as que constam no artigo 373-A da CLT.

Art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções 
que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades es-
tabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado: I - publicar ou fazer publicar anún-
cio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, 
salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim 
o exigir; II - recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em 
razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a 
natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível; III - considerar 
o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para fins 
de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional; 
IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de esteri-
lidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego; V - impedir o acesso 
ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em 
concursos, em empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, situação familiar 
ou estado de gravidez [...].

No inciso I do referido artigo Martinez (2014), destaca a ve-
dação de publicação de anúncios de emprego que façam referência 
sobre o certo “estereótipo” que o empregador quer que seus em-
pregados possuam. A única exceção ao caso é quando a função la-
borativa realmente necessitar de um parâmetro, como, por exem-
plo, a altura mínima exigida para policiais militares. No inciso II 
do artigo 373-A, CLT, há a vedação de recusa de emprego, a não 
promoção ou o incentivo a funcionários para pedir sua demissão 
em decorrência de gênero, cor, idade, gravidez, com exceção de 
quando houver incompatibilidade da tarefa com a pessoa. No in-
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ciso III do mesmo artigo é trazida a vedação de diferença salarial, 
formação profissional e concessão de oportunidades em virtude de 
sexo, idade, ou cor. O inciso IV traz a criminalização de exigência 
de testes que comprovem se a empregada, a ser contratada, encon-
tra-se grávida ou não. E o inciso V disciplina sobre a vedação de 
impedimento ou utilização de critérios de caráter discriminatório 
para a aprovação em concursos, em empresas privadas (MARTI-
NEZ, 2014).

Martinez (2014), ao abordar proteções pertinentes a parte 
contratual, ou seja, após a contratação, divide-as em cinco cam-
pos, a seguir abordados. No primeiro campo, o autor trata acerca 
de métodos e locais de trabalho e, inicia sua análise sobre o artigo 
389 da CLT:

Art. 389 - Toda empresa é obrigada: I - a prover os estabelecimentos de medidas 
concernentes à higienização dos métodos e locais de trabalho, tais como ventila-
ção e iluminação e outros que se fizerem necessários à segurança e ao conforto 
das mulheres, a critério da autoridade competente; II - a instalar bebedouros, 
lavatórios, aparelhos sanitários; dispor de cadeiras ou bancos, em número sufi-
ciente, que permitam às mulheres trabalhar sem grande esgotamento físico; III - a 
instalar vestiários com armários individuais privativos das mulheres, exceto os es-
tabelecimentos comerciais, escritórios, bancos e atividades afins, em que não seja 
exigida a troca de roupa e outros, a critério da autoridade competente em matéria 
de segurança e higiene do trabalho, admitindo-se como suficientes as gavetas ou 
escaninhos, onde possam as empregadas guardar seus pertences; IV - a fornecer, 
gratuitamente, a juízo da autoridade competente, os recursos de proteção indivi-
dual, tais como óculos, máscaras, luvas e roupas especiais, para a defesa dos olhos, 
do aparelho respiratório e da pele, de acordo com a natureza do trabalho. 

Além das obrigações destinadas à empresa, nos parágrafos de 
tal artigo constam orientações acerca de creches ou locais apro-
priados que as empresas deverão possuir para fins de suas empre-
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gadas lá deixarem seus filhos, sendo que tal exigência se deve para 
empresas que possuam mais de 30 (trinta) funcionárias, com idade 
superior a 16 (dezesseis) anos (MARTINEZ, 2014).

Seguindo a ordem de Martinez (2014), ele traz referência 
aos períodos de descanso diferenciados que as mulheres possuem, 
conforme se pode encontrar no artigo 384, CLT: “Art. 384 - Em 
caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um des-
canso de 15 (quinze) minutos no mínimo, antes do início do perío-
do extraordinário do trabalho.”. Nos demais artigos que constam 
na mesma sessão na CLT, qual seja, “Dos Períodos de Descanso”, 
é importante ressaltar que apenas o artigo acima referido traz um 
período de descanso diferenciado para as mulheres, sendo que os 
demais tratam das mesmas normas elencadas para os demais fun-
cionários.

Quanto aos limites de uso da força muscular, no artigo 390, 
CLT é abordado que: “Art. 390 - Ao empregador é vedado empre-
gar a mulher em serviço que demande o emprego de força mus-
cular superior a 20 (vinte) quilos para o trabalho continuo, ou 25 
(vinte e cinco) quilos para o trabalho ocasional.”. Ressaltando que, 
não está presente em tal norma a utilização de força quando hou-
ver ajuda de aparelhos mecânicos (MARTINEZ, 2014).

Passando para as vedações de revistas íntimas, no artigo 373, 
em seu inciso VI, CLT, é possível encontrar que: 

Art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções 
que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades 
estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado: [...] VI - proceder o empregador 
ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. 
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Cabe destacar que, sobre essa norma, apesar de em sua re-
dação conter a denotação empregadas e funcionárias, utiliza-se, 
analogicamente, para os homens também (MARTINEZ, 2014). 
Importante ressaltar que, existe a distinção entre revista pessoal, 
feita sobre os pertences de funcionários, e a revista íntima, a rela-
cionada com a intimidade do empregado, qual seja, aquela feita no 
corpo. Neste ponto, Martinez (2014, p. 708) traz ressalvas a essas 
distinções, pois 

pode-se violar a intimidade do empregado quando, ao abrir sua bolsa ou sacola, 
expõe-se algo que lhe seria recôndito, reservado a pessoas que lhe são mais próxi-
mas ou, ainda, ao próprio trabalhador, como o uso de medicamentos controlados, 
a opção sexual manifestada pelo porte de material pornográfico ou até mesmo a 
adesão a ideologias políticas contrárias àquelas celebradas pelo empregador. Em 
outras palavras: abrir bolsa/sacola pode ser tão ou mais violador à intimidade do 
que tocar o corpo.

Quanto aos benefícios trazidos no período gestacional e de 
amamentação, Martinez (2014) retrata que, tais proteções, tanto 
para a gestante quanto para o bebê, na Constituição de 1988, no 
artigo 6º estão elencados como direitos sociais. No período gesta-
cional, por ser período de grandes mudanças na mulher, normas 
benéficas para as mulheres que se encontrem neste período são 
trazidas. Primeiramente, é possível destacar a estabilidade da em-
pregada grávida no emprego, sendo vedada a sua demissão desde 
a confirmação do estado de gravidez até cinco meses após o parto. 
É importante que a estabilidade e a licença maternidade, apesar de 
estarem vinculadas com a gravidez, não são a mesma coisa. A licen-
ça maternidade é o direito que a empregada possui de permane-
cer 120 dias afastada do trabalho, recebendo salário maternidade. 
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Ambos os institutos, estabilidade e licença maternidade podem ser 
encontrados na CLT, nos artigos 391-A e 392.

Prosseguindo nas garantias gestacionais, tem-se que a empre-
gada possui direito de ausentar-se em horários de trabalho quando 
precisar comparecer à consultas médicas, conforme exposto no 
artigo 392, §4º, inciso II da CLT.

Durante o período gestacional também pode haver trans-
ferência de função da empregada, sem alteração em seu salário, 
quando a sua situação de saúde assim o exigir e, após a normaliza-
ção de suas condições, a garantia de retornar as funções anterior-
mente exercidas. (MARTINEZ, 2014).

É facultado a gestante, caso apresente atestado médico 
que comprove sua situação, romper o contrato de trabalho, se 
a atividade exercida por ela estiver causando prejuízos a sua 
gravidez (Martinez, 2014), conforme a redação do artigo 394 da 
CLT: “Art. 394 - Mediante atestado médico, à mulher grávida é 
facultado romper o compromisso resultante de qualquer contrato 
de trabalho, desde que este seja prejudicial à gestação.”.

Retomando o tema licença e salário maternidade, importante 
apontar os fatos geradores trazidos por Martinez (2014), sendo es-
tes: o parto, o aborto não criminoso e a adoção ou guarda para fins 
de adoção. O aborto não criminoso é considerado aquele ocorrido 
antes da 23ª semana de gestação e, deverá a empregada apresentar 
o atestado médico com a referência da Classificação Internacional 
de Doenças (CID).

Quanto à amamentação, Martinez (2014) ressalta o artigo 
396 da CLT, trazendo que, até que o filho complete seis meses a 
mãe possui direito a dois descansos especiais para amamentação, 
podendo o prazo ser ampliado se a saúde do filho assim solicitar. 
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Nesse ponto, destaca-se também o artigo 389 da CLT que dispõe 
sobre os locais, ou creches, que as empresas com mais de 30 fun-
cionárias com idade superior a 16 anos são obrigadas a possuir, a 
fim de assegurar a amamentação dos filhos de suas funcionárias.

CONCLUSÃO

A partir da abordagem feita pelo presente trabalho, pode-se 
concluir que a proteção legislativa é essencial para a efetivação dos 
direitos humanos e trabalhistas. Entretanto, é preciso ter clareza 
de que tão somente o reconhecimento formal desses direitos não 
lhes assegura efetividade.

Contudo, é esse primeiro reconhecimento que possibilita a 
adoção de políticas e diretrizes específicas que visam dar concretu-
de aos direitos reconhecidos pela via legislativa. 

A história, mundial e brasileira, mostra afrontas e violações 
sistemáticas aos direitos das mulheres, especialmente no âmbito 
do mercado de trabalho. Isso decorre dos contornos da própria 
inserção no mercado de trabalho. Ao contrário do que o senso co-
mum percebe, a inserção das mulheres não resultou de uma con-
quista das mesmas. Elas foram inseridas no mercado de trabalho, 
juntamente com as crianças, simplesmente porque eram a mão de 
obra disponível e de baixo custo capazes de manter a continuidade 
da produção. 

Portanto, desde o momento da sua inserção no mercado de 
trabalho, verifica-se a discriminação e a violação dos direitos hu-
manos e trabalhistas.

No cenário internacional, as Convenções da Organização 
Internacional do Trabalho têm um protagonismo importante, na 
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medida em que trazem, no seu bojo, diretrizes para a atuação dos 
estados nacionais, no sentido de assegurar o pleno respeito às mu-
lheres trabalhadores, assegurando condições de igualdade e trata-
mento condizente com a sua condição, tanto em termos de força 
física quanto em relação à proteção à maternidade e a garantia de 
isonomia salarial.

No âmbito interno, o ordenamento jurídico brasileiro tem, 
ainda que aos poucos, assegurado a igualdade formal às mulheres 
no mercado de trabalho, garantindo inúmeros direitos. Destacam-
-se à proteção à maternidade, o respeito à sua condição física, a 
vedação à discriminação na contratação e na execução do contrato 
de trabalho.

Infelizmente, mesmo com uma legislação protetiva, que asse-
gura a igualdade entre homens e mulheres e a proteção aos direitos 
humanos e trabalhistas, verifica-se, corriqueiramente, a violação a 
esses direitos. O desafio está, portanto, em encontrar mecanismos 
de efetivação da proteção legislativa já conquistada. 
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Considerações iniciais 

A reflexão sobre uma nova concepção de Estado, onde con-
ceitos tradicionais como soberania, cidadania e nacionalidade assu-
mem uma nova face, frente à crise do Estado-nação, tem reflexos 
diretos sobre as questões referentes à mobilidade humana.

As migrações internacionais não são um fenômeno recente, 
ao contrário, fazem parte da história da humanidade. O que se ob-
serva hoje, no entanto, é uma alteração dos fluxos migratórios, em 
intensidade e destino. As causas são as mais variadas: conflitos ar-
mados, extrema pobreza, catástrofes ambientais, enfim, não há um 
motivo único que caracterize o deslocamento das pessoas ao redor 
do mundo (CASTLES, 2005; CASTLES; MILLER, 2009; CANA-
LES, 2013;). Esse deslocamento tem várias implicações para os 
migrantes, que se veem diante de uma nova cultura, nova língua, 
novos desafios. 

Nessa medida, os países receptores tem o dever de promo-
ver a integração dessa nova população que chega, garantindo seu 
acesso aos direitos mais básicos e fundamentais, bem como promo-
vendo sua cidadania com através de um processo de inserção so-
cial (SANCHEZ RUBIO, 2010; PIOVESAN, 2013). Muitos são os 
desafios, que vão desde a construção de um conjunto de políticas 
públicas, com especial atenção à inserção laboral dos imigrantes, 
até o acesso aos serviços básicos de atenção social. 

Não raro, os migrantes na condição de indocumentados, ou 
seja, aqueles aos quais os Estados nacionais não reconhecem en-
quanto detentores dos mesmos direitos que os nacionais, ficando 
então na condição de “ilegais”, tem sua força de trabalho explora-
da, justamente por sua condição de vulnerabilidade, tornando-se o 
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que se pode chamar de neoescravos. 
Na busca pela consolidação dos direitos humanos dessas po-

pulações vulneráveis, por parte dos Estados nacionais, entram em 
cena os Tribunais Internacionais, como a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, que já se pronunciou sobre a condição jurídica e 
os direitos dos migrantes indocumentados, em Parecer Consultivo 
a ser analisado no presente trabalho. Desta forma pergunta-se: a 
atuação dos Tribunais Internacionais na proteção aos Direitos Hu-
manos dos migrantes indocumentados, frente aos Estados nacio-
nais, é capaz de deter o processo de neoescravidão dessa população? 

1. Soberania e cidadania versus  direitos humanos: a 
difícil equação dos movimentos migratórios atuais

Podemos afirmar, em sua generalidade, que os motivos que 
caracterizam a migração se situam, sobretudo, no âmbito econô-
mico3. Falta de trabalho ou falta de perspectiva de trabalho e a 
busca por aprimoramento das condições materiais; catástrofes na-
turais, guerras e sua consequente desestabilização do modo habi-
tual de vida; mudanças contextuais no modo de produção, como o 
início da urbanização e do crescimento das grandes cidades moti-
vados pela gradual transição entre economia rural para comercial e 
industrial; perseguições políticas, religiosas e disputas por territó-

3 Thomas Piketty, na obra O capital no século XXI, traz informações que podem corroborar 

esta afirmação: os países que tem o maior contingente de emigrantes (migrantes de saída), são 

aqueles que tem PIB per capita 2000 Euros, e, em geral, a procura por uma vida melhor, se di-

reciona aos países europeus, com PIB per capita de 27.300 Euros. Para o autor, a desigualdade 

pode ser útil para o crescimento e para a inovação, contanto que ela seja razoável. O problema 

é quando a desigualdade se torna extrema, e é verdade que a distribuição do patrimônio, mais 

do que a do salário ou a da renda, pode frequentemente assumir proporções extremas (2014). 
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rios podem ser encontrados como motivos em diversos textos que 
investigam o tema da migração (ZANFORLIN, 2014, p. 86/87). 

Os países receptores de migrantes (sobretudo os ocidentais) 
tem adotado políticas restritivas à entrada, circulação e acesso a 
direitos pelos migrantes, sob o argumento da soberania. Lapierre 
(2003, p. 49) assevera que um poder pode ser chamado de sobe-
rano na medida em que não depende de nenhum outro poder, de 
tal forma que suas decisões não podem ser nem impostas, nem 
anuladas por outro poder e que nenhuma potência mais forte pode 
constituir um obstáculo a sua execução. A autoridade política é 
soberana na medida em que é independente de todo poder ex-
terior à sociedade política e dominante em relação a todo poder 
social interior a esta sociedade. A ressalva do autor a este conceito 
clássico está no fato de que a soberania não é absoluta, nem neces-
sariamente concentrada em uma única instituição. 

Outra questão importante trazida por Lapierre (2003, p. 55) 
diz respeito às “limitações informais da soberania do poder políti-
co” que sofrem influência dos meios de informação e propaganda 
sobre a opinião pública, da ação dos grupos de pressão e os contra 
poderes, como as organizações sindicais ou as empresas multina-
cionais através do poder econômico, ou ainda, os grandes bancos, 
frequentemente internacionais. A soberania, portanto, nunca é ab-
soluta estando estreitamente ligada/vinculada com o fundamento 
da legitimidade. 

Desta forma, as condições sob as quais se desenvolvem as de-
mocracias nacionais variam consideravelmente: várias condições 
de possibilidade parecem centrais no processo de consolidação das 
democracias nacionais. A crise das formas de legitimidade tradi-
cionais, que criou novos espaços para as inovações conceituais e 
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institucionais; o desenvolvimento de uma noção secular de poder 
político e o direito; a concentração dos meios de violência nas 
mãos do Estado em conjunto com a emergência de um exército 
permanente e profissional; o aparecimento de grupos e classes so-
ciais fortes, independentes e reformistas e o impacto de condições 
e crises internacionais particulares (HELD, 1997).

Gorczevski e Martín (2011) lembram que do ponto de vista 
histórico,

Para afirmar-se e obter a lealdade de seus súditos, o Estado moderno, ao surgir, 
cria artificialmente o nacionalismo; com isso surge uma identidade superior ao 
indivíduo que é a nação. A cidadania passa a ser nacional, cidadãos são aqueles que 
pertencem a um determinado Estado e, portanto, possuem objetivos comuns. A 
cidadania abriga-se sob o estandarte do nacionalismo que encobre o que a etnici-
dade descobre: uma língua, uma cultura, um vínculo histórico, um pertencimen-
to a uma comunidade nacional específica (p. 63). 

Para Vieira (2001, p. 240), é preciso dissociar nacionalidade 
de cidadania, uma vez que essa associação representa um obstáculo 
à igualdade e à liberdade dos indivíduos. Para o autor, o critério a 
ser utilizado como fundamento da cidadania deveria ser o de re-
sidência, e não o de nacionalidade, o que poderia ser entendido 
como um processo de “dessacralização da nacionalidade” (p. 241). 

Na democracia contemporânea, não é mais possível negar aos estrangeiros os di-
reitos de plena cidadania, mantendo a discriminação de que tradicionalmente são 
vítimas. Assim como a cidadania historicamente estendida aos não-proprietários, 
aos trabalhadores, às mulheres, aos jovens, não há razão para negar hoje sua exten-
são aos estrangeiros residentes no país[...] (VIEIRA, 2001, p. 240). 
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Para Pereira (2014), a cidadania hoje foi apreendida pela ló-
gica de mercado: “algumas cidadanias valem mais, muito mais que 
outras.” Exemplos disso são os casamentos comprados para legali-
zação da permanência em determinado país, ou a venda de órgãos 
no mercado em troca “de uma falsa cidadania europeia”, ou ainda, a 
concessão de “vistos de investidor”, para estimular a economia dos 
países. “Essas são mais algumas amostragens da dimensão fictícia 
da nacionalidade, que pode ser comprada e adaptada às rédeas do 
espectro consumerista que circunscreve o mundo.”

Essa concepção vai ao encontro das ideias de Lapierre (2003) 
para quem nenhuma vida humana é possível sem o intercâmbio de 
bens e serviços produzidos pelo trabalho dos membros do corpo 
social. O autor afirma que hoje tudo está voltado para a mercancia, 
ou seja, se está no mundo, está à venda.  Portanto, a grande inven-
ção de um poder político mundial mais democrático possível é a 
grande tarefa dos cidadãos do mundo do século XXI.

Desta forma, menciona o autor que hoje se está diante da 
“agonia do Estado nação, onde a sociedade composta pelo gênero 
humano não é uma sociedade política, o que é um paradoxo, uma 
vez que é composta por uma grande diversidade de etnias, cultu-
ras, nacionalidades e, cada vez mais, por migrações, que se mes-
clam ao espaço geopolítico e estão cada vez menos territorializadas 
(LAPIERRE, 2003). 

O Estado moderno para se fortalecer homogeinizou a cultura: todos pertencem a 
um único grupo. Assim, a cidadania (no conceito tradicional) está em oposição aos 
direitos humanos, porque esta cidadania homogeiniza: particularismo, em oposi-
ção aos Direitos Humanos, que referem multiculturalidade. 

Os fatores que desencadearam essas mutações são diversos. As profundas trans-
formações derivadas da consolidação da sociedade globalizada facilitaram a preva-
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lência da condição de consumidor em relação a de cidadão; a progressiva privati-
zação do espaço público acabou transformando os direitos do cidadão em direitos 
do consumidor, pelo que a existência sociopolítica, e a correlativa titularidade dos 
direitos, vem determinada pela capacidade de consumir, isto é, do status econômi-
co. A desigualdade impõe a exclusão de pessoas, de grupos sociais e, inclusive, de 
povos inteiros (GORCZEVSKI; MARTÍN, 2011, p. 64)

A cidadania, entendida como oposto a nacionalismo, está inti-
mamente ligada a um sentimento de pertencimento. Os movimen-
tos migratórios, conjuntamente com o fenômeno da globalização, 
constituem um desafio à concepção clássica de cidadania associada 
à “nacionalidade, à homogeineidade étnica, cultural e religiosa.” A 
humanidade encontra-se em uma era de “diferenças entrelaçadas”, 
cuja exigência do direito à igualdade plena, o reconhecimento das 
diferenças e a diversidade de culturas, põe em cheque o vínculo 
tradicional cidadania-nacionalidade (GORCZEVSKI; MARTÍN, 
2011, p. 64-65). 

Para Winckler (2001, p. 121) privar os migrantes de sua cida-
dania afeta de forma substancial sua condição humana, pois mesmo 
quando recebem vistos de residência e trabalho, que costumam ser 
provisórios, encontram grandes dificuldades de integração na vida 
social e política. Hannah Arendt no fragmento O sentido da Polí-
tica (2004), observa que a política é uma necessidade imperiosa 
ao ser humano, tanto para a vida do indivíduo, quanto para a so-
ciedade. Na medida em que o homem depende de outros para sua 
existência, a política tem como tarefa e objetivo a garantia da vida 
em um sentido mais amplo. Dessa forma, para Arendt, a política 
tem uma estreita relação com a ideia de liberdade, que vai além da 
faculdade de ir e vir, alcançando a vida política e, portanto, influin-
do na natalidade, no recomeço. 

A Plataforma Unidade na Diversidade disponibilizada pela 
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Rede Comunitária do Columbia College, lançou um manifesto (de 
mesmo nome), assinado por diversos professores de instituições 
norte americanas e europeias, onde primeiramente reconhece a 
preocupação de diferentes setores das sociedades democráticas 
com a questão da imigração em massa para seus países, alertando 
para a formação de minorias culturais dentro de suas fronteiras. O 
manifesto aponta para o fato dessa imigração ser responsável pelo 
surgimento de grupos extremistas, que propagam um discurso de 
ódio contra essas diferentes culturas (SASECE, [s.d.], online). 

O manifesto afirma ainda que a discussão sobre o acesso dos 
imigrantes à cidadania tem sido caracterizada muitas vezes pela 
oscilação entre ofertas radicais para a assimilação ou para a di-
versidade ilimitada: o abrir as fronteiras para todos, ou não; ou a 
responsabilidade pela integração apenas para os recém-chegados, 
ou os contribuintes; ou todos os recém-chegados devem receber 
apoio público e ajuda para manter suas culturas, línguas e identida-
des, ou não; ou todos os imigrantes ilegais devem ser deportados 
imediatamente ou não deve haver distinção entre imigrantes legais 
e ilegais (SASECE, [s.d.], online). 

Por tanto, de acordo com o Manifesto, os Estados democrá-
ticos devem ter regras claras e justas para a admissão e acolhida 
dos imigrantes, incluindo taxas razoáveis para o processo de le-
galização (quando for o caso). Os requisitos de língua e educação 
podem ser necessários para a familiarização com o funcionamento 
do governo democrático, assim como com os elementos de união/
identificação da sociedade receptora. Porém, aos imigrantes que 
não completaram seu processo de regularização, poderia ser per-
mitida a investidura em direitos, como o de votar em eleições lo-
cais, ou então, atuar em alguma função pública, porque esta seria 
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uma forma de lhes permitir a aquisição da prática cívica, uma vez 
que uma função pública se torna adequada para a ocupação das 
minorias (SASECE, [s.d.], online). 

Pereira (2014) vai mais longe: é preciso uma “ruptura com 
o medo da diferença”. Para tanto, necessária a abertura para uma 
“hospitalidade incondicional, no assumir a responsabilidade pelo 
polo mais fraco, que demanda uma maior atenção por estar à mar-
gem do sistema jurídico- por estar abandonado pela lógica da so-
berania”. 

Lapierre (2003) que parte do entendimento de que os Estados 
nação tem cada vez menos capacidade de tomar decisões necessárias 
para resolver os novos problemas políticos impostos, sugere que so-
mente um movimento social de cidadãos do mundo pode reivindicar 
um governo mundial mais eficaz e mais democrático. 

Seja como for, entre a mundialização da cidadania proposta 
por Lapierre e a ininterritorialização proposta por Pereira, há um 
abismo que diariamente desloca milhares de indivíduos extrema-
mente vulneráveis na busca de uma condição humana que lhes 
permita viver, simplesmente, ficar vivos. E desse processo de so-
brevivência, o trabalho se constitui enquanto elemento essencial. 
Levando em consideração a vulnerabilidade em que se encontram 
os imigrantes, é bastante evidente que eles sejam vítimas de um 
processo de exploração caracterizado como neoescravidão. 

2. O trabalho escravo contemporâneo e as vítimas 
da neoescravidão 

Quando pensamos em trabalho escravo, nos vem à mente 
aquela cena de um ou vários negros, sendo açoitados, trabalhando 
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para seu senhor em condições subumanas ou ainda a de um navio, 
abarrotado de africanos acorrentados, em direção ao Brasil, so-
frendo de cólera ou escorbuto, ou ainda, varíola.

Os tempos mudaram, as condições, nem tanto. O neoescra-
vo, ou escravo contemporâneo, assim como o paleoescravo, tam-
bém são produto da exclusão social que marginaliza e é provocada 
pela exploração do ser humano em práticas neocolonialistas. Su-
jeito, também, a condição de objeto, mas agora diferente daquele, 
pois o neoescravo se constitui em um objeto descartável. (D’AM-
BROSO, 2013).

Salienta-se que o escravo clássico era patrimônio, e como tal, 
recebia cuidados nessa condição – ademais da violência a qual era 
sujeito. Já no “novo” sistema escravocrata, seus componentes hu-
manos estão à margem do processo produtivo, são apenas pessoas 
em sentido formal. Destarte, o neoescravismo se difere do pa-
leoescravismo, na medida em que este trata do escravo como uma 
propriedade, e aquele o trata como um objeto descartável, mero 
bem de consumo do capital. No neoescravismo não é permitido 
que escravo partilhe bens de consumo, porquanto é, ele próprio, 
reduzido à esta condição. (D’AMBROSO, 2013).

Podemos fazer uma breve comparação entre a “nova” escravi-
dão e o tradicional sistema escravista. Partindo da propriedade le-
gal de um sobre outrem que, outrora, no regime escravocrata clás-
sico era permitido, já, atualmente, é ilegal. O custo de aquisição 
de um escravo no regime clássico era normalmente alto, diante 
disso, a riqueza de alguém poderia ser medida pela quantidade 
de escravos que possuía, já hoje em dia, o custo é baixíssimo, até 
porque, não há compra de um escravo, uma vez que o trabalhador 
sujeito a esta condição não permanece muito tempo sob o domínio 
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do mesmo “patrão-dono”. A lucratividade que antes era baixa, 
devido ao elevado custo de compra e de manutenção dos escravos, 
atualmente se mostra alta, porque não há custos com a manuten-
ção de escravos, já que caso se tornem inúteis ao serviço, serão 
descartados. Cabe citar que as diferenças étnicas não estão presen-
tes na neoescravidão, nada importando ao “RH Escravocrata”, que 
pessoas da mesma etnia possam ser senhor e escravo. Por derra-
deiro, um item de comparação que pouco mudou está relacionado 
à manutenção da ordem, que em comparação entre os regimes 
clássico e contemporâneo, se mostram parecidos com a prática de 
ameaças, violência psicológica, coerção física, punições exempla-
res e até assassinatos (SCHWARZ, 2008).

Há uma diferença que torna a situação dos neoescravos ainda 
pior do que a dos cativos do passado. No regime escravocrata clás-
sico, o escravo era comprado pelo senhor, o que fazia com que ele 
fosse alienado ao seu patrimônio. Assim, fazendeiros e usineiros da 
época queriam escravos saudáveis e fortes para poderem produzir 
bastante. Um negro doente ou morto era sinônimo de prejuízo. 
Isso já não mais faz parte do pensamento escravagista do século 
21, aqui não cabe essa preocupação. Se um dos cativos adoece ou 
morre, não há problema. Afinal, o fazendeiro (ou empresário) 
não pagou nada por aquele infeliz. Esse, sem dúvida, é um dos 
motivos pelos quais os escravos da atualidade são tão maltratados 
- alojamento precário, servidão por dívida, vigilância armada, ali-
mentação sofrível e míngua de víveres. (CAVALCANTI, 2015)

Com efeito, é importante dizer que embora intente-se afir-
mar que o trabalho forçado faça parte de uma cultura, este não 
é lícito, nem moral, logo, não pode ser tolerado. A situação de 
trabalho análogo ao escravo transborda da legislação trabalhista. É, 
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sobretudo, um crime, desumano, vil e torpe.
A caracterização jurídica do trabalho escravo na legislação pá-

tria está acostada na redação do art.149 da Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, onde:

 

Art.149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer subme-
tendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o 
a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer 
meio, sua locomoção em razão da dívida contraída com o empregador 
ou preposto:

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspon-
dente à violência.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalha-
dor, com o fim de retê-lo no local de trabalho;

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 
documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim  de retê-lo no 
local de trabalho.

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 

I – contra criança e adolescente;

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

São, como afirma D’Ambroso (2013), portanto, condições 
de agravamento de risco à saúde e à vida do trabalhador e comple-
to desprezo às normas ambientais laborais que criam a degradação 
do labor, apta a ensejar a tipificação ao art.149 do CP. São, também 
fatores que especialmente facilitam a identificação da conduta:

• Controle físico (impossibilidade material de condições de saída do local, 
por ausência de transporte, local inóspito, proibição, vigilância etc. e psi-
cológico (engondo, artificio, argumento moral, concernente à servidão 
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por dívida ou simples promessa de paga que nunca acontece ou de forma 
irrisória);

• Ausência de remuneração (ou mínima)

• Violência física

• Exploração econômica pelo empregador ou por terceiros (truck-system 
ou “barracão” – venda de gêneros alimentícios e de primeira necessidade, 
ferramentas etc., ao trabalhador);

• Aliciamento: recrutamento “voluntário” de pessoas em condições de 
vulnerabilidade ou ludibriadas mediante deslocamento geográfico (po-
tencializa a fragilização da vítima);

• Falta de água potável: água é fonte de vida, negá-la a alguém é negar a 
sua sobrevivência (D’AMBROSO, 2013)

Os neoescravos são recrutados em regiões muito distantes 
daquelas de onde prestarão seus serviços, embora a promessa feita 
pelo “gato”4  seja de um local não tão longínquo de sua origem, e 
obviamente, mediante paga de bom salário e na vivência de boas 
acomodações, bem como a guarnição de alimentação e alojamen-
to, transporte gratuito para o local do trabalho e, por vezes, até 
mesmo “adiantamentos” para a família do trabalhador. (GOMES, 
2012.)

A título de exemplo, homens, mulheres e crianças, uma 
mercadoria imprescindível a muitos produtores agrícolas do Bra-
sil: seres humanos, dormem em barracos construídos apenas com 
estacas de madeiras e cobertas de lona ou palha, sobre o chão de 
terra, sem água potável, sem o mínimo de higiene, labutando de 
domingo a domingo, por até 14 horas diárias. Não tem acesso à 
energia elétrica, água potável, nem sanitários. Alimentação pre-

4 No mundo da neoescravidão, assim é denominado o personagem que realiza essa tarefa, tão 

fundamental no processo, de recrutar trabalhadores vulneráveis.
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cária – dias a fio trabalhando apenas com café e farinha de milho 
no estômago – bebem água imunda (provinda de fontes infectadas 
com fezes e urina de animais), e é a mesma que serve para o ba-
nho, para cozinhar, e claro, para beber -, dormem sujeitos à chuva 
e aos ataques de insetos e repteis, e, ainda, vivem sob a vigilância 
armada, e sofrem todo o tipo de violência, desde surras com pe-
daços de pau ou facão, passando por unhas arrancadas com alicate, 
privação de comida, até estupros – no caso das mulheres escraviza-
das -, e ainda, os assassinatos. Doenças tropicais endêmicas, como 
febre amarela, malárias e outras como a tuberculose, são comuns 
na fronteira agrícola e, constantemente, acometem os trabalhado-
res escravizados. Se adoecem, ficam abandonados à própria sorte. 
(CAVALCANTI, 2015; SCHWARZ, 2008)

Ainda, Nas palavras de Schwarz:

O tipo de alojamento depende do serviço para o qual o trabalhador foi aliciado. 
As piores condições de habitação estão, normalmente relacionadas à derrubada 
de matas nativas. Os trabalhadores passam as noites em barracas de lona, de folhas 
de palmeiras, no interior das matas que serão derrubadas: os trabalhadores ficam 
habitualmente expostos ao sol e à chuva (2008)

Poderia o explorador alegar, até, que não é responsável pela 
condição social daquele que ele explora, mas ao titubear sobre a 
certeza de que ele responde pelas condições nas quais aloca o ali-
ciado, já que demonstra de pronto a intenção de dano (animus no-
cendi, abutendi e lucrandi). Usa, abusa e lucra sobre o “contratado”, 
trata-o como coisa (bem descartável), e aproveita-se inteiramente 
da sua condição vulnerável. (D’AMBROSO, 2013)

Os latifúndios são afastados da civilização. O trabalhador es-
cravo é levado para longe de sua origem e, assim, de todos os laços 
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econômicos, sociais e culturais nos quais estava inserido. Se decidir 
afastar-se do trabalho, será compelido a ficar sob o alegado de que 
está demasiadamente endividado com o seu “patrão-dono”), e que 
poderá se ausentar dali, somente quando pagar tudo que é devido, 
coisa que não ocorre. Quando reagem, apanham, são ameaçados, 
e na pior das hipóteses, lhes custa a vida. (CAVALCANTI, 2015)

Muitas vezes, os próprios trabalhadores se autodesignam 
cativos, que significa que o “contrato de trabalho” que permite o 
desconto do valor da alimentação, e demais descontos possíveis e 
inventados, da sua remuneração. A servidão por dívida, talvez seja 
a prática mais hedionda e repudiável de “contrato ‘fraudulento’ de 
trabalho” é a maneira mais comum, de escravizar uma pessoa (CA-
VALCANTI, 2015).

A servidão por dívida representa, sem dúvida os grilhões da 
escravidão contemporânea, e tal procedimento, contraria a Legis-
lação Trabalhista brasileira (além de estar prevista em instrumen-
tos internacionais) e aprisiona o trabalhador com uma receita bem 
simples: tudo que o neoescravo precisa comprar para sobreviver e 
para conseguir executar seus serviços, é vendido pelo empregador, 
que mantém uma espécie de mercearia no local de trabalho. Até o 
instrumento mais banal para a execução do serviço, que é obriga-
toriamente usada na labuta, deve ser comprada. É como obrigar o 
cozinheiro a comprar o fogão e as panelas do restaurante.  Como, 
em muitos casos, estão isolados geograficamente e como a liberda-
de lhes está suprimida, não resta outra opção a de ser mais uma vez 
explorado comprando mantimento de quem já lhes explora. Cabe 
lembrar que os produtos vendidos ali são de duas até três vezes 
acima do valor de mercado, e que o débito junto ao patrão nunca 
será menor que o crédito – graças aos preços exorbitantes – o tra-
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balhador estará sempre devendo ao patrão. (CAVALCANTI, 2015)
O pagamento, quando há algum, é feito pelo sistema de 

“vale”, este é o nome dado ao que os empregadores e gatos cha-
mam “a moeda do escravo”, uma vez que raramente veem a cor do 
dinheiro, os cativos costumam ser pagos com “vales”, que obvia-
mente, só podem ser trocados no próprio local de trabalho. (CA-
VALCANTI, 2015)

Grifa-se que qualquer ser humano indefeso poderia cair na 
rede da escravidão contemporânea. (SILVA, 2009)

Como já referido neste artigo, as vítimas da escravidão clás-
sica eram indivíduos oriundos de territórios conquistados por 
potências colonizadoras de outrora. Na neoescravidão, as vítimas 
são pessoas desvalidas, em situação de extrema vulnerabilidade, 
frente, principalmente o capital, vítimas do neocolionialismo. Os 
indivíduos se tornam vítimas desse sistema pernicioso, pelos mais 
variados fatores. Como ensina D’Ambroso, existem: 

• As que compõem os bolsão de miséria no entorno das cidades e no meio rural;

• As analfabetas ou de pouca instrução e formação, qualificação profissional;

• As que não possuem referência familiar;

• As que vivem à margem do Estado, como imigrantes ilegais (“fantasmas”);

• As que, por condições históricas de marginalização ou exclusão social encon-
tram-se em zonas de desfavorecimento na sociedade, como indígenas, braçais ru-
rícolas (também chamados de “trabalhadores invisíveis’’), pessoas sem emprego, 
ex-presidiários etc. (2013).

Sendo assim, é cognoscível que a condição singular de vul-
nerabilidade do indivíduo, é o fator determinante que favorece a 
prática da neoescravidão por aqueles que detém o capital – e estô-
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mago para tanto. Bem como, cabe lembrar, também nas palavras 
de D’Ambroso que: “não é necessário ser uma potência econômica 
para reduzir alguém a condição análoga à escravidão, basta explo-
rar economicamente uma atividade, procurar as vítimas em po-
tencial e usar os meios aptos a engajá-las na prestação de serviços 
desejada sob esta perversa forma de domínio/sujeição dos mais 
humildes.” (2013)

Ser pobre, analfabeto, inocente, e trazido de algum lugar dis-
tante são características que, somadas, formam os escravos perfei-
tos para os senhores de engenho do século 21. “Gente invisível” 
que poderia sumir no mundo – como, de fato, somem – e ninguém 
sente sua falta. Os escravagistas contemporâneos também sabem 
disso, e usam esse fato para continuar explorando a mão de obra 
cativa. (CAVALCANTI, 2015)

Segundo, D’Ambroso (2013), os sintomas da escravidão con-
temporânea têm as seguintes características:

• Dissimulacro de vínculo empregatício, mediante contratos de natureza civil e 
engodos de toda sorte, preferencialmente para terceiros ou até quartos sem ido-
neidade financeira para suporte de encargos sociais (“gatos” vítimas)

• Ausência de anotação na CTPS

• Falta de agua potável

• Alojamentos em condições subumanas (barraco de lona ou congêneres)

• Inexistência de acomodações indevassáveis para homens, mulheres e crianças 
(moradia coletiva);

• Inexistência de instalações sanitárias adequadas;

• Péssimas condições de higiene;

• Inexistência de refeitório adequado para os trabalhadores;

• Inexistência de cozinha adequada para prepara da alimentação dos trabalhadores;
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• Ausência de equipamentos de proteção coletiva e individual de trabalho;

• Meio ambiente de trabalho nocivo ou agressivo (floresta, chão batido, animais 
peçonhentos, umidade, clausura etc.);

• Falta de assistência medica;

• Alimentação parca;

• Falta de primeiros socorros;

• Alocação dos trabalhadores junto de animais;

• Jornada de sol a sol ou exaustiva;

• Inobservância de normas de segurança, medicina, higiene e saúde do trabalho;

• Desprezo dos direitos sociais;

• Exposição do trabalhador às intempéries e altos riscos de acidentes;

• Etc.

Portanto, tudo que levar a uma situação onde haja total des-
prezo pelos direitos sociais previstos nos instrumentos de proteção 
(como a Constituição Federal de 1988, no caso do Brasil), bem 
como a legislação social e afronta dos direitos humanos. (MIRA-
GLIA,2015)

À vista disso, além da liberdade que lhe é suprimida, por con-
seguinte, sua dignidade resta prejudicada pelo tratamento de des-
prezo a sua condição humana. O ser humano trabalhador fica redu-
zido a uma condição pior que a de animais, pois, até mesmo o gado 
recebe comida e os cuidados necessários para que possa “trabalhar” 
e gerar renda, o que na exploração da mão de obra escravagista, 
não ocorre, recebendo, quando muito, diríamos, luxuosamente, 
pão seco e água da torneira.

A Organização Internacional do Trabalho - OIT, de acordo 
com a Convenção 29 de 1930, conceitua que “a expressão ‘traba-
lho forçado obrigatório’ compreenderá todo trabalho ou serviço 
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exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual não se 
tenha oferecido espontaneamente”.

Assim, é necessário deixar claro que o consentimento do in-
divíduo para trabalhar nessas situações lúgubres é irrelevante, uma 
vez que só é possível falar em consentimento quando se pode optar 
por algo, o que, sabemos, não é a realidade de muitos indivíduos 
vulneráveis quando a sua própria sobrevivência e subsistência es-
tão em jogo – entre passar fome, deixar desamparados os filhos, 
irmãos ou pais, ou àqueles para os quais tenham alguma respon-
sabilidade sobre, e tentar a sorte com a promessa de trabalho e 
comida, com certeza, a segunda opção parece a mais aprazível, não 
importando, a priori, o preço a ser pago por isso.

Sempre existirá toda a sorte de desculpas por parte da bur-
guesia latifundiária e empresarial e suas práticas neocolonialistas 
para justificar esse tipo abuso, que é a redução do ser humano à 
condição análoga de escravo. Estapafúrdias como a explicação dada 
de o porquê do uso de crianças e adolescentes na colheita do algo-
dão. Devido a sua altura, eles têm mais facilidade para catar o algo-
dão, sem precisar ficar se curvando o tempo todo, como acontece 
com qualquer pessoa com mais de 1,60 metro nesse tipo de ativi-
dade, o que faz com que a colheita seja mais rápida e as proprieda-
des da planta sejam melhor preservadas. (CAVALCANTI, 2015)

Nesse sentido, D’Ambroso nos ensina, mais uma vez: 

Vê-se, pois, a evolução da vis absoluta na escravidão clássica para a vis 
compulsiva na submissão atual, mas identicamente apta a reduzir a vítima 
a condição de objeto. A coação moral que vicia o consentimento do traba-
lhador na prática é a que nasce de sua condição vulnerável (falta de opção 
para sobrevivência) ou é imposta pelo conjunto de circunstâncias em que 
explorado o trabalho. A vulnerabilidade da pessoa favorece o “consenti-
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mento” ao aliciamento e à exploração, como também as condições geo-
gráficas da região e a distância da presença do Estado na vida do indivíduo 
– quanto mais inóspita a localidade, quanto menos atendida pelo estado, 
maior o potencial de exploração de trabalho escravo. (2013)

E ainda, mesmo que não seja permitido, juridicamente, que 
se apropriar-se de uma pessoa para que essa desempenhe funções 
e trabalhos para o apropriador – o que acaba com a possibilidade 
jurídica de exercício do direito de posse de um sobre outrem, não 
podendo ninguém, então, possuir um escravo, situações desse tipo 
ainda são bastante comuns e em grande escala, espalhados pelos 
latifúndios e grandes cidades, onde o trabalhador vulnerável não 
consegue se desvencilhar de seu “patrão-dono”, sujeitando-se as-
sim, a prática mais nefasta e desumana, quando se trata de condi-
ções de trabalho, o trabalho forçado.

São dois os fatos mais espantosos e impactantes da neoescra-
vidão. O primeiro é ser um esquema tão bem montado para man-
ter a máquina do trabalho escravo em funcionamento, contando 
com a atuação de gatos, gerentes de fazendas, pecuaristas, empre-
sários e políticos. O outro é o fato de tudo isso estar acontecendo 
no mundo do século 21. (CAVALCANTI, 2015)

Assim, o neoescravismo é um conjunto de ações que tendem 
a limitar a vontade da pessoa, por qualquer meio apto para tan-
to, aproveitando da vulnerabilidade da vítima e de sua fragiliza-
ção social, impondo-lhe condições degradantes de trabalho, e por 
conseguinte de vida, que envilecem a dignidade humana, solapam 
direitos, destroem vidas, e deixam marcas físicas e psíquicas para 
o resto das vidas desses seres que no melhor dos seus intentos, 
queriam, de toda a forma, melhorar de vida, e assim, e principal-
mente, a de suas famílias e dependentes.
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Nesse sentido, necessário que os Estados se mobilizem para 
o combate à exploração desses indivíduos vulneráveis e que, no 
plano internacional, os Tribunais Internacionais se manifestem e 
responsabilizem os Estados que permitem a violação aos direitos 
humanos dos trabalhadores, e, no caso da pesquisa em questão, dos 
migrantes indocumentados. 

3. A posição da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos em relação à condição jurídica e os di-
reitos dos migrantes indocumentados 

A história do Estado moderno, com a adoção de Constitui-
ções democráticas, que privilegiam direitos considerados fun-
damentais para os indivíduos, traz consequências práticas para o 
mundo político. Nesse momento, surgem as discussões acerca da 
intervenção dos Poderes constituídos nas competências e searas 
operacionais, e porque não, políticas, uns dos outros. Os Tribunais 
Internacionais tem protagonizado uma experiência concreta de 
relativização da soberania estatal, uma vez que suas decisões tem 
servido para impor aos Estados deveres que vão além da reparação 
financeira direta às vítimas e/ou seus familiares, fazendo com que 
implementem políticas públicas com alcance mais amplo. 

Diante do fenômeno de “remodelação” constante do Estado 
e do seu papel junto à sociedade, vem à tona a questão da prote-
ção aos direitos humanos e fundamentais dos indivíduos, que acaba 
por ultrapassar os limites dos Estados nacionais, alcançando uma 
dimensão internacional. Assim, para promoção e proteção destes 
direitos, surgem organizações internacionais, com poderes de ação 
naqueles Estados que se submetem a sua jurisdição. Neste sentido, 
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a Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, tem obti-
do sucesso em vários momentos, quando, impõe aos Estados um 
dever de reparação às vítimas de abusos aos direitos fundamentais, 
além de induzir estes mesmos Estados a criarem políticas públicas 
que atendam a uma coletividade. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos é o instru-
mento mais importante no sistema interamericano de proteção e 
é chamada de Pacto de San José da Costa Rica, assinado em San 
José, Costa Rica em 1969, tendo entrado em vigor em 1978 (PIO-
VESAN, 2010, p. 255). A Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos é um dos mecanismos de monitoramento e implementação 
de direitos humanos adotado pela Convenção, além da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, sendo composta por sete 
juízes dos Estados da Organização dos Estados Americanos-OEA, 
eleitos pela maioria absoluta da Assembleia Geral da OEA, “dentre 
os juristas da mais alta autoridade e reconhecida competência em 
matéria de direitos humanos indicados pelos Estados” (GORCZE-
VSKI, 2009, p. 177). Cabe salientar que a Corte tem competência 
consultiva e contenciosa. Sendo assim, a competência consultiva 
da Corte é ampla, prevendo que qualquer Estado da OEA, mesmo 
não sendo parte da Convenção, possa consultar a Corte sobre a 
interpretação da Convenção Americana ou de outros Tratados re-
lativos à proteção dos direitos humanos nos Estados Americanos, 
bem como emitir parecer sobre a compatibilidade de suas leis in-
ternas e os instrumentos jurídicos internacionais (GORCZEVSKI, 
2009, p. 178).

O Sistema Interamericano de proteção- tanto a Comissão de 
Direitos Humanos, quanto a Corte- não são mecanismos que pre-
tendam substituir os Estados no que diz respeito à jurisdição inter-
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na. Esses mecanismos somente agem quando o Estado é omisso, 
não garantindo àquelas pessoas, sujeitas à sua jurisdição, a efetiva 
proteção aos seus direitos humanos fundamentais. Nas decisões da 
Corte da OEA, pode-se perceber que, além da reparação financei-
ra, existe uma preocupação no sentido de exigir outras medidas 
reparatórias por parte dos Estados, inclusive, salientando a respon-
sabilidade destes na violação aos direitos consagrados em âmbito 
internacional. Tendo em vista que a OEA conta com um sistema de 
monitoramento da execução de suas sentenças e recomendações, 
os Estados acabam por implementar políticas para dar respostas à 
demanda internacional. 

Leal (2012) questiona sobre os limites da atuação da Corte da 
OEA: pode a Corte determinar ao Estado que implemente deter-
minadas políticas públicas? Sendo as condenações referentes a fatos 
que envolvem a violação a direitos constitucionalmente previstos, 
a competência da Corte não ficaria restrita a reparação financei-
ra das vítimas e/ou suas famílias? O fato é que, tanto os limites 
quanto as competências dos diferentes poderes, cortes nacionais e 
internacionais, e a noção de soberania são conceitos abertos, que 
demandam interpretação. “Además, la extensión de hasta dónde 
pueden ir los Tribunales em términos interpretativos depende y es 
variable de acuerdo com la propia concepción de interpretación 
adoptada”(p. 44).

Diante deste cenário de atuação dos tribunais, seja domés-
ticos ou internacionais, cabe a reflexão sobre o protagonismo al-
cançado pela jurisdição constitucional, no Estado Democrático de 
Direito. Os Tribunais internacionais tem desempenhado, no con-
texto internacional, o mesmo papel de limitação da soberania da 
Constituição em âmbito interno. Esse protagonismo está ligado e 
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é resultado, entre outros aspectos, da supremacia da Constituição 
e a dimensão objetiva dos direitos fundamentais e dos direitos hu-
manos, cujo caráter é marcadamente principiológico, dependente 
da interpretação e concretização integrativa da realidade concreta 
(LEAL, 2012, p. 45). 

Nesta linha, em 10 de maio de 2002, o México submeteu à 
Corte Interamericana de Direitos Humanos consulta sobre a pri-
vação do exercício de direitos trabalhistas aos trabalhadores mi-
grantes 

e sua compatibilidade com a obrigação dos Estados americanos de garantir os 
princípios de igualdade jurídica, não discriminação e proteção igualitária e efetiva 
da lei consagrados em instrumentos internacionais de proteção aos direitos hu-
manos; bem como com a subordinação ou condicionamento da observância das 
obrigações impostas pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, incluídas 
aquelas oponíveis erga omnes, em contraste com a consecução de certos objetivos 
de política interna de um Estado americano”. Além disso, a consulta trata sobre “o 
caráter que os princípios de igualdade jurídica, não discriminação e proteção igua-
litária e efetiva da lei alcançaram no contexto do desenvolvimento progressivo do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos e sua codificação” (BRASIL, 2014).

Entre as considerações que motivaram a consulta, segundo 
México, está o fato de que os trabalhadores migrantes são alvo fácil 
de violações a direitos humanos devido a sua condição de vulne-
rabilidade, violações estas baseadas especialmente em critérios de 
discriminação, o que os coloca em uma condição de desigualdade 
perante a lei, no que diz respeito ao desfrute e exercício de direitos 
(BRASIL, 2014). 

Diante desse contexto, o Estado mexicano manifestou preo-
cupação com a “incompatibilidade de interpretações, práticas 
e expedição de leis por parte de alguns Estados da região, com 
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o sistema de direitos humanos da OEA.” Tais interpretações são 
consideradas, pelo Governo do México, como formas de negar 
especialmente direitos trabalhistas aos migrantes, baseado em “cri-
térios discriminatórios fundamentados na condição migratória dos 
trabalhadores indocumentados”, o que demonstraria um “abuso da 
condição de vulnerabilidade em que se encontram os trabalhado-
res migrantes indocumentados” (BRASIL, 2014). 

Outra motivação da consulta feita pelo Estado mexicano foi 
o fato de, somente nos Estados Unidos, existirem cerca de três 
(3) milhões de imigrantes mexicanos em situação irregular, su-
jeitos à exploração de sua força de por parte dos empregadores. 
Em março de 2002, a Suprema Corte americana decidiu, no caso 
Hoffman Plastic Compounds versus National Labor Relations Board, que 
um trabalhador indocumentado não tinha direito ao pagamento de 
salários atrasados, depois de ser demitido ilegalmente por tentar 
exercer direitos dados pelo National Labor Relations Act (BRASIL, 
2014). 

Na supracitada decisão, a Suprema Corte “afirmou que no 
caso dos trabalhadores em situação irregular que são demitidos por 
realizar atividades de organização sindical, a proibição da lei de 
imigração de trabalhar sem autorização prevalecia sobre o direito 
de formar e ser parte de um sindicato” (BRASIL, 2014). 

Para Thomas Brill, do Law Office of Sayre & Chavez, que atuou 
como amicus curiae durante a consulta, 

Claramente, a decisão no caso Hoffman Plastic Compounds tem causado que os em-
pregadores discriminem seus trabalhadores em situação irregular, argumentando 
que não possuem direito a reclamar quando seus direitos trabalhistas são violados. 
Assim, tem se estimulado a contratação de trabalhadores em situação irregular, 
por ser mais barato para o empregador e para não contratar cidadãos ou residen-
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tes que podem reclamar a proteção de seus direitos perante tribunais de justiça 
(BRASIL, 2014). 

Após Audiência Pública, realizada em 24 de fevereiro de 2003, 
onde foram ouvidos outros países membros da OEA e entidades na 
condição de Amicus Curiae, a Corte emitiu Parecer Consultivo de nº 
18/03, no qual, entre outras considerações, afirma que: 

Geralmente, os migrantes se encontram em uma situação de vulnerabilidade 
como sujeitos de direitos humanos, em uma condição individual de ausência ou 
diferença de poder a respeito dos não migrantes (nacionais ou residentes). Essa 
condição de vulnerabilidade tem uma dimensão ideológica e se apresenta em um 
contexto histórico que é distinto para cada Estado, e é mantida por situações de 
jure (desigualdades entre nacionais e estrangeiros nas leis) e de facto(desigualda-
des estruturais). Essa situação conduz ao estabelecimento de diferenças no acesso 
de uns e outros aos recursos públicos administrados pelo Estado (BRASIL, 2014)

Especificamente, sobre a condição dos trabalhadores migrantes indocumentados, 
que “são os que não cumprem as condições dos trabalhadores documentados, isto 
é, não contam com autorização para ingressar, permanecer e exercer uma ativida-
de remunerada em um Estado do qual não são nacionais” (BRASIL, 2014), afirma 
a Corte que: 

O direito do trabalho, seja regulamentado no âmbito nacional ou internacional, é 
um ordenamento tutelar dos trabalhadores, isto é, regulamenta os direitos e obri-
gações do empregado e do empregador, independentemente de qualquer outra 
consideração de caráter econômico ou social. Uma pessoa que ingressa a um Es-
tado e estabelece relações trabalhistas, adquire seus direitos humanos trabalhistas 
nesse Estado de emprego, independentemente de sua situação migratória, visto 
que o respeito e garantia do desfrute e exercício destes direitos devem se realizar 
sem nenhuma discriminação.

Deste modo, a qualidade migratória de uma pessoa não pode constituir, de ne-
nhuma maneira, uma justificativa para privá-la do desfrute e do exercício de seus 
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direitos humanos, entre eles os de caráter trabalhista. O migrante, ao assumir 
uma relação trabalhista, adquire direitos por ser trabalhador, que devem ser re-
conhecidos e garantidos, independentemente de sua situação regular ou irregu-
lar no Estado de emprego. Estes direitos são consequência da relação trabalhista. 
(BRASIL, 2014). 

O parecer faz menção ainda à responsabilidade dos Estados 
com relação às obrigações na determinação de políticas migrató-
rias à luz dos instrumentos internacionais de proteção aos direitos 
humanos, lembrando que “ao ratificar ou aderir a um tratado in-
ternacional, os Estados manifestam seu compromisso de boa-fé de 
garantir e respeitar os direitos nele reconhecidos. Além disto, os 
Estados devem adequar seu direito interno ao Direito Internacio-
nal aplicável” (BRASIL, 2014).

Em apertada síntese, a Corte, por unanimidade, proferiu pa-
recer no sentido de referendar o dever dos Estados no respeito e 
garantia aos direitos fundamentais, devendo para isso, adotar me-
didas que não restrinjam esses direitos; que o princípio da igual-
dade e não discriminação integra o Direito Internacional sendo 
aplicável a todos os Estados, independente de ter aderido a deter-
minado tratado internacional; que o respeito aos direitos humanos 
pelos Estados independe do status migratório das pessoas, deven-
do ser garantido o devido processo legal; que os direitos humanos 
trabalhistas dos trabalhadores migrantes devem ser respeitados e 
protegidos, independente da condição de regularidade desses in-
divíduos e “que os Estados não podem subordinar ou condicio-
nar a observância do princípio da igualdade perante a lei e de não 
discriminação à consecução dos objetivos de suas políticas públi-
cas, quaisquer que sejam estas, incluídas as de caráter migratório” 
(BRASIL, 2014).

Para o juiz Antônio Agusto Cançado Trindade, que emitiu 
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voto concordante com o Parecer Consultivo, no qual afirma que 

O Estado está obrigado pela normativa da proteção internacional dos direitos 
humanos, que protege toda pessoa humana erga omnes, independentemente de 
seu estatuto de cidadania, ou de migração, ou qualquer outra condição ou cir-
cunstância. Os direitos fundamentais dos trabalhadores migrantes, inclusive os 
indocumentados, são oponíveis ao poder público e igualmente aos particulares 
(v.g., os empregadores), nas relações interindividuais. O Estado não pode se pre-
valecer do fato de não ser Parte em um determinado tratado de direitos humanos 
para se evadir da obrigação de respeitar o princípio fundamental da igualdade e 
não discriminação, por ser este um princípio de Direito Internacional geral, e do 
jus cogens, que transcende assim o domínio do direito dos tratados (BRASIL 2014). 

O Parecer Consultivo da Corte da OEA é de extrema im-
portância, considerando o atual momento da migração mundial, 
com o endurecimento das políticas migratórias em vários países, 
devido ao maior fluxo de migrantes, em sua maioria em busca de 
melhoria de suas condições de vida, do qual faz parte a busca pelo 
trabalho. O fato de Corte se manifestar no sentido de uma ampla 
proteção aos trabalhadores migrantes indocumentados, significa 
um avanço na proteção dessas pessoas, um combate ao fenômeno 
da neoescravidão e um recado aos Estados para que respeitem a 
condição de vulnerabilidade em que se encontram os migrantes, 
agindo para coibir sua exploração, sob pena de condenação inter-
nacional. 

Considerações finais 

Com a evolução dos direitos humanos na esfera internacio-
nal, capaz de rever o conceito de soberania estatal, advém um prin-
cípio fundamental como critério de organização do Estado-nação: 



503

Marli M. M. da Costa e Monia Clarissa Henning Leal (Org.)

voltar ao

sumário
POLÍTICAS PÚBLICAS
E DEMANDAS SOCIAIS: (  DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS  ) 

) 

a isonomia. Hannah Arendt chega à conclusão de que a afirmação 
contida no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos de 1948 não é verdadeira. Dizer que “todos os homens nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos” é uma inverdade na medi-
da em que os indivíduos tornam-se iguais enquanto membros de 
uma coletividade, em razão de “uma decisão conjunta que garante 
a todos direitos iguais”, ou seja, a igualdade não é um dado, mas 
sim uma construção conjunta dos homens, organizados em uma 
comunidade política (LAFER, 1988). 

Cabe a lembrança de que é conhecida a implicação tradi-
cional entre nacionalidade e cidadania, assim como também são 
conhecidos os critérios baseados na descendência e lugar de nas-
cimento para estabelecer a nacionalidade e, em consequência, os 
direitos das pessoas. No entanto, tanto os processos de construção 
de bloqueios regionais como as realidades de cidades interculturais 
colocam em questão essa simples implicação. Se a nacionalidade 
está associada a pertencimento, a cidadania se associa a direitos e 
obrigações e, dessa forma, o horizonte de uma sociedade realmen-
te democrática e igualitária exige retomar um dos critérios menos 
utilizados pelos Estados: o lugar de residência. Este lugar tem ou-
torgado – inclusive em diversas legislações – direitos, mas ainda 
distante de uma noção de democracia como o governo de todos 
aqueles que vivem juntos (GRIMSON, 2011).

Outro fator de incremento da vulnerabilidade dos migrantes 
são os preconceitos culturais a que estão submetidos, que admi-
tem a reprodução de discriminações, dificultando a integração dos 
migrantes à sociedade, levando à impunidade em relação às viola-
ções de direitos humanos contra eles cometidas. A Assembleia das 
Nações Unidas alerta para a situação de vulnerabilidade em que se 
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encontram os migrantes, em razão de estarem fora de seus Estados 
de origem e às dificuldades enfrentadas devido às diferenças de 
idioma e culturas e ainda, às dificuldades econômicas e sociais e 
as barreiras para retornar a seus Estados de origem, sobretudo os 
migrantes indocumentados. 

O preâmbulo da Convenção Internacional sobre a Proteção 
dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros 
das suas Famílias de 1990, assevera que “Atualmente, os direitos 
dos trabalhadores migrantes “não foram devidamente reconheci-
dos em todas as partes” e, inclusive, os trabalhadores indocumen-
tados “são empregados frequentemente em condições de trabalho 
menos favoráveis que as de outros trabalhadores e […] para deter-
minadas empresas, o que constitui um estímulo para buscar esse 
tipo de mão de obra com o objetivo de obter os benefícios de uma 
competição desleal”.

Desta forma, reiteram-se as denúncias de imigrantes em si-
tuação irregular, mantidos em condições análogas à escravidão, seja 
em empresas (sobretudo da indústria têxtil) e em fazendas e na 
extração madeireira.  Eis então o neoescravismo, cujas ações além 
de limitar a vontade dos indivíduos, se aproveitam de sua vulnera-
bilidade, com a imposição de condições degradantes de trabalho, 
limitação ao acesso a direitos, com afronta à dignidade humana. 

Cançado Trindade lembra que a partir da metade do sécu-
lo XIX a imigração penetrou em definitivo na esfera do direito 
interno, passando a sofrer restrições sucessivas e sistemáticas. Tal 
situação leva ao questionamento sobre a proteção e prevalência do 
respeito à dignidade humana na ordem jurídica nacional e interna-
cional: “Em virtude deste princípio fundamental, toda pessoa deve 
ser respeitada pelo simples fato de pertencer ao gênero humano, 
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independentemente de sua condição, seu estatuto de cidadania, ou 
qualquer outra circunstância” (BRASIL, 2014). 

É, portanto, dever dos Estados e dos particulares, o respeito 
aos direitos humanos das pessoas em seu território, independente 
de sua condição jurídica. O tratamento diferenciado entre nacionais 
e não nacionais, quando couber, deve atender a um critério de ra-
cionalidade, sem colocar em risco direitos básicos a que fazem jus os 
migrantes, pelo fato de serem integrantes da espécie humana. 

Portanto, respondendo ao questionamento que norteia o 
presente trabalho, é possível afirmar que os Tribunais Internacio-
nais tem papel importante na garantia dos direitos fundamentais 
dos migrantes indocumentados, exigindo dos Estados nacionais a 
observância dos direitos humanos constantes dos tratados interna-
cionais dos quais fazem parte (ou não) sob pena de responsabiliza-
ção internacional. Infelizmente, essa responsabilização ainda se dá 
mais no plano ético e moral, do que material propriamente dito. 
Mesmo diante desta constatação, pode-se verificar que alguns Es-
tados tem sim adotado medidas de proteção, com o endurecimen-
to de suas legislações protetivas, baseados na posição dos Tribunais 
Internacionais. Se ainda não é suficiente (e não é), ao menos o 
caminho está aberto para a proteção cada vez maior dos Direitos 
Humanos dos migrantes indocumentados. 
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