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RESUMO: 

Este trabalho trata da responsabilidade do Estado visando sua evolução e 

enquadramento à superestrutura política e jurídica de cunho social, erguido sobre uma infra-

estrutura capitalista. Para se estar a par da evolução do adjetivo responsável é mister, 

primeiro, o conhecimento do desenvolvimento do Estado. Desde o surgimento do primeiro 

modelo de Estado capitalista – absolutismo - até o atual paradigma de bem-estar, a sua 

história é confundida com a de uma classe social – burguesia - que nasceu, expandiu, 

consolidou seu poder e pretende manter sua supremacia. O absolutismo serviu, num primeiro 

momento, para centralizar o poder político, unificar o território e colocar peias aos poderes 

dos senhores feudais, mas, pelo desenvolvimento do comércio, empurrado pelas grandes 

navegações e industrialização, tornou-se um entrave à expansão capitalista. Destarte, foram 

financiadas revoluções – em especial a francesa - para pôr fim ao absolutismo. O ocaso do 

absolutismo deu azo à política de não-intervenção estatal, calcada num liberalismo. Até esse 

momento, o Estado era irresponsável pois, se ele não atuava, não haveria como ser 

responsabilizado. Considerando os problemas sociais e econômicos gerados pelo liberalismo, 

constantes revoltas aconteceram a partir da 2º metade do século XIX culminando nas duas 

guerras mundiais e no aparecimento da União Soviética, sendo o Estado chamado para voltar 

a intervir para minorar as crises e proporcionar sobrevida ao capitalismo. O contraponto ao 

pedido de intervenção viria com a teorização de sua responsabilidade e, consoante o Estado se 

desenvolvia, da mesma forma sucedia com a responsabilidade. A problemática dessa teoria é 

que ela foi assentada em bases liberais para um Estado de bem-estar com vistas à estrita 

proteção dos direitos individuais, precipuamente os patrimoniais, sem se preocupar com a 

violação dos direitos sociais. Não se pode perder de vista que o Estado social é capitalista e, 

por isso, sua atuação é restringida pelo potencial econômico de seu mercado interno, 

acarretando, por conseguinte, uma limitação aos direitos sociais. Entrementes, vem sendo 

utilizada a responsabilidade pública como equivalente de indenização, quando, na verdade, 

essa é uma visão parcial do tema, já que é insuficiente como sanção à violação dos direitos 

sociais, podendo gerar privatização de recursos públicos e impossibilitar o Estado de cumprir 

seu desiderato social. Assim, a responsabilidade pública deve evoluir não para servir de óbice 

ao atuar do Estado, mas sim para impingi-lo a agir. 

Palavras-chave: Estado. Estado social. Liberalismo. Neoliberalismo. 

Capitalismo. Responsabilidade. Responsabilidade social. Direitos individuais. Direitos 

sociais. Políticas públicas. Bem-estar social. Indenização. 
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ABSTRACT: 

This work concerns the responsibility of the State with view to its evolution 

and conformation to the political and juridical superstructure of social stamp, built on a 

capitalist infrastructure. To follow the evolution of the adjective responsible it is first 

necessary to be aware of the development of the State. From the appearance of the first model 

of capitalist State – absolutism - to the current paradigm of welfare State, its history is 

confused with the history of a social class - bourgeoisie – that was born, expanded itself, 

consolidated its power and intends to keep its supremacy. In a first moment, the absolutism 

served to centralize political power, to unify the territory and to put limits to the powers of 

feudal lords, but due to the development of trade, driven by the great maritime expeditions 

and industrialization, it became a hindrance to the capitalism expansion. Therefore, 

revolutions have been financed - in special the French one- to put an end to absolutism. The 

fall of the absolutism occasioned the raise of the non-intervention state policy, on the grounds 

of liberalism. Until this time, the State did not act and, therefore, could not be set as 

responsible. Considering the social and economic problems generated by liberalism, frequent 

revolts happened as from the second half of 19th century, culminating in the two world-wars 

and in the appearance of the Soviet Union, and so the State was requested to intervene again 

to alleviate the crisis and provide survival for the capitalism. Together to the need for 

intervention emerged the theory of the State responsibility and in this scenario the more 

development the State achieved, the more responsibility the State had to support. The matter 

of such theory is that it was built on a liberal basis for a State of welfare with a view to the 

strict protection of the individual rights, essentially the property, without concerning about the 

violation of social rights. It is worth mentioning that the Welfare State is capitalist and, 

therefore, its performance is restricted by the economic potential of its domestic market, 

which causes, therefore, a limitation of social rights. Meanwhile, the public responsibility is 

being understood as equivalent to indemnity but, in fact, this is a partial view of the issue, 

because it is insufficient as a sanction against violations of social rights, it is able to generate 

privatization of public resources and makes the State unable to comply with its social 

desideratum. Thus, the public responsibility should evolve not to serve as an obstacle to the 

acting of the State, but to impose it to act. 

Keywords: State. Welfare State. Liberalism. Neoliberalism. Capitalism. 

Responsibility. Social responsibility. Individual rights. Social rights. Public politics. Social 

Welfare. Indemnification. 
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NOTA SOBRE A METODOLOGIA UTILIZADA: 

O estudo de qualquer tema dentro da seara do Direito, para ser um estudo 

útil e eficaz, deve ser empreendido juntamente com uma análise das estruturas sociais. Um 

estudo jurídico que não tenha aplicação social, ou que seja inoperante na sua efetividade, não 

tem qualquer relevância, tornando-se mero academicismo. Não há razão de ser para o 

academicismo extremado que se compraz em debater fórmulas e conteúdos que terão difícil 

incidência prática ou que, se aplicados, não possibilitarão a recriação da base factual que 

permite a ação da Ciência Jurídica. 

A base de estudo de qualquer tese jurídica deve ser construída sobre a 

realidade, se imiscuindo nas suas entranhas para a revelação de suas causas e até mesmo o 

sentido de sua existência. Somente com o conhecimento das causas é que poderá haver um 

diagnóstico responsável para a cura. No Brasil de hoje, qualquer tese destituída de 

compromisso social é, também, destituída de sentido. 

Partimos do pressuposto que o objeto de estudo do Direito, em sentido lato, 

é o homem vivendo em sociedade e seu objetivo é fazer Justiça nessa relação. Assim, o 

Direito se torna verdadeiro instrumento da Justiça e, como já há muito nos ensinava 

Aristóteles1, a Justiça é um bem, uma virtude, para o outro, é sempre social, e nunca 

individual, interior, conforme tentava explicar Santo Agostinho, na sua obra “Confissões”. 

Destarte, para qualquer tema jurídico que se busque compreender dentro de 

uma realidade social a metodologia que melhor se adapta é aquela que busca o cerne de suas 

estruturas, o ponto nevrálgico de suas contradições e pela qual se sustenta a própria sociedade, 

podendo, a partir daí, empreender um estudo dinâmico do desenvolvimento social. 

Por mais que se possam tecer críticas2 ao socialismo e ao marxismo, que são 

as conclusões de Karl Marx, não há, todavia, como não considerar o método empregado por 

                                                           
1 “In”, “Ética a Nicômaco”, Livro V. 
2 Paulo Bonavides destaca algumas críticas: “Já houve quem apontasse a grandeza do marxismo e sua veracidade 
relativa na parte em que ele se consagra à eversão crítica do capitalismo, para vê-lo, em seguida, tombar nas 
teses de reconstrução social. Terapêutica errônea, após diagnose certa, eis como alguns críticos resumem a 
doutrina marxista. Segundo esses críticos, seria o socialismo científico uma versão melhorada, mais correta e 
perfeita da utopia socialista. Versão válida na parte negativa, mas não menos utópica na parte elaborativa” (“In” 
Do Estado Liberal ao Estado Social, 7º ed. São Paulo. Malheiros, 2004, p. 174). 

O professor Bonavides concorda com essas críticas colocando sua posição na página seguinte: “O 
calcanhar-de-aquiles, a fraqueza de Marx, a sua nudez, apareceria no momento em que ele deixava de ser 
sociólogo para voltar a ser filósofo, com a sua Metafísica Socialista, assumindo paradoxalmente, por ironia de 
idéias, a posição que acerbamente combatera como pensador materialista, dos mais consumados que foi” (p. 
175). 

Fábio Konder Comparato também compartilha das mesmas críticas quanto ao socialismo: 
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ele no desmascaramento das estruturas sociais capitalistas. Inevitável não atribuir importância 

ao estudo de Marx, para quem a economia era a base de toda a sociedade.  

Marx analisa a sociedade nos seus cernes, colocando a economia na infra-

estrutura e as demais problemáticas se ergueriam na criação de uma super-estrutura social. 

São as suas palavras: 

“Na produção social da sua existência, os homens estabelecem relações 

determinadas, necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção que 

correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O 

conjunto destas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base 

concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem 

determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona 

o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos 

homens que determina seu ser; é o seu ser social que, inversamente, determina sua 

consciência”3. 

Uma leitura mais apressada de Marx induz ao determinismo da economia 

sobre a sociedade. Não é bem assim. É certo que a economia está na base, mas todo o edifício 

erguido influi na base e a base influi no edifício. É uma relação de troca, de reciprocidade, e 

não de causa e efeito4. 

                                                                                                                                                                                     
“Como já se disse tantas vezes, esse programa de libertação do homem é a parte mais deficiente do 

programa marxista... Marx descamba aí para o mundo da utopia, no sentido pejorativo que a palavra então 
apresentava, revelando, portanto, o desvio de pensamento que ele tantas vezes criticou, de forma implacável, nos 
socialistas do seu tempo” (“In” Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006, p. 347). 
3 “In” Prefácio da Contribuição à crítica da economia política. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 5. 
4 Em carta, datada de 25.1.1894, endereçada a Starkenburk, Engels se pronunciaria exatamente na posição 
asseverada acima: 

“O desenvolvimento político, jurídico, filosófico, religioso, literário, artístico etc, repousa sobre o 
desenvolvimento econômico mas eles reagem igualmente, uns e outros sobre a base econômica. Não é verdade 
que a situação econômica seja a causa, que ela seja somente ativa e que todo o resto não seja nada além de 
passivo. Ela é, ao contrário, ação recíproca sobre a base da necessidade econômica que importa sempre, em 
última instância... E não é também, como se é de imaginar, aqui e lá, por simples comodidade, um efeito 
automático da situação econômica; são, ao contrário, os homens que fazem sua história eles mesmos, mas dentro 
de um milhão de coisas que os condiciona, sobre a base de aportes reais preexistentes, em que aquelas condições 
econômicas são influenciadas pelas outras condições políticas, ideológicas, não sendo menos, em última 
instância, as condições determinantes, constituindo de uma ponta a outra, o fio condutor que, sozinho, lhe remete 
à mesma compreensão”. (“Le développement politique, juridique, philosophique, relieux, littéraire, artistique 
etc, repose sur le développement économique. Mais ils réagissent tous également les uns et les autres, ainsique 
sur la base économique. Il n’est pas vrai que la situation économique soit la cause, qu’elle soit seule active et 
que tout le reste ne soit qu’action passive. Il y a, au contraire, action réciproque, sur la base de la nécessité 
économique que l’emporte toujours en dernière instance... Il n’y a donc pas, comme on veut se l’imaginer, ça et 
la, par simple commodité, un effet automatique de la situation économique; ce sont, au contraire, les hommes 
qui font leur histoier eux-mêmes, mais dans un milieu donné que les conditione, sur la base de rapports réels 
préexitants, parmi lesquels les conditions économiques, si influencées qu’elles puissent être par les autres 
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Depreende-se da leitura de Marx que na estrutura global do modo de 

produção há três estruturas regionais principais que se relacionam: econômica, jurídica-

política e ideológica. A primeira principia as demais, mas não deixa de ser influenciada por 

elas. 

É certo que no capitalismo a estrutura econômica tem um papel ainda mais 

relevante, pois ela não fica circunscrita a um limite territorial, podendo extrapolar não apenas 

os limites naturais como as próprias barreiras de um Estado. Destarte, o capitalismo 

empregado por um Estado considerado desenvolvido para os padrões globais pode dominar 

não somente as suas particulares estruturas como a dos demais Estados, condicionando, 

inclusive, a vida destes outros, em que pese também ser influenciado e de certo modo 

alterado. 

Isso não significa que o Direito não tenha relevância nessa estrutura social. 

Não significa, em absoluto, que o Direito seja mero reflexo da Economia. Na verdade, Marx 

atribui ao Direito uma relevância essencial à permanência do capitalismo, situando-o numa 

das três estruturas regionais da sociedade: a “jurídico-politíca”5. 

O direito visto assim não é uma representação da realidade social existente 

fora dela, porém um nível do todo social, na qual se expressam as relações sociais. Enquanto 

nível do todo social, o direito torna-se elemento constitutivo do modo de produção, porém por 

ele informado e determinado. 

O ministro do Supremo Tribunal Federal e professor Eros Grau, em 

comento a essa metodologia marxista, assevera: 

                                                                                                                                                                                     
conditions politiques et idéologiques, n’en sont pas moins, en dernière instance, les conditions déterminantes, 
constituant d’un bout à l’autre le fil conducteur, qui, seul, vous met à même de comprendre” – Carta colacionada 
pelo professor Eros Grau, na obra “Direito posto e direito pressuposto”, 6º ed. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 
52). 
5 Mais uma vez, as cartas trazidas pelo professor Eros Grau de Engels a Starkenburk elucidam bem essa posição 
marxista: 
 “Segundo a concepção materialista da história, o fator que, em última instância, determina a história é a 
produção e a reprodução da vida real. Nem Marx nem eu afirmamos, uma vez sequer, algo mais do que isso. Se 
alguém o modifica, afirmando que o fato econômico é o único fato determinante, converte aquela tese numa 
frase vazia, abstrata e absurda. A situação econômica é a base, mas os diferentes fatores da superestrutura que se 
levanta sobre ela – as formas políticas da luta de classes e seus resultados, as constituições que, uma vez vencida 
uma batalha, a classe triunfante redige etc., as formas jurídicas, e inclusive os reflexos de todas essas lutas reais 
no cérebro dos que nelas participam, as teorias políticas, jurídicas, filosóficas, as idéias religiosas e o 
desenvolvimento ulterior, que as leva a converter-se num sistema de dogmas – também exercem sua influência 
sobre o curso das lutas históricas e, em muitos casos, determinam sua forma, como fator predominante. Trata-se 
de um jogo recíproco de ações e reações entre todos esses fatores, no qual, através de toda uma infinita multidão 
de acasos, acaba sempre por impor-se, como necessidade, o movimento econômico” (“In” Direito posto e o 
direito pressuposto. Ob cit., p. 51). 
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“É justamente essa virtude, de interagir em relação às demais estruturas 

regionais da estrutura social global, que, em especial no modo de produção capitalista, 

qualifica o direito como mediação específica e necessária das relações de produção – e isso de 

modo tal que as relações de produção capitalista não se podem reproduzir sem a ‘forma’ do 

direito. 

A superação de leituras equivocadas deita por terra as concepções de que o 

direito é exclusivamente um produto, puro, das relações econômicas, relações, essas às quais 

ele (o direito) seria alheio; de que o direito é somente ideologia, sob a qual as relações de 

produção dissimulam sua verdadeira natureza, apresentando-se de maneira falsa e enganosa; 

de que o direito é uma expressão da vontade de uma classe dominante ou simples meio de 

dominação, que instrumenta a repressão exercida por essa classe. 

Se, por um lado, o direito interfere na constituição, no funcionamento e na 

reprodução das relações de produção reproduzindo-as de maneira deformada, 

ideologicamente, é certo também, de outra parte, que a sociedade capitalista é essencialmente 

jurídica e nela atua como mediação específica e necessária das relações de produção que lhe 

são próprias. Tais relações de produção não poderiam estabelecer-se, nem poderiam 

reproduzir-se, sem a forma do direito. Em outros termos: a estrutura econômica do 

capitalismo não existiria se não existisse um direito que supusesse regras gerais e sujeitos 

abstratos, livres e iguais”6. 

Michel Miaille também explica essa estrutura social proposta por Marx nos 

termos acima aventados: 

“Mas, para as ciências ditas sociais, nós buscamos ainda a causa única, à 

maneira dos escolásticos. Portanto, se ficarmos neste estado, nós faríamos de Marx um 

estruturalista puro, o que ele não é! Ademais, infra-estrutura e superestrutura se fundiriam no 

seio da estrutura social em um conjunto indistinto ou, tudo sendo causa de tudo, nós seríamos 

reenviados a uma explicação forte mas pouco satisfatória”7.  

                                                           
6 Idem, ibidem, p. 57/59. 
7 No original: “Mais, dans les sciences dites sociales, nous cherchons encore la cause unique, à la manière des 
scolastiques. Pourtant, si nous en restions à ce stade, nous ferions de Marx un pur structuraliste, ce qu’il n’est 
pas! De plus, infrastructure et superstructure se fondraient au sein de la structure sociale en un ensemble 
indistinct ou, tout étant cause de tout, nous serions renvoyés à une explication fort peu satisfaisante” (“In” Une 
introduction critique au droit. Paris: Paspero, 1982, p. 90). 

Miaille, em outra obra, induz à colocação da forma jurídica na infra-estrutura, juntamente com a 
economia, como condição mesmo do capitalismo se reproduzir. São seus dizeres: 

“Al término de esta primera parte de nuestro análisis, lhegamos a la conclusión siguiente: la especifidad 
de lo jurídico en la sociedad burguesa consiste en que es una ‘forma jurídica’, es decir, una expresión no 



 

 

15 

O grande mérito dessa metodologia marxista é inverter a ordem em que a 

dogmática jurídica moderna trata o direito, já que nesse direito moderno a forma jurídica é 

baseada em abstrativismo desaraigados da realidade social. Ou seja, as formulações são 

abstratas, sem qualquer preocupação com o concreto, o que motivou a elaboração de uma 

teoria de distinção entre o "ser" e o "dever ser", haja vista não haver correspondência entre o 

mundo do direito (abstrato) e a realidade (concreta). A sistemática atual constrói, primeiro, o 

abstrativismo, para depois tentar adequar a realidade a este modelo. 

Já a metodologia marxista parte do concreto para só após elaborar caracteres 

mais abstratos. Isto é, primeiro constata a realidade para apenas posteriormente construir uma 

teoria sobre esta. Parte, portanto, do concreto para o abstrato, e não do abstrato para o 

concreto como tem sido a tônica da metodologia moderna. 

Fixando a pauta metodológica na concretude da realidade, podemos estudar 

o direito com base no conteúdo - e não apenas se atendo à forma jurídica pela qual é dada 

preferência na metodologia moderna, o que empobrece o conhecimento do real e da própria 

sociedade, impedindo a construção de um direito efetivo e aplicável consoante seu objetivo 

maior que é fazer justiça. 

Sobre essa pauta metodológica já se pronunciou Miaille: 

"Inutil partir del derecho o de la regla jurídica para definir la ‘juridicidad’ 

en sí’; es necesario partir del sistema social en el que existen ciertas reglas jurídicas y, 

aprehendiendo el nexo entre éstas y aquél, poner en evidencia la manera como el sistema 

califica tal prescripción como jurídica y tal otra como no jurídica... De ahí que, 

metodologicmante hablando, el único procedimento correcto sea el que postula como 

premisa el conocimiento del sistema social que atribuye según su lógica, es decir, según la 

naturaleza de sus contradicciones, tal o cual lugar a lo jurídico y, má aún, tal cual 

característica a este jurídico. 

                                                                                                                                                                                     
solamente coherente, sino dominante de la relación capitalista...si es evidente que el intercambio, el mercado y 
el valor son nociones y realidades que estructuram la sociedad burguesa, no es menos evidente que estas 
nociones y estas realidades son pluridimensionales: el intercambio, al igual que el valor, tiene un significado 
jurídico. Conceder toda la importancia al aspecto económico en contra del aspecto jurídico es una elección 
puramente arbitraria. Reconocer la parte del derecho como forma dominante no equivale, ciertamente, a 
atribuir esta parte una naturaleza superior o indiscutible; es tratar de explicar un modo peculiar de regulación 
social. Lo importante es proponer una explicación económica . Precisando más: la manera como distintas 
mediaciones de tipo jurídico son indispensables para el funcionamento de una relación social nos permite 
iniciar el estudio de todos estos rodeos” (La especifidad de la forma juridica burguesa. In: La critica juridica 
em Francia. Universidad de Puebla, 1987, p. 27 e 28). 
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Fuera de esta perspectiva, no podremos dar de lo jurídico ‘en general’ sino 

una definición vaga, del tipo: conjunto de prácticas e instituciones que organizan el orden 

social bajo una forma normativa, a partir de las contradicciones de intereses – del mismo 

modo que lo economico en general puede definirse como la apropriación de la naturaleza por 

parte de la sociedad. Semejante definición no resulta muy útil para conocer determinado 

sistema jurídico: no constituye sino una generalidad, una abstracción muy pobre de 

determinaciones históricas o naturales, anterior a la definición de categorías más 

concretas”8. 

Michel Miaille elaborou sua teoria jurídica a partir das análises da estrutura 

jurídica no modelo marxista empreendida por Eugeny B. Pasukanis. Este autor russo é austero 

ao contestar a possibilidade de se partir de formas abstratas para se descobrir a verdade: 

"O que temos a demonstrar não é que os conceitos jurídicos gerais possam 

entrar, a título de elementos constitutivos, nos processos e sistemas ideológicos – o que não é 

de forma alguma contestável -, mas que a realidade social, mascarada, em certa medida, por 

um véu místico, não pode ser descoberta através desses conceitos”9. 

A utilização dessa metodologia marxista, que parte do concreto, adentrando 

no seio das estruturas sociais e revelando os interesses envolvidos, por conseguinte, é a mais 

apta a desvendar as causas, o significado e o sentido que o instituto jurídico em estudo tem no 

direito moderno e na complexidade social, sem encobrir a realidade de fato. Todavia, não é 

possível concluir o estudo da responsabilidade do Estado no modelo social apregoado por 

Marx, já que, para este, no comunismo, não haveria o próprio Estado10. 

                                                           
8 “In” La especifidad de la forma jurídica burguesa, ob. cit., p. 24. 
 Ainda consta do mesmo artigo a seguinte passagem digna de nota: 
 “los juristas se engañan al creer que el derecho constituye um tejido normativo del que las relaciones 
jurídicas serían deducidas. Contrariamente a lo que suele afirmarse, no es la relación jurídica la que se deriva 
de la norma – ésta no es anterior a la relación jurídica. El derecho, em cuanto fenômeno social objetivo, no 
puede ser agotado por la norma o la regla. Las causas objetivas de la relación jurídica se encuentran, en 
realidad,más allá de la norma: ésta no hace sino garantizar, preservar un orden – que se manifesta a través de 
la relación entre los sujetos -, pero no lo crea” (p. 33). 
9 “In” A teoria geral do direito e o marxismo. Tradução e notas por Paulo Bessa. Rio de Janeiro, Renovar, 1989, 
p. 42. 

Aliás, Pasukanis é enfático em contrariar a aceitação de uma construção do direito principiando pela busca 
de normas gerais, já trazendo essa noção na Introdução de sua obra: 

“Uma tal teoria geral do direito, que não explica nada, que a priori dá as costas às realidades de fato, quer 
dizer, à vida social, e que se preocupa com as normas, sem se preocupar com as suas origens (o que é uma 
questão metajurídica!) ou de suas relações com quaisquer interesses materiais, não pode pretender o título de 
teoria, senão o de teoria do jogo de xadrez. Uma tal teoria nada tem a ver com a ciência. Esta ‘teoria’ não 
pretende analisar o direito, a forma jurídica enquanto forma histórica, pois não visa a estudar a realidade. É por 
isso, para empregar uma expressão vulgar, que não há muito que se possa tirar dela” (ob. Cit., p. 16). 
10 Essa também é a conclusão de Pasukanis na obra citada, em que pese admitir a existência de um Estado de 
transição que caracterizaria o socialismo no caminho para o comunismo. 
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A partir do estabelecimento desses pressupostos é que poderemos perseguir 

o objetivo maior do direito, que é a busca da justiça para o caso concreto, e não simplesmente 

o “legal”. 

Não olvidemos que estaremos tratando da responsabilidade do Estado sob o 

mesmo modo de produção que deu azo à criação desse instituto – o capitalismo – e, portanto, 

nos limites desse modo de produção. É cediço que a doutrina marxista apregoa haver uma 

incompatibilidade lógica ao falar de justiça sob a égide desse sistema, mas isso não significa 

que devemos ficar apáticos ou à espera de outro modo de produção. Enquanto essa outra 

realidade social não vem, é axial estancar as injustiças mais latentes e procurar uma melhoria 

da sociedade, principalmente das classes mais desprivilegiadas. 

Ressaltamos mais uma vez que a utilização da metodologia aqui empregada 

servirá para melhor enquadramento do tema na atual conjuntura social, de base capitalista, 

sendo pertinente a análise de sua evolução no passado até o presente. Entrementes, não é 

nosso intento desenvolver este estudo numa sociedade ideal, com outro modo de produção, 

até mesmo por não nos acharmos aptos a desempenhar esse mister. 
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INTRODUÇÃO: 

A responsabilidade do Estado, como forma de submetê-lo à face do Direito 

por ele elaborado, impedindo que esteja acima e alheio à ordem jurídica que institui, de fato, é 

uma conquista do mundo moderno. 

Todavia, essa conquista deve ser analisada mais profundamente no seu 

significado e realidade social para que não se fique na tautologia da modernidade, em que a 

superficialidade com que são colocados alguns conceitos e noções jurídicas, até mesmo como 

decorrência de sua instância superestrutural, impede que se adentre na infra-estrutura e se 

analise o Direito estatal em consonância com a realidade social, formando assim um Direito 

demagógico. 

O trato da responsabilidade tem acompanhado a elaboração dessas noções 

abstratas atreladas especificamente ao dever ser, sem se preocupar com o que de fato é. O 

tema ganha especial importância no direito moderno, que poderia ser resumido, basicamente, 

na teoria geral da responsabilidade, que labora, como de costume, de uma metodologia do 

abstrato, que nem sempre condiz com a realidade, buscando adequar o mundo fenomênico a 

essas abstrações, gerando, com isso, a necessidade de sempre especializar o tema, para torná-

lo abstrato dentro do especializado. 

Por isso o estudo da responsabilidade adquire várias vertentes - civil, penal, 

administrativa, tributária. E quanto mais a concretude das relações sociais se divorcia dos 

abstrativismos, mais premente é a necessidade de se especializar, podendo hoje falar-se ainda 

em responsabilidade econômica, ambiental, política e, porque não, pública. 

Antes de adentrar especificamente na problemática da responsabilidade 

pública e seu desenvolvimento, é imperativo, primeiro, conhecer a evolução do Estado 

moderno chegando ao estágio em que nos encontramos, já que é neste onde os fenômenos 

sociais ocorrem e o lugar que se pretende aplicar o “instituto” da responsabilidade. 

O Estado Moderno, marcado em sua nascente pelo Absolutismo, adentrando 

no Estado Liberal e evoluindo até o presente Estado Social, tem seu desenvolvimento 

confundido com o desenvolvimento do capitalismo, cujo poder econômico primeiro fomentou 

a formação de Estados fortes para negociação dentro de territórios definidos, visando não se 

submeter e não dividir seu poder com os vários feudos existentes dentro do mesmo território. 

Portanto, o primeiro passo do desenvolvimento capitalista foi mesmo o de 

superação do modo de produção anterior – feudalismo. Da mesma forma, quando o Estado 
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Despótico começou a ser um empecilho à livre negociação e à liberalização do mercado, 

obstando o desenvolvimento do capitalismo, pregou-se seu fim, iniciando o Estado Liberal. 

Em que pese a denominação “Estado Liberal”, já é bom fincar que não é 

bem a liberdade do ser humano que é defendida. Muito pelo contrário. O “Liberal” é a 

libertação do mercado, a livre negociação, a liberdade de contrato sem qualquer amarra. O 

marco inicial desse Estado é tido como a Revolução Francesa; todavia, não podemos esquecer 

que sua mola propulsora foi a Revolução Industrial. 

O Estado Social é um Estado onde ainda vige o modo de produção 

capitalista, podendo ser considerado como a réplica do Estado Liberal ao modelo de Estado 

Socialista que se tentou estabelecer no Oriente e no Leste Europeu, principalmente após a 

Revolução Russa. Ou seja, a infra-estrutura continua a mesma do Estado Liberal, mas com 

alteração na sua superestrutura. 

A previsão de direitos sociais, que norteia a construção de um Estado social, 

legitima-o a intervir no meio social e na própria economia, visando melhorias coletivas. 

Entrementes as lutas travadas para concretização do paradigma social estatal pelas classes 

mais baixas, esse ideal foi defendido, em certo momento, pelo próprio mercado econômico 

objetivando a sobrevivência do capitalismo, como forma de sanar suas constantes crises e no 

intuito de evitar, com isso, a expansão dos Estados Socialistas. 

A evolução desse Estado Moderno não se deu de forma homogênea e linear 

em todo o mundo consoante o sumário acima apresentado. Há Estados, como a Alemanha, 

que ainda tinham resquícios feudais enquanto boa parte dos países europeus já havia 

atravessado o absolutismo e vivia no auge do Estado Liberal. Outros, como a Rússia, 

evoluíram de um regime despótico direto para um “Estado Socialista”, como no exemplo 

formando o bloco da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

A denominação de Estado Moderno é dita como superada por vários 

autores, considerando a Revolução Francesa o evento que a ceifou, passando a existir a partir 

daí o Estado Contemporâneo. Todavia, entendemos que um Estado Contemporâneo adviria do 

rompimento com o modo de produção vigente – capitalista - como aconteceria com a vinda do 

Estado Socialista, que não vingou, permitindo, portanto, referir-se ao atual Estado “Pós-

Modernista”. É como se sucedeu com o rompimento acarretado pelo absolutismo em relação 

ao feudalismo - malgrado neste houvesse reis - gerou a ruptura do modo de produção feudal 

para o capitalismo. 
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Uma alteração na superestrutura que culmina apenas em entregar o poder 

político para outra classe social, e que nem foi tão profunda assim, já que a Dinastia 

“Bourbon” volta ao poder com Luís XVIII, em 1814 permanecendo até 1848 com Luís Filipe 

de Orléans, além do que a própria classe revolucionária forma um Império sob a liderança de 

Napoleão Bonaparte, reinstituindo-se o regime monárquico em 1804, não nos permite falar 

em fim de uma Idade com advento de uma nova era. 

Nesse cenário de conflito e luta para a manutenção de um sistema 

econômico é que a responsabilidade se insere, inter-relacionando com o capitalismo e 

adquirindo suas feições, tanto que prevalece em seu conteúdo o aspecto nitidamente 

patrimonial, com um aspecto positivo de restringir ao máximo as penas corporais e se 

preocupando mais com o aspecto econômico. Porém, isso produz o contraponto de permitir 

que quem detenha parcela do poder econômico seja autorizado a cometer danos, bastando que 

“pague” por esse com seu patrimônio. Portanto, quem acaba respondendo é o patrimônio, 

desincumbindo o verdadeiro responsável. 

A responsabilidade, destarte, torna-se “coisificada”, já que acentua a relação 

não entre os homens, mas sim entre alguém e uma coisa. 

Além disso, a responsabilidade preconizada tem em seu caráter nítida 

intenção de manutenção do “status quo”. Isso se torna mais acentuado quando analisamos a 

responsabilidade do Estado, cuja teoria apregoou uma evolução primeira e mais acentuada do 

que entre os próprios agentes econômicos. Ou seja, para manter o poder econômico e se 

proteger da sociedade e do capitalismo, elegeu-se o Estado segurador universal para estancar 

os problemas do próprio capitalismo. 

O problema não está em se responsabilizar o Estado, pois essa 

responsabilidade, como dissemos, é salutar ao meio social, como modo de se impor deveres 

àquele ente, mas sim na “forma” jurídica que adquiriu essa responsabilização. 

A eleição de uma forma principal de se responsabilizar o Estado por meio 

de um exclusivo pagar gera um sério problema social que é retirar do Estado os recursos 

necessários à implementação de políticas públicas, haja vista que, no atual modelo, qualquer 

melhoria no meio social demanda recursos públicos e ao privatiza-los impede o Estado de 

adimplir os seus deveres sociais. 

Não vamos defender aqui que o Estado deve ser irresponsável. Muito pelo 

contrário. No nosso modelo, a responsabilidade do Estado é ampliada para os direitos sociais, 
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não ficando circunscrita aos direitos individuais. Ademais, não vamos trazer nenhuma causa 

nova de exclusão da responsabilidade, que seria o caso de aumentar as hipóteses de se 

impossibilitar o Estado de responder. O que pretendemos é trazer limites ao pagar, que já 

vamos enfatizar que se aplica mais quando o Estado provoca algum dano patrimonial a 

outrem, e não dano pessoal, a incolumidade física de alguém. 

Esse limite que salta da responsabilização do Estado na sua “nova” 

configuração - que se volta também para o social e não apenas para o patrimônio individual - 

decorre do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, corolário da Justiça, que é o 

fim último do próprio Direito como liame que liga os seres humanos. 

É certo que o limite que enfatizaremos deve ser acompanhado de uma 

ampliação da responsabilidade política e administrativa, visando exatamente atuar no âmbito 

preventivo e impedir que danos ocorram e que os recursos públicos economizados de um lado 

sejam jogados no “ralo” pelo outro. 

Muito já se falou e se escreveu sobre a responsabilidade do Estado. 

Entrementes, a vertente dogmática liberal, preocupada apenas com a propriedade privada e 

com a não ingerência estatal na liberdade econômica, sempre esteve presente no trato desse 

tema, o que levou a um estudo da responsabilidade do Estado em si, e por si, sem qualquer 

apego à realidade concreta. 

O que propomos é uma inversão, é um estudo partindo do conhecimento do 

“ser” do Estado, e não de sua “forma” e muito menos da responsabilidade em si, pois daí, 

consoante a modelagem de Estado vivenciada, axiomaticamente, decorrerão as 

conseqüências. 

No estudo da responsabilidade do Estado a que nos fincaremos, 

enfatizaremos o conhecimento do essencial (Estado), e não apenas do adjetivo (responsável). 

No atual estágio do Estado Social, até mesmo como aprofundamento de 

uma evolução política e social, o que se impõe é uma releitura da responsabilidade do Estado, 

estudando mecanismos que determinem mais um “fazer” do que só um “pagar”. 

Por fim, insta advertir que todas as teses que serão apresentadas no capítulo 

III (Responsabilidade do Estado Social) não tem intento de se aplicar às pessoas jurídicas de 

direito privado prestadoras de serviço público (concessionárias, permissionárias...)11, e de fato 

                                                           
11 O artigo 37, parágrafo 6º, da CF contempla tanto a responsabilidade objetiva do Estado como das pessoas 
jurídicas de direito privado. Portanto, estas respondem sim objetivamente pelos danos ocasionados na prestação 
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não devem ser aplicadas. Em que pese o serviço tenha natureza pública e deve se vestir do 

manto desse regime, a pessoa privada que o prestar não será, em absoluto, um ente público, 

muito menos seus agentes serão revestidos dessa condição. Estado e prestadores de serviços 

públicos são entes diferentes e como tais devem ser tratados. Apenas o serviço prestado terá 

natureza pública. Com isso, o serviço deve ser prestigiado e ter prerrogativas; não o seu 

prestador privado. O prestador privado tem um limite natural às indenizações, que é o 

tamanho do seu patrimônio. Ausente esse patrimônio será aberto falência e o serviço volta 

para o Estado. Já quanto ao Estado, não há esse limite, pois se criou a ficção de patrimônio 

infinito do Estado. 

É importante fazer-se tal advertência para que as idéias aqui lançadas não 

sejam subvertidas para defesa de uma classe detentora de poder econômico – entidades 

privadas prestadoras de serviço público – o que configuraria a completa ruptura de nosso 

trabalho. É axial ressaltar esse alerta, haja vista a “onda” neoliberal que o Brasil vem 

perseguindo desde o início da década de 9012, com diminuição do Estado e entrega de suas 

riquezas e misteres para a iniciativa privada corroendo a finalidade do bem-estar social pelo 

lucro individual. 

                                                                                                                                                                                     
desse serviço público. Entretanto, o presente trabalho não tem em vista estudar essa relação, ainda mais porque 
entendemos que com o advento do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/1990) essas pessoas 
responderiam de qualquer forma na modalidade objetiva. 
12 Como exemplo, citamos: Lei 8031/1990 (institui o PND - Programa Nacional de Desestatização); Lei 
8987/1995 (delegação da prestação dos serviços públicos para entes privados); Emenda Constitucional 9/95 
(permite a pesquisa, a lavra, a refinação do petróleo, a importação e exportação dos produtos derivados e o 
transporte marítimo do petróleo nacional ou derivados por empresas privadas, rompendo com o monopólio 
existente previsto no artigo 177 da CF); Lei 9491/1997 (Revoga a Lei 8031/90 para ampliar e remodelar o PND, 
passando a ser aplicada em larga escala o processo de privatização). Poderiam ser citadas várias outras leis, 
como as que instituíram as Agências Reguladoras referente a cada empresa estatal privatizada entre outras, mas 
ficamos com estas por serem as que mais demonstram a obediência ao consenso de Washington. 
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I) APONTAMENTOS DO ESTADO MODERNO E O ADVENTO DO 

ESTADO SOCIAL: 

O entendimento da responsabilidade do Estado apenas pode ser apreendido 

em seu significado, conteúdo e forma se analisadas, preliminarmente, as situações concretas 

em que será aplicada. A realidade da vida do Estado e seu desenvolvimento devem ser vistos 

e conhecidos para melhor enquadramento do tema e compreensão dos seus desdobramentos. 

Considerando que a responsabilidade do Estado surgiu no Estado Moderno, 

nosso recorte epistemológico cingir-se-á a esse modelo estatal, prescindindo, portanto, da 

análise específica da organização política da sociedade em modelos anteriores vivenciados na 

Idade Média e Antiga, o que não nos impede de fazermos algumas remissões a esses modelos 

que reputarmos importante para o entendimento das mudanças na forma de organização 

política atual. 

O desenvolvimento da organização política da sociedade em momento 

algum ocorreu de forma homogênea e linear em todos os lugares e períodos da história. Esse é 

o primeiro ponto que deve ser destacado na análise da formação do Estado e de seu 

desenvolvimento13. 

A Idade Moderna, período em que se origina o Estado Moderno, tem 

apontada como seu marco inicial a queda de Constantinopla, com o fim do Império Romano 

do Oriente, no século XV, na data de 1453. Esse período marca a transição do feudalismo 

para o capitalismo. 

                                                           
13 Georg Jellinek parte da premissa que a teoria do Estado deve ser estudada de duas formas: geral ou particular, 
haja vista a impossibilidade de se determinar um movimento homogêneo no seu desenvolvimento e nas suas 
diversas manifestações, sendo a primeira referente aos aspectos que se tornaram comum sem considerar um 
Estado específico. Já a segunda visa exatamente estudar um Estado em especial. 

“La ciencia teórica o doctrina del Estado, divídese en doctrina general del Estado y doctrina particular 
del mismo. La primera se propone hallar el principio fundamental del Estado y someter a la investigación 
científica los fenómenos generales del mismo y sus determinaciones fundamentales. Sus resultados no se deben 
al estudio particular de un Estado, sino que habrán de lograrse mediante la investigación general de las formas 
que han revestido los Estados en los fenómenos histórico-sociales. 

La doctrina general se completa con la doctrina particular del Estado. Para ésta, existen dos modos 
posibles de investigación: comparar las instituciones particulares de los Estados en general, las de un grupo de 
Estados determinados o las de éstos, pero con relación a una época limitada, para llegar a explicar de este 
modo las formas típicas de estas instituciones; o circunscribirse al conocimiento de las instituciones de un 
Estado en concreto, bien en la variedad de su evolución histórica, bien en la mera forma actual. 

No pueden comprenderse enteramente las instituciones de un Estado particular, sin el supuesto de la 
doctrina general y de la especial de las instituciones, porque lo individual sólo puede comprenderse si se coloca 
dentro del encadenamiento general que le sirve de fundamento. La doctrina individual del Estado sólo puede, 
pues, ser fecunda si se la hace descansar en las otras dos disciplinas esenciales: la general y la especial del 
Estado”. (“In” Teoría General del Estado. Trad. de Fernando de Los Ríos. Buenos Aires. Julio César Faira 
Editor, 2005, p. 68 e 69). 
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O Estado Moderno nasce exatamente para consolidar o capitalismo na sua 

infra-estrutura. Para isso precisava centralizar o poder político, provocando sua unidade, que 

estava diluído no sistema feudal entre os vários senhores feudais. Necessitava também 

unificar o território e ter livre acesso dentro desse, evitando, com isso, os vários obstáculos 

que eram opostos nos feudos para livre comércio, tais como alta carga tributária e respeito às 

leis impostas por cada senhor feudal. 

As cidades que se formaram ainda no período medieval, denominadas de 

“burgos”, estavam localizadas dentro dos territórios feudais, já que todo o país era dividido 

em feudos. Por isso, a completa submissão dessa nova classe que surgia, os “burgueses”, à 

autoridade de cada senhor feudal. Todavia, com o desenvolvimento comercial e o 

fortalecimento econômico-social da burguesia, essas cidades passaram a buscar maior 

autonomia e independência, as quais, quando conquistados por meios pacíficos, dependiam, 

na maioria das vezes, do pagamento de indenizações aos senhores feudais. Em outras 

situações, quando a elite feudal resistia, a classe dos burgos buscava no rei o apoio político e, 

por vezes, militar. Isso gerou o fortalecimento do monarca, com a consolidação de seu poder 

político, centralizando-o, o que viabilizou a unificação do território que estava dividido em 

vários feudos14. 

O capitalismo opta, em seu nascedouro, pela submissão a um poder central, 

o que lhe era muito mais salutar do que se submeter a várias instâncias de poderes com 

pequena amplitude para desenvolvimento do comércio. 

“A presença de senhores diferentes em diferentes lugares ao longo das 

estradas comerciais tornava os negócios tão difíceis. Necessitava-se de uma autoridade 

central, um Estado nacional. Um poder supremo que pudesse colocar em ordem o caos feudal. 

Os velhos senhores já não podiam preencher sua função social. Sua época passara. Era o 

momento oportuno para um poder central forte. Na Idade Média, a autoridade do rei existia 

teoricamente, mas de fato era fraca. Os grandes barões feudais eram praticamente 

independentes. Seu poderio tinha de ser controlado, e realmente o foi”15. 

                                                           
14 Jellinek apresenta essa noção: “Los primeros ensayos llevados a cabo tenazmente con el propósito de 
alcanzar la unidad del Estado, proceden de la última época medieval y se deben a las ciudades organizadas en 
forma de estados o brazos. De nuevo renace, si bien en forma muy distinta de la primitiva, la idea de la polis”. 
(“in” Teoría General del Estado, ob. Cit., p. 419). 
15 Cf. Leo Huberman, História da riqueza do homem. Trad. Waltensir Dutra, 21ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 
1986, p. 71. Esse autor enfatiza que “os passos dados pela autoridade central para tornar-se capaz de exercer o 
poder nacional foram lentos e irregulares. O processo não levou um, dois, ou cinqüenta ou cem anos. Levou 
séculos – mas, finalmente, tornou-se realidade (p. 71). 
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Assim, esse primeiro período da Idade Moderna denominado de 

Renascimento pregou a criação de um Estado forte, centralizado e com território unificado. 

Esse Renascimento, que é considerado como o marco final da Idade Média e o início da Idade 

Moderna, nada mais é que o renascimento do comércio16. São os principais teóricos da 

filosofia política desse período: Nicolau Maquiavel, Dante Alighieri, Erasmo de Rotterdam e 

Thomas Hobbes, que pregavam exatamente a formação e o fortalecimento do Estado. 

Não foi por acaso que a Itália - país de origem dos dois primeiros autores 

citados no parágrafo acima e de vários outros intelectuais e artistas como Da Vinci, 

Michelangelo e Boticelli – foi o berço do Renascimento e onde floresciam idéias a favor do 

Estado centralizado, haja vista a localização privilegiada, na época, das cidades italianas, 

principalmente Gênova e Veneza, para comerciarem com o Oriente, o que permitiu o 

desenvolvimento da cultura patrocinado pela burguesia local17. 

Além do já explanado aqui, Leo Huberman resume as causas do fim do 

feudalismo e início da Idade Moderna: 

“Os senhores começaram a enfraquecer por terem perdido grande parte de 

seus bens em terras e servos. Sua força havia sido desafiada e parcialmente controlada pelas 

cidades. E em certas regiões, em constantes guerras interiores, processava-se o extermínio 

mútuo. 

O rei fora um aliado forte das cidades na luta contra os senhores. Tudo o 

que reduzisse a força dos barões fortalecia o poder real. Em recompensa pela sua ajuda, os 

cidadãos estavam prontos a auxiliá-lo com empréstimos em dinheiro. Isso era importante, 

porque com dinheiro o rei podia dispensar a ajuda militar de seus vassalos. Podia contratar e 

pagar um exército pronto, sempre a seu serviço, sem depender da lealdade de um senhor. 

Seria também um exército melhor, porque tinha uma única ocupação: lutar. Os soldados 

feudais não tinham preparo, nem organização regular que lhes permitisse atuar em conjunto, 

com harmonia. Por isso, um exército pago para combater, bem treinado e disciplinado e 

sempre pronto quando dele se necessitava, constituía um grande avanço. 

                                                           
16 Note-se que é “Renascimento”e não “Nascimento”. É Renascimento porque o comércio volta a ganhar força 
como elemento motivador da economia. Não é nascimento, pois não é nesse período que surge o comércio, já 
existindo este até mesmo na antiguidade. 
17 Como é cediço, com a descoberta de novas rotas para o Oriente e a obtenção de novos mercados na “era dos 
descobrimentos”, especialmente das Américas, essas cidades italianas perderam parte de sua força, passando a 
ter mais destaque Portugal, Espanha e Inglaterra, em vista de sua localização que se torna mais privilegiada, isso 
sem contar o aspecto político destes consolidarem um Estado, com unificação de território e centralização de 
poder antes dos demais. 
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Não se pense nem por um minuto que os donos do dinheiro dele se 

apartavam com satisfação. Nada disso. Fizeram esse empréstimo, e outros, ao rei porque dele 

recebiam em compensação vantagens bem definidas. Assim, por exemplo, era realmente uma 

vantagem para o comércio ter leis, aprovadas por uma autoridade central”18. 

O sistema capitalista tem seu germe, portanto, no final da Baixa Idade 

Média, sendo essa primeira etapa denominada de pré-capitalismo. O Renascimento comercial 

foi fator primordial na gênese do capitalismo, caracterizando-se, nesse primeiro momento, 

pelo trabalho artesanal organizado pelas corporações de ofício. Já nesse período o ideário 

capitalista de produção voltado para o mercado, e não mais para subsistência, as trocas 

monetárias, a busca do maior lucro possível e acumulação de capital começam a ser notados. 

O ex-professor, já falecido, da Universidade de Columbia, Leo Huberman, 

apresenta a evolução do fator de riqueza com o nascimento do comércio: 

“Nos primórdios do feudalismo, a terra, por si só, constituía a medida da 

riqueza do homem. Com a expansão do comércio surgiu um novo tipo de riqueza – a riqueza 

em dinheiro. No início da era feudal o dinheiro era inativo, fixo, móvel; agora torna-se ativo, 

vivo, fluido. No período feudal, a posse da terra, a única fonte de riqueza, implicava o poder 

de governar para o clero e a nobreza. Agora, a posse do dinheiro, uma nova fonte de riqueza, 

trouxera consigo a partilha no governo.”19 

Tanto é verdade que na Idade Média a terra era o índice de riqueza e, por 

conseguinte, de poder, que o próprio rei poderia ser resumido como um grande latifundiário. 

Esse poder oriundo da terra é facilmente verificado na história inglesa, em que o Rei João, 

que subira ao trono inglês no início do século XIII, e por ser o filho mais novo do rei 

Henrique II não recebera qualquer herança, daí vindo o cognome de “João Sem Terra”. A 

ausência do índice de riqueza da época proporcionou sua submissão ao poder dos barões 

ingleses, que obrigaram o Rei João a assinar, em 15 de junho de 1215, a Magna Carta, que 

limitava o poder do rei, consistindo em mais do que um tratado dos direitos dos barões, mas 

                                                           
18 “In” História da riqueza do homem, ob cit., p. 71 e 72. 
 Fernando Facury Scaff enfatiza o aspecto militar: “O aspecto militar merece especial atenção em razão 
de que não existia para dar cumprimento às alianças firmadas com os suseranos, mas para proteger os habitantes 
das cidades desses suseranos... os próprios burgueses tudo fizeram para facilitar a fuga dos vassalos dos campos 
para as cidades, onde engrossariam as fileiras das milícias e dos artesãos. Essas fugas vinham ocorrendo em 
virtude da deterioração das condições de trabalho no campo, fruto do declínio da agricultura e da maior 
necessidade de recursos econômicos por parte da classe dominante (senhores feudais) para dispêndio na compra 
de bens suntuários, além da perspectiva dos vassalos de vir a se tornar homens livres, onde os resultados de seu 
trabalho reverteriam para si próprios” (“In” Responsabilidade civil do Estado intervencionista. 2º Ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001, p. 44). 
19 “In” História da riqueza do homem, ob. cit., p. 35. 
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principalmente de deveres do rei para com aqueles. Com esse documento, inauguraram-se as 

monarquias constitucionais20. 

Nos ensinamentos do detentor do extinto cargo de Vice-Comissário do Povo 

para a Justiça do Estado Soviético, Eugeny Pasukanis, “a principal falha da propriedade 

feudal para os olhos do mundo burguês, não reside na sua origem (espoliação, violência, etc.), 

mas na sua imobilidade, na sua incapacidade de tornar-se uma garantia recíproca ao passar de 

uma mão à outra, pelo ato de alienação e aquisição. A propriedade feudal ou corporativa viola 

o princípio fundamental da sociedade burguesa: igual oportunidade de acesso à 

desigualdade”21. 

Com a mudança do paradigma de riqueza e a dinâmica imposta pelo sistema 

de trocas, até mesmo o direito teve de ser alterado, haja vista que o antigo direito romano não 

mais servia às novas atividades mercantis, já que era por demais formalista e obstruía a rápida 

circulação de riquezas. Destarte, o direito teve de ser alterado para atender às novas 

aspirações econômicas. A partir daí, começa a se dar o contorno do novo Direito: o Direito 

Comercial. 

Fernando Facury Scaff apresenta essa incongruência do direito romano às 

atividades mercantis: 

“O direito romano não servia ‘in totum’ aos interesses burgueses, uma vez 

que tinha por finalidade proteger a propriedade, pois era um sistema jurídico baseado na 

conservação e não na acumulação de riquezas. A sociedade romana visava não o 

desenvolvimento, mas a segurança e a estabilidade”22. 

O professor Tércio Sampaio Ferraz Jr. arremata o tema na visão do contrato 

para a sociedade moderna: 

“a figura do contrato, como se entende hoje, a instituição do contrato 

relacionado à liberdade de troca, tem sua origem, mais imediata, não na Roma Antiga, mas na 

                                                           
20 A subida ao trono do Rei João não se deu de forma automática, sendo um período conturbado e lendário da 
história Inglesa. Após a morte do Rei Henrique II em 1189, sucedeu-o ao trono seu terceiro filho Ricardo I, que 
se dedicou com especial interesse as cruzadas, vindo a falecer em 1199 de ferimentos nessas batalhas. O herdeiro 
presuntivo de Ricardo I era Artur, que tinha 12 anos.Todavia, no período em que Ricardo estava nas cruzadas, 
João, seu irmão, se tornou uma das figuras mais importantes da Inglaterra, vindo a aprisionar Artur e subindo ao 
trono em 1199. 
21 “In” A teoria geral do direito e o marxismo. Trad.: Paulo Bessa. Rio de Janeiro: Renovar, 1989, p. 96. 
22 “In” Responsabilidade Civil do Estado Intervencionista, ob cit., p. 49 
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Idade Média, pelo menos no Ocidente. O que conhecemos hoje como contrato está 

relacionado com o desenvolvimento da sociedade capitalista”23. 

O período da Baixa Idade Média e Renascimento são definidos como pré-

capitalistas pois não havia ainda consolidado a base do sistema capitalista propriamente dito, 

que é o trabalho assalariado. Após a consolidação do sistema capitalista e ingresso 

propriamente dito na Idade Moderna, apenas para darmos uma rápida visão da evolução desse 

modo de produção, desenvolve-se do capitalismo comercial para o capitalismo industrial no 

século XVIII, e do industrial para o financeiro, tal qual o conhecemos hoje. Isso não significa 

que o desenvolvimento de um acarrete o fim de seu antecessor, pois todos os três coexistem 

atualmente. É apenas uma relação de preponderância e da própria evolução para novas formas 

dentro do mesmo modo de produção. 

No fim da Baixa Idade Média, com o surgimento da classe mercantil, foi 

sendo estabelecido gradualmente um estilo de vida mais citadino que culmina já na Idade 

Moderna com a criação de verdadeiros centros urbanos que floresciam a partir das vilas e 

cidades medievais. 

A forma pela qual se organizou o sistema econômico no início do 

capitalismo já na Idade Moderna foi através das práticas mercantilistas. A política 

mercantilista se resumia na crença de que a riqueza de uma nação residia na acumulação de 

metais preciosos, o que decorreria sempre de uma balança comercial favorável e esta seria 

conseguida por meio do incremento das exportações e das restrições das importações. Para 

alcançar tal objetivo, tornou-se necessário o intervencionismo estatal na economia, 

proporcionando um protecionismo através das limitações e, por vezes, até proibição às 

importações. 

Para coordenar essas limitações era necessária a existência de um poder 

central que se sobrepusesse aos demais poderes dos senhores feudais, podendo assim fazer 

leis que valessem para todo o território do Estado unificado, inclusive protegendo contra 

produtos estrangeiros, já que o rei faria o controle das fronteiras e tinha se associado com a 

burguesia local. 

Ademais, para se ter e manter uma balança comercial favorável buscava-se 

sempre novos mercados que, para atender a crescente produção, realizaria-se com as 

exportações, haja vista que o mercado interno não era suficiente para atender a oferta sempre 
                                                           
23 “In” O destino do contrato. Revista do Advogado, São Paulo, Associação dos Advogados de São Paulo, nº 9, 
abr./jun. 1982, ano 3, p. 51. 
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crescente e o objetivo de acúmulo de capitais. Como os países vizinhos na Europa, em regra, 

adotavam as práticas mercantilistas de protecionismo e intervenção estatal, a saída era pela 

via marítima. Entrementes, apenas lograria êxito nessa empreitada aquele país que já havia se 

consolidado num Poder Estatal centralizado que incentivasse a busca por novos mercados e 

protegesse o patrimônio e a família dos navegantes. Nesse cenário, destacou-se Portugal, que 

se tornara independente em 1139 e consolidado seu território em 1249, à frente das demais 

nações. 

O fortalecimento e a unificação de um poder central foram postulações 

econômicas, pregados por uma classe que surgia com poder econômico – os comerciantes. O 

renascimento urbano-comercial, a passagem de uma economia de subsistência para uma 

economia de mercado, em que o elemento caracterizador de riqueza não é mais o fundiário, 

tendo muito mais lastro com o monetário, conseguido mais facilmente na rápida circulação 

das coisas (mercadorias); o nascimento da burguesia que, para dar continuidade às suas 

atividades comerciais, exige e apóia o fortalecimento de um poder central para garantir a 

segurança e a expansão dessa nova fase da economia; a formação de um exército para defesa 

do reino e auxílio daquela garantia de segurança e expansão, patrocinado por valores 

(tributos) oriundos das novas práticas econômicas que surgiam e pela classe ascendente 

(burguesia), dá azo a derrocada do feudalismo e da Idade Média, formando-se as monarquias 

nacionais, fundando-se a primeira experiência do Estado Moderno: o Estado Absoluto. 

 

1.1 – O Estado Absolutista: 

Com a aliança rei-burguesia (aliança do poder econômico com o poder 

político), a formação de um exército para afirmação do poder real no âmbito interno - o que 

permitiu a unificação do território que estava compartido em vários feudos - e a defesa 

externa desse território e de seus ocupantes surge a primeira forma estatal adotada na Idade 

Moderna: a absoluta24. 

                                                           
24 Há autores que entendem existir Estado apenas quando este se submete ao próprio Direito que produz. Nesta 
senda, o Estado absoluto seria uma incoerência, já que permite a interpretação ilimitada do Estado. Jorge 
Miranda partilha desse entendimento: 

“Rigorosamente, não pode falar-se em ‘Estado absoluto’ ou em ‘Priceps legibus solutos’. Nenhum 
Estado existe à margem do Direito (insista-se) e nenhum governante deixa de estar vinculado às normas jurídicas 
que o titulam como tal... O sentido próprio só pode ser o Estado absoluto como aquele em que se opera a 
máxima concentração do poder no rei (sozinho ou com os seus ministros) e em que, portanto: 1º) a vontade do 
rei (mas sob formas determinadas) é lei; 2º) as regras jurídicas definidoras do poder são exíguas, vagas, 
parcelares e quase todas não reduzidas a escrito. Assim se explicam tanto os exageros dos teóricos do 
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O absolutismo tem como marca a centralização do poder político em uma 

única pessoa, não havendo qualquer separação como as conhecidas hoje entre as funções de 

julgar, legislar e administrar, sendo unificado esse poder na pessoa de um rei ou monarca. A 

origem desse poder, em regra, hereditário e vitalício, era fundamentada por alguns em causas 

divinas e por outros na teoria do contrato social. 

Georg Jellinek faz interessantes observações acerca dessa unidade do poder: 

“La idea de la unidad, por consiguiente, es la conclusión de una grande 

evolución histórica. El Estado moderno tiene como punto final lo que para el antiguo era el 

punto de partida. Como el segundo, atribúyese también é, y aun en un, mayor medida, el 

derecho y el poder para dominar de un modo efectivo todos los aspectos de la vida de la 

comunidad. Es verdad que pone limitaciones de grande importancia a su acción; pero sólo lo 

son las que é mismo se ha puesto en vista del conocimiento que tiene de su problema. Por el 

contrario, no reconoce a ninguno de sus miembros un derecho extraestatista que pueda 

ofrecerle una limitación absoluta; si existiese, equivaldría esto a una reaparición de aquel 

dualismos que fue vencido después de una lucha de siglos” 25. 

                                                                                                                                                                                     
absolutismo (que sustentam que os únicos deveres do príncipe para com os súbditos ou para com o Estado são 
deveres morais)” (“In”, Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 42). 

Norberto Bobbio coloca que o Absolutismo surgiu no século XVIII, porém, difundido na primeira 
metade do século XIX. Todavia, ao que parece, essa indicação temporal se refere ao período em que surgiu a 
expressão absolutismo e não quando de fato surgiu a forma de organização política que mencionamos. Isso pode 
ser extraído da sua própria obra quando menciona que servia para “indicar nos círculos liberais os aspectos 
negativos do poder monárquico ilimitado e pleno, o termo-conceito Absolutismo espalhou-se desde esse tempo 
em todas as linguagens técnicas européias para indicar, sob a aparência de um fenômeno único ou pelo menos 
unitário, espécies de fatos ou categorias diversas da experiência política, ora (e em medida predominante) com 
explícita ou implícita condenação dos métodos de Governo autoritário em defesa dos princípios liberais, ora, e 
bem ao contrário (com resultados qualitativa e até quantitativamente eficazes), com ares de demonstração da 
inelutabilidade e da conveniência se não da necessidade do sistema monocrático e centralizado para o bom 
funcionamento de uma unidade política moderna” (“In”, Dicionário de Política. Coordenação e tradução João 
Ferreira. 5º ed. Brasília: Ed. UNB, 2000, p. 1). 

Vale acrescentar que, segundo esse autor italiano, “a primeira generalização a que inevitavelmente se 
chegou foi a de identificar o conceito de Absolutismo com o de ‘poder ilimitado e arbitrário’. Se esta era a 
provável origem do significado do termo, é também evidente que se trata de uma acepção indubitavelmente útil 
no plano do debate político e ideológico mas inteiramente estéril para fins de pesquisa histórico-política e 
constitucional, desde o momento em que nada acrescentava em termos de distinção e especificação no seio de 
um fenômeno genérico em si e meta-histórico como o do poder” (idem, ibidem, p. 1) 
25 “In” Teoría General Del Estado, ob. Cit., p. 423 
 O professor de Heidelberg ainda nos traz uma rápida noção de como se afirmou o Absolutismo na 
Europa: 
 “En España y Francia, así como en Brandenburgo – Prusia – y en la monarquá de Habsburgo, la idea 
del Estado uno, indivisible, fue realizada por los monarcas absolutos. Aun en la propia Russia, que en tantas 
cuestiones aparece tan rezagada con respecto al Occidente, llévase a cabo la unidad de su Estado gracias al 
absolutismo de los Romanows. Allí donde no ha existido un poder absoluto que tendiese a la concentración, 
tampoco se ha alcanzado la unidad del Estado, sino que se ha dividido éste, como en Alemania y Polonia, o en 
vez de la asociación Estado, ha nacido sólo una confederación, como ha ocurrido en Suiza y en los Países 
Bajos” (p.421). 
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O constitucionalista português Jorge Miranda acentua que “é usual 

distinguir dois subperíodos na evolução do absolutismo. Num primeiro, que se estende até 

princípios do século XVIII, a monarquia afirma-se de direito divino. O Rei pretende-se 

escolhido por Deus, governa pela graça de Deus, exerce uma autoridade que se reveste de 

fundamento ou de sentido religioso. Numa fase subseqüente, vai procurar-se atribuir ao poder 

uma fundamentação racionalista dentro do ambiente de iluminismo dominante. É o 

‘despotismo esclarecido’ ou, noutra perspectiva, em alguns países, o ‘Estado de Polícia’”26. 

Esse poder foi elevado à máxima potência nos limites dos territórios 

unificados pelo rei e financiado pela burguesia, não sendo permitido qualquer outro poder que 

o contrastasse, muito menos que o igualasse na ordem interna, surgindo aí a noção de 

soberania como poder supremo internamente e equivalente na ordem externa. 

O filósofo francês Leon Duguit se manifesta sobre o poder dos governantes 

no Estado: 

“Por definição, os governantes monopolizam a maior força nacional. Essa 

maior força pode ser moral ou simplesmente material. É moral, quando os governantes são os 

mais fortes por certas qualidades de ordem ética, pela aptidão para prestarem certos serviços, 

pelo prestígio particular que se confere à sua pessoa, porque se fundamenta a sua força de 

governo numa crença verdadeira ou falsa, mas geral e sincera. Assim aconteceu, durante 

muito tempo, com a crença numa missão sobrenatural, concedida por Deus aos reis da terra, 

ou, como não há muito ainda, com a crença no mito da soberania nacional”27. 

Esse filósofo ainda faz percucientes críticas à noção de soberania que reina 

no direito público, alcunhando de “teoria vulgar da soberania”: 

“Na doutrina ainda dominante em França, a soberania é o poder de comando 

do Estado; é a vontade da nação. Organizada a Nação em Estado, ela torna-se o poder de 

comando do Estado, ou o direito de dar ordens incondicionadas a todos os indivíduos que se 

encontram no seu território... Tem duas faces: a soberania interior, ou o direito de dar ordens a 

todos os indivíduos que compõem uma Nação e aos que residem no território nacional; a 

soberania exterior, ou o direito de representar a Nação e de estabelecer relações com as outras 

Nações. Na soberania assim concebida distinguem três elementos. A soberania é: 

                                                           
26 “In”, Teoria do Estado e da Constituição, ob cit., p. 43. 
27 “In” Os elementos do Estado. Tradução de Eduardo Salgueiro. Lisboa: Ed. Inquérito, 1939, p. 40. 
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I – um poder de querer: Na concepção francesa a soberania originária 

pertence à Nação. Por um fenômeno, que permanece inexplicável, quando a Nação se 

organiza em Estado, essa vontade da Nação comunica-se ao Estado, embora sua subsistência 

se mantenha na Nação... Concebida a soberania como poder de vontade do Estado, deriva daí 

que ela é por isso mesmo concebida com um direito subjetivo, de que o Estado é titular. Ora é 

precisamente com esse caráter que nos aparece a soberania; ela é, portanto, um direito 

subjetivo cujo titular é o Estado. 

II – um poder de mandar: O Estado tem o poder de querer e de impor a sua 

vontade. Esse poder pertence a qualquer sujeito de direito exercendo uma vontade nos limites 

da sua esfera jurídica. Qualquer pessoa individual ou coletiva pode impor a sua vontade a 

outras vontades, quando quer aquilo que tem o poder jurídico de querer. O Estado tem esse 

poder; mas tem mais do que esse poder: tem o poder de impor a sua vontade como vontade de 

comando. As manifestações da sua vontade têm caráter imperativo: são ordens. A vontade do 

Estado é superior às outras vontades que se exercem no seu território; é uma vontade de 

comando; não é só uma vontade jurídica, é um poder jurídico. Essa concepção da soberania, 

poder de comando do Estado, levanta na aplicação dificuldades insolúveis. Se, como se disse, 

pela sua própria natureza a vontade do Estado é um poder, uma soberania, nunca pode perder 

esse caráter; o Estado, pelo menos no seu território, nunca pode intervir senão como poder 

público, e todos os seus atos serão atos de poder público, isto é, atos unilaterais, que implicam 

um comando que se impõe como tal. Ora isso é absolutamente contrário aos fatos. Acontece 

freqüentemente que o estado não atua como poder público, praticando atos que não tem 

caráter de comando. Basta indicar, a título de exemplo, os inúmeros contratos de direito 

interno que faz o Estado. Como é que o Estado, sendo por definição o próprio poder, é 

suscetível de ser obrigado por um contrato? Não deixará dessa maneira de ser poder público? 

III – é um poder de mandar independente: Alguns autores crêem que a 

soberania é o direito que tem o Estado e só o Estado – de formular uma ordem geral ou 

individual sem restrição alguma, e que qualquer ordem proveniente do Estado tem valor 

jurídico, qualquer que seja o domínio em que intervenha e qualquer que seja o seu conteúdo. 

Na Alemanha, Seydel, escreveu que não há direito acima ou ao lado do poder soberano; não 

há direito que não pertença ao soberano. Há, disse-se, limites para o poder público – limites 

de fato, limites políticos e limites morais, - mas não há limites jurídicos, e isso é precisamente 

que faz com que o poder do Estado seja soberano. Fez-se observar, com muita razão, que isso 

era confundir soberania e arbítrio. Mesmo na soberania há relações que escapam ao poder do 
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Estado: há um domínio em que o poder do Estado não pode juridicamente intervir, e a 

existência desse domínio não faz com que o poder não seja um poder soberano. Quer se 

admita que tal domínio é o dos direitos individuais naturais e que o Estado só o pode violar e 

restringir em certa medida, quer se admita, como nós, que esse domínio escapa à ação do 

Estado e se determina pelo princípio da solidariedade social, pouco importa. O essencial é 

compreender isto: dizer que a soberania é um poder-querer independente não é a mesma coisa 

que afirmar que é um poder-querer ilimitado. A soberania do Estado é um direito; como todo 

direito, só pode exercer-se em certos limites jurídicos”28. 

Algumas das críticas lançadas por esse autor, principalmente no item I, 

decorrem da visão que coloca o Estado como um ente apartado da sociedade, entendendo-os 

como realidades que convivem, mas não necessariamente se convergem. 

Em que pese o tema soberania não ser o foco central deste trabalho, é ele 

ponto inicial para os desdobramentos futuro do tema em testilha. Por isso, é interessante trazer 

a baila o estudo do professor Ari Marcelo Sólon, em tese de Doutoramento na Universidade 

de São Paulo em 1992, sob a orientação do professor Tércio Sampaio Ferraz Jr., 

posteriormente publicada em 1997 pela Sergio Antonio Fabris Editor, que faz profunda 

análise das teorias da soberania situando-a como problema da norma jurídica e da decisão. 

Segundo esse professor, 

“Bodin foi o primeiro a formular em 1576 um claro conceito de soberania, 

incompatível com a solução medieval de uma soberania limitável e divisível, inaugurando o 

predomínio da doutrina jusnaturalista moderna do Estado. Na versão francesa de seu livro 

‘Les six livres de la Repúblique’, a soberania é definida como ‘la puissance absolue et 

perpetuelle d’une Republique’ e na versão latina como ‘summa in cives ac súbditos ligbusque 

soluta potestas’... Não se pode afirmar que há na antiguidade ou na Idade Média, uma nítida 

contestação à autoridade do Estado de modo a emergir a consciência de um poder político 

supremo em oposição aos demais. Ele (Bodin) inclui em sua definição a máxima romana 

‘legibus soluta’, que não significava ilimitação até a Idade Média. Segundo Bodin, qualquer 

vínculo jurídico imposto pelas leis é inconciliável com a soberania, estabelecendo como 

fundamento para que o soberano pudesse violar as leis o interesse público e o princípio de que 

ninguém pode obrigar-se em virtude de suas próprias leis, que era ilustrado pelas palavras que 

encerravam as leis francesas: ‘car teles notre plaisir’. No entanto, mesmo em Bodin, o 

conceito de soberania não encontra uma expressão absolutista, pois os príncipes deveriam 

                                                           
28 Idem ibidem, p. 62/68. 
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submeter-se às leis divinas e naturais, estando os contratos de direito privado incluídos nesta 

última categoria. Com relação à questão do titular desse poder, Bodin reconhece somente um 

único sujeito, mas que pode ser singular (o príncipe na monarquia) ou coletivo (o povo na 

democracia), pois qualquer divisão do poder anularia o conceito de soberania”29. 

Mais a frente o professor Ari assevera sua posição sobre a soberania, em 

uma visão crítica à obra de Hans Kelsen – Teoria Pura do Direito – surgida pela primeira vez 

em 1920 e justamente dedicada à teoria da soberania: 

“Se a lógica das normas não exclui conflitos entre sistemas normativos 

diferentes para um mesmo âmbito de validade, se a exigência de unicidade normativa não 

resistiu à verdade de ser um conflito de normas um conflito de forças e não uma contradição 

lógica, a tese fundamental do livro de 1920 – a unidade do direito internacional e nacional no 

plano lógico normativo – desmorona, não tornando indispensável uma concepção monista do 

direito internacional. Disto resulta nosso tratamento separado do conceito de soberania no 

direito internacional e no direito nacional. 

Pensando a relação entre o direito público interno e o direito internacional, a 

idéia que melhor exprime um conceito teórico de soberania é o termo 

“Voelkerrechtsunmittelbarkeit” que traduzimos como a sujeição exclusiva da ordem jurídica 

nacional ao direito internacional. É um conceito formal e negativo, que tem como função 

distinguir o Estado, como ordem jurídica inferior apenas ao direito internacional, de outras 

ordens jurídicas sujeitas a um direito nacional (como os componentes de uma federação). 

Deste conceito, porém, não se extrai materialmente nenhum conceito positivo da ordem 

jurídica estatal. Ele não serve como fonte de uma série de direitos soberanos. Tais direitos não 

surgem da teoria, somente se criados por legislação, costume ou tratado internacional. 

Admitimos, portanto, um conceito de soberania internacional, associado não a um órgão 

dentro do Estado, mas à própria ordem jurídica estatal em seu todo, no sentido de sujeição 

exclusiva desta à lei internacional. Usualmente, isto vem definido como a independência do 

Estado frente à dominação externa, assumindo o significado jurídico de uma espécie de 

suprema competência outorgada pelo Direito Internacional. Semelhante conceito parece 

escapar às falácias da doutrina da auto-limitação do Estado, que procurava reconciliar o 

irreconciliável: uma noção absoluta de soberania com a existência de normas de direito 

internacional, impondo deveres e conferindo direitos aos Estados. O grande problema da 

                                                           
29 “In”, Teoria da Soberania como problema da norma jurídica e da decisão. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1997, p. 30 e 31. 
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noção de Estado soberano submetido unicamente à lei internacional, além de ser um conceito 

relativo de algo que etimologicamente designa um absoluto, é a consciência de conduzir a um 

círculo vicioso: a subordinação exclusiva do Estado ao direito internacional estaria incluída na 

definição deste direito como aquele que vincula aos Estados. É certo que há internacionalistas 

que colocam o fundamento do direito internacional no ‘pacta sunt servanda’ ou como Kelsen, 

que se afastou desta última idéia, no direito costumeiro (a norma fundamental do direito 

internacional passou a ser formulada como: “os Estados devem conduzir-se como 

costumeiramente se comportavam”), mas não são seguidos pela maioria. De qualquer sorte, 

para saber os contornos da soberania do Estado na esfera internacional é necessário conhecer 

as normas de direito internacional objetivo, que de forma alguma, podem ser derivadas de 

algum conceito de soberania”30. 

O professor Ari ainda desmascara a soberania popular no âmbito do direito 

público interno: 

“Arrancando-se o véu que encobre a a vontade, a questão da soberania não é 

um problema de pressuposição ou hipótese da ciência jurídica, mas que demanda uma 

investigação empírica de determinados fatos. A soberania não é imputação, mas o exercício 

de uma força social que obtém obediência às suas prescrições. É um problema do ser do 

direito. Entre os critérios empíricos para averiguar se um poder é soberano pode-se incluir 

algumas qualidades como capacidade de auto-organização, um poder de agir e de se conduzir 

livremente. Pondo-se de lado os pressupostos de uma teoria normativa, a soberania não é 

outra coisa senão as diferentes regras constitutivas e fatos institucionais atribuidores das 

qualidades acima a uma determinada realidade política. Isto não é apenas uma tarefa da 

sociologia jurídica, pois toda esta digressão surgiu a partir de um problema específico de 

teoria do direito: é possível identificar juridicamente o poder efetivo?”31. 

A proposta do professor se resume a repensar a soberania popular com 

fulcro numa teoria realista do direito, chamando o que vivemos hoje de uma “imitação da 

soberania popular”, que surge da “ficção da representação do povo pelo parlamento. Como a 

legislação não é fruto de mandatos imperativos, com a vontade do parlamento não é idêntica à 

do povo, não há juridicamente, representação do povo pelo parlamento, que formam dois 

órgãos distintos dentro do Estado. Outra forma fundamental da democracia efetiva em 

contradição com a soberania popular é o princípio da maioria. A alegação de que quem se 

                                                           
30 Idem, ibidem, p. 197 e 198. 
31 Idem, ibidem, p. 203. 
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submete à maioria, submete-se a sua própria vontade e não é por aquela dominada, não tem 

nem consistência psicológica (a vontade não se transfere). Seu objetivo é o de criar uma 

predisposição para obediência à vontade alheia, tornando suportável o peso do poder. Na 

prática, porém, o princípio da maioria, que conflita com a idéia da autodeterminação política 

de todos, não pode ser repudiado, pois é o único que se adapta a uma sociedade dividida em 

classes antagônicas”32. 

Vale a pena ainda a transcrição do seguinte trecho da obra do professor Ari 

Solon: 

“Se por poder social entendemos a possibilidade de dirigir as ações de 

outros homens, então o direito é um instrumento do poder em relação entre os que decidem o 

que há de ser de direito e aqueles que estão submetidos ao mesmo é uma relação de poder: O 

poder não é algo que se encontra atrás do direito, mas é algo que por meio dele funciona. É 

este passo que a teoria pura da soberania não quis dar: reconhecendo o direito como ideologia 

do poder, seria obrigada, enquanto ciência, a fazer uma exposição sistemática desta ideologia, 

talvez temendo precipitar-se, num breve passo, a justificação deste mesmo poder”33. 

O que de fato significou os primeiros estudos sobre a soberania foi a 

necessidade de se criar um poder central e único dentro de um Estado, impedindo, com isso, 

que de um mesmo território existissem várias fontes de poder, como a que existia no 

Feudalismo, já que cada feudo era praticamente independente dos demais e do rei, e cada 

senhor feudal exercia a ordem suprema dentro dos limites da sua terra. 

Destarte, a mola propulsora no desenvolvimento da soberania foi o interesse 

econômico envolto na preferência de um poder central, pois, como já ressaltado alhures, um 

único poder é mais fácil de obedecer e até mesmo de influenciar do que vários, além do que é 

menos custoso sustentar apenas uma fonte de poder do que diversos. Isso sem adentrar no 

mérito do estabelecimento desse poder ser uma decorrência da aliança do rei com a classe 

detentora do poder econômico, o que tornaria os mecanismos de influência mais suscetível de 

operacionalização. 

A formação do Estado Absolutista, neste lanço, consiste em uma adequação 

da superestrutura a alteração que havia ocorrido na infra-estrutura social. Ou seja, foi uma 

nova formulação da ordem política exigida pelas alterações econômicas ocorridas no modo de 

produção. Foi a criação de um modelo estatal que permitisse e colaborasse com a 
                                                           
32 Idem, ibidem, p. 204. 
33 Idem, ibidem, p. 202. 
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consolidação e o avanço do capitalismo. Isso significa que a sociedade já havia se alterado 

quase que por completo, tanto no aspecto econômico como no cultural e até mesmo religioso 

(reforma luterana, calvinista, anglicana e a contra-reforma católica), faltava apenas uma nova 

ordem política. 

O que defendemos aqui é que o Estado Absolutista foi um primeiro triunfo 

da classe capitalista, talvez não completo ainda, mas necessário para um passo posteriormente 

maior. 

Fernando Facury Scaff concorda que “o Estado Absolutista se 

consubstanciou em uma vitória da burguesia, que transformou seu direito e suas aspirações 

em ideais do Estado. A consolidação do poder absoluto se deu sob a égide de um sistema 

econômico mercantilista. É certo que a burguesia apenas assumiu completamente o controle 

da máquina estatal por ocasião do advento do Estado Liberal; todavia, entendemos que não se 

pode considerar o Estado Absoluto como uma derrota burguesa, mas como uma sua vitória 

parcial. O fortalecimento dos poderes reais não quer dizer que foi no Rei, e tão-somente nele, 

e por ele, que tais poderes passaram a ser exercidos. Consubstanciou-se em um corpo 

burocrático que havia começado a tomar forma na transição. Além do aparelhamento fiscal 

necessário para consolidar as finanças reais e do exército permanente, que também 

necessitava de um aparato organizacional, surgiu um corpo de servidores do monarca, visando 

manter a máquina administrativa em funcionamento. Esses funcionários eram usualmente da 

pequena nobreza ou de origem burguesa e visavam assim compensar um nascimento de má 

origem ou a pequenez de sua fortuna”34. 

As características principais do Estado Absoluto são: concentração do 

poder, unidade do território35 e o capitalismo na forma mercantilista. A unidade de território e 

                                                           
34 Responsabilidade Civil do Estado Intervencionista, ob. cit., p. 56. 
35 É conhecida a teoria de Léon Duguit da existência de Estados sem território. Aliás, esse autor francês elabora 
uma teoria do Estado albergando os seguintes elementos: nação, poder (soberania) e diferenciação entre 
governantes e governados. O território não seria um elemento do Estado, e sim um limite territorial imposto de 
facto. Destacamos o seguinte trecho de sua obra: 
 “O território não é elemento indispensável à formação do Estado, isto é, pode conceber-se perfeitamente 
que se produza uma diferenciação política numa sociedade que não esteja fixada num território determinado”. 
 Todavia, logo em seguida, o autor reconhece que os Estados Modernos têm um território: 
 “Mas as sociedades modernas estão fixas em territórios e a acção dos governantes exerce-se em 
território determinado. Sob a pressão das necessidades práticas, o direito internacional público formulou regras 
acerca da separação dos territórios em que se exerce a acção dos diferentes governos. O território, deste modo, é 
a parte do globo em que certo governo pode exercer o seu poder de constrangimento, organizar e fazer funcionar 
os diversos serviços públicos. Nenhum governo estrangeiro pode opor-se ao livre exercício da actividade do 
governo neste território, e, se o fizesse, violaria regras de direito internacional. Eis o princípio da não-
intervenção” (“In”, Os elementos do Estado. Tradução de Eduardo Salgueiro. Lisboa. Ed. Inquérito, 1939, p. 44 
e 45). 
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o capitalismo, porém com o advento de outras variantes desse mesmo modo de produção 

(industrial e financeiro), vão ser a marca do Estado Moderno até os dias de hoje. 

Tendo um território unificado, o capitalismo e a classe que ascendia – a 

burguesia - poderia expandir seus negócios por todo esse território e ser defendido nos limites 

desse. A centralização do poder vinha exatamente para estabelecer um único direito para valer 

em todo o território e um único senhor a obedecer. 

O mercantilismo era a política econômica empregada em conseqüência das 

práticas capitalistas efetuadas na época, que consistiam, basicamente, nas atividades de 

comércio. Com a formação do Estado Absoluto, os reis tiveram a missão de proteger a 

atividade comercial e expandi-la, como contra-partida do apoio da burguesia para derrubada 

dos poderes dos senhores feudais. 

Para proteção da atividade comercial, o Estado se tornou intervencionista, 

para proteger o comércio era necessário controla-lo, de forma que não se tornasse predatório 

de si mesmo, devendo ser restringido ou mesmo impedindo o comércio de produtos 

estrangeiros, como forma de proteger os capitalistas locais e dando segurança para este e suas 

mercadorias, por meio da formação de uma polícia interna e pelo exército nacional na defesa 

externa. 

Para fazer frente aos gastos oriundos da formação desse exército e polícia 

permanente e para a criação de uma classe burocrática com vistas a viabilizar a intervenção, 

foi necessária a elaboração de um sistema de tributação que permitisse essa intervenção. Com 

isso, o sistema tributário se incrementa e passa a ser a principal fonte de custeio do Estado. 

Surge, também, o direito mercantil não só baseado nos costumes e normas 

existentes apenas para reger as relações entre os comerciantes, mas com aval estatal, que 

serviria para ser aplicado em qualquer relação que um comerciante ingressasse quando 

dispusesse de suas mercadorias. 

O direito comercial em seu nascedouro estava disposto para o protecionismo 

advindo da política mercantilista, sendo tão rígido que em alguns Estados o comércio passava 

a ser um direito autorizado pelo Estado (rei). Ou seja, apenas poderia comerciar quem tivesse 

concessão real para isto. Sobre esse episódio decorrem duas interpretações: ou a realeza tinha 

intenção em manter a classe mercantil sob controle; ou os burgueses que já haviam 

acumulado capital suficiente para influenciar o rei e pelo pacto firmado, sugestionaram uma 

regulamentação do setor mercantil como forma de impedir a ascensão de outros burgueses, 
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estancando assim a concorrência e mantendo ou aumentando os lucros, com a concentração 

do capital e maior possibilidade de exploração do trabalho assalariado, o que, por 

conseguinte, aumentaria seu poder econômico36. Preferimos essa segunda interpretação. 

Como o mercado nacional, após algum tempo, se tornou pequeno para o 

desiderato do capitalismo de maior ganho possível e acumulação de riquezas, era necessário 

expandir o comércio para além das fronteiras. Entretanto, como os países vizinhos já tinham o 

capitalismo na sua infra-estrutura e já se valiam de práticas protecionistas do mercado interno, 

ficaria difícil comerciar as mercadorias com o mesmo ganho. Portanto, a melhor saída seria a 

descoberta de novos mercados tanto para negociar as mercadorias como para conseguir 

matéria-prima e metais preciosos, já que esse passou a ser o padrão de riqueza. 

A rápida ascensão de alguns burgueses, principalmente banqueiros, que 

acumulavam capital suficiente para grandes empreitadas, juntamente com a realeza, por meio 

da tributação, que era paga principalmente pelos próprios burgueses, em razão da sua 

atividade ser a mais apta a gerar riqueza, foi possível a expansão marítima do século XV e 

XVI. 

As nações que já tinham se tornado Estado – Portugal e depois a Espanha – 

tendo unificado seu território e podendo proporcionar segurança para os navegadores de suas 

propriedades e de sua família, além de uma proximidade e uma saída melhor para o Atlântico, 

tiveram um destaque maior no início da expansão marítima. 

Esse período da história denominado de “Revolução Comercial” apresenta 

alguns heróis que mascaram o grande feitor desses “descobrimentos”. “Os livros de História 

discorrem longamente sobre as ambições, conquistas e guerras deste ou daquele grande rei. É 

um erro a ênfase que dão a tais fatos. As páginas que consagram à história desses reis 

deveriam antes ser dedicadas aos poderes verdadeiros que se escondiam atrás dos tronos – os 

ricos mercadores e financistas da época. Constituíam o poder atrás do trono, porque os reis, a 

cada passo, necessitavam de sua ajuda financeira. Durante os duzentos anos dos séculos XV e 

XVII as guerras foram quase contínuas e alguém tinha que pagá-las. Com efeito, eram 

financiadas pelos que tinham dinheiro – mercadores e banqueiros”37. 

                                                           
36 Cf. Fernando Facury Scaff, ob. cit., p. 62 e 63. 
37 Leo Huberman. A história da riqueza do homem, ob. cit., p. 93. 
 O professor da Universidade de Columbia ainda menciona nesse episódio da revolução comercial o 
nascimento da “sociedade anônima”. Vale a transcrição: 
 “A organização tradicional das associações que se haviam criado para negociar com as velhas rotas de 
comércio não se adaptava às novas condições. O comércio a uma distância considerável, em terras 
desconhecidas, com povos estranhos, e sob condições pouco familiares, requeria um novo tipo de associação – e, 



 

 

40 

O comércio europeu passou a viver um período de grande prosperidade e 

dinamismo. A intensificação das relações comerciais promoveu um grande acúmulo de 

capitais e lucros nas mãos da burguesia mercantil, preparando-a para novos empreendimentos 

que culminariam com a Revolução Industrial. 

Nesse período, reis e capitalistas adquiriram mais poderes, o primeiro, 

político e o segundo, econômico. Com a grande concentração de poderes políticos nas mãos 

do primeiro haveria uma tendência para abusar dele, visando aumentar os privilégios e 

prerrogativas pessoais, de sua família e de seus apadrinhados, que acabavam preenchendo a 

classe da nobreza. 

Como o abuso do poder político e o aumento dos privilégios geralmente 

demandavam um montante mais expressivo de riqueza a alternativa era aumentar os tributos, 

o que ocasionou uma crise na associação rei-burguesia, que já não se mostrava mais tão 

necessária, ainda mais porque o capitalismo já havia se consolidado. Ou seja, aumentavam-se 

os deveres dos burgueses na associação rei-burguesia, tendo de dispor cada vez de maior 

numerário para fazer frente aos gastos da realeza, mas não aumentava os deveres desta para 

com aqueles. Muito pelo contrário. O rei, vendo o aumento do poder econômico dos 

burgueses, tentava, de alguma forma, miná-lo. 

Apenas a título de exemplo, na França, o país europeu no qual o 

absolutismo atingiu sua maior intensidade, sendo a forma mais característica do Estado 

Absoluto, na época do rei Luís XIII, mais especificamente em 1614, foi suprimido a 

Assembléia dos Estados Gerais, da qual a burguesia ocupava o terceiro Estado, com assento 

nesse Parlamento, sendo impedida, assim, de ter voz política. Estava, deste feito, rompido o 

pacto rei-burguesia. 

 

1.2 – O Estado Liberal: 

O século XVIII foi caracterizado por um conjunto de movimentos de reação 

ao regime absolutista, ao Estado baseado em privilégios específicos, ao protecionismo 
                                                                                                                                                                                     
como sempre acontece, surgiu esse novo tipo para atender às necessidades. O que uma, ou duas, ou três pessoas, 
separadamente, não podiam realizar, muitas, unidas num único órgão, agindo como um todo, sob uma única 
direção, podiam. A sociedade por ações foi a resposta dada pelos mercadores nos séculos XVI e XVII ao 
problema que era levantar os enormes capitais necessários a tão vastos empreendimento como o comércio com a 
América, África e Ásia. A primeira sociedade por ações inglesa foi a dos Aventureiros Mercadores. Contava 
com 240 acionistas que entraram, cada um, com 25 libras – soma de certa importância na época. Era pela venda 
de ações a muitas pessoas que se mobilizava o considerável capital necessário às grandes expedições comerciais, 
marítimas e colonizadoras. Essas companhias por ações foram as precursoras de nossas grandes empresas de 
hoje. Mesmo as expedições de corsários foram organizadas em bases de sociedades por ações” (p. 91). 
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econômico exagerado da política mercantilista que acabava acarretando monopólios e 

impedindo outros burgueses de comerciarem livremente, tendo de, por vezes, agirem na 

clandestinidade. 

Além dos privilégios que já eram dados em decorrência do nascimento aos 

nobres, resquícios da era feudal, tais como isenção de impostos e poder de cobrar algumas 

taxas dos mercadores que iriam comerciar nas suas terras e de quem se propusesse a cultivá-

las, permitidas pelo rei, havia, ainda, as vantagens que o soberano dava a alguns setores da 

economia como forma de incentivá-lo por entender preponderante para se obter riqueza, fruto 

da política mercantilista. Logicamente, se ele beneficiava um setor, acabava por prejudicar 

outro e, por óbvio, o setor prejudicado não aprovava tais medidas. 

A par dessa realidade de controle estatal, em alguns casos extremados, que 

fizeram os autores iluministas denominarem o Estado vivenciado na França pré-

revolucionária de “Estado Policialesco”38, e excesso de protecionismo e dirigismo estatal, que 

levava certos setores da economia a verdadeiros monopólios do rei, de alguns nobres, ou de 

burgueses que haviam se associado ao rei no pacto para advento do Estado Absolutista, isso 

sem contar os inúmeros óbices que eram opostos ao comércio livre, como impedimentos para 

importar (em prol de uma balança comercial favorável – mercantilismo) e até mesmo de 

exportar, como era o caso dos metais preciosos, já que era considerado o padrão de riqueza e a 

política econômica da época entendia que o acúmulo e reserva desses é que gerariam a 

riqueza da nação, surgiram os fisiocratas39, que colocaram em xeque os pressupostos 

mercantilistas. 

                                                           
38 Segundo Bobbio, essa expressão atende a um “compromisso político liberal-burguês, correspondente ao ideal 
constitucional do ‘Estado de direito’... A própria origem do termo já sugere a intenção pejorativa com que foi 
inventado e usado por longo tempo. Essa intenção se refere evidentemente à parte aposta do termo, ou seja, a 
‘polícia’ que, na classificação das formas da vida estatal implícita no uso historiográfico acima indicado devia 
contrapor-se ao ‘direito’ como dimensão não só mais limitada e circunstanciada, mas também degenerativa em 
relação a ele” (“In”, Dicionário de política. 5º ed. Brasília: Ed. UNB, 2000, p. 409). 
39 Não foi por acaso que colocamos a fisiocracia (teoria) como decorrente de uma realidade. Ou seja, o mundo 
concreto vem antes do mundo das idéias. Nestas linhas, a realidade já sentia que o comércio estava sendo 
obstruído por uma política e os que perceberam essa realidade foram capazes de fundar e desenvolver uma 
escola: fisiocracia. 
 A própria realidade é sua mola propulsora. O mundo das idéias acompanha o caminhar da realidade. 
Isso decorre de um pensamento mais contemporâneo, e não modernista. Esta particularidade é com que faz que 
Hegel seja classificado mais como um modernista do que um filósofo materialista, em que pese entendimentos 
em contrário, atestando sua contemporaneidade em virtude de sua dialética concreta e filosofia mais social do 
que individual, marcas dos autores mais contemporâneos. Hegel é assim considerado como o último dos 
idealistas e por outros o primeiro dos realistas. 
 É famosa nos círculos filosóficos a frase de Hegel contido no prefácio do “Princípios da Filosofia do 
Direito”, que tantas palavras foram tecidas para explicar o seu conteúdo: “O que é racional é real e o que é real é 
racional” (São Paulo: Martins Fontes, 1997, XXXVI). Cumpri-nos apenas mencionar que com essa frase Hegel 
identifica o “ser” e o “dever ser”. Todavia, no mesmo prefácio, mais a frente ele escreve: “é na maturidade dos 
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A fisiocracia, da qual Adam Smith extraiu várias de suas idéias, defendia, 

como era de se esperar da realidade contrária a expansão do capitalismo, o comércio livre. Ou 

seja, o fim da intervenção estatal na economia, o fim do controle do estado e da 

regulamentação das atividades econômicas. O lema dos fisiocratas era o “laissez-faire”. É a 

liberdade de comércio, liberdade de contrato. A economia seria dirigida por uma “mão 

invisível”40 e qualquer intervenção e modificação exterior ao andamento natural da economia 

impediria-a de atingir sua plenitude. Essa é a pedra de toque para a elaboração, na seqüência, 

de uma doutrina jurídica vinculada a uma lei natural, batizada de “jusnaturalismo”. 

Não obstante o cerceamento econômico, a burguesia já estabelecida viu-se 

minada no seu poder político, o que era contrário ao aumento de seu poder econômico 

vivenciado na época das grandes navegações e, atualmente, na Revolução Industrial, que 

começava a eclodir por toda a Europa, sendo a precursora a Inglaterra. É um período em que o 

capitalismo começa a consolidar uma nova forma de produção: capitalismo-industrial41. 

A partir da realidade vivenciada, começa a fazer coro o movimento do 

iluminismo, com a vertente empirista na Inglaterra e EUA, cujos maiores filósofos são John 

Locke e David Humme, e a vertente racionalista, que vigorou nos demais países da Europa 

                                                                                                                                                                                     
seres que o ideal se ergue em face do real, e depois de ter apreendido o mundo na sua substância reconstrói-o na 
forma de um império de idéias. Quando a filosofia chega com a sua luz crepuscular a um mundo já a anoitecer, é 
quando uma manifestação de vida está prestes a findar. Não vem a filosofia para a rejuvenescer, mas apenas 
reconhecê-la. Quando as sombras da noite começaram a cair é que levanta vôo o pássaro de Minerva” (ob. cit., 
XXXIX). Com estas linhas Hegel encerra as idéias lançadas no prefácio deixando marcado que, malgrado 
identifique o ideal com o real, admite que o ideal se adianta nas alterações dos fatos, deixando assim marcado 
sua característica idealista. 
40 Adam Smith. A Riqueza das Nações. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
 O mérito dessa doutrina foi o de dar cientificidade à economia, segundo afirma Nicola Abbagnano. “In” 
Dicionário de Filosofia. 4º ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 300. 
 Leo Huberman atribui também outro mérito a essa doutrina: “mostrar que a riqueza de um país não deve 
ser estimada como uma soma fixa de mercadorias acumuladas, mas sim pela sua renda, não como estoque, mas 
como um fluxo” (ob. cit., 139). Para esse professor, uma das causas da ilusão do mercantilismo que foram 
derrubadas pelos fisiocratas é que o acúmulo de metais preciosos geraria um aumento dos preços e com isso 
dificuldades de exportação dos produtos. Então, o ganho de um lado era compensado com a perda de outro. (p. 
131-43). 
 O economista John Maynard Keynes escreveu um artigo, intitulado “The End of Laissez-Faire”, em que 
coloca que a fisiocracia foi utilizada por autores jurídicos, como Locke e Hume, para dar origem ao 
individualismo, já que colocavam o indivíduo no centro do mundo, fazendo decorrer da doutrina do contrato 
social a perda da liberdade do homem, que precisava ser corrigida. Segundo Keynes, o propósito desses juristas 
de promover o indivíduo era de destituir o monarca e a Igreja; o resultado - por meio do novo significado ético 
atribuído aos contratos – foi o reforço da propriedade e da posse legal. Consoante o mesmo economista, essas 
idéias convergiram para as noções práticas dos conservadores e dos advogados, fornecendo um fundamento 
intelectual satisfatório para os direitos de propriedade e para a liberdade do seu titular fazer o que desejasse 
consigo e com o que era seu, sendo essa uma das contribuições do século XVIII ao clima que ainda respiramos. 
Keynes ainda menciona que não tardaria muito para que as reivindicações da sociedade se erguessem novamente 
contra o indivíduo e coube a Rosseau tomar o contrato social de Locke e dele extrair a vontade geral. (“In”: 
Essays in persuasion – Londres. Macmillan, 1972, v. IX, cap. IV-2, p. 272-94). 
41 Como já ressaltado anteriormente, isso não significa o fim do capitalismo comercial, pois ambos convivem, 
mas sim a preponderância do modo industrial na obtenção de maior poder econômico. 
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Ocidental, principalmente na Alemanha e França, da qual Kant foi seu maior protagonista. 

Essas teorias são responsáveis pelo sistema da “common law” nos países anglo-americanos, e 

pelo sistema da “civil law” nos países latinos e germanos. 

A síntese dessa corrente filosófica é a afirmação do indivíduo, como centro 

de gravidade da sociedade, e do contratualismo, como forma de expurgar os privilégios dos 

nobres e dos reis, que baseavam seu poder numa origem divina. A única razão do Estado seria 

proteger o indivíduo, não podendo se imiscuir na vida privada. Destarte, o Estado é colocado 

fora da sociedade42. 

                                                           
42 Em que pese Hegel também partilhar da teoria de que o Estado está fora da sociedade, ele se desvencilha da 
teoria iluminista, pois coloca a noção do justo e do maior valor moral nesse ente, fora dos interesses individuais, 
resgatando assim a noção dos clássicos de que a justiça é sempre um bem social, uma virtude para o outro, e não 
para si mesma. 
 Também é famosa a passagem na sua obra Princípios da filosofia do Direito: 

“O Estado, como realidade em ato da vontade substancial, realidade que esta adquire na consciência 
particular de si universalizada, é o racional em si e para si: esta unidade substancial é um fim próprio absoluto, 
imóvel, nele a liberdade obtém o seu valor supremo, e assim este último fim possui um direito soberano perante 
os indivíduos que em serem membros do Estado têm o seu mais elevado dever” (ob. cit., p. 217). 
 Marcuse, posteriormente explica porque Hegel ainda adotava a tese de que o Estado estava fora da 
sociedade: 
 “dava ao Estado o papel principal, porque via os efeitos inevitáveis dos antagonismos dentro da 
sociedade moderna. Os interesses individuais em competição eram incapazes de gerar um sistema que pudesse 
garantir a continuidade do todo, e sendo assim, a eles se deveria impor uma autoridade que não pudesse ser 
discutida. As relações do governo com o povo foram retiradas da esfera do contrato e transformadas em ‘uma 
unidade substancial original’... para Hegel, a tarefa fundamental do Estado é fazer coincidir o interesse 
específico e o interesse geral, de modo a preservar o direito e a liberdade do indivíduo. Mas tal exigência 
pressupõe a identificação do Estado com a sociedade, e não sua separação. Porque as necessidades e interesses 
do indivíduo existem na sociedade, não importando como possam ser modificados pelas exigências do bem-estar 
comum, eles se originam e permanecem indissoluvelmente ligados ao processo social que governa a vida 
individual... Hegel, porém, separou a ordem racional do Estado das interações contingentes da sociedade porque 
concebia a sociedade como uma sociedade civil, como uma sociedade que não era uma verdadeira associação. 
Esta concepção da sociedade decorria do caráter crítico da dialética hegeliana”. (Herbert Marcuse, “in” Razão e 
Revolução – Hegel e o advento da Teoria Social. 5º ed. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 2004, p. 155 e 187). 
 Vale ainda enfatizar que, malgrado haja autores que colocam Hegel como um defensor ainda do regime 
Absolutista, uma reação ao Iluminismo e, portanto, um filósofo reacionário, partilhamos do entendimento de que 
Hegel viu as revoluções liberais acontecerem, se aproximou de seus ideais e com eles compartiu parte de sua 
teoria e depois se sentiu traído. 
 “Quando o mundo existente da liberdade atraiçoou o seu ideal, a vontade já não se pode encontrar nos 
deveres em vigência, já não pode reconquistar a harmonia e, perdida na realidade, refugia-se na intrinsecidade 
ideal. Quando a consciência de si deste modo apreende e obtém o seu direito formal, o que importa é saber como 
se constitui o conteúdo que ela a si mesma se dá” (“In”, Princípios da filosofia do direito, ob. Cit., p. 123). 
 Marcuse também partilha desse entendimento: 
 “A soberania do estado, porém, devia diferir da soberania de um Estado absoluto; o povo deveria ser 
parte material do poder do Estado. Uma vez que a economia moderna se funda na atividade independente do 
indivíduo, a maturidade social deste indivíduo deve ser admitida e encorajada. É digno de nota que, a respeito 
dessa relação, Hegel critique especialmente aquele aspecto da Constituição do rei que se referia à restrição do 
voto... O Estado ‘divinizado’, de Hegel, entretanto, de nenhuma maneira se assemelha ao Estado fascista. Este 
representa o estágio mesmo do desenvolvimento social que o Estado de Hegel pretendia evitar, qual seja, o 
domínio totalitário direto de interesses particulares sobre o todo. Sob o fascismo, a sociedade civil domina o 
Estado; o Estado, de Hegel, domina a sociedade civil. E em nome do que ele faz? Segundo Hegel, em nome do 
indivíduo livre e do seu interesse verdadeiro”. (ob. cit., p. 155 e 188). 
 Paulo Bonavides também coloca Hegel numa posição de aprofundamento da revolução, e não de 
reação: 
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Não tendo ainda o domínio do poder estatal, a filosofia promovida pelo 

liberalismo acaba por ser anti-estatal, salvo em relação a alguns filósofos do porte de 

Rousseau43 e Hegel44 que achavam que a liberdade apenas existe dentro do estado, no 

convívio comum, em sociedade, tornando-se profícua com o alcance da “liberdade política”, 

que não se confunde com o direito de fazer o que quiser, mas sim, não obstante ter de se 

submeter a vontade da maioria, a vontade do Estado, participar ativamente da vida política do 

ente estatal. Essa noção é bem diferente da liberdade moderna tradicional que é aquela 

individual, que isola os seres humanos, sendo a liberdade de confronto ao Estado e não 

fomentada por este. A liberdade moderna se corporifica na mera liberdade econômica de 

impedimento de intromissão, de livre mercado, que leva a formação de classes sociais pelo 

desequilíbrio que perpetra no meio social, e por mais draconiano que seja visando a 

manutenção dessas mesmas desigualdades, e não a correção delas. 

Assim, a mesma burguesia que havia defendido o Absolutismo, agora o vê 

como obstáculo para consolidação de seu poder. O capitalismo que tinha se firmado como 

sistema econômico dominante por aliança com o Absolutismo, passa a vê-lo como óbice a sua 

expansão. A melhor forma para o capitalismo expandir não é mais um governo centralizado e 

uma única regulamentação. Passa a ser pela ausência de interferências e amarras que possam 

limitar ou restringir seus objetivos. Foi preciso derrubar o absolutismo para que o capitalismo 

cumprisse com seu desiderato, e assim o fez. 

A saída era o patrocínio de movimentos, tanto na Europa como na América, 

que levaram à crise das estruturas políticas do que se convencionou chamar de “Antigo 

Regime”. São fatos significativos dessa conjuntura conhecida como a “Era das Revoluções 

                                                                                                                                                                                     
 “Quanto a epíteto de Hegel como o mais ilustre teorista do absolutismo, afigura-se-nos que a razão está 
com os que combatem essa assertiva, oriunda de um equívoco na análise do sistema hegeliano. Quando o 
pensador confessa adepto de uma monarquia constitucional, já remove aí, embora superficialmente, as dúvidas 
que o fizeram, para muitos tratadistas latinos, o papa do absolutismo nos tempos modernos” (“In”, Do Estado 
Liberal ao Estado Social. 7º ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 128). 
43 “Olhando a pessoa moral, que constitui o Estado, como ente de razão, pois não é um homem, desfrutará os 
foros de cidadão sem querer guardar os deveres de vassalo... se qualquer um se recusa obedecer à vontade geral, 
todo o corpo o force à obediência; isso não significa outra coisa exceto que o obrigarão a ser livre porque a 
condição com a qual se dá cada cidadão à pátria lhe assegura toda a independência pessoal... o que o homem 
perde pelo contrato social é a liberdade natural e um direito sem limites a tudo que o tenta e pode atingir; ganha a 
liberdade civil e a propriedade de tudo o que possui. Para não vos enganardes nessas compensações, cumpre 
distinguir bem a liberdade natural, que só tem por termo as forças do indivíduo, da liberdade civil, que é limitada 
pela vontade geral. Além do sobredito, pudera-se ajuntar à aquisição do estado civil a liberdade moral, que só faz 
o homem verdadeiramente senhor de si; pois o único estímulo do apetite é servidão, e a obediência à lei prescrita 
é liberdade” (“In”, Do Contrato Social ou princípios do Direito Político. São Paulo: Martin Claret, 2005, p. 34 e 
35). 
44 “A idéia da liberdade só existe verdadeiramente na realidade do Estado” (“In”, Princípios da filosofia do 
direito. Trad. Orlando Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 57). 
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Burguesas”45: as Revoluções Inglesas do século XVII, a Revolução Industrial, a 

Independência das treze colônias inglesas (Independência dos EUA) e a Revolução Francesa. 

 

1.2.1 Das Revoluções Inglesas à Revolução Industrial: 

Enganam-se quem cita o berço do Liberalismo e do Iluminismo como sendo 

a França. O Iluminismo surgiu na Inglaterra, com Francis Bacon e depois aprofundado por 

Locke, local onde ofereceu as condições concretas primeiras para aflorescer essa teoria. 

Vejamos as condições reais: O capitalismo avançava a passos largos com o 

êxito que estava obtendo nas navegações e na expansão marítima. O Estado Absolutista 

inglês, nas mãos da dinastia Stuart desde o século XVII, tinha um caráter mais frágil, não 

conseguindo se afirmar ao longo dos séculos desde a derrota do Rei João e a imposição da 

Magna Carta. Financeiramente, o Estado tinha dificuldades constantes, sendo noticiado pela 

História o episódio em que o rei Carlos I tentou aumentar os impostos para ter uma força 

militar permanente e mais efetiva, fato este que gerou a inquietação e desconfiança por parte 

do Parlamento, ocasionando um período de grande turbulência política. 

Um fato que vale ser trazido é que com a Reforma da Igreja Anglicana, que 

teve como causa imediata o rompimento do rei Henrique VIII e o papa Clemente VII, no 

século XVI, que não permitiu a anulação do casamento com Catarina de Aragão, gerando a 

excomunhão do rei inglês, pelo qual, em resposta fundou a Igreja mencionada sendo, por um 

ato do Parlamento inglês, reconhecido como chefe da Igreja inglesa e de seus domínios na 

Inglaterra. Em que pese a Igreja fundada (Anglicana) não ter sido uma reforma tão radical 

quanto a luterana e a calvinista, esse fato é interessante porque, posteriormente, as terras 

                                                           
45 O historiador de Alexandria, Eric Hobsbawm, escreveu uma de suas grandes obras de história, denominada “A 
era das Revoluções” especialmente para tratar da Revolução Industrial e Francesa, dando especial destaque a 
esses temas, que, para ele, em que pese serem eventos ocorridos em uma região determinada (Inglaterra e 
França), alteraram toda a vida global. Na introdução ele já adverte da importância do tema: 
 “Constituíram a maior transformação da história humana desde os tempos remotos quando o homem 
inventou a agricultura e a metalurgia, a escrita, a cidade e o mundo inteiro... A grande revolução de 1789-1848 
foi um triunfo não da ‘indústria’ como tal, mas da indústria capitalista; não da liberdade e da igualdade em geral, 
mas da classe intermediária ou da sociedade burguesa liberal...sua mais notável conseqüência para a história 
mundial foi estabelecer um domínio do globo por uns poucos regimes ocidentais (e especialmente pelo regime 
britânico) que não tem paralelo na história. Ante os negociantes, as máquinas a vapor, os navios e os canhões do 
Ocidente – e ante suas idéias -, as velhas civilizações e impérios do mundo capitularam e ruíram. A Índia tornou-
se uma província administrada pelos procônsules britânicos, os Estados islâmicos entraram em crise, a África 
ficou exposta a uma conquista direta. Até mesmo o grande império chinês foi forçado a abrir suas fronteiras à 
exploração ocidental em 1839-42. Por volta de 1848, nada impedia o avanço da conquista ocidental sobre 
qualquer território que os governos ou os homens de negócios ocidentais achassem vantajoso ocupar” (Eric 
Hobsbawm. A era das Revoluções (Europa 1789-1848). 21º ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007, p. 16 e 18). 
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tomadas da Igreja Católica foram vendidas para a burguesia e nobreza, aumentando seu 

poderio econômico. 

O clima de hostilidade que existia entre o rei Carlos I e o Parlamento, que 

era ocupado pela nobreza e a burguesia, e considerando a força econômica e a aliança que 

essas duas firmaram desencadearam uma guerra civil (Revolução Puritana: 1642-48), que 

tornou vencido o rei, sendo este condenado à morte. Oliver Crowmwell, responsável pela 

derrota real, assume o principal papel político, mas, após a sua morte poucos anos depois, 

ocorre a restauração da dinastia Stuart. Porém, as atitudes do rei Jaime II de tentar restaurar o 

absolutismo e o catolicismo provocaram novos conflitos entre o rei e o parlamento que 

culminaram em novo movimento revolucionário, denominado de Revolução Gloriosa (1688-

1689), que nada mais foi que a consolidação do poder do Parlamento (aliança nobreza-

burguesia) sobre o rei, pelo qual foi deposto Jaime II e conduzido Guilherme de Orange, seu 

genro, com a obrigação de assinar o “Bill of Rights”46 de 1689, estabelecendo em definitivo o 

Parlamentarismo e o limite do poder real. 

Esse cenário inglês de contenção do absolutismo desde muito cedo, 

colocando a burguesia no controle do Estado antes dos demais países europeus, associado ao 

grande êxito na expansão marítima, foram decisivos para que a Inglaterra fosse pioneira na 

Revolução Industrial do século XVIII, o que configurou uma nova modelagem para o 

capitalismo até então mercantilista para predominantemente industrial. 

A Revolução Industrial não significou apenas uma nova técnica de 

produção, mas também uma nova forma de se viver em sociedade. 

Geralmente se é apontado o marco do Estado Liberal a Revolução Francesa, 

olvidando-se as Revoluções Inglesas que propiciaram o pioneirismo da industrialização antes 

mesmo da França fazer sua revolução. Talvez o destaque seja dado mais para a França 

exatamente porque foi nesse país que o Absolutismo tomou ares mais intensos, gerando 

verdadeiros abusos do poder político e desrespeito com o povo francês. Ademais, ainda é de 

                                                           
46 O professor Comparato discorre sobre a importância desse documento em seu livro “A afirmação histórica dos 
direitos humanos” não por ser precisamente uma declaração de direitos humanos nos moldes aprovados cem 
anos depois nos Estados Unidos da América e na França, mas ao romper com a monarquia absoluta e instituir 
uma separação do poder político, ao qual se referiu elogiosamente Montesquieu, estipulou uma forma de 
organização do Estado “cuja função, em última análise, é proteger os direitos fundamentais da pessoa humana”. 

Também faz parte dos comentários desse jurisconsulto: 
“Não é exagero sustentar que, ao limitar os poderes governamentais e garantir as liberdades individuais, 

essa lei fundamental suprimiu a maior parte das peias jurídicas que embaraçavam a atividade profissional dos 
burgueses. É sabido, aliás, que a Glorious Revolution contou com apoio maciço dos comerciantes e armadores 
ingleses, decididos a enfrentar a concorrência francesa no campo do comércio marítimo” (5º ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 93 e 94). 
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se considerar que a Inglaterra nunca conseguiu ter um regime Absolutista deveras severo, 

tendo o rei sempre de se curvar aos interesses dos nobres e burgueses. Prova disso é que ela é 

a primeira monarquia constitucional, oriunda da Magna Carta de 1215. Provavelmente por 

causa disso as Revoluções Inglesas sejam relegadas a 2º plano juntamente com a Revolução 

Industrial, por vezes, citada em nota. 

No entanto, não se pode tirar a grande importância dessas Revoluções 

Inglesas e Industrial na configuração do Estado Liberal. A relevância da Industrialização é 

tamanha que autores, como o constitucionalista português Vital Moreira, chegam a apontar 

que o capitalismo apenas surgiu, em verdade, com a Revolução Industrial. São estas as suas 

palavras: 

“O capitalismo como modo-de-produção surgiu com a revolução industrial, 

mas a economia industrial surgiu sob a forma capitalista. As relações de produção capitalistas 

já existiam ‘in ovo’ quando da revolução industrial - indústria assalariada no domicílio, 

manufatura – e foram precisamente aquelas que condicionaram esta, mas também foi esta que 

fez desenvolver aquelas. Somente a máquina veio consumar o processo de separação entre os 

produtores e os instrumentos de produção (a fábrica), que ainda não era total naquelas 

formas”47. 

Caso não fosse apenas por esse contexto histórico, a tradição inglesa no 

liberalismo se arrasta até os dias de hoje no chamado neoliberalismo, ou como prefere Eros 

Grau, “ultraliberalismo”. Daí, mais uma vez, a importância dessas revoluções para o Estado 

Liberal. O professor Eros ainda coloca a causa da crise que a Inglaterra vive na política atual 

inspirada nas ideologias neoliberais. 

“Não é por acaso que a epidemia de febre aftosa que arrasa os rebanhos 

ingleses se manifestou em um país que há vinte anos serve de laboratório do ultraliberalismo. 

A Inglaterra está hoje imergida em uma crise sem tamanho: ‘vaca-louca’, inundações, regiões 

bloqueadas sob a neve, sem eletricidade, catástrofes ferroviárias etc. As decisões que 

permitiram esses dramas foram tomadas, muito conscientemente, inspiradas pelo 

neoliberalismo... A Inglaterra apresenta os mais violentos contrastes sociais da Europa. No 

que tange à assistência médica, uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde coloca o 

Reino Unido na derradeira posição na União Européia. As desigualdades entre os mais ricos e 

                                                           
47 “In”, A Ordem Jurídica do Capitalismo. 4º ed. Lisboa: Ed. Caminho, 1987, p. 32. 
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os mais pobres aumentaram. Mais de 5 milhões de britânicos se encontram em estado de 

pobreza absoluta”48. 

Em síntese, a Revolução Industrial não foi apenas um período de alteração 

na forma de produção, tornando-a mais técnica e especializada. É muito mais que isso. É a 

alteração da própria sociedade e do próprio capitalismo. É a etapa final do processo de 

separação do produtor direto e o produto de seu trabalho. É a derrocada das formas 

tradicionais de produção (corporações de ofício, manufaturas, artesanatos e produção 

doméstica). É uma nova divisão de classe social. 

Os verdadeiros produtores não têm mais a propriedade dos meios de 

produção nem a posse dos bens produzidos. Tudo passa para as mãos dos burgueses, que 

controlam os meios de produção, recebem o produto do trabalho e o colocam no mercado. Até 

mesmo do produtor direto passa a burguesia a ter a propriedade por meio do contrato de 

trabalho, que compra o único bem que aquele pode vender que é sua força para a labuta e o 

vende mediante o recebimento de uma verba mensal, que passou a se denominar salário. Foi 

comum se ver os antigos artesãos e pequenos produtores incharem a massa de trabalhadores 

assalariados, chamado por Marx de proletariado. 

A conseqüência da Revolução Industrial, apesar da grande quantidade de 

mercadorias produzidas, foi a degradação de uma classe – proletariado – decorrente de uma 

forte urbanização, que gerava um crescimento demográfico desenfreado e diminuição dos 

postos de trabalho com a utilização de máquinas. Isso gerava uma grande oferta de 

empregados com a conseqüente diminuição do valor dos salários a níveis insustentáveis e 

aumento da carga de trabalho de forma desumana. 

Era práxis nesse período se verem crianças de 8, 9, 10 anos se submetendo a 

uma longa jornada de trabalho, acima das 12 horas diárias, pois se verificou que as crianças 

poderiam operar as máquinas e para elas haveria justificativa de se pagar salários ainda 

menores do que se pagavam aos adultos. Com isso, os poucos postos de trabalho que surgiam 

era preenchidos por crianças e mulheres, aumentando o número de desempregados homens e 

adultos. Aumentava-se também a miséria da esmagadora maioria da população. 

O trabalho infantil era tão escancarado e promovido que num encontro de 

um senhor de escravos da Índias Ocidentais e três industriais de Bradford, segundo nos relata 

                                                           
48 Eros Grau. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 9º ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 45-6. 
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Leo Huberman, deixou o primeiro espantado com essa situação, levando-o a fazer o seguinte 

comentário: 

“Sempre me considerei infeliz pelo fato de ser dono de escravos, mas nunca, 

nas Índias Ocidentais, pensamos ser possível haver ser humano tão cruel que exigisse que 

uma criança de 9 anos trabalhar 12 horas e meia por dia, e isso, como os senhores 

reconhecem, como regra normal”49. 

Em que pese a Revolução Industrial ter caracterizado um avanço nos 

sistemas de trocas, uma melhoria sem igual na forma de produzir, uma expansão científica e 

tecnológica sem igual em períodos anteriores, de forma inversamente proporcional, também 

ocasionou maior miséria da esmagadora maioria da população, com afastamento de classes 

ainda mais acentuado entre os detentores de capitais e o proletariado e a separação do 

produtor direto com o produto de seu trabalho. 

Os avanços da indústria, da produção, da ciência, não chegavam à 

população, ficando restrita a uma pequena parcela da sociedade que detinha poder econômico 

para obter e pagar por esses avanços. Ao mesmo tempo em que se desenvolviam remédios 

novos para a pequena classe privilegiada, apareciam novas doenças para a classe trabalhadora 

conseqüência das condições subumanas em que viviam, do cansaço pelo trabalho exaustivo e 

do desespero pela falta de esperança, não havendo alternativa que não fosse padecer ao 

sofrimento imposto pela patologia nova e também pelas antigas. 

A evolução era de forma e não de conteúdo. Era da forma capitalista, e não 

do “ser”. Na hipótese do indivíduo privilegiado, essa forma lhe gerava benefícios e também 

evolução, proporcionando-lhe cultura, educação, saúde, lazer, acesso a novas tecnologias, 

facilidade de comunicação etc. Porém, era restrito a uma parcela ínfima da sociedade, que era 

financiada pela grande maioria trabalhadora, que se tornava cada vez mais miserável. 

Foi desse cenário que surgiram as lutas sociais, as primeiras organizações 

sindicais e as teorias socialistas, e não apenas da Revolução Francesa50. 

                                                           
49 História da Riqueza do Homem, ob. cit., p. 180. 
 Ainda consta da obra desse autor norte-americano uma entrevista feita com um tecelão manual da 
época, Thomas Health, em que suas palavras e raciocínio simples chocam pela depressão, desesperança e miséria 
pela qual vivia: 
 “Pergunta: Tem filhos? 
 Reposta: Não. Tinha dois, mas estão mortos, graças a Deus! 
 Pergunta: Expressa satisfação pela morte de seus filhos? 
 Resposta: Sim. Agradeço a Deus por isso. Estou livre do peso de sustenta-los, e eles, pobres criaturas, 
estão livres dos problemas desta vida mortal”. (ob. cit., p, 177) 
50 Eric Hobsbawm dá a noção da repercussão dessas duas revoluções: 
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1.2.2 A Revolução Francesa: 

A revolução francesa se refere a um conjunto de acontecimentos ocorridos 

entre 1789 e 1799, que alteraram o quadro político da França, colocando em cheque o ‘Ancien 

Régime’ e com ele o poder do clero, da nobreza e, principalmente, do monarca. 

Vários são os que colocam essa Revolução como o início da Idade 

Contemporânea. Todavia, como já enfatizado alhures, a revolução francesa não alterou em 

absoluto o modo de produção que já vigia. Muito pelo contrário. Serviu para consolidar o 

sistema capitalista de produção na infra-estrutura social, expurgando do cenário político os 

resquícios feudais que ainda se mantinham e não mais se justificavam. 

A revolução francesa pode ser caracterizada como uma adequação da 

superestrutura política, ideológica e até mesmo jurídica, à infra-estrutura capitalista, da 

mesma forma como já fora o absolutismo, quando consolidou o poder político, centralizando-

o. Isso significa que, após a centralização do poder pelo regime absolutista, com patrocínio da 

burguesia, essa classe já dominante economicamente desejou possuir também esse poder 

político. 

A França pré-revolucionária tinha uma estrutura social estamental, baseada 

em estados ou grupos, da qual o primeiro e segundo eram representados pelo clero e nobreza; 

o terceiro estado albergava a burguesia e o resto do povo, que somavam 95% da população 

francesa. É inegável que existiam diversos privilégios para o primeiro e segundo estado, que 

eram sustentados pelo terceiro estado, tais como isenção de todo e qualquer tributo, e 

possibilidade de alguns nobres cobrarem taxas para si na utilização de suas terras, resquícios 

ainda da era feudal. Isso não significava que o primeiro e o segundo estado eram ricos ou 

                                                                                                                                                                                     
 “Se a economia do mundo do século XIX foi formada principalmente sob a influência da revolução 
industrial britânica, sua política e ideologia foram formadas fundamentalmente pela Revolução Francesa. A Grã-
Bretanha forneceu o modelo para ferrovias e fábrica, o explosivo econômico que rompeu as estruturas 
socioeconômicas tradicionais do mundo não europeu; mas foi a França que fez suas revoluções e a elas deu suas 
idéias, a ponto de bandeiras tricolores de um tipo ou de outro terem-se tornado o emblema de praticamente todas 
as nações emergentes” (“In” A era das Revoluções (Europa 1789-1848). 21º ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007, p. 
83). 
 Gerhard Ritter, professor de História Moderna da Universidade de Munique, faz um estudo específico 
sobre o Estado Social, advertindo logo na primeira frase no Prólogo de que o Estado Social é uma decorrência da 
industrialização: 
 “En el presente estúdio se intenta exponer el origen, la evolución y las caracteísticas del Estado social 
como um factor central y especialmente característico de las sociedades industriales modernas” (“In”, El 
Estado social, su origem y desarrollo en una comparación internacional. Madrid: Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, 1991, p. 11). 
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viviam na ociosidade, pois muitos integrantes desses quadros viviam desses privilégios, 

havendo sacerdotes e nobres que precisavam trabalhar. 

Os privilégios eram regras de direito do antigo regime, e quando se 

vislumbrou a necessidade se cobrar tributos dessas classes para fazer frente ao déficit público 

francês gerado pelos gastos reais, as guerras externas e a independência dos EUA, que a 

França incentivou e participou como aliada dos norte-americanos, a regra que passou a valer é 

a do direito adquirido, sendo a noção de justiça difundida por esses dois estados baseada na 

preservação do que já lhe pertencia. Surge aí a noção de direito natural, haja vista que o 

direito estatal não servia aos interesses capitalistas. 

É interessante notar que o direito adquirido, ferrenhamente defendido 

atualmente por nossa elite, foi execrado na fase pré-revolucionária francesa, levando os 

filósofos e juristas da época a desenvolverem a teoria do Direito Natural com intuito de os 

contraporem aos privilégios reais, haja vista que o Direito estatal não atendia os interesses de 

mudança. Então foi preciso desenvolver uma noção de Direito que fosse anterior e superior a 

ordem estatal. Entretanto, logo após a burguesia tomar o poder político e se privilegiar dele 

passou a defender o direito positivo do Estado e com ele o direito adquirido, como forma de 

manter seu poder econômico e também o poder político. 

Em tese de Doutoramento pela USP, posteriormente publicada pela Quartier 

Latim, o professor Alysson Mascaro expressa bem essa transmudação do Direito natural em 

Direito positivo: 

“O crepúsculo da modernidade – a filosofia do direito jusnaturalista – e a 

aurora da contemporaneidade – o direito positivo – tratam ao mesmo tempo dos mesmos 

conteúdos e da mesma aposta na igualdade, na universalidade, na estabilidade das leis. 

Enquanto o jusnaturalismo é o mundo das leis estáveis da burguesia na filosofia, o 

positivismo jurídico do século XIX é o mundo das leis estáveis da burguesia dentro do 

Estado. A diferença reside no exato período em que o poder político-estatal era absolutista 

para a sua transformação em poder burguês. Em quinze anos – de 1789 a 1804 – aquilo que 

era a declaração filosófica das leis universais do homem já era código civil positivado na 

França”51. 

                                                           
51 “In”, Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2003, p. 48. 
 A igualdade que o professor Alysson menciona nesse trecho é aquele tipo especial de igualdade 
defendida na filosofia moderna, que não verga os olhos para a desigualdade real; é a igualdade formal de todos 
perante o mercado econômico. Mais a frente ele explica bem essas noções: 
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E assim foi, tanto que na famosa Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, elaborada após a queda da bastilha e já com a burguesia no poder, no artigo 

4º, está escrito: “A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo: 

assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que 

asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites 

apenas podem ser determinados pela lei”. E a lei era o posterior Código Napoleônico 

elaborado em 1803, que consuma o pensamento burguês na forma de norma estatal52. Com 

isso, a classe que queria o poder político oriundo do Estado, antes de consegui-lo, defende a 

                                                                                                                                                                                     
 “O direito moderno é a consagração da igualdade e da impessoalidade na lei, ao contrário da 
pessoalidade e da diferença das formas sociais antigas e pré-capitalistas. No entanto, aquilo que é igualdade para 
o direito moderno é o encobrimento da realidade social desigual pelo condão da técnica formalista, e não a plena 
igualdade real. A felicidade e a satisfação das necessidades ainda são de alguns e não de todos, mas não há mais 
sorte nem divindade para consagrar a diferença; há a técnica jurídica a desviar a atenção da desigualdade, e, 
enquanto desvia a atenção para a pirotecnia das promessas de sua cidadania formal, legitima a injustiça real” 
(p.51). 
 Ressaltando essa vertente de que o Direito natural tem a mesma raiz do direito positivo, Eugeny 
Pasukanis se manifesta: 
 “A diferença entre a doutrina do direito natural e o positivismo jurídico moderno consiste unicamente 
no fato de que a primeira percebeu, muito mais claramente, o vínculo lógico existente entre o poder de Estado 
abstrato e o sujeito abstrato” (“In” A teoria geral do direito e o marxismo, ob. cit., p. 121). 
52 O professor da Universidade de Ghent, Bélgica, R. C. van Caenegem, interpreta esse código civil napoleônico 
nos seguintes termos: 
 “O tom geral do Code de 1804 é nitidamente conservador, como demonstra o respeito aos direitos de 
família e de propriedade como base da ordem social... O direito absoluto da propriedade e os diferentes modos 
de sua aquisição; na sua administração, sobretudo pelo chefe de família, e os meios de sua transmissão: estes são 
os conceitos essenciais dos livros II e III do Code. O segundo pilar do Code é a família, cuja característica 
principal é a submissão ao poder do marido e pai (livro I). Um outro traço fundamental do Code é seu 
positivismo, que iria marcar a Escola Exegética e exercer uma influência dominante durante todo o século XIX... 
O Código Napoleão restabeleceu o direito e os tribunais em seu pleno rigor, mas agora o sistema era mais 
racional e seu funcionamento mais controlável e previsível do que no ancien régime. A eliminação do direito 
natural como fonte do direito positivo pertence à mesma linha de pensamento. No século XVIII, o direito 
racional (Vernunftsrecht) fora um instrumento poderoso na luta contra o antigo regime político. Durante a 
Revolução, o direito natural tinha sido constantemente invocado para justificar as novas normas e os novos 
sistemas. O Code civil, no entanto rejeita qualquer empréstimo do direito natural; de agora em diante, a ordem 
instituída era o Code, e qualquer referência ao direito natural, fonte perpétua de inspiração para os que se 
opunham ao status quo, estava fora de questão. Para os adeptos do novo Code, o papel do direito natural tinha 
acabado. No que se refere à libertação e à emancipação, o efeito do Code era limitado. É verdade que muitas 
desigualdades e tributos (especialmente os feudais) tinham sido abolidos, mas o Code de 1804 introduziria 
outras. Por exemplo, a discriminação contra as mulheres, sobretudo as casadas, o que pode ser visto em 
particular nas restrições à participação das mulheres nos conselhos de família ou a servirem de testemunhas, na 
sujeição da esposa à autoridade do marido e na obrigação de concordar com ele, assim, como no princípio de 
reservar para o marido o direito de administrar a propriedade de sua esposa. Havia também discriminação contra 
o direito dos trabalhadores, como mostra, por exemplo, o sistema de registro de operários (livrets d’ouvriers). A 
norma do art. 1781 do Code era particularmente desfavorável: no caso de disputa entre empregador e empregado 
a propósito de uma questão de pagamento ou de obrigação recíproca, prevalecia a palavra do empregado” (“In” 
Uma introdução histórica ao direito privado. Trad. Carlos Eduardo Lima. 2ºed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, 
p. 10/3). 
 Pasukanis ainda faz percuciente anotação sobre a origem do Código Civil francês: 
 “O individualismo jurídico privado concorda, no geral, com o despotismo político. O código civil 
nasceu em uma época que não só é caracterizada pela falta de liberdade política na ordem estatal francesa, mas 
igualmente por uma certa indiferença com relação a esta liberdade, que já se manifestava desde o 18 Brumário” 
(“In” A teoria geral do direito e o marxismo, ob. cit., p. 125). 
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existência de um direito natural anterior à ordem estatal; e depois de consegui-lo, volta a 

defender que Direito é tudo aquilo que o Estado diz que é - a legalidade estatal. 

“El positivismo formalista se convierte, de este modo, en la teoría jurídico-

política de la burguesía liberal, eliminando progresivamente del concepto del Estado de 

Derecho las exigencias de contenido iusnaturalista, todavía presentes en la obra de Kant. El 

resultado fue el Estado de Derecho liberal burgués que supuso la Constitución y el derecho 

de sufragio restringido a sólo tres clases, la garantía perfecta de la vida, de la libertad y de 

la propiedad; fue ‘unidad, derecho y libertad’, en vez de ser ‘libertad, igualdad y 

fraternidad’; supuso la igualdad ante el derecho y en el derecho, pero no la igualdad de 

derechos de posibilidades y de participación. Por ello, la libertad y la igualdad fueron 

entendidas de modo formal, o más exactamente, en sentido negativo, constituyeron derechos 

de defensa contra el Estado (staatsgerichtete Abwehrrechte), no derechos de participación 

política (politische Anteilsrechte) en la comunidad”53. 

Da mesma forma foi em relação à luta empregada contra a propriedade 

privada, que na égide do Ancien Régime serviu de fundamento para que a burguesia se 

insurgisse, alegando ser fonte de privilégios, no período posterior à Revolução Francesa, em 

que houve confisco de bens dos nobres e da igreja, com a conseqüente transmissão a essa 

classe ascendente economicamente, a propriedade privada e a segurança dela passaram a ser 

valores sagrados. 

Consta expressamente do artigo 17 dessa primeira Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão de 1789: “Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, 

ninguém dela pode ser privado...”. Eugeny Pasukanis concluiu sobre essa constante histórica: 

“Os mesmos homens que se insurgiram contra a propriedade, a afirmaram 

no dia seguinte em que se colocaram no mercado como produtores independentes”54. 

                                                           
53 Cf. Antonio Enrique Pérez Luño. “In” Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 7º ed. Madrid: 
tecnos, 2001, p. 222. 
54 “In” A teoria geral do direito e o marxismo, ob. cit., p. 97. 
 Néstor Pedro Sagüés acentua que se inicia um período em que “se instaura constitucionalmente un 
orden econômico individualista y liberal, declarándose a la propriedad como derecho inviolable (Cerdeña, 
1848, art. 29; Argentina, 1853, art. 14; Consta Rica, 1888, art. 29); pleno (Brasil, 1891, art. 72) y hasta 
sagrado (Haití, 1889, art. 19; Uruguaym, 1830, art. 144). La propriedad es defendida en particular contra el 
Estado, ya que la constitución impide, generalmente, las confiscaciones (Cuba,1899, art. 33; El Salvador, 1886) 
y admite la expropriación sólo mediante una justa y previa indmnización al propietario (Bélgica, 1831, art. 11; 
España, 1876, art. 10)… Ninguna constitución del período pone topes a la posibilidad de acumular riqueza. Se 
permite, pues, acrecentarla ilimitadamente en manos privados” (“In” Elementos de derecho constitucional. 
Tomo 1. 3º ed. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2001, p. 9). 



 

 

54 

Em que pese o entusiasmo da comunidade jurídica em relação aos Direitos 

Humanos, há que se ter consciência que seu nascedouro55 foi circundado por interesses de 

uma classe – burguesia - muito bem definidos. Por isso, sem descartar a importância desse 

documento, há que se fazer as críticas cabíveis até mesmo como forma de se aprofundar as 

reformas necessárias a permitir um maior desenvolvimento social. 

O historiador Eric Hobsbawm corrobora essa noção: 

“As exigências do burguês foram delineadas na famosa Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Este documento é um manifesto contra a 

sociedade hierárquica de privilégios nobres, mas não um manifesto a favor de uma sociedade 

democrática e igualitária... ela também prevê distinções sociais, ainda que somente no terreno 

da utilidade comum... E a assembléia representativa que ela vislumbrava como órgão 

fundamental de governo não era necessariamente uma assembléia democraticamente eleita, 

nem o regime nela implícito pretendia eliminar os reis. Uma monarquia constitucional 

baseada em uma oligarquia possuidora de terras era mais adequada à maioria dos liberais 

burgueses do que a república democrática que poderia ter parecido uma expressão mais lógica 

de suas aspirações teóricas, embora alguns também advogassem esta causa. Mas, no geral, o 

burguês liberal clássico de 1789 (e o liberal de 1789-1848) não era um democrata mas sim um 
                                                           
55 Os mais animados com os Direitos Humanos colocam sua origem em tempo muito anterior ao aqui tratado, 
vendo seus primórdios na antiguidade clássica, no Egito e Mesopotâmia, por volta do 3º milênio a.C., relatando 
que já havia alguns mecanismos para a proteção individual em relação ao Estado. É referido ainda o Código de 
Hamurabi (1690 a.C.) como a primeira codificação a consagrar direitos comuns a todos os homens. (cf. 
Alexandre de Moraes, “in” Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da 
Constituição da República Federal do Brasil, doutrina e jurisprudência. 6º ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 6).
 Logicamente que essas assertivas se preocupam apenas com a origem dos Direitos Humanos de 
primeira geração, de fundo liberal, que exatamente tem como fito tratá-los como direitos inatos de proteção 
contra o Estado, tendo como pressuposto a separação do Estado da sociedade, não se atendo a evolução da 
diretriz desses direitos, que passam a existir dentro do Estado e podem, inclusive, serem fomentados por esse, 
como guardião do interesse público. Vide Hegel: 
 “é preciso reconhecer que a idéia de liberdade só existe verdadeiramente na realidade do Estado” (p. 
57). “Nesta identidade da vontade universal e da particular, coincidem o dever e o direito e, no plano moral 
objetivo, tem o homem deveres na medida em que tem direitos e direitos na medida em que tem deveres. No 
direito abstrato tenho eu um direito e um outro tem o dever correspondente. Na moralidade subjetiva, o direito da 
minha consciência e da minha vontade, bem como o da minha felicidade, são idênticos ao dever e só como 
dever-ser são objetivos” (p. 148). “Tal conscientização do valor do pensamento universal tem uma importância 
infinita, e só se torna um erro quando cristaliza na forma do cosmopolitismo para se opor à vida concreta do 
Estado” (p. 185). “É o Estado a realidade em ato de liberdade concreta” (p. 225). (Trechos extraídos da obra 
“Princípios de filosofia do direito“, ob. cit.). 
 Kelsen acentua que decorre do liberalismo os direitos fundamentais, entrementes a idéia empregada por 
direitos fundamentais partir exatamente daquela noção de direitos de 1º geração, de contraposição ao Estado, de 
um período que centrou o foco no indivíduo e não no coletivo: 
 “precisamente os direitos fundamentais constituem a única herança verdadeira que as Constituições 
modernas receberam do liberalismo...porque a Constituição com a codificação dos direitos fundamentais, em 
particular com a garantia da liberdade de manifestação do pensamento, da liberdade da ciência e do seu ensino, 
assegurava juridicamente a luta contra si mesma” (“In”, O Estado como integração: um confronto de princípio. 
Trad. Plínio Fernandes Toledo. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 117 e 118). 
 



 

 

55 

devoto do constitucionalismo, um Estado secular com liberdades civis e garantias para a 

empresa privada e um governo de contribuintes e proprietários. Entretanto, oficialmente esse 

regime expressaria não apenas seus interesses de classe, mas também a vontade geral do 

‘povo’56. 

Eros Grau escreve nessa mesma diretriz: 

“o que se protege são as autonomias individuais dos agentes econômicos 

(em termos diretos e incisivos: as autonomias individuais dos produtores burgueses). A 

racionalidade jurídica do direito moderno coincide com a afirmação jurídica da primazia das 

autonomias individuais, o que envolve as declarações de direitos, o movimento do 

constitucionalismo liberal e suas técnicas, especialmente a da separação dos poderes e a da 

legalidade (= princípio da legalidade da Administração). Objetivamente: liberalismo político e 

liberalismo econômico se entrelaçam de modo tal que, sob pena de comprometimento da 

essência de um e outro, não se os pode cindir. E que fique bem nítido que os arautos do 

primeiro, estão, ingenuamente ou não, a serviço do segundo. Daí ser necessário desnudarmos 

o comprometimento dos ‘direitos fundamentais’ e dos ‘direitos do homem’ com a afirmação 

da primazia das autonomias individuais, quer dizer, dos proprietários burgueses. O fato é que 

as teorizações do Estado de direito nascem da luta da burguesia conta o poder absoluto do 

Monarca, isto é, da luta pelo Estado juridicamente controlado/limitado, cuja legitimidade não 

carece mais de fundamento teológico, transcendente, metafísico”57. 

A prova de que a liberdade defendida pelo movimento iluminista, que era 

patrocinado pela burguesia, não era precisamente uma liberdade para o ser humano, mas sim 

uma liberdade do e para o mercado econômico, é suficientemente constatada apenas pela 

leitura das obras de vários dos grandes pensadores desse período ideológico. Sumariza a 

questão o Fábio Comparato: 

“Em pouco tempo, aliás, percebeu-se que o espírito da Revolução Francesa 

era, muito mais, a supressão das desigualdades estamentais do que a consagração das 

liberdades individuais para todos”58. 

                                                           
56  “In” A era das Revoluções, ob. Cit., p. 91. 
57 “In” Mercado, Estado e Constituição. Boletim de Ciências Econômicas XVLI, Coimbra, 2004, p. 10. 
58 “In” A afirmação histórica dos direitos humanos, ob. cit., p. 136. 
 Páginas antes o professor Comparato revela o verdadeiro sentido da democracia inaugurada com a 
Revolução Francesa: 
 “Mas a democracia que ressurge nessa época nada tem que ver com a demokratia grega. Nesta, como 
explicou Aristóteles, o poder supremo (kyrion) pertence ao demos, que o exerce diretamente e nunca por meio de 
representantes. Ora, o demos ateniense é composto, em sua grande maioria, de pequeno camponeses e artesãos, 
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Sem olvidar a importância dos estudos de Montesquieu, o grande 

sistematizador da separação de poderes moderna que influenciou todo o mundo ocidental 

principalmente do outro lado do Atlântico, não há como negar o caráter elitista de algumas de 

suas teses, como a que exclui do processo político o “povo”, ou seja, aquele que não é 

detentor de poder econômico, defendendo uma democracia essencialmente representativa 

como a única apta a gerar o desenvolvimento social cujos representantes seriam os burgueses, 

que assumiriam a “voz nacional”59: 

“A grande vantagem dos representantes é que eles são capazes de discutir os 

assuntos. O povo não é nem um pouco capaz disto, o que constitui um dos grandes 

inconvenientes da democracia... Havia um grande vício na maioria das antigas repúblicas: é 

que o povo tinha o direito de tomar decisões ativas, que demandavam alguma execução, coisa 

da qual ele é incapaz. Ele só deve participar do governo para escolher seus representantes, o 

que está bem ao seu alcance... Sempre há, num Estado, pessoas distintas pelo nascimento, 

pelas riquezas ou pelas honras; mas se elas estivessem confundidas no meio do povo e só 

tivessem uma voz como a dos outros, a liberdade comum seria sua escravidão”60. 

                                                                                                                                                                                     
ou seja, de grupos de baixo poder econômico. É por isso que, no pensamento político grego, a democracia 
representa a exata antítese da oligarquia, em que o poder político supremo pertence à classe proprietária. Em 
sentido contrário, a democracia moderna, reinventada quase ao mesmo tempo na América do Norte e na França, 
foi a fórmula política encontrada pela burguesia para extinguir os antigos privilégios dos dois principais 
estamentos do ancien régime – o clero e a nobreza – e tornar o governo responsável perante a classe burguesa. O 
espírito original da democracia moderna não foi, portanto, a defesa do povo pobre contra a minoria rica, mas sim 
a defesa dos proprietários ricos contra um regime de privilégios estamentais e de governo irresponsável. Daí por 
que, se a democracia ateniense tendia, naturalmente, a concentrar poderes nas mãos do povo (demos), a 
democracia moderna surgiu como um movimento de limitação geral dos poderes governamentais, sem qualquer 
preocupação de defesa da maioria pobre contra a minoria rica” (idem ibidem, p. 51/2). 
 Em outro artigo, o professor Comparato assevera essa tônica da aliança do capitalismo com o sistema 
representativo: 
 “quando eu falo em poder oligárquico, isto significa que para o capitalismo a democracia é uma palavra 
retórica, porque democracia significa soberania do povo e garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana. 
A democracia é incompatível com o poder político supremo atribuído a uma minoria e é exatamente o que nós 
temos em todos os países subdesenvolvidos. O capitalismo compôs-se com a democracia representativa, porque 
foi através da exploração da representação popular, da manipulação dos mecanismos de representação, que se 
criou um regime político novo na história da Humanidade, em que o povo reina mas não governa – ele é como a 
rainha da Inglaterra” (Proteção, promoção e violação dos direitos econômicos, sociais e culturais: a 
responsabilidade do Estado no direito interno e no direito internacional. “In” 1º Encontro Brasileiro de Direitos 
Humanos. São Paulo, 1º a 4 de dezembro de 1999. Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado de São 
Paulo, 2001, p. 133). 
59 O professor Fábio Konder Comparato adverte que a crítica à soberania popular é antiga, “da filosofia à 
comédia, o desprezo pela soberania popular era bem difundida na Grécia” e os argumentos sempre são fulcrados 
na ignorância e incompetência. “Essa é a censura desde sempre dirigida pela autodenominada elite àqueles que, 
desprovidos de toda instrução, vêem-se obrigados a exercer os ofícios mais humildes e desprezados, sem poder 
aspirar a nenhum cargo ou profissão que exija algum preparo intelectual... Como esperado, a aristocracia vencida 
na Revolução Francesa repetiu rigorosamente o mesmo juízo condenatório do povo soberano, que os antigos 
dirigiram contra a democracia grega” (Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2006, p. 656 e 658). 
60  Montesquieu, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. Trad. Cristina Muracho. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 171. 
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Aliás, Montesquieu nunca defendeu a queda da monarquia e a entrega do 

poder ao povo. Ele defendia sim que apenas o “Poder Executivo” ficasse nas mãos dos reis, 

que poderia ser controlado por um parlamento constituído, basicamente, por duas câmaras, 

como na Inglaterra já existia e perdura até hoje, cuja primeira seria integrada por pessoas com 

“distinções” pelo nascimento e outra câmara constituído por pessoas com “distinções” 

econômicas. Uma forma de voto censitário também está estampado na sua tese, em que 

excluía do direito de votar os miseráveis e escravos: 

“Todos os cidadãos, nos diversos distritos, devem ter o direito de dar o seu 

voto para escolher seu representante; exceto aqueles que estão em tal estado de baixeza, que 

se considera que não tem vontade própria”61. 

Lógico que Montesquieu tinha um objetivo muito claro e louvável de conter 

o poder real e as arbitrariedades do excesso de poder concentrado em uma única pessoa. 

Dessa forma, ele apostou na classe que poderia realizar tais mudanças de forma a reduzir e 

repartir o poder. Por isso, ele defendia suas teses na lógica dessa aposta. 

Tanto é verdade que Montesquieu tratava de um tipo específico de liberdade 

– econômico-contratual (sem interferência estatal) – que admitia a escravidão. Não estamos 

aqui dizendo que ele era um defensor da escravidão. Muito pelo contrário. Ele era contra a 

escravidão, mas aceitava a sua existência e reputava como justa se decorresse de um contrato 

entre as partes: 

“Eis a origem justa e conforme à razão deste direito de escravidão muito 

suave que encontramos em alguns países; e deve ser muito suave porque está fundado na 

                                                                                                                                                                                     
 O professor Bonavides critica esse filósofo do liberalismo, alegando que “a liberdade que promana da 
teoria de Montesquieu é uma negação da soberania estatal, por mais disfarçada que seja sua indumentária no 
pensamento dos filósofos liberais” (p. 50). Aliás, esse professor da Universidade do Ceará chega mesmo a 
contrapor o princípio democrático com o ideal liberal: 
 “A contradição entre Rousseau e Montesquieu – contradição em que se esteia a doutrina liberal-
democrática do primeiro estado jurídico – assenta no fato de Rousseau haver erigido como dogma a doutrina 
absoluta da soberania popular, com as características essenciais de inalienabilidade, imprescritibilidade e 
indivisibilidade, que se coaduna tão bem com o pensamento monista do poder, mas que colide com o pluralismo 
de Montesquieu e Constant, os quais abraçavam a tese de que os poderes deveriam ser divididos. A ideologia 
revolucionária da burguesia soube, porém, encobrir o aspecto contraditório dos dois princípios e, mediante sua 
vinculação, construiu a engenhosa teoria do Estado liberal-democrático. Esse seria acometido, depois, já pela 
reação conservadora da monarquia, através de impiedosa crítica doutrinária do historicismo, já pela insatisfação 
social do quarto estado, que percebia com nitidez o rumo divergente, contraditório e espoliativo em que 
evolviam os dois princípios, o democrático e o liberal, quando de sua aplicação concreta à realidades sociais e 
políticas”. (“In”, Do Estado Liberal ao Estado Social, ob. Cit., p. 52). 
61  Idem ibidem, p. 171. 
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escolha livre que um homem, para sua utilidade, faz de um senhor; o que constitui uma 

convenção recíproca entre as duas partes”62. 

Mais a frente, Montesquieu trata da inutilidade da escravidão não como 

afronta e supressão do próprio “ente humano”, mas por razões fundamentalmente econômicas, 

e malgrado, como já dito, seja contrário a ela, entende que cada Estado deve regular como 

melhor lhe convier consoante suas condições locais. Para ele, apenas deve ser suprimido pelas 

leis o abuso da escravidão e quando for perigosa63. 

Então, resta a pergunta, que liberdade e igualdade são essas, tão difundidas 

por vários dos iluministas e que foi a marca da revolução francesa, que ainda aceita a 

escravidão, apenas repudiando-a por motivos econômicos e não como afronta à existência 

humana?64 

Domenico Losurdo nos dá os números: “O total da população escrava nas 

Américas somava aproximadamente 330.000 no ano de 1700, chegou a quase três milhões no 

ano de 1800, até alcançar o pico de mais de 6 milhões no anos 50 do século XIX”. Esse 

grande historiador italiano atribui, de forma incisiva, ao liberalismo a culpa por esse grande 

aumento65. 

                                                           
62  Idem, ibidem, p. 258. 
63  Idem ibidem, p. 259/270.  

Para Montesquieu, o abuso da escravidão existe nos Estados maometanos, em que “não se é apenas 
senhor da vida e dos bens das mulheres escravas, mas também do que chamamos sua virtude e sua honra”. É 
interessante notar que, para ele, essa forma de escravidão, pelo fato de ser recompensada pela ausência de 
trabalho, gera uma dupla desgraça, já que não gera produção (p. 261). A escravidão perigosa é aquela que 
permite se ter um grande número de escravos que possa gerar uma revolução dos mesmos (p. 263). 
64 Lembremos que não foi o ideal de liberdade que proporcionou a abolição da escravatura, e sim a baixa 
lucratividade desse sistema, os constantes prejuízos decorrentes das revoltas e a possibilidade de tornar os 
escravos também um consumidor. Nos EUA, onde os ideais iluministas ecoaram de tal forma que serviram de 
base para a Independência Americana, com a conseqüente promulgação da Constituição de 1787, nada foi 
tratado no que tange à abolição da escravatura. Aliás, a escravidão foi mantida ainda em boa parte do século XIX 
e apenas finda em 1863, com a Proclamação de Emancipação de Abraham Lincoln, realizada durante a Guerra 
Civil Americana. O tráfico de escravos foi proibido em 1815, mas foi permitida a manutenção dos escravos que 
já se encontravam nesta situação, isso sem falar no constante contrabando. O que é digno de nota é que a 
autorização para se manter escravos veio em forma de norma, no denominado “Compromisso de Missouri”, de 
1820.   
65 “In” Contra-história do liberalismo. Trad: Giovanni Semeraro. Aparecida, SP: Idéias & Letras, 2006, p. 47. 
 Há outros dados trazidos por esse historiador que valem a nota: 
 “Na metade do século XVIII a Grã Bretanha é a que possui o maior número de escravos (878.000). Não 
há nada de óbvio nesse dado. Embora seu império seja de longe o mais extenso, a Espanha segue a muita 
distância. Quem ocupa o segundo lugar é Portugal, que possui 700.000 escravos e que na verdade é uma espécie 
de semi-colônia da Grã-Bretanha: boa parte do ouro extraído pelos escravos brasileiros acaba em Londres. 
Portanto, não há dúvida de que se destaca nesse campo pela sua posição absolutamente eminente é o país que 
está ao mesmo tempo na frente do movimento liberal e que conquistou o seu primado no comércio e na posse 
dos escravos negros exatamente a partir da Revolução Gloriosa” (p. 47). 
 Eric Hobsbawn cita o número de escravos dos EUA, que era o Estado com maior número desse modo 
de produção: 
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Essa liberdade que tanto inspirou a revolução francesa e foi transplantada 

para várias colônias britânicas, portuguesas e espanholas como arrimo à independência, vide 

as treze colônias americanas que vieram a se tornar os Estados Unidos da América, sendo 

fomentadas e em várias hipóteses financiadas pela França, esse mesmo ideal não serviu para 

as suas próprias colônias, tanto que mantém possessões até hoje seja na América (Guiana 

Francesa e Martinica), seja na África (Mayotte) ou na Oceania (Polinésia Francesa e Nova 

Caledônia). 

Que não se sinta deveras traído quem imaginar que a França financiou os 

ideais de libertação das colônias dos outros países europeus por mero altruísmo ou em vista 

de um ideal político ou filosófico. O fim, escamoteado ou não, era o interesse econômico-

capitalista de abertura de novos mercados, de novas fontes de comércio, que pudesse fazer 

frente à crise pelo qual passava. 

Além das causas econômicas, que serviram de sustentáculo para a 

elaboração de uma filosofia voltada para a “liberdade econômica”, Eric Hobsbawm aponta 

outro motivo para a Revolução Francesa: 

“Durante todo o século XVIII a França foi o maior rival econômico da Grã-

Bretanha. Seu comércio externo, que se multiplicou quatro vezes entre 1720 e 1780, causava 

ansiedade; seu sistema colonial foi em certas áreas (como nas Índias Ocidentais) mais 

dinâmico que o britânico. Mesmo assim a França não era uma potência como a Grã-Bretanha, 

cuja política externa já era substancialmente determinada pelos interesses da expansão 

capitalista. Ela era mais poderosa, e sob vários aspectos mais típica, das velhas e aristocráticas 

monarquias absolutas da Europa. Em outras palavras, o conflito entre a estrutura oficial e os 

interesses estabelecidos do velho regime e as novas forças sociais ascendentes era mais agudo 

na França do que em outras partes. As novas forças sabiam muito precisamente o que 

queriam”66. 

Geralmente é apontado como causa direta da Revolução Francesa o fato de 

que nas Assembléias dos Estados Gerais, o terceiro estado, malgrado tivesse 95% da 

                                                                                                                                                                                     
 “a proibição oficial (1834 – nas colônias britânicas) fazia com que o comércio de escravos fosse mais 
lucrativo. O preço aproximado de um operário no campo sul dos Estados Unidos, que era de 300 dólares em 
1795, variava entre 1.200 e 1800 dólares em 1860; o número de escravos nos Estados Unidos aumentou de 700 
mil em 1790 para 2.500.000 em 1840, e 3.200.000 em 1850” (“In”, A era das revoluções, ob. Cit., p. 412). 
 Lembra-se que os ideais do liberalismo repercutiram primeiro na Inglaterra, que, muito antes da França 
fazer sua revolução, já editava seu Bill of Rights, em 1689, sem olvidar que a independência dos EUA também 
ocorreu antes, em 1776, com a publicação de sua primeira e até hoje única Constituição em 1787. Por esses 
dados se verificam que a escravidão permaneceu por um longo período mesmo após a efetivação do laissez-faire. 
66 Ob. Cit., p. 86. 
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população, seu peso nas deliberações era pequeno, já que cada estado tinha direito a um voto 

que representaria toda a sua classe e, com isso, o clero e a nobreza, que tinham interesses 

muito próximos, e estavam no primeiro e o segundo estado, acabavam por derrotá-lo. 

Todavia, é questionável essa assertiva, haja vista que essa Assembléia havia sido fechada 

desde 1614, estando sem funcionar, portanto, por mais de um século. 

Talvez, o que possa ser apontado como causa é que, envolta a crise 

econômica francesa e a tentativa de se acabar com os privilégios feudais, os aristocratas 

acharam por bem solicitar ao rei para convocar os Estados Gerais em 1787 para deliberar, 

certos de que sairiam vencedores.  

A convocação dos Estados Gerais, em 1789, foi o estopim, pois o terceiro 

estado apresentou, em assembléia, uma série de reivindicações, exigindo que a votação 

passasse a ser individual e não mais por estado. Ante a impossibilidade de conciliar tais 

interesses, Luís XVI tentou dissolver, novamente, os Estados Gerais, impedindo a entrada dos 

deputados na sala das sessões. Os representantes do terceiro estado iniciaram aí a rebelião e se 

autoproclamaram em Assembléia Nacional Constituinte. Numa nova tentativa real de impedir 

essa Assembléia, inicia-se a revolta popular, que em busca de munição para as suas armas, 

invadem a Bastilha, que ficou sendo o símbolo da Revolução Francesa. A “Tomada da 

Bastilha” é mais um símbolo do Absolutismo, que servia de prisão política mas que não 

continha mais nenhum preso, do que de fato um alvo estratégico. 

A queda desse símbolo gerou repercussão em toda a França, levando os 

camponeses a se rebelarem e saquearem as propriedades ainda em domínio dos nobres e da 

igreja. Temendo o radicalismo e a direção que a revolta estava tomando, no dia 4 de agosto de 

1789, a Assembléia Nacional Constituinte aprovou a abolição dos direitos feudais, além do 

confisco das terras da Igreja e, por conseguinte, elaborou uma Constituição, cuja introdução 

seria exatamente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A partir daí se 

estabeleceu uma Monarquia Constitucional até 1792. 

Essa primeira constituição francesa levou bem a marca do ideal burguês de 

igualdade, tanto que previa que apenas aqueles que pagavam impostos e possuíam dinheiro ou 

propriedades, participavam da vida política. Era o voto censitário. 

Os bens confiscados, para saldar o déficit público, foram vendidos e as 

únicas pessoas que detinham poder econômico para comprá-las era a burguesia. Para os 
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camponeses sobraram as terras que não despertavam interesses. Com isso, os camponeses 

passaram a ter novo senhor67. 

A nobreza conservadora e o alto clero abandonaram a França e se 

refugiaram nos países vizinhos ainda absolutistas, traçando uma contra-revolução, com apoio 

desses Estados absolutistas, já que percebiam a possibilidade da revolução se espalhar 

externamente aos limites territoriais franceses. 

Os emigrados e as monarquias absolutistas formaram uma aliança destinada 

a restaurar, na França, os poderes absolutos de Luís XVI. Em 1792 a Assembléia Legislativa 

aprovou uma declaração de guerra contra a Áustria. Luís XVI foi preso, acusado de traição 

por colaborar com países estrangeiros contra os interesses franceses. O povo, chamado a 

defender a revolução, saiu às ruas e massacrou muitos partidários do Antigo Regime e sob o 

comando de Danton, Robespierre e Marat, venceram a coligação austro-prussiana ao som da 

Marselhesa e proclamaram a República. 

Criou-se uma nova Assembléia Nacional Constituinte, o que gerou uma 

ruptura entre os revolucionários compostos pela alta burguesia, que já estavam satisfeitos com 

o resultado da Revolução, e o povo, que ainda continuava pobre, tendo muita pouca coisa 

mudada em sua vida. A primeira classe ficou designada pela alcunha de Girondinos e a 

segunda, como Jacobinos68. 

Dirigida inicialmente pelos girondinos, a convenção realizava uma política 

contraditória: era revolucionária na política externa — ao combater os países absolutistas -, 

mas conservadora na interna ao procurar se acomodar com a nobreza, tentando salvar a vida 

do rei e combater os revolucionários mais radicais. Todavia, com a exigência popular de 

execução do rei, os Jacobinos assumem o poder, adotando uma nova Constituição, que 

legitimou a República e o voto universal masculino e instauram uma ditadura de caráter 

                                                           
67 “Marat, o porta voz da classe trabalhadora mais pobre, descreveu o que ocorria durante a Revolução, com as 
seguintes palavras: ‘No momento da insurreição o povo abriu caminho através de todos os obstáculos pela força 
do número; mas, por muito poder que tenha conseguido inicialmente, foi por fim derrotado pelos conspiradores 
da classe superior, cheios de astúcia, artimanhas e habilidade. Os integrantes educados e sutis da classe superior 
a princípio se opuseram aos déspotas; mas isso apenas para voltar-se contra o povo, depois de se ter insinuado na 
confiança e usado seu poder, para se colocarem na posição privilegiada da qual os déspotas haviam sido 
expulsos. A revolução é feita e realizada por intermédio das camadas mais baixas da sociedade, pelos 
trabalhadores artesãos, pequenos comerciantes, camponeses, pela plebe, pelos infelizes, a que os ricos 
desavergonhados chamavam de canalha e a que os romanos desavergonhadamente chamavam de proletariado. 
Mas o que as classes superiores ocultam constantemente é o fato de que a Revolução acabou beneficiando 
somente os dono de terras, os advogados e os chicaneiros” (Cf. citação de Leo Heberman, “in” História da 
riqueza do homem, ob. Cit., p. 151). 
68 É nesse período que surge a designação de direita e esquerda, tendo relação à mesa da Presidência da 
Assembléia, em que se colocavam à direita os Girondinos e à esquerda os Jacobinos. 
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revolucionário popular, principalmente após o assassinato de um de seus maiores líderes, 

Marat, que culminou num radicalismo, designado por muitos como “período do Terror”. 

Todavia, foi nessa fase que se determinou a abolição da escravatura nas colônias francesas, o 

ensino público e obrigatório e um certo avanço social com uma reforma agrária e tabelamento 

de preços. 

Os Girondinos, cansados desse “Terror”, em julho de 1794, deram um golpe 

de Estado, aprisionando e levando, sumariamente, Robespierre e vários representantes do 

Partido Jacobino, à guilhotina, assumindo assim o poder. Com o novo partido no centro do 

poder político francês, elaborou-se uma nova Constituição, suprimindo o sufrágio universal e 

resgatando o voto censitário, além de determinar um regime de governo baseado num 

Diretório, composto de 5 membro da Gironda. Essa fase foi marcada por uma grave crise 

econômica-financeira, corrupção administrativa, revoltas internas e a manutenção das guerras 

externas. Para reorganizar a economia francesa, os próprios membros do Partido Girondino, 

prevendo a insustentabilidade do Diretório e acreditando na necessidade de uma ditadura 

militar, prepararam as condições para o golpe de 18 Brumário (1799), que levou Napoleão 

Bonaparte ao poder, com o início da época napoleônica e, consequentemente, à consolidação 

burguesa no mundo. Os períodos que se sucederam, com as rápidas alternâncias de governo: 

Consulado (1799-1804), Império (1804-14), a restauração da Monarquia Bourbon (1815-30), 

a Monarquia Constitucional (1830-48), a República (1848-51), e o Império (1852-70) – foram 

todos tentativas para se manter uma sociedade burguesa, procurando-se evitar um duplo 

perigo – a república democrática jacobina e o velho regime69. 

Com isso, o pensamento que predominou da Revolução Francesa de defesa 

da propriedade privada, do contratualismo, do individualismo, do Estado Liberal, teve um 

propósito bem marcado de salvaguardar os interesses de uma classe que já era a detentora do 

modo de produção dominante - a burguesia. Não obstante, advogar essas causas também 

significava questionar os privilégios reais, sua origem divina, as benesses feudais ainda 

concedidas ao clero e à nobreza, o que não refutamos a conveniência para acabar de vez com 

os resquícios feudais, os privilégios injustificáveis e a iniqüidade do modo de produção do 

feudalismo. 

Até mesmo Hegel, que pode ser enquadrado como um filósofo de transição 

da modernidade para a contemporaneidade, do idealismo para o materialismo, fazia defesa da 

propriedade privada como forma de externar a liberdade do espírito e do próprio contrato 

                                                           
69 Cf. Eric Hobsbawm, ob. Cit., p. 108. 
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como forma do ser não sucumbir na individualidade, no isolamento70. É cediço que advogava 

essas teses para não ser enquadrado como um reacionário como muitos o colocam, defensor 

do Antigo Regime. Na verdade, o que Hegel queria era um aprofundamento das reformas, um 

maior desenvolvimento social, e para isso era necessária a superação do feudalismo, devendo 

ser admitido vários dos pressupostos iluministas e do próprio liberalismo. Ou seja, Hegel vê 

no iluminismo um estágio necessário para as verdadeiras reformas. A par disso, sua filosofia 

guarda essa característica de transição do iluminismo para o materialismo71. 

Hegel teve entre seus inspiradores Rousseau. Embora Rousseau esteja 

situado cronologicamente no meio da Idade Moderna e exatamente no período de transição do 

Estado Absolutista para o Estado Liberal, várias das críticas que depois foram lançadas por 

Marx e o materialismo teve apoio nos seus ensinamentos. Rousseau já condenava a 

propriedade privada como desencadeadora das desigualdades dos homens no seu discurso 

“Sobre a origem da desigualdade” em ensaio publicado em 1755, anterior, portanto, a eclosão 

da Revolução Francesa. 

Luiz Vicente Vieira escreveu uma dissertação de Mestrado em Filosofia, na 

PUCRS, posteriormente publicada, apenas para concluir que Rousseau, malgrado tenha 

vivido numa época em que o Estado Liberal se delineava, teria recusado os pressupostos 

Liberais. Veja-se a suma de sua dissertação: 
                                                           
70 “In” Princípios da filosofia do direito, ob. cit., p.44/79. 
 É preciso fazer uma distinção. Hegel faz menção nesse capítulo do contrato privado, entre indivíduos, o 
que não quer dizer que ele é um contratualista no sentido político de formação do Estado ou da sociedade. Ele 
deixa claro sua oposição a essa corrente: 
 “Também a natureza do Estado não consiste em relações de contrato, quer de um contrato de todos com 
todos, quer de todos com o príncipe ou o governo. A inserção destas relações contratuais ou da propriedade 
privada nas relações políticas teve por resultado as mais graves confusões no direito público e as funções do 
Estado foram considerados propriedade imediata de certos indivíduos em detrimento do direito do príncipe e do 
Estado” (p. 72).   

Marcuse interpreta essas noções que Hegel expõe de forma crítica, lendo nas entrelinhas um paradoxo 
em que a sociedade moderna se encontra: “Na formulação de Hegel vigora o processo pelo qual as relações 
entre os homens se transformam em relações entre as coisas. A pessoa desaparece sob a propriedade, e só é uma 
pessoa em virtude da sua propriedade. Por isso Hegel designa o Direito Civil como Direito de Propriedade. ‘É 
claro que só a personalidade nos dá direito às coisas, e, por conseguinte, o direito pessoal é, essencialmente, 
direito real (Sacherecht)’. O processo de reificação continua a se infiltrar na análise de Hegel. Ele deduz do 
Direito de Propriedade toda a Lei de Contratos e Obrigações. Desde que a liberdade da pessoa se exerça no 
âmbito das coisas, a pessoa pode se exteriorizar, isto é, tratar a si mesma como a um objeto exterior” (“In” Razão 
e Revolução. Ob. Cit., p. 171). 
71 O professor Alysson Mascaro também vê esse paradoxo em Hegel: 

“Hegel, ao seu modo, também expressa uma contraposição ao Iluminismo jurídico, mas não abomina os 
conteúdos jurídicos iluministas” (p. 92). “O jus naturalismo moderno verifica em Hegel seu definitivo ápice, mas 
seu definitivo fim. A filosofia de Hegel é talvez não só a melhor estadia do jus naturalismo moderno, mas 
também seu definitivo despejo filosófico. A esfera de uma racionalidade eterna e plena, imutável e racional, que 
se contivesse no indivíduo - em Kant, nos imperativos categóricos - está superada em Hegel. A dialética 
hegeliana inaugura, em contraposição à imutabilidade da filosofia do direito moderna, a história. E o momento 
da racionalidade plena hegeliana não é a razão individual, é o Estado” (p. 87 e 88). Trechos extraídos da obra 
“Introdução à filosofia do direito: dos modernos aos contemporâneos. 2º ed. São Paulo: Atlas, 2006). 
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“Na época de Rousseau, o liberalismo ainda não se apresentava como um 

nítido modelo político, mas os seus pressupostos já estavam colocados. E Rousseau os 

recusou”72. 

Entre os modernos, Rousseau foi o verdadeiro defensor da democracia. 

Aliás, Rousseau, malgrado tenha publicado sua grande obra, “o contrato social”, 

posteriormente a de Montesquieu, nunca se preocupou com a separação de poderes ou mesmo 

na contenção desse. O que ele queria era a entrega de todo o poder político ao povo, uno e 

indivisível. 

Leia-se bem: ele não vislumbrava um regime autenticamente democrático 

quando o poder político estivesse sob o império de um indivíduo ou de uma classe. Para 

autenticidade desse regime político, o poder deve estar integralmente nas mãos de todo o 

povo. Daí porque a desnecessidade de se pensar em separação de poderes, já que este seria 

entregue a quem de direito, tornando-se contraproducente sua contenção. 

“Como a natureza dá ao homem um poder absoluto sobre todos os seus 

membros, o pacto social dá ao corpo político um poder absoluto sobre todos os seus; e é este 

mesmo poder que, encaminhado pela vontade geral, tem o nome de soberania”73. 

Rousseau imaginava uma volanté générale, que não se confundia com a 

soma das vontades individuais, e sim com a vontade do povo, fruto do consenso. Daí porque 

admitia o contratualismo. Esse contrato não teria a forma de direito e deveres sinalagmáticos 

– um indivíduo opondo contra o outro, como vivenciado modernamente. O contratualismo de 

Rousseau era baseado numa associação, em que todos os particulares estariam no mesmo pólo 

do contrato para se atingir o bem comum, ou seja, cederiam em prol da vontade geral. 

“Pretenderam muitos que o ato desse estabelecimento era um contrato entre 

o povo e os cabeças que ele escolhe, contrato entre as duas partes que estipulam as condições 

com que uma se obriga a mandar, e a outra a obedecer. Que estranho modo de se contratar!... 

Na República há só um contrato, e é o de associação, o qual exclui todos os demais: não se 

pode fantasiar contrato público algum que não seja violação do primeiro....O ato que institui o 

                                                           
72 “In”, A democracia em Rousseau: a recusa dos pressupostos liberais. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997, p. 151. 
 Para esse autor, “Rousseau percebeu os perigos decorrentes de uma sociedade baseada meramente na 
liberdade de aquisição e uso da propriedade como princípio basilar da existência das comunidades humanas. 
Neste sentido é que considera de importância decisiva o controle sobre o uso e aquisição da propriedade, sem o 
qual a democracia se inviabilizaria. O autor vislumbrou a íntima relação entre a democracia e igualdade. Se não 
viu uma saída no controle ou na propriedade coletiva da produção, viu, ao menos, que na forma em que esta 
sociedade se estruturava economicamente não havia saída” (p.149). 
73 Cf. Jean Jacques Rousseau. Do contrato social ou princípios do direito político. Trad. Pietro Nassetti. São 
Paulo: Martin Claret, 2005, p. 43. 
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governo não é contrato, mas lei; que os depositários do poder executivo não são os senhores 

do povo, mas seus oficiais, e que os pode pôr ou tirar quando quiser; que lhes não importa 

contratar, senão obedecer, e que incumbindo-se das funções que lhe impõe o Estado, 

cumprem com o dever de cidadãos, sem nenhum direito de discutir as condições”74 

Como vislumbrava um sistema político amplamente democrático, era 

contrário ao sistema representativo, pois entendia que esse descambaria na defesa de 

interesses privados, contrários à vontade geral, mantendo a separação do povo do poder 

político. Cogitava de algo similar a um ‘mandato imperativo’, que fazia dos deputados ou 

representantes meros delegados e simples portadores das decisões coletivas, e não 

independentes e com direito de livre opinião no exercício do parlamento, sem qualquer 

vínculo com o povo que o elegeu, como vivenciado nas Assembléias modernas. 

“Não se pode representar a soberania pela mesma razão que se não pode 

alienar; consiste ela essencialmente na vontade geral, e a vontade não se representa; ou é ela 

mesma, ou é outra, e nisso não há meio-termo; logo os deputados do povo não são, nem 

podem ser representantes seus; são comissários dele, e nada podem concluir decisivamente. É 

nula, nem é lei, aquela que o povo em peso não retifica. Julga-se livre o povo inglês, e muito 

se engana, que o é só durando a eleição dos membros do parlamento, finda a qual, hei-lo na 

escravidão, hei-lo nada; e como ele emprega os breves momentos de sua liberdade, merece 

bem que a perca. A idéia dos representantes é moderna e nos vem do governo feudal, desse 

iníquo e absurdo governo, que degrada a espécie humana e desonra o homem. Nas antigas 

repúblicas, mesmo em monarquias, nunca o povo teve representantes, e era desconhecida tal 

expressão... Não sendo a lei senão a mostra da vontade geral, é claro que no poder Legislativo 

não pode o povo ser representado; mas pode, e deve sê-lo no poder executivo, que é somente 

a força aplicada à lei”75. 

                                                           
74 Idem, ibidem, p. 94 e 95. 
75 Idem, ibidem, p. 91 e 92. 
 Luiz Vicente Vieira ressalta essa contradição de Rousseau e a Democracia representativa: 
 “Em sua férrea oposição ao sistema representativo revelou a intrínseca relação entre este modelo 
político e a sociedade burguesa, baseada na contradição de interesses privados entre as camadas sociais e a 
conseqüente transformação do legislativo em simples legitimador destas desigualdades e dissimulador da 
verdadeira soberania popular. Nas circunstâncias em que considera possível admitir a representação, como no 
caso da Polônia, Rousseau a submete sempre, contudo, às decisões soberanas da vontade popular e propõe a 
forma do ‘mandato imperativo’ (“In”, A democracia em Rousseau, ob. Cit., p. 149”). 
 O professor Paulo Bonavides, explora bem essas teorias de Rousseau como crítica ao sistema 
representativo atual, asseverando que esse serve a um interesse de classe: 
 “Do ponto de vista de classes sociais, esse sistema representativo afina admiravelmente com uma ordem 
política aristocrática (aristocracia das luzes e da razão). O teor aristocrático da representação ressalta daquelas 
máximas de sabor platônico e socrático que mandam entregar o governo aos mais capazes e dotados de mais 
luzes no discernir o verdadeiro bem comum. O mesmo afã seletivo se observa na firmeza e determinação com 
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Rousseau era um revolucionário76 e queria uma revolução feita pelo povo e 

para o povo e que, no final, o povo fosse o grande beneficiário dessa luta. Diferente de como 

ocorreu na França revolucionária, em que a revolução foi feito pelo povo, mas 

dissimuladamente não para ele e muito menos foi o grande beneficiário dela. 

As teses de Rousseau sempre guardaram uma virilidade que não se perdeu 

no tempo, tornando quiçá mais profícua na atual conjuntura social, pois, em meio à revolução 

tecnológica, informática e da comunicação em eclosão, torna-se questionável o argumento da 

impossibilidade de nos reunirmos todos em um mesmo lugar para deliberarmos, argumento 

esse que constitui um dos pilares da democracia meramente representativa e dessa forma de 
                                                                                                                                                                                     
que os teoristas desse sistema se empenham em arredar o povo do exercício imediato do poder, mediante 
justificações copiosas acerca de sua incapacidade para governar” (“In”, Ciência Política. 12º ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 224). 
 O professor Bonavides, mais a frente nesta mesma obra, além de aprofundar as críticas ao mandato 
representativo e a independência dele em relação aos seus eleitores, profetiza seu declínio e ascensão do mandato 
imperativo (p. 283). 
 Kelsen, sem mencionar especificamente Rousseau, trata da ficção do sistema representativo: 
 “crê-se encontrar a essência da representação no fato de a vontade do representante ser a vontade do 
representado, crê-se que o representante, através da sua atuação não realiza a sua própria vontade mas a vontade 
do representado. Isto é uma ficção, mesmo quando a vontade do representante se encontre mais ou menos 
vinculada pela vontade do representado. A ficção da identidade de vontades torna-se mais patente ainda quando 
a vontade do representante não está de forma alguma vinculada através da vontade do representado, como no 
caso da representação legal dos incapazes ou da representação do povo por um parlamento moderno, cujos 
membros são juridicamente independentes no exercício da sua função (o que costuma caracterizar-se dizendo 
que eles têm um mandato livre... O fato de o parlamento ser eleito pelo povo, ou de o juiz ser nomeado pelo 
monarca, em nada modifica o caráter fictício da atribuição implícita no conceito de representação. Por isso, a 
forma e o processo por que um órgão é criado é irrelevante para a possibilidade da atribuição da sua função a um 
outro órgão ou ao povo. A concepção, defendida por certas doutrinas políticas, de que um monarca absoluto ou 
um ditador é o verdadeiro representante do povo, constitui uma concepção que não é nem mais nem menos 
fictícia do que a implicada pela teoria segundo a qual, onde existe um parlamento, as leis são feitas pelo povo e o 
Direito – como se diz nas constituições de muitas repúblicas democráticas – provém do povo” (“In”, Teoria pura 
do direito. Trad. João Baptista Machado. 6º ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 332). 
 Não obstante algumas críticas lançadas à democracia direta, como a incapacidade de ação da multidão e 
a suscetibilidade de manipulá-la, o professor da Universidade de Würzburg, Erlangen e Munique, Reinhold 
Zippelius, trata da democracia representativa como uma forma mista de oligarquia e democracia, traçando os 
elementos que denomina de “oligáquico-elitistas” da representação: 
 “A democracia representativa é fortemente impregnada de factores oligárquico-elitistas. Em virtude de a 
legislação, o governo, a administração e a jurisdição serem confiados a determinadas pessoas, concentra-se poder 
nas suas mãos, não obstante os altos funcionários do Estado receberem os seus cargos por efeito de um voto 
popular e de estes cargos serem atribuídos em termos temporalmente limitados. Mesmo uma ‘elite a prazo’ 
constitui um elemento oligárquico-elitista no Estado... Um elemento oligárquico-elitista reside também na forte 
burocratização do aparelho do Estado, provocada pela ampliação e complexização dos assuntos públicos. Ela 
não só alargou o campo de actuação da burocracia estatal, mas conduziu também a uma reestruturação dos 
próprios parlamentos, a uma especialização e profissionalização da actividade parlamentar. Deste modo é 
retirada das mãos do povo, em medida considerável, através dos seus órgãos de representação, o controle dos 
seus próprios actos. Em termos irônicos, isto é reafirmado pelo cidadão que se queixa de já não ter mais voz por 
já a ter entregue na votação. Ou por palavras eruditas: o princípio da representação encontra-se em contradição 
com o carácter fundamental originário da idéia de liberdade democrática” (“In”, Teoria Geral do Estado. Trad. 
Karin Praefke e Aires Coutinho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 239). 
76 O professor Paulo Bonavides expõe suas idéias sobre Rousseau como um verdadeiro revolucionário político, 
chegando a compara-lo, em certos pontos, com Marx: 
 “Rousseau queria a libertação política do Homem; Marx, a libertação econômica... O Contrato Social 
sacode o homem do século XVIII com a mesma intensidade com que o Manifesto Comunista abala o século 
XX”. (“In”, Do Estado Liberal ao Estado Social. 7º ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 169 e 173). 
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mandato, obstando assim o exercício do poder estatal de forma mais direta pelo povo. Lógico 

que o exercício do parlamento continua se defrontando com as impossibilidades físicas da 

reunião de todo o povo em uma Assembléia para deliberar, mas a tecnologia já existente torna 

apto esse desiderato por outras vias.  

Dizendo de outra forma: não é mais a impossibilidade física de se reunir 

todo o povo em um único prédio o motivo preponderante para não se adotar uma Democracia 

mais direta. A justificativa outrora escamoteada começa a não encontrar mais salvaguarda, 

deixando transparecer sua face mais profunda transmudada em interesses privados: 

manutenção do “status quo”, da estrutura social baseada na desigualdade econômica, 

conservação da classe já possuidora do poder econômico também no poder político. Enfim, 

impedir que, de fato (e não de direito positivo), o povo seja alçado a soberania estatal. Na 

modelagem de um Estado Social efetivo, que trataremos adiante, uma Democracia exercida 

de forma mais direta pelo povo torna-se pressuposto77. 

 

1.2.3 A crise do Estado Liberal: 

“Em termos de política social, o preceito implícito nessas primeiras 

declarações – Bill of Rights, de 1689, na Inglaterra; a Declaração de Direitos da Virgínia, em 

1776, ou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa, de 1789 – poderia 

reduzir-se a uma palavra: ‘abstenção’ do Poder Público. Cada indivíduo procurando, 

livremente, seu próprio interesse, realizaria, da melhor forma e automaticamente, o interesse 

social. 

Mas a experiência não confirmou esse otimismo. O regime de plena 

liberdade, proclamado nos códigos, foi, na realidade, acompanhado de uma situação de 

opressão e miséria de grandes massas. O pauperismo, a fome, o desemprego, o proletariado, o 

campesinato, marcam o quadro dessa trágica realidade em que a plena ‘liberdade’ – 

solenemente proclamada – foi, na realidade, o instrumento que facilitou aos poderosos a 

exploração dos mais fracos”78. 

“O arcabouço teórico do Estado liberal estava muito longe de corresponder 

essa teoria com a realidade. Assim como a República de Platão, que fora arquitetada no 
                                                           
77 O sociólogo português, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 
Boaventura de Sousa Santos já escreveu que no socialismo do século 21 o regime político que deve viger é o 
“democrático assente na complementaridade entre democracia representativa e democracia participativa” (“In” 
Socialismo do século 21. Folha de São Paulo, 7/6/2007, p. A3. 
78 Cf. André Franco Montoro. “In”, Estudos de filosofia do direito. 2º ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 224. 
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mundo das idéias, o Estado liberal seria realizável numa coletividade de deuses, nunca numa 

coletividade de homens. Empolgados pelas novas idéias racionalistas, fortemente sedutoras 

mas impregnadas de misticismo, os construtores do Estado liberal perderam de vista a 

realidade. Desconheceram (e isto foi o seu maior erro) uma das mais importantes revoluções 

que a história política do mundo registra – a revolução industrial -, que se iniciara na 

Inglaterra em 1770 e que modificaria fatalmente a realidade social em todos os países, criando 

problemas até então desconhecidos mas perfeitamente previsíveis”79. 

“(a burguesia) Foi quem primeiro demonstrou quão capaz é a atividade dos 

homens. Realizou maravilhas superiores às pirâmides egípcias, aos aquedutos romanos e às 

catedrais góticas. Levou a cabo expedições maiores que as grandes invasões e as Cruzadas... 

Em apenas um século de sua dominação de classe, a burguesia criou forças de produção mais 

imponentes e mais colossais que todas as gerações precedentes reunidas. O domínio das 

forças naturais, o maquinismo, as aplicações da química à indústria e à agricultura, a 

navegação a vapor, as ferrovias, o telégrafo, o desbravamento de continentes inteiros, a 

canalização de rios, o aparecimento súbito de populações – em que século anterior se poderia 

prever que tais forças produtivas cochilavam no seio do trabalho social?...a sociedade 

burguesa moderna que gerou, como por encanto, meios de produção e de troca tão poderosos 

assemelha-se ao feiticeiro que já não consegue dominar as potências demoníacas que 

evocara...Nas crises eclode uma epidemia social que teria parecido um contra-senso a todas as 

épocas anteriores: a epidemia da superprodução”80. 

Pelas citações desses trechos se mostram as incoerências e contradições pela 

qual se pautou o Estado Liberal e suas conseqüências. Pensadores que não abominam os 

ideais liberais reconhecendo o grave problema social e até mesmo uma involução humana, no 

seio da maioria da população; e pensadores mais radicais, talvez o mais revolucionário de 

todos, Karl Marx, admitindo os avanços que a sociedade burguesa haveria alcançado. 

O progresso tecnológico, o avanço da ciência, a evolução da produção sem 

igual parâmetro em qualquer outro período da história até então, as possibilidades do 

conhecimento levada ao extremo, realmente, foram inquestionáveis. Todavia, isso foi 

acompanhado da pauperização da grande massa popular, da miséria humana e vivência em 

condições subumanas. A evolução formal (tecnológica) causava a involução substancial (ser 

humano). 
                                                           
79 Cf. Sahid Maluf. “In”, Teoria Geral do Estado. 22º ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 130. 
80 Cf. Karl Marx e Friedrich Engels. “In”, Manifesto do partido comunista. Trad. Sueli Tomazzini Barros Cassal. 
Porto Alegre: L&PM, 2006, p. 28, 31 e 32. 
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O proletariado e os camponeses, que abrangiam quase a totalidade da 

população de qualquer Estado, não sentiam os benefícios dos avanços. A evolução era 

privativa de uma classe específica, que agora dominava o poder econômico e político: a 

burguesia. 

Realmente foi a época dos contrastes. Fortunas incalculáveis foram 

levantadas, fruto da ânsia de obtenção de lucros cada vez mais relevantes a custa da 

exploração, sem qualquer amarra, de trabalho de outrem, ainda mais com a tendência 

monopolística ocasionada pelo livre mercado; e em contrapartida o resto da população que 

representava a esmagadora maioria da população era submetido a condições de verdadeiros 

animais irracionais. 

Para fazer frente aos grandes avanços, métodos brutais de exploração do 

trabalho foram empregados, com um modo de produção degradante, que não raro lesava, 

fisicamente e moralmente, o empregado, e assim que avariado era descartado como qualquer 

outra coisa que não servia mais como utensílio. Era um método de eugenia social, com foco 

no poder econômico, ou de darwinismo social, de eliminação do mais fraco economicamente. 

Não podemos olvidar ainda as longas jornadas diárias, que, por vezes, eram 

mais pesadas do que a carga horária de trabalho de um escravo, que não pouparam nem 

mulheres e crianças. Muito pelo contrário. Era dada primazia a estas, que podiam operar as 

máquinas e geravam um custo menor. 

A ideologia do liberalismo pautada no individualismo, no contratualismo, a 

liberdade de contrato, na proteção da propriedade privada, no Estado absenteísta, no voto 

censitário e no livre mercado, consistiam as pautas ideais, no âmbito do “dever-ser”, 

desapegado com o “ser” e com as contradições da vida social. 

A igualdade defendida era a igualdade formal, em confronto com a máxima 

aristotélica de tratamento igual para situações iguais e tratamento desigual para situações 

desiguais. O laissez-faire visa o tratamento isonômico, independente de sua situação desigual, 

encobre as desigualdades de fato sob o manto da igualdade ideal. Ora, tratar isonomicamente 

condições desiguais é o mesmo que se proceder a uma discriminação. É ferir o princípio da 

igualdade e causar injustiça social. 

A liberdade de contrato baseava-se que todos são iguais para contratar. 

Entretanto, como pensar que um proletário seria igual e teria as mesmas condições de um 

capitalista, que goza de todos os privilégios que lhe servem na sociedade montada a sua 
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imagem e semelhança? No livre jogo de mercados, em que o proletário somente tinha a sua 

força física como contraprestação no contrato de trabalho, e o detentor de poder econômico 

tinha todos os recursos para comprar essa força física sem qualquer esforço próprio, tornava-

se muito fácil para este último obter avanços com a empreitada de outrem. 

Nestor Pedro Sagüés se manifesta sobre a crise dos ideais liberais: 

“Paradójicamente, los tres ideales supremos del constitucionalismo liberal-

individualista, enunciados al producirse la Revolución Francesa (libertad, igualdad, 

fraternidad) quedaron desvirtuados por aplicación del propio sistema jurídico-político que 

los proclamaba: 

a) CRISIS DE LIBERTAD. Acontecimientos tecnológicos, como la 

Revolución Industrial, y económicos, como el libérrimo juego de la oferta y la demanda, así 

como la capacidad de acumular ilimitadamente las riquezas, produjeron fenómenos de 

enorme concentración económica que, en definitiva, extinguieron la libre concurrencia en el 

mercado. La presencia de trusts, carteles, monopolios y oligopolios estranguló, de hecho, las 

bases del sistema económico liberal. 

En el ámbito político, el cuarto estado advertía el engaño ideológico que 

significa la distinción entre ‘ciudadanos activos’ y ‘ciudadanos pasivos’ en función de la 

riqueza, argumentación clasista que sólo beneficiaba al tercer estado, y reclamaba, en su 

consecuencia, el sufragio universal. También demandaba nuevas libertades y derechos, y su 

reconocimiento constitucional, como el agremiarse y, en particular, el derecho de huelga. 

b) CRISIS DE IGUALDAD. La igualdad formal que declaraban las 

constituciones contrastó con enormes diferencias sociales entre la alta burguesía y el 

proletariado. Si bien había desaparecido la antigua aristocracia feudal, una nueva nobleza – 

la del dinero – operó con igual o mayor opulencia que los viejos señores feudales. Las 

desigualdades económicas determinaron, obviamente, las políticas, ya que el ejercicio y la 

eficacia de los derechos cívicos y de las libertades enunciadas por la constitución eran bien 

distintos entre quienes disponían de los medios culturales y económicos para practicarlos, y 

quienes carecían de ellos. 

c) CRISIS DE JUSTICIA. El eslogan de la ‘fraternidad’ fue tal vez el menos 

cumplido: el sistema constitucional individualista fue cualquier cosa, menos solidario. A fines 

del siglo XIX, una encíclica papal, la ‘Rerun Novarum’, advertía que la mayoría de los 

obreros ‘se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa’. El trabajo de 
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menores (de cuatro y cinco años de edad), junto con el de adolescentes que cumplían 

jornadas de doce a dieciséis horas diarias, pasa a ser en ciertos países un dato de la 

existencia cotidiana. En ciertas tareas se usan obreras, en lugar de animales de carga, 

porque son más baratas que las bestias”81. 

Sobre esses ideais liberais já se manifestou Reinhold Zippelius: 

“Era um otimismo grandioso que preenchia estas teses. No entanto, 

fracassou a idéia otimista de um Estado que permitisse que a personalidade do indivíduo, a 

sociedade e a economia se desenvolvessem de acordo com as suas próprias leis. A benção de 

uma economia que se desenvolvesse sem intervenções nem restrições por parte do Estado 

revelou-se para os milhares de operários apanhados pela engrenagem das novas fábricas e 

minas, como sistema de exploração desumana. Os empresários e operários eram, sem dúvida, 

juridicamente livres de celebrar e rescindir contratos de trabalho, mas em termos econômicos 

esta liberdade consistia para o operário na escolha entre trabalhar sob condições muitas vezes 

mais que indignas ou morrer de fome. A sociedade que tinha procurado escapar à Cila do 

Estado-providência regulamentador de tudo, tinha caído na Caríbis de um liberalismo 

desenfreado”82 

O papel do Estado era de apenas assistir, inerte, essa livre luta. Era como se 

colocar dentro de um ringue alguém que teve todos os recursos e meios para aprender e 

desenvolver artes marciais, professores para treiná-lo, personal trainning para aperfeiçoar o 

condicionamento físico e músculos e sparring para colocar em prática os ensinamentos em 

forma de treinamento, para confrontar com um aleijado desnutrido. O Estado era apenas o 

arbitro dessa luta escancaradamente desigual, que permanecia inerte frente às ofensivas do 

primeiro, legitimando todas as suas investidas, mas que aplicava penalidades para o aleijado-

proletário quando o capitalista achasse que aquele cometeu alguma irregularidade. 

                                                           
81 “In” Elementos de derecho constitucional, ob. cit., p. 13/4. 
 Ainda para esse autor, “en resumen, emerge con toda fuerza un problema gravísimo e insoportable: la 
cuestión social, lo cual provocó cambios sustanciales en la estructura vigente. Diferentes doctrinas políticas (el 
socialismo, con sus múltiples versiones, el sindicalismo, el solidarismo, el social cristianismo, el marxismo, los 
anarquismos, el corporativismo, etc.), reclamaban un nuevo orden no individualista. Hasta el propio liberalismo 
termina por aceptar la necesidad de una reformulación sistemática: el neoliberalismo” (p. 14). 
82 “In” Teoria geral do Estado, ob. cit., p. 379. 
 O professor Zippelius ainda alerta: 
 “Mas não foi só na relação entre operários e patrões que a liberdade foi utilizada para limitar a 
liberdade. Também na relação entre os próprios empresários encontraram-se exemplos de eliminação de 
instituições liberais com auxílio das liberdades liberais: por toda a parte se formaram concentrações de capital e 
de empresas bem como cartéis. Recorreram à liberdade contratual, à propriedade livremente disponível e aos 
meios de uma concorrência, inclusivamente ruinosa se for necessário, com o fim de neutralizar a concorrência 
liberal e tornar ineficaz o mecanismo do mercado e dos preços” (p. 380). 
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E realmente era assim, tanto que era proibida a associação da classe 

trabalhadora, mas permitida a de empresários. A separação de poderes era exatamente para 

impedir a ingerência do Estado nesta liberdade-contrato e no livre comércio, separando-o do 

mercado. 

Antonio Enrique Pérez Luño resume a posição do Estado nesta sociedade 

liberal: 

“Una aparente despolitización del Estado, que, lejos, de proponerse la 

realización de fines políticos propios, aparece como un mero instrumento neutro y disponible 

para asegurar el laissez faire, esto es, para garantizar jurídicamente el libre juego de los 

intereses económicos. Para ello se consuma la fractura entre sociedad y Estado al 

independizar la organización y reproducción del poder político de cualquier conexión con la 

sociedad. Estos presupuestos se traducen, en la práctica, en la cobertura ideológica de los 

intereses de la burguesía. El Estado liberal de Derecho funciona como un Estado al servicio 

de la burguesía para lo que dificulta el ejercicio poderosos y reconoce una libertad e 

igualdad en el plano formal, que no tienen correspondencia en el social y económico”83. 

A classe trabalhadora – camponeses e proletários – vira que muita pouca 

coisa ou quase nada mudou em sua vida depois das revoluções liberais, apenas tivera que 

atender a outro “senhor”. De fato, mudou muito pouca coisa até na política francesa, tanto que 

depois da abdicação do trono de Napoleão Bonaparte, em 1815, após a invasão dos aliados a 

Paris, restaurou-se a Dinastia Bourbon, voltando do exílio Luís XVIII, com o compromisso de 

instaurar uma monarquia constitucional nos moldes ingleses. 

De fato, não tardou para que se percebesse o paradoxo e a inconsistência do 

Estado liberal e da doutrina do laissez-faire. Não demorou a que se percebesse que a liberdade 

ideal do liberalismo não significava, em absoluto, liberdade real. A única liberdade real era a 

do mercado, que acabava aprisionando o ser humano. 

A revolução francesa serviu para que o povo percebesse sua força em 

promover uma verdadeira revolução, em que pese as conseqüências não terem saído 

exatamente como desejado. Uma nova ação popular dos desprivilegiados era latente. O 

socialismo deu a fundamentação teórica para esta reação. Com isso, as teses socialistas se 

desenvolveram e agremiaram cada vez mais correligionários, buscando novas formulações 

                                                           
83 “In” Derechos Humanos . Estado de Derecho y Constitución, ob cit., p. 222. 
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sociais para uma sociedade mais justa e igualitária, dividindo-se em socialistas utópicos, 

anarquistas e científicos ou marxistas. 

Marx, antevendo uma revolução popular, publica o “manifesto comunista”, 

em 1848, abrindo a introdução com a profecia de uma nova revolução popular – “um espectro 

ronda a Europa – o espectro do comunismo”. No dia seguinte, a França serviria de novo palco 

para influenciar o mundo com a Revolução de 22 de fevereiro de 1848, que culminou com 

queda do rei e a instauração da Segunda República, com moldes voltados mais para o social 

defendendo um sufrágio universal, mas universal masculino, redução da jornada de trabalho 

de 12 para 10 horas diárias e criação de oficinas nacionais. A oposição burguesa a esse projeto 

era completa e, desta feita, financia a subida ao poder do sobrinho de Napoleão Bonaparte, e, 

posteriormente, o golpe de Estado de Napoleão III, em 1852.  

A par dessa nova revolução francesa, vários países europeus – Alemanha, 

Itália, Áustria, Hungria - padeceram de movimentos populares no mesmo ano de 1848. 

O Estado liberal não saiu derrotado, porém, saiu alterado. Teve de se 

submeter a algumas mudanças e concessões para que pudesse sobreviver. 

“O insucesso das revoluções românticas de 1848, chamadas também, como 

no caso alemão, de ‘revolução dos intelectuais’, cede lugar a uma era que se poderia dominar 

de época do realismo e do nacionalismo, caracterizado pela progressiva execução das políticas 

de unificação da Itália e da Alemanha, empreendidas por governos predominantemente 

conservadores. Nesse período, os ideais liberais entram parcialmente em recesso, enquanto 

que a exaltação nacionalista ganha novo impulso. 

Encerrando este período, pode-se colocar o episódio revolucionário 

constituído pela Comuna de Paris (1871) como uma espécie de marco divisório a assinalar o 

fim das revoluções burguesas e o início das revoluções predominantemente proletárias que 

irão caracterizar épocas posteriores. Essa transição já é observável na própria França durante 

os acontecimentos de 1848, bastando para isso compararmos as jornadas de fevereiro, 

predominantemente burguesas com as jornadas de junho, basicamente proletárias”84. 

 

1.3 – O Estado Social: 

                                                           
84 Cf. Francisco Falcon e Gerson Moura. “In” a Formação do Mundo Contemporâneo. 5º ed. Rio de Janeiro, 
Campus, 1983, p. 65. 
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O Estado social, ou Estado do bem-estar social, ou Estado-providência 

surge como uma das respostas aos movimentos revolucionários dos trabalhadores que 

almejavam alcançar o poder do Estado, derrubar o sistema capitalista de produção e acabar 

com a hegemonia burguesa no domínio político, econômico e social. 

As respostas do poder estabelecido foram dadas, por vezes, de forma 

armada, em outras, na forma de concessão de direitos sociais objetivando, com isso, estancar 

parte das feridas sociais para impedir a gangrena de todo o tecido social. O Estado social 

corresponde à concessão de direitos sociais e implementação de políticas públicas permitidas 

pelo capitalismo, pretendendo manter-se no poder político, sobrevivendo às empreitadas 

revolucionárias e, até mesmo, continuando seu expansionismo. 

É cediço que vários dos direitos sociais foram conquistados pelas classes 

desprivilegiadas, em vários casos, a custo de vidas humanas. Também é verdade que para 

conquista desses direitos precisou-se apelar à força, ao emprego de armas, tendo como 

resposta também uma frente armada disposta a lutar para manter seus privilégios. Onde não 

houve uma luta armada escancarada, prosseguiu-se numa luta ideológica em que o receio de 

ruptura já foi suficiente para se obter concessões. Entretanto, quer seja oriundo de uma luta 

armada, quer seja decorrência de um “medo” da classe dominante, não há que se pensar que 

caracteriza uma nova forma de organização política, com novo modo de produção, pois é sim 

uma continuação do Estado capitalista. 

Portanto, não obstante o “Welfare State” ser uma resposta na forma de 

concessão de direitos sociais para as classes mais desprivilegiadas, em várias hipóteses esses 

direitos apenas foram concedidos após batalhas travadas e que, para não sucumbir por 

completo diante da força da maioria e continuar manter certas regalias, a burguesia restringiu 

algumas luxúrias para se manter viva e poderosa. 

O Estado social não é fruto de uma revolução que pôs abaixo o regime até 

então dominante. Ele pode até ter como origem revoluções. Todavia, de onde ele se originou 

não se pode extrair que essas revoluções foram por completo vitoriosas. Pode-se até 

contemplar êxitos, que é exatamente a positivação de direitos sociais, uma intervenção maior 

do Estado com o fito de regular e equilibrar as relações sociais e econômicas, mas que não 

significa a ruptura de um sistema para o advento de um novo. 

O que significa o Estado social é a tentativa de manutenção do capitalismo 

na infra-estrutura social, mas com um aspecto mais social e menos individualista. Por um 
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prisma lógico, constitui um paradoxo o ideal de um capitalismo-social, já que se trata de um 

sistema balizado pelo egoísmo, pelo individualismo, em que se pretende conceber numa 

evolução política e jurídica uma vertente mais solidária, mais social. 

Não se pode perder de vista que o sistema capitalista de produção continua 

na infra-estrutura, e o qualificativo “social” na superestrutura, em que o Estado se incumbe da 

tarefa de investir nesse por meio de políticas públicas. Por conseguinte, o “social” integra a 

instância regional político-jurídica, que é a instância imediatamente superior a infra-estrutura 

e a que mais influencia esta, mas isso não significa que deixa de ser determinado por essa 

mesma infra-estrutura. 

Expliquemos melhor o que ocorre: o capitalismo, como modo de produção 

situado na infra-estrutura social, determina o modo de ser de toda a superestrutura, definindo 

seus limites. E no Estado de bem-estar continua a determinar. Ocorre que no Estado liberal, o 

capitalismo ficava livre para condicionar toda a vida social da forma que bem lhe entendesse, 

sem qualquer amarra. Já no Estado-providência, alguns óbices são colocados, a fachada do 

edifício é alterada, é reformada e tornada mais bonita e isso exige certa adequação na infra-

estrutura. Com isso, passa a haver um maior inter-relacionamento entre a instância político-

jurídica, que era inerte, estática, e agora mais ativa com a infra-estrutura, relacionando e 

influenciando-a diretamente, mas sem fugir por completo dos limites outrora estabelecidos. 

“A idéia subjacente à concepção do Estado social é, sem dúvida, a de que 

este se propõe fazer valer perante o econômico valores próprios do político e do jurídico 

(justiça, igualdade, paz social, etc.). E se é certo que uma decisão pelo Estado social se tornou 

necessária, essa necessidade tem de explicar-se, não a partir do Estado e do direito mas a 

partir da própria sociedade. A transformação da representação do Estado e do direito e das 

suas tarefas e funções no plano da economia reflete uma prévia transformação da 

representação desta e da sua realidade. Deste modo, o Estado social é o Estado característico 

da sociedade industrial e a idéia dele está vinculada a pressupostos reais, econômicos e 

sociais. No fundo do Estado social está uma concreta estrutura econômica, uma forma 

econômica em que predomina a concentração da produção, a concentração social (produto da 

socialização da produção), uma técnica evoluída, um processo racional de trabalho, 

necessidades estandardizadas, uma sociedade dividida em classes, e ainda uma determinada 
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forma cultural. A autonomia e o papel dominante do político, como característica do Estado 

social, aparece, assim, menos como uma causa do que como uma conseqüência”85. 

O que queremos assinar é que o entusiasmo com o Estado social não pode 

livrá-lo das críticas decorrentes de suas contradições. A retórica de seu discurso pode 

facilmente torná-lo demagogia, sem qualquer eficácia. O renomado autor português, Vital 

Moreira, identifica alguns desses discursos demagógicos e os ironiza: 

“Diferentemente para a concepção do Estado social: agora o sujeito 

econômico deve observar e realizar conscientemente o interesse geral, ainda que contra os 

seus interesses. O sujeito econômico, aliás, já não seria o indivíduo mas sim a grande empresa 

característica da economia moderna, que se teria autonomizado, tornado instituição, teria 

ganho verdadeiro caráter público. Ter-se-ia desvinculado da propriedade, estando agora em 

relação direta com a constituição econômica, dotada de consciência e responsabilidade social 

não só perante os acionistas mas também perante os trabalhadores, os consumidores e a 

sociedade em geral. A direção da empresa já não teria o seu funcionamento na propriedade, 

antes seria politicamente legitimada, como servidora do bem comum e do progresso social. 

Estaria pois superada a principal contradição do capitalismo: aquela que se estabelece ente, 

por um lado, o caráter social da produção e, por outro lado, a apropriação privada dos meios 

de produção e do produto social e a direção privada da economia. 

Vê-se porém onde levaria uma tal idéia quando levada às suas últimas 

conseqüências: admitindo que os direitos econômicos fundamentais são apenas instrumentos 

de realização de outros valores, nada parece impedir a possibilidade de tais direitos virem a 

tornar-se inidôneos para alcançar aqueles fins, devendo ser, conseqüentemente 

abandonados...É este um exemplo típico das contradições a que pode levar o processo de 

inversão analítica em que é fértil a teorização do Estado social e da CE (Constituição 

Econômica): partir de fins exteriores a esta para captar o seu sentido. Certamente que os 

direitos econômicos fundamentais não existem por si, não se auto-justificam. Mas a sua 

legitimação não a adquirem de valores que transcendem a CE de que fazem parte. São 

                                                           
85 Cf. Vital Moreira. A ordem jurídica do capitalismo, ob. cit., p. 92. 
 Demonstrando também que o Estado Social decorre de uma maior relação entre a infra-estrutura 
econômica e uma superestrutura política e jurídica, o professor de História moderna da Universidade de 
Munique, Gerhard Ritter, se manifesta em nota de rodapé: 
 “El Estado bienestar, dice, aparece hoy como una forma determinada de organización social 
caracterizada por la unión de una forma democrática de Estado y de una economía de capitalismo privado con 
un sector social amplio, regulado por el Estado, a cuyas prestaciones todos tienen un derecho garantizado por 
el Estado según criterios de necesidades definidos jurídicamente” (“In”, El estado social, su origen y desarrollo 
en una comparación internacional. Madrid: Centro de publicaciones do Ministerio do Trabajo y Seguridad 
Social, 1991, p. 34). 
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elementos integrantes de uma determinada forma econômica, cujos valores estão inscritos na 

sua própria estrutura. Considerar os direitos fundamentais econômicos de uma CE capitalista 

obrigados aos valores de um Estado social, que obviamente transcendem o sistema, pode 

relevar de um desejo de o temperar, mas traduz também a incompreensão das suas 

coordenadas estruturais”86. 

O Estado Social, em suma, é uma prestação de contas, é a contrapartida que 

a classe capitalista presta à classe trabalhadora pelas décadas de exploração, pauperização e 

tratamento subumano, concedendo-lhe alguns benefícios e direitos para que continue sendo 

explorada, não mais como antes, mas ainda sim explorada. 

“O Estado de bem-estar social tem sido considerado como um projeto 

intencional das elites para manter sob controle um proletariado potencialmente rebelde, como 

uma vitória dos operários sobre a burguesia na transição pacífica para o socialismo, como um 

ingrediente necessário da sociedade industrial, qualquer que seja sua orientação política, como 

um retorno às normas de reciprocidade e moralidade da era pré-industrial, talvez mesmo pré-

histórica, como fruto da imaginação de administrações neutras em busca de soluções para 

problemas sociais de natureza técnica, como produto da luta de classes e da harmonia e 

consenso social”87. 

Originariamente, o Estado-providência teve como fito a defesa da classe 

trabalhadora, desprivilegiada. Mais atualmente, seu objetivo é assegurar melhores condições 

de vida para a população em geral, diminuir a miserabilidade e assegurar um tratamento mais 

humano. Seu destinatário, na sua idealização inicial, é o trabalhador, porém foi estendido para 

todos os desprivilegiados, haja vista o alto índice de desemprego e de outras situações que 

caracterizavam uma impossibilidade para o trabalho (velhice, enfermidade, deficiência física 

e psíquica etc.) vivenciado no século XX. Seu mecanismo é o estabelecimento de 

instrumentos para minorar os riscos sociais, como o risco de acidentes, desemprego, velhice, 

saúde, educação, habitação etc. Por isso, sua primeira manifestação se deu na forma de 

direitos trabalhistas e previdenciário, evoluindo para atender os demais riscos sociais. 

Todavia, não esqueçamos de que o financiamento desse Estado Social 

continua sendo o capitalismo. E, portanto, o limite desse Estado Social é precisamente o 

limite que o capital esteja disposto ou possa despender. 

                                                           
86 Idem, ibidem, p. 136/7. 
87 Cf. Peter Baldwin. The Politics of Social Solidarity. Class Bases of the European Welfare State – 1875-1975. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 37. 
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Se a Revolução Francesa tivesse aprofundado suas reformas sociais, se 

Robespierre não tivesse sido decapitado na guilhotina por um golpe da gironda e continuasse 

no poder, não para prolongar a “época do Terror”, mas para penetrar o valor da revolução no 

seio da sociedade francesa e ocasionar as devidas reformas, talvez o período conturbado do 

século XIX fosse menos contencioso e estaríamos falando de Estado Social desde a época 

dessa revolução. 

O que queremos significar com isso é que o Estado social, assim como foi a 

Revolução Francesa, já via o capitalismo como forma de sobrevivência e a instância estatal 

era a forma de adequar o político ao econômico, lógico que sem perder de vista as influências 

que o primeiro ocasiona no segundo. 

E assim o capitalismo precisou ceder para que não fosse suprimido, 

principalmente por causa dos ideais socialistas que despontava e influenciava a grande massa 

popular, disseminando, assim, nos Estados que permaneciam capitalistas, o 

constitucionalismo social. 

O magistério de Flávia Piovesan ressalta a passagem do constitucionalismo 

liberal para o social, sendo a sua conclusão: 

“Movidas pelas idéias de igualdade e planificação social emergem as 

Constituições Constitutivas, características do Estado Social. Enquanto a Constituição 

Defensiva do Estado Liberal é Constituição antigoverno e anti-Estado, a Constituição do 

Estado Social traz uma sociedade reconciliada com o Estado, que exige sua intervenção em 

domínios fundamentais. Por isso, em sua dinâmica, a Constituição Social não se apresenta 

como um instrumento jurídico de conformação do “status quo”, mas surge como um 

instrumento de direção e transformação social, bem como instrumento de implementação de 

políticas públicas. A Constituição Constitutiva ou Dirigente passa a consagrar os programas 

de atuação de um Estado Intervencionista, voltado ao bem-estar social. 

No que tange à Carta de Direitos decorrente da Constituição Social ou 

Constitutiva, constata-se a emergência de um renovado rol de direitos, não mais reduzido aos 

direitos típicos do Liberalismo, a saber, o direito à liberdade, segurança e propriedade. 

Enquanto os direitos constitucionais de índole individualista podem resumir-se num direito 

geral de liberdade, os direitos de índole social resumem-se num direito geral à igualdade. A 
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igualdade converte-se, assim, em valor essencial do sistema constitucional, tornando-se 

critério imperativo para a interpretação constitucional em matéria de direitos sociais”88. 

 

1.3.1 A força motriz do Estado social: 

A grande força que determinou a alteração do liberalismo foi o seu 

contraponto: o socialismo. Foi o movimento socialista que despontava na Europa, sob a 

liderança de Karl Marx, que estremeceram as bases do capitalismo como signo do 

individualismo e do egoísmo, tornando-o mais “social”. 

O Estado social pode ser assim colocado como a síntese entre a tese do 

liberalismo e a antítese do socialismo, seguindo, dessa forma, a dialética hegeliana. Nesses 

termos, o sistema individualista e de exploração do trabalho assalariado perpetrado pelo 

capitalismo liberal encontra sua antítese no sistema socialista de produção coletiva, extraindo-

se a síntese de um desvirtuado capitalismo social, ainda de exploração, mas também de 

proteção do trabalhador. Quanto maior fosse a expansão do ideal socialista, mais o Estado 

liberal era coagido a se alterar e mais forte ficava o welfare state. 

Entrementes algumas defesas de que o Estado social seria uma evolução 

natural da organização política moderna, uma continuidade pacífica do Estado liberal, uma 

decorrência lógica da industrialização89 que geraria uma nova demanda social, fato é que 

                                                           
88 “In” Proteção judicial contra omissões legislativas: Ação direta de inconstitucionalidade por omissão e 
mandado de injunção. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 166. Trechos citados também no corpo 
da dissertação, p. 29, 30 e 32. 
 No que toca a essa igualdade, essa autora é enfática em indicar que está tratando da igualdade 
substancial, já que “transita-se, neste momento, da igualdade jurídica formal do Liberalismo para a igualdade 
material do Estado Social” (p. 32). 
89 Em que pese Vital Moreira expressar sua posição de que o “Estado social é o Estado característico da 
sociedade industrial” consoante citado trecho de sua obra no capítulo anterior, logo a diante, no seu livro, ele 
embasa a mudança de orientação do Estado capitalista por três razões: “econômicas, sociais e ideológicas. 
Econômicas: o progresso técnico e o daí emergente nascimento do capitalismo monopolista; sociais: o 
nascimento do movimento operário e o agravamento dos conflitos de classe; ideológicas: o aparecimento de 
ideologias negadoras do capitalismo, ou pelo menos do capitalismo liberal. Estes fatores não são independentes: 
o segundo está condicionado pelo primeiro, o último pelo segundo” (ob. cit., p. 94).  

Portanto, ele reconhece também o peso dos movimentos contrários ao capitalismo como força motriz 
para sua própria alteração, não sendo uma decorrência natural da industrialização. Tanto é verdade essa 
interpretação que ele mesmo coloca que essa sociedade industrial guarda como inerente a si os conflitos sociais. 
Reproduzimos suas colocações: 

“Foram as tensões sociais, características da sociedade industrial desenvolvida, que, contra as doutrinas 
do liberalismo clássico, forçaram a uma progressiva intervenção do Estado na economia. De fato, num primeiro 
momento, a nova ordem econômica é um recurso inevitável perante os conflitos de classe que se desenvolvem na 
sociedade. Se a ordem econômica clássica acabou por transformar-se na ideologia jurídica da liberdade 
individual e da propriedade privada utilizada em vista da exploração sistemática da grande maioria por uma 
minoria é essa mesma maioria que, consciente disso, vai procurar destruir aquela ordem. Os conflitos 
econômicos (e sobretudo as greves) entre patrões e operários desempenham um papel importante no Estado 
moderno. Aumentaram parcialmente em extensão e agressividade e podem representar um perigo para a nação e 
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apenas quando o capitalismo conheceu seu contrário – socialismo – sentiu que era chegada a 

hora de mudar. Já se pronunciaram nossos mais abalizados jurisconsultos: 

“O reconhecimento dos direitos humanos de caráter econômico e social foi 

o principal benefício que a humanidade recolheu do movimento socialista, iniciado na 

primeira metade do século XIX. O titular desses direitos, com efeito, não é o ser humano 

abstrato, com o qual o capitalismo sempre conviveu maravilhosamente. É o conjunto dos 

grupos sociais esmagados pela miséria, a doença, a fome e a marginalização. Os socialistas 

perceberam, desde logo, que esses flagelos sociais não eram cataclismos da natureza nem 

efeitos necessários da organização racional das atividades econômicas, mas sim verdadeiros 

dejetos do sistema capitalista de produção, cuja lógica consiste em atribuir aos bens de capital 

um valor muito superior ao das pessoas. Os direitos humanos de proteção ao trabalhador são, 

portanto, fundamentalmente anticapitalistas, e, por isso mesmo, só puderam prosperar a partir 

do momento histórico em que os donos do capital foram obrigados a se compor com os 

trabalhadores. Não é de admirar, assim, que a transformação radical das condições de 

produção no final do século XX, tornando cada vez mais dispensável a contribuição da força 

de trabalho e privilegiando o lucro especulativo, tenha enfraquecido gravemente o respeito a 

esses direito em quase todo o mundo”90. 

Nesse mesmo sentido, as lições do professor cearense Paulo Bonavides: 

“Uma constante, a nosso ver, explica o aparecimento do Estado social: a 

intervenção ideológica do socialismo. Empregamos a palavra socialismo no seu sentido mais 

genérico e histórico, desde as utopias de fins do século XVIII à consolidação das teses 

marxistas, em nossos dias. Desde o socialismo utópico, chamado socialismo científico. Desde 

                                                                                                                                                                                     
para o Estado. Desta regulamentação jurídica das relações de trabalho, o direito do trabalho alargou-se para além 
dos limites do direito privado e recebeu formas jurídicas públicas. Na verdade, a grande contestação do direito 
clássico veio da classe operária. É também a classe operária, excluída do modelo burguês da sociedade, que vai 
organizar-se primeiro em sindicatos, depois em partidos, conseguindo finalmente admissão ao status de cidadão 
e ter voz política. Essa voz vai permitir-lhe ou exercer um certo controle sobre a ordem econômica, ao mesmo 
tempo que o conseqüente alargamento da base política do Estado, acompanhado da desagregação da 
homogeneidade da burguesia em relação ao modelo liberal, vai proporcionar uma relativa autonomia da estrutura 
política e o seu aumento de poder. Um dos resultados é a introdução na ordem econômica de elementos em 
princípio contrários à ordem liberal (ou, até, à ordem capitalista). E aqui se entra no fator ideológico.  

Essas representações são tiradas de teorias ou doutrinas antiburguesas (ou, pelo menos, antiliberais): 
socialismo, cristianismo social, corporativismo, etc... Em relação ao socialismo chegou a afirmar-se que o 
sistema capitalista dos países industrializados ocidentais já teria entrado há muito tempo na via, apontada por 
Marx, da revolução proletária, se não fosse a sua permanente reforma à luz precisamente do espírito dessa teoria 
anticapitalista criada por Marx: o socialismo. De qualquer modo, o que aqui se traduz é a extrema capacidade 
manifestada pelo capitalismo de virar em seu favor elementos colhidos em teorias que o negam, de modo a 
reforçar a sua capacidade de resistência. O lugar principal de operação desse processo é precisamente a ordem 
jurídica” (ob. cit., p. 97/8). 
90 Cf. Fábio Konder Comparato. “In” A afirmação histórica dos direitos humanos, ob. cit., p.54/5. 
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a conspiração de Baboeuf aos assaltos da Comuna de Paris. Desde a fundação da Primeira 

Internacional à tomada do poder pelos bolcheviques russos, há quase oitenta anos. Antes e 

depois de Marx se trava esse renhido prélio doutrinário. E, para sobreviver, o Estado burguês 

se adapta a certas condições históricas; ora recua, ora transige, ora vacila”91. 

Não tergiversa Fernando Facury Scaff: 

“a ‘antevisão’ de uma destruição do mercado – pelas previsões socialistas – 

fez com que o próprio Estado Liberal se modificasse, adotando uma nova postura 

(intervencionista), que cumpria a função de modernizá-lo e de permitir sua expansão, agora 

custeada pelo Poder Público. Em nível teórico poder-se-ia falar em tese liberal, antítese 

coletivista e síntese intervencionista”92. 

Antonio Enrique Pérez Luño chega a colocar a origem do Estado do bem-

estar social como uma decorrência do socialismo democrático: 

“El Estado social de Derecho tuvo, por tanto, un origen híbrido fruto del 

compromiso entre tendencias ideológicas dispares, que ha gravitado sobre su evolución 

ulterior. De un lado, representó una conquista política del socialismo democrático, lo que se 

advierte con nitidez en la ideología inspiradora de una de sus primeras manifestaciones: la 

Constitución de Weimar; de otro, es fruto también del pensamiento liberal más progresista 

que lo concibe como un instrumento de adaptación del aparato político a las nuevas 

exigencias del capitalismo maduro. Su componente socialista democrática se traduce en la 

superación del agnosticismo axiológico y del formalismo positivista al imponer al Estado la 

realización de determinados fines materiales, que contribuyan a una reforma social y 

económicamente justa, en términos de justicia social, de las condiciones de convivencia”93. 

Carlos Aurélio Pimenta Faria chega a contestar o desenvolvimento do 

Welfare State ligado a um processo de industrialização, colocando seu progresso 

intrinsecamente conectado à expansão dos ideais socialistas: 

“estudos empíricos já haviam demonstrado a falácia de se tratar a expansão 

do Estado de Bem-Estar Social como um subproduto do processo de industrialização. Quando 

a estrutura de classes e o sistema partidário, por exemplo, passaram a ser analisados como 

variáveis independentes, tornou-se claro que a forte correlação entre as dimensões do Welfare 

State e a força política dos partidos socialistas e dos sindicatos operários não podia ser 

                                                           
91 “In” Do Estado liberal ao Estado social, ob. cit., p. 183. 
92 “In Responsabilidade Civil do Estado Intervencionista, ob. cit., p. 85. 
93 “In” Derechos Humanos. Estado de Derecho y Constitución, ob. Cit., p. 223. 
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menosprezada. Os argumentos sugeridos pelos teóricos neomarxistas para explicar as 

contradições do Estado de Bem-Estar constituem uma forma de se reconhecer a luta por 

determinados recursos de poder, negligenciada nos estudos que se baseavam nas premissas da 

lógica da industrialização”94.  

Quando Marx anuncia que o espectro do socialismo ronda a Europa, ele já 

antevê que o liberalismo da forma como estava não poderia continuar e a iminência de uma 

revolta para derrubada de seus pilares era latente face ao descontentamento popular e a força 

que o povo descobriu ter na Revolução Francesa. 

O capitalismo autofágico do liberalismo da primeira metade do século 

XIX95 irromperia as revoluções de cunho popular de 1848, conhecida como a “Primavera dos 

Povos”, que se alastrariam por quase toda a Europa. Entrementes as revoltas terem sido 

sufocadas, deixaram marcas indeléveis no capital e na estrutura do liberalismo. 

Na Alemanha e na Itália, essas insurreições de 1848 prepararam o terreno 

para a unificação dos seus territórios, fazendo surgir o nacionalismo que desembocaria nos 

regimes nazi-fascistas do século XX. Esse nacionalismo foi um sentimento que inspirou a 

burguesia local como forma de conter os avanços dos ideais socialistas que já contaminavam 

os países vizinhos. A independência frente às nações estrangeiras, o xenofobismo e unificação 

nacional era o seu ideal. O nacionalismo, nesses termos, consistiu num dos desdobramentos 

do liberalismo, tendo como fator móvel interesses capitalistas da burguesia local pela 

unificação interna de mercados e a disputa internacional de mercados. 

Na França, a Primavera dos Povos foi responsável por destituir o rei Luís 

Felipe e a instauração da segunda República, estabelecendo-se, como dito alhures, o sufrágio 

universal masculino, que duraria até 1852, quando Luís Bonaparte, sob o título de Napoleão 

III, proclamou o segundo Império em um Golpe de Estado, que foi ironizado por Marx ao 

escrever o livro “18 brumário de Luís Bonaparte” numa alusão segundo a qual o sobrinho 

procurou imitar o tio96. 

                                                           
94 Uma genealogia das teorias e tipologias do Estado de bem-estar social. In: O Estado de bem-estar social no 
Século XXI/ organizadores: Maurício Godinho Delgado e Lorena Vasconcelos Porto. São Paulo: LTr, 2007, p. 
41. 
95 Não obstante o restabelecimento das antigas monarquias após a derrota de Napoleão, como a dinastia Bourbon 
na França, com o retorno de Luís XVIII do exílio, sob a imposição do Congresso de Viena de 1814/5, que 
pretendia a restauração do ancien régime, fato é que esse nunca se repôs nos moldes anteriores à Revolução 
Francesa de 1789, sendo estabelecida uma monarquia constitucional em quase todos os países, de fundo liberal. 
Era o que se convencionou chamar de despotismo esclarecido. 
96 É assim que Marx inicia o capítulo I dessa obra: 
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O Império de Napoleão III encontra seu ocaso na derrota da guerra franco-

prussiana (1870-1), fato que levou seu aprisionamento e o avanço das tropas prussianas sobre 

Paris, sendo impedido o cerco completo por trabalhadores locais. Temendo-se um povo 

armado (tanto a Prússia quanto os próprios franceses da classe governamental), assinou-se um 

armísticio, que cederia a Alsácia e Lorena à Prússia e elegeu-se uma nova Assembléia 

Nacional. A insurreição proletária não pararia nesse episódio e com apoio da Guarda 

Nacional, composta também de operários, tomaram a capital francesa e fundaram a primeira 

República Proletária da história: a Comuna de Paris, que adotou uma política socialista, 

baseada nos princípios lançados na Primeira Internacional realizada anos antes. Esse governo 

teria pouca sobrevida, permanecendo cerca de dois meses, sendo massacrado posteriormente 

por uma aliança entre o governo oficial e a Prússia. 

Segundo o historiador italiano Domenico Losurdo, a Comuna de Paris 

representaria o divisor de águas na Europa, sendo o início do declínio da doutrina liberal, não 

obstante não ter surtido os mesmos efeitos no outro lado do Atlântico97. Destarte, entrementes 

o massacre desse transitório governo socialista, o receio de que seus ideais se alastrassem 

repercutiu na forma de concessão de direitos ditos sociais, levando Bismarck (aquele que 

fomentou a guerra franco-prussiana visando a unificação alemã) a elaborar o primeiro modelo 

de seguridade social para os trabalhadores já na década seguinte à Comuna de Paris. 

Esse primeiro modelo de seguridade social pode ser considerado embrião do 

Estado social que surgiria, posteriormente, na mesma Alemanha, com a Constituição de 

Weimar. Logicamente, como o intento era estancar revoluções proletárias, os direitos sociais 

concedidos tinham sua axiologia voltada para a proteção aos riscos que se submetiam os 

trabalhadores. É de Carlos Aurélio Pimenta de Faria a análise desse modelo bismarckiano de 

seguridade social no contexto de precurssor do Estado social: 

“Quando se analisam as políticas sociais bismarckianas, duas de suas 

características costumam ser destacadas: seu caráter seletivo ou corporativo e seu propósito 

explícito de pacificar os operários industriais, minar a organização trabalhista e promover a 

paz social. De fato, em 1881, o imperador foi ao Reichtag em Berlim para declarar que a 

repressão não traria melhoras para a situação dos operários industriais e que a paz social seria 

alcançada por intermédio da criação do seguro social contra acidentes de trabalho e invalidez 
                                                                                                                                                                                     
 “Hegel observa em uma de suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na 
história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. E esqueceu-se de acrescentar: a primeira vez como 
tragédia, a segunda como farsa” (“In” Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ma000066.pdf. Acesso em: 10/09/2007). 
97 “In” Contra-história do liberalismo, ob. cit., p. 227. 
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e para o amparo quando de doenças e na velhice. Os mecanismos de bem-estar, cuja 

implementação ficou a cargo do chanceler Otto von Bismarck, trariam vantagens tanto para a 

classe operária quanto para o patronato. Por essa razão, a Alemanha bismarckiana tornar-se-ia 

um paradigma para a análise do Welfare State como uma forma de manipulação bonapartista, 

isto é, como intervenção preventiva de elites precavidas contra o crescente poder do 

operariado. 

No entanto, é preciso salientar que as políticas sociais de Bismarck 

cumpriram um papel essencial no processo de construção nacional durante o Segundo Reich. 

Tendo como uma de suas principais metas consolidar a integração de Estados anteriormente 

independentes, a administração centralizada da seguridade social nacional foi estratégica par o 

Segundo Recih, que também precisava reafirmar no plano internacional seu poderio militar e 

industrial. 

Os programas bismarckianos eram seletivos ou corporativistas na medida 

em que, no princípio seus únicos beneficiários eram os operários industriais, considerados 

como uma categoria social que compartilhava os mesmos interesses... Em sua origem, as 

políticas implementadas pelo ‘Chanceler de Ferro’ voltavam-se principalmente para a 

seguridade básica; os benefícios oferecidos eram fixos e uniformtes, não dependendo da renda 

dos beneficiários”98. 

Daí em diante, a preocupação em adotar modelos de prevenção aos riscos 

decorrentes do trabalho assalariado foi a tônica nos Estados que caminhassem na trilha da 

industrialização, conhecendo assim, na prática, sua tese do liberalismo e o receio da antítese 

axiológica do socialismo. 

Nessa toada, o nascimento constitucional do Estado social na Europa99 

ocorreu com a Constituição do Estado alemão, que fundou a República de Weimar em 1919, 

logo após o fim da 1º Guerra Mundial e a Revolução Russa de 1917. Aquela destruiria o 

mercado “natural”, exigindo a intervenção do ente que fora colocado fora da sociedade – o 

Estado - para auxiliar na minoração das crises, e a Revolução Russa apresentara a alternativa 

do socialismo. 

                                                           
98 “In” Uma genealogia das teorias e tipologias do Estado de bem-estar social, ob. cit., p. 55. 
99 Dizemos na Europa, porque em 1917 o México já promulgava uma Constituição tratando em vários 
dispositivos de direitos sociais. Essa Constituição de cinco de fevereiro de 1917 foi editada logo após a 
Revolução Mexicana que pôs fim à Ditadura de Porfírio Diaz. 

Segundo o professor Comparato, essa Constituição baseou-se em uma doutrina anarcossindicalista, 
inspirada no pensamento de Mikhail Bakunin, sendo a primeira a atribuir aos direitos trabalhistas a qualidade de 
direitos fundamentais (“in”, A afirmação histórica dos direitos humanos, ob. cit., p. 177/182). 
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Fábio Comparato narra os episódios históricos que envolveram a 

Constituição de Weimar, com as influências socialistas que a nortearam no período 

subsequente ao armísticio da 1º grande guerra: 

“Embora a abdicação do Kaiser Guilherme II fosse insistentemente pedida, 

ele ainda tentou salvar a dinastia, ao nomear no início de novembro o Príncipe Max de Baden 

como chefe do governo. Alimentava com isso a esperança de ganhar tempo e, em último caso, 

abrir mão tão-só da coroa imperial, permanecendo como rei da Prússia. 

Os acontecimentos, no entanto, precipitaram-se. Na noite de 7 para 8 de 

novembro, uma ‘República Democrática e Socialista’ era proclamada na Baviera. No dia 

imediato, ao sentirem que a liderança das forças populares lhes escapava em proveito de 

grupos de esquerda mais radical – notadamente o grupo de Spartakus, chefiado por Karl 

Liebknecht -, os representantes do partido socialista majoritário alemão (MSPD) retiraram-se 

do governo e convocaram uma greve geral. O Príncipe Max anunciou então a abdicação do 

imperador, designou o líder dos socialistas majoritários, Friedrich Ebert, para exercer as 

funções de chanceler, e propôs a convocação de uma assembléia nacional constituinte. No 

mesmo dia 9, à tarde, o ministro Philip Scheidemann, também do MSPD, tomou a iniciativa 

de proclamar a república, do balcão da chancelaria em Berlim. 

O governo provisório então formado, sob a denominação de Conselho dos 

Delegados do Povo, era chefiado por Ebert e compreendia três representantes dos socialistas 

majoritários e três do Partido Social Democrático Independente (USPD). Seus primeiros 

decretos foram o estabelecimento da jornada de trabalho de oito horas e a atribuição do direito 

de voto às mulheres. Seguiram-se várias medidas de assistência social aos setores mais 

carentes da população.  

Os objetivos político-constitucionais dos partidos que compunham o 

governo provisório eram, porém, divergentes. Enquanto o MSPD propugnava a convocação 

de uma assembléia nacional constituinte e o estabelecimento de uma democracia parlamentar, 

o USPD manifestava-se a favor da imediata instituição da ditadura do proletariado e da 

completa socialização da economia, sem passar por uma reconstitucionalização formal do 

país... Em 20 de janeiro de 1919, esse congresso votou, por ampla maioria, a convocação de 

uma assembléia nacional constituinte. Uma semana antes, porém, exatamente entre 6 e 15 de 

janeiro, as forças policiais, que compreendiam vários grupos paramilitares, empenharam-se 

em sangrentos combates de rua em Berlim contra os militares do grupo Spartakus. Em meio à 

refrega, os líderes esquerdistas Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo foram capturados e 
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sumariamente executados. Com o desaparecimento dessas grandes personalidades da 

esquerda, únicas em condições de resistir criticamente à influência do comunismo soviético, o 

movimento socialista alemão viu-se singularmente enfraquecido para ganhar a confiança das 

classes médias e enfrentar com êxito, nas urnas, o perigo montante da extrema direita 

totalitária.  

As eleições para a constituinte realizaram-se em 6 de fevereiro e, 

contrariamente à expectativa, os partidos socialistas não alcançaram a maioria absoluta, 

obtendo 185 cadeiras (163 para o MSPD e 22 para o USPD), num total de 414... Desde a sua 

concepção, portanto, a Constituição de Weimar se estruturava contraditoriamente, procurando 

conciliar idéias pré-medievais com exigências socialistas ou liberais-capitalistas da civilização 

industrial”100.  

 

1.3.2 Desenvolvimento do Estado social: 

O desenvolvimento do Estado social caminhou pari passu à evolução do 

socialismo. O capitalismo, no afã de sua sobrevivência, ao ver a expansão dos Estados 

socialistas, primeiro a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e depois a 

República Popular da China sem olvidar ainda o pequeno mas estratégico Estado de Cuba, 

permitia e idealizava um Estado social, positivando direitos ditos sociais, como forma da 

amenizar e neutralizar a luta de classes. 

Como o socialismo havia decorrido de revoluções de cunho proletário, que 

alcançou o poder político, o capitalismo teve de se tornar, além de mais social e menos 

egoísta, mais democrático, permitindo um acesso maior do povo aos instrumentos políticos, 

ou se transformar numa clara ditadura em prol dos interesses dominantes.  

À trilha democrática, foi alçado o sufrágio universal como pressuposto do 

Estado de Direito. Mecanismos de maior intervenção popular no processo político também 

foram esculpidos, como o plebiscito, o referendum, o recall, a iniciativa e o veto popular101. 

                                                           
100 “In” A afirmação histórica dos direitos humanos, ob. cit., p. 190/1. 
101 O recall e o veto popular são os únicos que não são adotados no Brasil expressamente pela Constituição 
Federal de 1988 (art. 14). Todavia, há autores do porte de Maurice Duverger (“In”, Droit Constitutionnel et 
Institutions Politiques, 2º ed. Paris: Presses Univesitaires de France, 1956, p. 22) e Santi Romano (“In”, 
Principii di Diritto Constituzionale Generale. 2º ed. Milano, 1947, p. 250) que equiparam ou consideram afins o 
veto popular a um referendum facultativo, no sentido de que o veto popular seria a discordância popular com 
uma lei já publicada e, com isso, o veto popular poderia ter aplicação como decorrência da positivação do 
referendum. 
 Cabe ainda enunciar outro instrumento de democracia participativa que é o vivenciado em alguns 
cantões da Suíça, denominado de “Abberufungsrecht”, sendo uma forma de revogação coletiva, de toda uma 
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Todavia, o sistema representativo de mandato meramente representativo, e não imperativo, 

ainda é a tônica visando assegurar na infra-estrutura o “status quo”. 

Assim, o Estado social capitalista acompanhou a expansão do socialismo, 

tornando aquele mais forte a medida que esse se alastrava, e em vários casos mais 

democrático, o que gerava uma dupla fonte de robustecimento de seus ideais. 

Conforme já salientado, o Estado social, como organização política de 

salvaguarda de direitos sociais e de implementação de políticas públicas, teve seu nascedouro 

ligado à proteção dos trabalhadores e dos riscos que eles estavam submetidos no sustento do 

capitalismo. Com o desenvolvimento do Estado social e as constantes crises capitalistas, 

apenas a proteção a estas classes se tornou insuficiente para atendimento das demandas 

populares. Nessa perspectiva, o modelo de seguridade social traçada por Bismarck padeceu de 

profundas alterações se tornando mais universal. 

Os interesses econômicos que levaram o mundo capitalista à primeira 

Guerra mundial ocasionaram a falência do Estado liberal, que não poderia mais se abster 

diante das crises que a liberdade econômica havia proporcionado. Com a saída da Rússia, em 

1917, dessa guerra para que pudesse dar cabo à sua revolução interna e adotar um paradigma 

de Estado socialista fez com que os Estados que queriam se manter capitalistas tivessem que 

intervir internamente a impedir esse socialismo. Com isso, o pós-guerra deu vazão a novos 

regimes totalitários de direita: o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, além da 

necessidade de maior intervenção estatal na economia e na sociedade diante das crises que 

essa primeira grande guerra tinha gerado. 

A crise de 1929 seria a pedra de cal no regime liberal, fazendo que a maior 

potência capitalista – EUA - que ainda resistia dentro do liberalismo, tendo mostrado toda a 

sua pujança na 1ª Guerra Mundial, fosse abalada. Neste contexto, com a eleição de Franklin 

Delano Roosevelt em 1933, elaborou-se uma política de intervenção econômica e social, 

balizada nos ensinamentos do economista inglês John Maynard Keynes, batizada da “New 

Deal”. 

Todas essas crises geraram um desemprego assombroso, com falência de 

empresas, indústrias e no específico da crise de 1929 um fator nunca outrora visto: a crise da 

superprodução. O que seria signo de riqueza na antiguidade, nas contradições do capitalismo 

se tornava uma crise sem precedentes. Para solucionar essa contradição conseqüentemente a 
                                                                                                                                                                                     
assembléia, que não se confunde com o recall, que é a possibilidade de se cassar o mandato de apenas um 
parlamentar. 
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resposta deveria conter, também, um paradoxo: o Estado deveria intervir não para fomentar a 

produção e o desenvolvimento, mas sim para restringir e regular a produção. 

A partir de 1929, as nações industrializadas foram obrigadas a reduzir sua 

produção. Esse fenômeno recessivo, que gerou um alto nível de desemprego, causou graves 

problemas sociais em quase todos os países do mundo capitalista. Para restabelecer o nível de 

emprego, os países desenvolvidos buscaram no crescimento da indústria bélica uma saída para 

a crise, que, por outro lado, gerou um clima de novo conflito mundial. 

A 2ª Guerra Mundial aconteceu para resolver os problemas não 

solucionados na 1ª Grande Guerra e acentuados no pós-guerra. Todavia, a 2ª Grande guerra 

serviria para mostrar a todos que não se poderia daí em diante resolver as crises do 

capitalismo por meio de uma nova guerra mundial, haja vista o efeito devastador das armas 

produzidas, que poderia colocar em xeque a existência de vida humana na Terra. Lógico que 

os conflitos pontuais, em locais restritos, continuariam a existir e até fomentados pelas duas 

grandes potências mundiais surgidas no pós-guerra na busca de uma maior hegemonia 

mundial – EUA e URSS. 

Alysson Mascaro Nascimento resume as percepções que puderam ser 

verificadas no pós-guerra: 

“As tragédias de duas Grandes Guerras Mundiais demonstraram que o 

capitalismo desconhece qualquer limite social, político ou moral como resistência à sua 

expansão, e por isso, chega à insanidade se necessário, a bem do acúmulo de capitais. 

Estruturalmente o capitalismo desconhece éticas inspiradas em solidariedade ou fraternidade. 

Até mesmo os princípios formais que em geral lhe sustentam não podem ser consideradas 

bases inexoráveis de sua ação. A lei e a ordem lhe são princípios até o limite dos benefícios da 

legalidade. O capitalismo é democrático quando lhe resultam disso bons resultados 

econômicos, mas não se importa, por princípio, com nada além dos lucros e do acúmulo de 

capitais. 

O extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial, os horrores do 

totalitarismo e a decadência econômica de muitas nações européias fizeram com que o pós-

guerra cortasse na própria carne do capital como forma de salvá-lo. Os Estados assumiram a 

planificação econômica da sociedade, continuando a amortizar riscos, acumulando 

nacionalmente riquezas, mas trazendo à tona mecanismos de garantias sociais pelos quais a 

sociedade não irrompesse contra o próprio sistema econômico-político social. O inimigo 
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declarado, o comunismo soviético, foi a ameaça que fez com que os anéis fossem dados, 

quando preciso, a fim de se salvar os dedos. 

Nesta época, o rescaldo da Segunda Guerra Mundial e das ameaças 

comunistas resultou em uma série de instituições jurídicas de vulto, como o caso da 

Organização das Nações Unidas. As crescentes vitórias no campo dos direitos humanos, dos 

tratados e convenções internacionais, fizeram com que houvesse, no plano principiológico do 

direito, expectativas de superação das misérias humanas e das condutas sociais abomináveis e 

cruéis. A integração econômica, cujo mais visível exemplo é a União Européia, resulta 

também de uma necessidade estratégica de modificar a tradição dilacerante do capitalismo 

anterior”102. 

Em que pese os Estados Unidos da América ter feito a demonstração 

concreta da possibilidade da destruição do planeta, a União Soviética apresentaria sua força e 

a alternativa do socialismo. Destarte, com o ocaso da 2ª Grande guerra e a clara bipolarização 

de forças, com os EUA na liderança do mundo capitalista e a URSS do mundo socialista, 

apenas restaria a vivência de um período denominado de Guerra fria, ou não declarada. 

Malgrado as críticas ao socialismo soviético, de que não consistiria num 

verdadeiro Estado socialista, e sim num capitalismo de Estado, fato é que se apresentava 

como um sistema diferente do vivenciado nos demais países capitalistas, o que já era 

suficiente ao arrepio dos detentores do poder econômico e político do ocidente. Nesta toada, 

enquanto permaneceu o Estado socialista, o Estado capitalista foi obrigado a fazer uma série 

de concessões o que gerava o fortalecimento de um Estado social. Assim, nesse período de 

Guerra fria foi o período onde o Estado social encontrou seu apogeu sendo desenvolvidos 

sistemas realmente de investimento social como nos países nórdicos da Europa, em especial à 

Noruega e a Suécia, cujos postulados dos direitos sociais foram concretamente efetivados103. 

Cumpre salientar que o desenvolvimento do Estado social não se deu de 

forma homogênea em todo o globo, sendo sentido de forma diferente em cada país, consoante 

as peculiaridades e influências de cada região. Lembremos que nesse período do pós-guerra, 

não obstante o desenvolvimento do Estado social europeu, na América Latina verificou-se a 

implantação de ditaduras militares (Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Venezuela e 

                                                           
102 “In” Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro, ob. cit., p. 149. 
103 Os dois países ocupam respectivamente o 1º e o 5º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano, segundo o 
Relatório de Desenvolvimento Humano, com base no ano de 2004, publicado pela ONU no ano de 2006. Esses 
dois países escandinavos adotam um regime político de monarquia constitucional, com uma democracia 
parlamentarista, sendo bem reduzido o poder real. 
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México) por ascendência do país líder dos ideais capitalistas – EUA - como forma de conter o 

avanço socialista.  

O grande dilema que se vive atualmente é sobre a permanência do Estado 

social, não obstante todas as suas contradições, mas que se apresenta como uma alternativa 

infinitas vezes melhor do que o Estado liberal. Esse dilema é decorrência do fim da União 

Soviética e a abertura econômica da China, pois, enquanto os regimes socialistas serviram de 

anteparo ao capitalismo, o Estado social se desenvolvia. Com o fim dos regimes socialistas, 

não há mais óbice a expansão capitalista o que gera a crise do Estado social e a volta dos 

ideais liberais, com a nova denominação de neoliberalismo. 

 

1.3.3 Contribuição à crítica do Estado social: 

Não obstante o festejo do advento do Estado social quando comparado ao 

regime vigente anteriormente do liberalismo, há que se tecerem as críticas pertinentes visando 

um aprofundamento e fortalecimento do Estado social em repulsa ao liberalismo, com intuito 

de se evitar discursos falaciosos e demagógicos no seu trato, o que somente serviria para 

torná-lo irrealizável, atendendo a interesses particulares de manutenção do “status quo”104. 

De fato, o Estado social não é a solução de todas as intempéries que rondam 

a sociedade moderna. E para que não fiquemos naquela “certa ingenuidade” mencionada pelo 

Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, o professor António José Avelãs Nunes, é axial que 

sejamos críticos a ponto de reconhecer as deficiências profundas, pois a descoberta de um 

medicamento somente pode vir com o conhecimento da doença105. 

                                                           
104 O professor espanhol Elías Díaz acredita que Estado social democrático seja o melhor caminho para uma 
forma diferente de Estado: 
 “pretende precisamente la transformación en profundidad del modo de producción capitalista y su 
sustitución progresiva en el tiempo por una organización social de caracteres flexiblemente socialistas (o 
también, desde otro punto de partida, la efectiva democratización de los países denominados socialistas) para 
dar paso, a través de vías pacíficas (que no pasivas) y de libertad (formal y real), a una sociedad donde 
consecuentemente pueden implantarse muy superiores niveles de dichas igualdad y libertad real, donde 
democracia (otra vez formal y real) y socialismo no solamente sean compatibles sino que se fortalezcan y 
consoliden mutuamente…El punto de partida, el Estado real es el Estado social (neocapitalista) de Derecho, 
pero la meta a lograr, el Estado posible, podrá ser para la izquierda – dentro siempre de la Constitución – el 
Estado democrático (socialista) de Derecho” (El Estado democrático de Derecho en la Constitución española 
de 1978. “In” Socialismo en España: el partido y el Estado, Mezquita, Madrid, 1982, p. 179 e 180). 
105 É a crítica desse insigne professor português à escola econômica estruturalista (desenvolvimentista, que 
fundamenta a teoria política do Estado social, com base numa reforma social mais profunda dentro do 
capitalismo): 
 “Em geral, o estruturalismo tem, como teoria, a mesma superficialidade que o populismo tem como 
política ou na crítica certeira a uma certa ‘ingenuidade’ com que os estruturalistas propõem medidas auto-
destrutivas precisamente aos grupos que gerem as estruturas coisificadas irracionais, quando estas são na 
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Em poucas palavras, o Estado social continua tendo na sua base o mesmo 

capitalismo que vigia no liberalismo, no entanto com formato político e jurídico diferente. É o 

Estado que propõe a inclusão social da parcela da população que foi marginalizada no 

liberalismo e continuará sendo, mesmo que em menor intensidade, enquanto viger o sistema 

capitalista. É uma tentativa de correção dos erros passados e presentes procedidos. 

Ou seja, enquanto a economia do capitalismo causava uma exclusão social 

com mais vigor no liberalismo e continuará marginalizando no presente, a política do Estado 

social será voltada para a correção dessa eliminação social. 

Em síntese, o advento do Estado social vem como uma permissão do 

capitalismo e para o capitalismo. Do capitalismo, pois ele é o limite do Estado social, haja 

vista que a concretização da inclusão social projetada apenas ocorrerá em conformidade com 

o potencial econômico-capitalista de cada país. E para o capitalismo, pois para não sucumbir 

viu-se obrigado a fazer uma série de concessões. É uma permissão para que o capitalismo 

continue a explorar, porém de forma mais branda e menos ignóbil. 

Como Francisco de Oliveira já resumiu: 

“O Estado de bem-estar não deixou, por isso, de ser um Estado classista, 

isto é, um instrumento poderoso para a dominação de classe. Mas está muito longe de repetir 

apenas o Estado ‘comitê executivo da burguesia’ da concepção original de Marx... A 

estruturação da esfera pública, mesmo nos limites do Estado classista, nega à burguesia a 

propriedade do Estado e sua dominação exclusiva. Ela permite, dentro dos limites das 

‘incertezas previsíveis’, avanços sobre terrenos antes santuários sagrados de outras classes ou 

interesses, à condição de que isto se passe através de uma re-estruturação da própria esfera 

pública, nunca de sua destruição. Representa, de um ponto de vista mais alto e mais abstrato, 

o fato de que agora ‘os homens fazem a história e sabem por que a fazem’. É uma negação 

dos automatismos do mercado e de sua perversa tendência à concentração e à exclusão”106. 

Num Estado social ideal, faz parte de seus meandros uma maior 

democratização do poder político, com sufrágio universal e a concretização dos instrumentos 

da chamada democracia participativa. Também é inerente a ele proporcionar maior educação 

e saúde, com vistas a fornecer os instrumentais para maior politização do povo, e quiçá, a par 

                                                                                                                                                                                     
realidade o resultado da força e dos interesses desses grupos” (“In” Industrialização e Desenvolvimento – a 
Economia Política do ‘Modelo Brasileiro de Desenvolvimento’. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 171). 
106 “In” Os direitos do antivalor. Petrópolis: Editora Vozes, 1998, p. 38 e 39. 
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disso, viabilize um caminho para a modelação de um novo Estado, com outro modo de 

produção! 

Não vamos perder de vistas que o paradigma de Estado social realizado é 

encontrado nos países escandinavos, não precisando envidar muitos esforços para ressaltar as 

qualidades dessa modelagem política. No entanto, tratar de um Estado social num país situado 

na periferia do capitalismo como são os países da América Latina, em especial o nosso, é 

matéria muito mais penosa, ficando até mesmo embaraçoso mencionar que vivemos num 

Estado social, em que pese nossa Constituição Federal de 1988 seguir essa diretriz, pois na 

prática o que vivenciamos é muito mais um Estado Assistencialista, de marginalização 

regrada (não-liberada), de manutenção do “status quo”. É, na verdade, um Estado que dá 

esmolas para que se permita continuar a exploração do liberalismo. 

O Estado social de capitalismo periférico é muito parecido com o que Marx 

já assinalava no contexto europeu há mais de um século atrás: 

“Mas, para se oprimir uma classe, é necessário assegurar-lhe condições para 

que possa, no mínimo, prolongar sua existência servil”107. 

Aliás, nessa pequena grande obra da qual extraímos esse excerto acima, 

Marx já escreve sobre a base filosófica do Estado social mesmo antes de sua aparição, 

denominando a teoria que o embasa de “socialismo conservador ou burguês”. 

“Uma parte da burguesia deseja remediar as anomalias sociais, a fim de 

garantir a manutenção da sociedade burguesa. Pertencem a essa fração: economistas, 

filantropos, humanitários, agentes melhoradores da situação das classes trabalhadoras, 

organizadores de obras beneficentes, protetores de animais, fundadores de ligas antialcoólicas, 

reformadores ocasionais os mais diversos. Os burgueses socialistas almejam as condições de 

vida da sociedade moderna sem as lutas e perigos necessariamente decorrentes. Almejam a 

sociedade atual, eliminando, porém, os elementos de revolução e de dissolução. Almejam a 

burguesia sem o proletariado. Evidentemente, a burguesia concebe o mundo onde reina como 

o melhor dos mundos. O socialismo burguês elabora essa representação consoladora em 

sistemas mais ou menos completos. Quanto exorta o proletariado a realizar esses sistemas 

para entrar na nova Jerusalém, no fundo, exige somente que este se limite à atual sociedade, 

renunciando às representações odiosas que dela faz”108. 

                                                           
107 “In” Manifesto do Partido Comunista, ob. cit., p. 44. 
108 Idem, ibidem, p. 73/4. 
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Marx não acredita nesse “socialismo burguês”, nessa política social 

encetada sobre o capitalismo, pois para ele a mudança apenas poderia advir de uma revolução 

proletária e não de uma concessão da classe burguesa. Ele coloca isso expressamente no 

mesmo capítulo, diferenciando o seu socialismo científico desta outra forma de socialismo: 

“Mas, por mudança das condições materiais de vida, esse socialismo não 

entende, de forma alguma, a supressão das relações burguesas de produção – que só é possível 

pela via revolucionária -, mas reformas administrativas que se realizam com base nessas 

relações de produção, portanto, que nada alteram na relação entre capital e trabalho 

assalariado, mas, no melhor dos casos, reduzem para a burguesia o ônus da dominação e 

simplificam-lhe o orçamento do Estado”109. 

Para Marx, não há uma trilha pacífica para alteração da sociedade. A 

Democracia não cumpriria esse papel de ruptura social com o “status quo” vigente, pelo 

menos não a democracia baseada no sistema representativo. Não é que Marx não acredite na 

                                                                                                                                                                                     
 Decorridos mais de um século desse livro, tendo o mundo já experimentado a tentativa de instauração 
de um regime socialista, o filósofo húngaro e marxista, István Mészáros, faz um balanço das incoerências da 
implementação da social-democracia: 
 “A experiência histórica do século XX nos conta que o alvo da transformação socialista foi fixado pelos 
dois ramos do movimento operário – os social-democratas/reformistas e os pós-revolucionários stalinistas – 
dentro dos limites estratégicos globais da ordem estabelecida e, conseqüentemente, não conseguiram desafiar as 
determinações sistêmicas do capital e sua lógica de auto-reprodução. O reformismo social-democrata estava 
condenado ao fracasso, porque desejava reformar o capitalismo, ao mesmo tempo em que aceitava, sem reservas, 
suas limitações estruturais. Portanto, de maneira inerentemente contraditória, desejava instituir uma 
transformação reformista do capitalismo – a princípio inclusive até o ponto de convertê-lo, chegado o momento, 
em socialismo (sob o lema bernsteiniano de ‘socialismo evolutivo’) – sem modificar sua substância capitalista. 
Do mesmo modo, o sistema socioeconômico pós-revolucionário continuou preso pelas alienantes limitações 
estruturais do capital em si, mesmo quando estabeleceu um modo pós-capitalista de extrair o excedente do 
trabalho por meios políticos diretos a um ritmo imposto. Deste modo, deu origem a um novo tipo de domínio do 
tempo do capital (em lugar do anterior, imposto pelo mercado), como corresponde ao sistema do capital em 
todas as suas formas plausíveis. Esta também é a razão pela qual todas as tentativas de reforma pós-stalinista 
deviam fracassar, inclusive a perestroika programaticamente reestruturadora de Gorbatchev. A contradição 
inerente a essas tentativas de reformas pós-revolucionárias não foi menos aguda que a que caracterizou suas 
contrapartes social-democratas no Ocidente, pois estas tentaram ‘reestruturar’ a ordem existente sem mudar sua 
estrutura de mando hierárquica e exploradora em conjunto” (Economia, política e tempo disponível: Para além 
do capital. In: Revista Margem Esquerda I. São Paulo: Boitempo, 2003, p. 103). 
109 Idem, ibidem, p. 75. 
 De fato, Marx apenas vislumbrava o advento do socialismo por meio de uma revolução. Ele aponta isso 
em várias obras. Transcreveremos uma passagem, contida no Manifesto Comunista, em que ele dá o caminho 
dessa revolução: 
 “Os proletários nada têm de seu a assegurar; têm sim, que destruir todas as garantias privadas, todas as 
seguranças privadas que existiam até nossos dias. Todos os movimentos anteriores foram tão-somente 
movimentos de minorias, ou no interesse de minorias. O movimento proletário é o movimento independente da 
imensa maioria no interesse da imensa maioria. O proletário, a camada mais baixa da sociedade atual, não pode 
erguer-se, recuperar-se, sem estilhaçar toda a superestrutura de estratos que constituem a sociedade oficial. 

Pela forma e não pelo conteúdo, a luta do proletariado nacional contra a burguesia é, em primeiro lugar, 
nacional. Evidentemente, o proletariado de cada país deve acertar as contas com sua própria burguesia. 
Descrevendo as fases mais gerais do desenvolvimento do proletariado, seguimos a guerra civil mais ou menos 
latente no bojo da sociedade atual, até a hora em que ela irrompe em uma revolução aberta, e o proletariado 
lance as bases de sua dominação pela derrubada violenta da burguesia” (p. 43). 
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Democracia, ele não acredita na Democracia liberal capitalista vivenciada no seu período, e 

por isso, a ruptura deveria vir de fora do sistema político, por uma revolução proletária, que 

era a população excluída da sociedade capitalista. 

Uma leitura equivocada de Marx levaria a conclusão de que ele não é um 

democrata. Muito pelo contrário. Como dito, Marx não acredita nessa forma de democracia 

capitalista. Para ele, a sociedade ideal – o comunismo – é uma sociedade de democracia real e 

não formal como a que vivemos. Destarte, a democracia real é o fim, mas, para alcançá-la, 

uma direção mais despótica, uma ditadura terá de ser alçada no interesse da maioria – ditadura 

do proletariado – e não mais da minoria, como as ditaduras vivenciadas modernamente. 

“O primeiro passo da revolução operária será a ascensão do proletariado à 

classe dominante e à luta pela democracia. O proletariado utilizará seu poder político para 

arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de 

produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado como classe dominante, e 

para aumentar, o mais rapidamente possível, o contingente das forças de produção. 

Naturalmente isso só pode acontecer, de início, mediante intervenções despóticas no direito 

de propriedade e nas relações de produção burguesa, isto é, através de medidas que parecem 

economicamente insuficiente e insustentáveis, mas que se superam a si próprias no desenrolar 

do movimento, e são indispensáveis para revolucionar todo o modo de produção”110. 

Portanto, na esteira de uma metodologia marxista para análise presente e 

não de outra sociedade (socialismo ou comunismo), em qualquer lugar que se encontre um 

Estado que se autodenomine social, poder-se-á verificar, como também já diversas vezes 

enfatizados nesse trabalho, que tem o capitalismo na sua infra-estrutura social, na sua 

economia, e aspectos sociais em sua política e no seu ordenamento jurídico. Ele será mais 

concreto à medida que houver maior penetração da política social e dos direitos sociais na 

economia e maior potencial econômico que possa ser disponibilizado a esses instrumentos de 

socialização. 

Dessa colocação já se pode desprender a primeira crítica ao Estado social no 

âmbito global: quanto mais aceso o capitalismo, melhor poderá ser esse Estado social. Isto 

decorre do fato de que no sistema capitalista é exatamente esse modo de produção que fornece 

os recursos necessários para que um Estado concretize seu qualificativo “social”. Sem 

recursos de valor econômico, o Estado não pode realizar a troca para aplicação dos direitos 

sociais e políticas públicas. 
                                                           
110 Idem, ibidem, p. 59. 
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É como Gilmar Ferreira Mendes já asseverou: 

“De mais a mais, e nisso reside um aspecto crucial do problema, a alocação 

de recursos públicos para a implementação desses direitos pressupõe – além de uma economia 

forte -, a difícil decisão política de ratear os poucos recursos disponíveis de modo a poder 

dispensar um mínimo de atendimento aos mais necessitados, situação crítica que nos países 

periféricos configura o que muitos denominam círculo vicioso da miséria, pois é precisamente 

aí, onde faltam recursos para atendê-las, que se mostram mais dramáticas as carências 

sociais”111. 

Nesses termos, os países outrora colonizados, de capitalismo ainda em 

desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como utilizado no jargão econômico, onde os 

disparates econômicos e sociais são gritantes, onde os índices sociais são arrematadoramente 

desequilibrados, onde vigoram os piores indicadores de desenvolvimento humano, são 

precisamente os Estados onde seriam necessários maiores direitos sociais e políticas públicas 

de forma concreta. Todavia, é exatamente nestes que o Estado social menos impera, haja vista 

a baixa disponibilidade do capitalismo para enfrentar as gigantescas demandas sociais. 

Néstor Pedro Sagüés analisa o constitucionalismo social precisamente sobre 

essa ótica: 

“Interesa averiguar el grado de concreción del constitucionalismo social en 

la realidad contemporánea. En el constitucionalismo social, la situación es bien distinta, 

según se trate de naciones de desarrolladas o subdesarrolladas. Con relación a las primeras 

(países del ‘primer mundo’), el constitucionalismo social puede exhibir logros muy positivos, 

tanto en lo económico como en lo político. La cuestión social que motivó su aparición puede 

reputarse resuelta en buena medida. Es verdad que no todos los sectores sociales han 

alcanzado un estándar de vida aceptable, como que el principio de igualdad de 

oportunidades resulta todavía una meta teórica, ya que las desigualdades de hecho subsisten, 

y en ciertos casos son enormes. 

                                                           
111 “In” Curso de direito constitucional. 2º ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1367. 
 Mendes ainda faz uma ponderação a cerca das conseqüências de se estabelecer uma dependência 
completa do povo em relação as prestações do Estado: 
 “se nos dias atuais, o homem vive não apenas no Estado mas também do Estado, nas sociedades em que 
essa dependência se torna absoluta, onde o indivíduo recebe praticamente tudo das mãos do Estado não é difícil 
fazer uso político dessa situação de domínio e pavimentar para os necessitados um caminho de servidão. Afinal 
de contas, é grande a tentação totalitária onde os governos ajudam, fomentam e distribuem riqueza, porque o 
indivíduo que vive em situação de dependência absoluta em relação ao Estado não está em condições de opor-lhe 
qualquer resistência. Em suma, nesses Estados totais, é mais sensato viver em harmonia com os donos do poder, 
até porque – essa é a realidade –, para quem precisa de tudo, o estômago o é senhor de todas as decisões, se 
ainda se pode falar de decisões com relação àqueles que não podem nada” (p. 1367). 
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Pero aun con todos esos defectos, el Estado social de los países del primer 

mundo ha proporcionado una apreciable cuota de libertad, justicia y situación económica 

razonable para el cuarto estado, que brinda legitimidad al sistema. Es sugestivo, en este 

punto, advertir que rara vez se presentan fórmulas políticas alternativas en su reemplazo, que 

cuenten con consenso y bases de legitimidad. 

En las naciones subdesarrolladas, esto es, en los países con bajos ingresos 

per cápita (países del tercer mundo), el constitucionalismo social resulta vulnerable. La 

objeción principal que se formula es la ficción constitucional que significa la proclamación 

pomposa, en la ley suprema, de un inagotable listado de fines, principios, postulados, 

derechos personales y sociales (comprensivos de un nivel de vida digno, retribuciones justas, 

descansos, vacaciones, culturas, bienestar, vivienda, estabilidad en el empleo, participación 

en las ganancias, capacitación técnica, jubilaciones; además de la protección a la niñez, a la 

mujer, a la maternidad, al adolescente, a la vejez, al deporte, a los discapacitados, a los 

indígenas, a la cultura nativa, a la alimentación, al folclore, a la educación de los hijos de los 

trabajadores, a las bibliotecas, a los escritores, a la salud, a los intelectuales, a la pureza del 

idioma, a la defensa judicial de los pobres, etc.), mientras una cruda realidad muestra 

situaciones de desigualdades irritantes, como explotación, analfabetismo, desnutrición, 

pobreza, desatención médica y déficit habitacional, salarios indignos y jubilaciones 

ínfimas”112. 

É axiomático que desse inter-relacionamento decorreria contradições, pois 

um sistema de sobrevivência criado para ser individual, para isolar o ser humano, não pode 

encontrar perfeita adequação na socialização do produto desse modo de produção. Ou seja: o 

individualismo infra-estrutural é um paradoxo ao socialismo superestrutural. 

Mas que tem sobrevivido e até se fortalecido com o receio do rompimento 

completo da infra-estrutura e por força de uma maior democratização, ainda que incipiente e 

não ideal. 

Também já foi dito que é um Estado que visa corrigir as mazelas do 

liberalismo e cicatrizar as principais feridas sociais. E para isso somente pode adotar a forma 

de um Estado intervencionista. Esse intervencionismo não se restringe apenas ao âmbito 

econômico, mas ocorre em todo o tecido social. 

                                                           
112 “In” Elementos de derecho constitucional, ob. cit., p. 25. 
 Esse autor argentino chega mesmo a falar que o constitucionalismo social nos países de terceiro mundo 
é utópico e que o momento atual, pelo reconhecimento das impossibilidades desse Estado social nos países à 
margem do capitalismo, o que ocorre é “el pase del Estado de bienestar al Estado de malestar” (p. 26 e 27). 
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Portanto, o Estado social é necessariamente um Estado interventor. Todavia, 

a recíproca não é verdadeira, pois nem todo Estado intervencionista é social, vide o Estado 

absolutista, a política do mercantilismo. Mesmo atualmente, não é toda intervenção do Estado 

que vai ter caráter social. O Estado social é, nestas linhas, uma das facetas do Estado 

interventor. 

O cientista político Norberto Bobbio discorre sobre o reaparecimento dos 

Estados intervencionistas como decorrência dos problemas criados pelo liberalismo: 

“O Estado que assume a tarefa de dirigir a economia reapareceu sob a forma 

de Estado socialista e, embora de forma mais branda, com respeito apenas ao sistema 

distributivo e não também ao produtivo, no assim chamado Sozialstaat, ou Estado social ou 

Estado de justiça, promovido pelos partidos social-democráticos. Com relação a este último 

dão-se duas interpretações opostas, conforme sejam julgadas favoravelmente ou não as 

transformações ocorridas com respeito ao Estado liberal: aquilo que os intérpretes benévolos 

chamam de Estado de justiça social – que corrigiu algumas das maiores deformações do 

Estado capitalista em benefício das classes menos favorecidas – é, para os críticos de esquerda 

que não renunciaram ao ideal do socialismo ou do comunismo, o ‘Estado do capital’, o assim 

chamado capitalistate, o ‘capital que se fez Estado’ (Habermas), ou com expressão menos 

recente mas continuamente retomada, o ‘Estado do capitalismo organizado’ (Hilferding), um 

sistema de poder, em substância, do qual o sistema capitalista se serve para sobreviver e 

continuar a prosperar, como condição de sua própria ‘valorização’ numa sociedade em que, 

através da democratização das estruturas de poder, a força do antagonista (o movimento 

operário) aumentou enormemente. Ao julgar pelo estado atual do debate, a crítica da esquerda 

teve por efeito não o início de uma mais profunda transformação do Estado, chamado 

depreciativamente de ‘assistencial’, num Estado com maior conteúdo socialista, mas o 

despertar de nostalgias e esperanças neo-libertistas”113. 

Dessas colocações iniciais desse tópico torna-se concludente que tratar do 

conteúdo do Estado social é tema árduo, pois sua base não é sólida, não há um conteúdo pré-

estabelecido. Além do que o conhecimento de um Estado social deve ser empreendido 

especificamente em cada organização política, de acordo com a cultura e o potencial 

capitalista de cada lugar. Em vista disso, várias divergências e contradições podem ser 

facilmente encontradas por aqueles que já se debruçaram sobre o tema. Vamos nos ater a 

                                                           
113 “In” Estado, Governo, Sociedade. Para uma teoria geral da política. Trad: Marco Aurélio Nogueira. 10º ed. 
São Paulo: Paz e Terra, 2003, p. 125. 
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alguns pontos críticos de um qualquer Estado social, pois foge ao nosso intento criar uma 

enciclopédia. 

Além das contradições declinadas outras podem ser encontradas apenas por 

olhar os termos empregados para se definir ou pontuar as características do Estado social, pois 

são vagos, imprecisos, contraditórios e redundantes. 

Em sentido político, Estado social seria aquele que realiza a justiça social. O 

próprio Bobbio expressa essa noção no excerto acima. A crítica já deve ser anotada nesse 

peculiar, pois existe alguma justiça que não seja social? 

Não é objeto da presente monografia estudar a justiça. Muitos outros 

melhores juristas já o fizeram de forma muito mais brilhante do que poderíamos empreender. 

Entretanto, vale apenas um resgate da noção clássica de justiça, há muito esquecida. 

Na Grécia antiga, a “justiça” era considerada a maior virtude de todas e 

qualquer outra virtude apenas poderia ser reputada como tal se fosse justa. A justiça era, 

primeiro, vista pelo todo, na “polis”, e somente depois se analisava a pessoa. Um homem 

apenas poderia se considerar justo se, primeiro, vivesse em uma cidade justa. Então, a justiça 

sempre era uma virtude que se iniciava no meio social; e sendo o homem por essência um 

bicho social, a justiça somente poderia ser social114. 

Portanto, para o grego antigo falar em “justiça social” consistiria no vício de 

linguagem do pleonasmo. Caracterizaria uma verdadeira redundância, sendo totalmente 

desnecessário esse qualificativo “social”. 

Ora, se justiça é um bem que se faz para o outro, é uma virtude que apenas 

pode existir do convívio em sociedade, realmente há aí um pleonasmo na referência expressa 

do “social” na “justiça”. Esse pleonasmo tem o fito de indicar uma coisa que a justiça, em 

essência, não poderia ser: individual. É de fato uma incongruência mencionar “justiça 

individual”. Se cada um vivesse isolado, afora a impossibilidade de sobrevivência, não 

haveria que se falar na busca da justiça, pois se não houvesse sociedade também não haveria 

justiça.  

Entrementes, ao qualificá-la como sendo social, significa que se admite a 

existência de uma outra forma de justiça que não a social. E se não é social, a opção que resta 

é o individual, o que consistiria num legítimo antagonismo tratar de “justiça individual”. 

                                                           
114 Vide Platão, “in” a República, Livro IV e Aristóteles, “In” Ética a Nicômaco, Livro V. Trad. de Pietro 
Nassetti, São Paulo, Editora Martin Claret. 
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De toda forma, essa expressão “social” é aposta após a “justiça” exatamente 

para dizer que ela não pode ser “individual”. É a necessidade de reafirmar uma coisa que por 

natureza já o seria, visando, com isso, se contrapor a um ideal de justiça que foi não originado 

no capitalismo, mas aprofundada nele, no sentido de manutenção de privilégios de uma 

minoria em detrimento do todo social; “justiça” como fundamento da discriminação, da 

marginalização e da estratificação social. 

Dizemos que essa noção não foi originada no capitalismo, pois já remontava 

ao feudalismo essa noção, tanto que Santo Agostinho, por volta do século IV d.C., tinha como 

cerne de sua filosofia essa justiça individual: 

“Ignorava a verdadeira justiça interior que não julga pelo costume, mas pela 

lei rectissima de Deus”115. 

Não estamos aqui apresentando um prisma inovador, ou algo que nos 

arrogamos a patente da descoberta. Muito pelo contrário. Essas colocações já são deveras 

conhecidas por vários pensadores. O professor titular de Filosofia da Universidade de 

Tübingen, Otfried Höffe, já se manifestou em termos semelhantes: 

“Um segundo fenômeno estranho entra em jogo no caso da ‘justiça social’. 

Na retórica política ela ocupa uma posição hierárquica muito elevada; muitos chegam a ver 

nela o prumo natural de uma política democrática. Mas, para os teóricos da justiça, a 

expressão soa estranha. Ela causa estranheza quanto ao seu objeto, pois um elemento de toda 

e qualquer justiça, a dimensão social, deve destacar uma espécie dentre todas as outras, 

embora a justiça seja, por definição, social. E, do ponto de vista histórico, as distinções até 

hoje decisivamente importantes remontam a Aristóteles, sem que elas conheçam uma justiça 

social. É certo que Aristóteles contrapõe a justiça específica a uma justiça geral, a uma 

probidade abrangente, e distingue no âmbito da justiça específica ainda entre a justiça 

repartidora (distributiva) e a justiça transformadora (comutativa), que ele divide por um lado 

em justiça (voluntária) da troca e justiça (involuntária, corretiva) do Direito Penal. Aristóteles 

menciona também uma justiça política, à qual ele subsume tanto o direito positivo quanto o 

direito suprapositivo, ‘natural’. Mas a justiça social somente aparece mais de dois milênios 

depois, em meados do séc. XIX, e mesmo então, ela não surge na filosofia ou na Teoria do 

                                                           
115 “In” Confissões, Livro III. 
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Direito ou do Estado, mas, como ‘giustizia sociale’, na ética social cristã, originalmente na 

Itália”116. 

Seguindo essas linhas, numa visão jurídica do Estado social, que é aquele 

que prevê direitos sociais, em essência, o pleonasmo persiste, posto que se o objetivo maior 

do direito é realizar a justiça, e se a justiça é sempre social, logicamente o direito também 

deveria sê-lo. Já escrevemos em outro texto: 

“no grego antigo não se usava uma expressão específica para justiça e outra 

para o Direito, valendo-se ambas da mesma expressão – “díkaion”117. Isso se seguiu também 

na Roma antiga, tanto que a expressão designativa era “jus”. Jurisprudência, na época, era a 

junção de duas expressões “juris” e “prudência”, tendo um conceito mais ligado com a 

capacidade de deliberação sobre o que é justo, diferentemente do conceito atual que se atrela 

mais com decisões reiteradas dos tribunais no mesmo sentido. 

Aliás, tanto os romanos como os gregos antigos não tinham qualquer 

preocupação em enquadrar o Direito numa ciência, preferindo encarar como uma virtude. Isso 

ocorria exatamente para evitar o excesso de formalidade, o rigor técnico que se deveria 

empregar, caso fosse enquadrado numa ciência como o é hoje. Com isso, o conteúdo 

prevalecia sobre as formas. Bem diferente do que é hoje, que em grande número dos casos, o 

direito (material – conteúdo) não chega nem a ser analisado porque faltou cumprir alguma 

formalidade, alguma preliminar, algum requisito processual. O direito atual é tão técnico tão 

formalista, que para se julgar com “equidade”, que é a maior justiça de todas, a maior de todas 

as virtudes, precisa de uma regra que autorize (art.127, Código de Processo Civil)”118. 

Não olvidamos que no período da expansão capitalista, sob a égide do 

positivismo jurídico, houve a separação completa do “Direito” da “Justiça”, vigendo uma 

preocupação mais com a forma do direito do que com a essência, retirando-se o valor do 

Direito como instrumento da Justiça, preferindo-se o estritamente legal ao justo. 

Na visão do Direito como instrumento para se alcançar a Justiça, subscrever 

um “direito individual” torna-se um antagonismo latente. Entretanto, referida expressão se 

consagrou como forma de oposição ao Estado na transição do absolutismo para o liberalismo. 

                                                           
116 Justiça Social. Justificação e Crítica do Estado de Bem-Estar. “In” HOLLENSTEINER, Stephan. Estado e 
Sociedade Civil no Processo de Reformas no Brasil e na Alemanha Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 79. 
117 Aliás, Diké era a deusa da Justiça dos gregos antigos, filha de Zeus com Themis, que na mão esquerda 
sustentava uma balança e na mão direito uma espada, mas diferentemente da Justitia, a deusa da justiça dos 
romanos antigos, andava com os olhos bem abertos, e não vendados. 
118 “In” Um novo modo de pensar o Direito em relação à Hermenêutica. Revista Prática Jurídica: Editora 
Consulex, Ano V, nº 57, dez./2006, p. 49. 
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Assim, o direito individual nada mais é do que uma exigência de abstenção do Estado. Pode-

se ainda considerá-lo, sob certo enfoque, como uma intervenção do Estado, não no indivíduo 

detentor do direito individual, mas em relação ao todo social, impedindo que também a 

sociedade interfira no limite de disponibilidade supostamente privado. 

Haja vista a impossibilidade dos direitos individuais concretizarem a paz e a 

harmonia social, estabelecendo uma via de convívio em sociedade, servindo muitas vezes a 

interesses escusos que se legitimam pela positivação, tornou-se imperativo para esse convívio 

projetarem-se direitos de intervenção estatal na sociedade para corrigir os excessos da 

efetivação dos direitos individuais. Tais direitos, denominados de sociais, procura atender os 

“desprovidos de direitos individuais”, em especial de propriedade privada, que se encontram 

numa situação de carência ou necessidade, que pela suas próprias forças não poderiam ter 

uma vida digna, necessitando, assim, de uma intervenção estatal. 

Por conseguinte, arrogar a concretização de um direito social de modo 

individualizado consiste um autêntico paradoxo. Mais um dos paradoxos vivenciados na 

sociedade moderna, que se torna, por vezes, necessária em vista da inação do Estado 

acostumado ao liberalismo. 

Em tese, essa postulação individual dos direitos sociais constitui um 

desvirtuamento do Estado social. O ideal, dentro de um Estado capitalista social, é se projetar 

mecanismos para exigir a prestação do Estado de forma ampla, e não individualizada, pois, 

apenas assim, poder-se-á verificar os focos reais de carência e de necessidade de intervenção 

estatal mais emergentes e atendê-los, precisamente para atender a contraprestação do Estado 

capitalista. 

Pleitear individualmente uma obrigação de fazer estatal pode acarretar uma 

ineficácia dos direitos sociais ainda maior do que para os direitos individuais, já que é notório 

que a implementação dos primeiros exige recursos econômicos, em geral, bem maiores do que 

o reclamado para os segundos. Considerando, portanto, que a concretização dos direitos 

sociais é limitada pelo próprio sistema capitalista, devendo-se verificar a existência, 

quantidade e disponibilidade de recursos econômicos, se for pleiteada individualmente, torna-

se impossível verificar o real estado de carência social e as situações mais urgentes e passa-se 

atender a uma carência individual, que guarda nítido subjetivismo. 

O constitucionalista português, Joaquim Gomes Canotilho, já se manifestou: 
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“Os direitos sociais realizam-se através de políticas públicas (política de 

segurança social, política de saúde, política do ensino) orientados segundo o princípio básico 

e estruturante da solidariedade social. Designa-se, por isso, política de solidariedade social o 

conjunto de dinâmicas político-sociais através das quais a comunidade política (Estado, 

organizações sociais, instituições particulares de solidariedade social e, agora, a Comunidade 

Européia) gera, cria e implementa proteções institucionalizadas no âmbito econômico, social e 

cultural”119. 

Não obstante essas colocações de incoerência de um pleito individual para 

os direitos sociais e da preferência por elaboração de políticas públicas, diante de uma 

completa inação do Estado frente a uma carência social comprovada, onde é previsto um 

dever do Estado sanar e a necessidade econômica subjetiva, deve-se haver meios de se buscar 

uma tutela específica para esse caso. Frise-se: não é qualquer carência que deve ser suprida 

pelo Estado e não é qualquer pessoa que deve ter o direito de acionar uma tutela estatal. A 

carência deve ser social, uma necessidade coletiva. E a pessoa que tem o direito à prestação 

do Estado deve ser uma das que se enquadram nesse rol de necessitadas, sendo portadora de 

uma deficiência econômica que a impossibilite de suprir sua carência por si só ou por outras 

formas que não pela tutela estatal. 

Além dessas colocações acima, se o Estado social se manifesta no âmbito 

jurídico e político como o realizador de uma justiça social, prescrevendo direitos sociais e 

determinando a implementação de políticas públicas; no âmbito econômico ele tem de adotar 

uma atitude necessariamente interventora. O Estado intervém na economia quando regula, 

fiscaliza, cobra tributos e participa, quer seja diretamente, exercendo ele próprio a atividade 

econômica, ou indiretamente pelo fomento, incentivo, subsídio, parceria etc. 

Aliás, Fernando Scaff também adverte para um ponto de contradição teórica 

da intervenção estatal: 

“qualquer expressão que denote ‘intervenção do Estado no domínio 

econômico é, em si, temerária, pois induz a crer que o Estado e a economia são coisas 

distintas, e que ao agir no domínio econômico o Estado o faz em lugar que não lhe é próprio. 

Cremos que tal concepção de separação entre o econômico e o político não tem como 

subsistir”120. 

                                                           
119 “In” Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7º ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 518.  
120 “In” Responsabilidade Civil do Estado Intervencionista, ob. cit., p. 89. 
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Lembramos que Scaff está tratando do Estado interventor, de forma 

genérica, não com foco no seu signo social. Mas mesmo assim entende a intervenção como 

forma de permanência do capitalismo: 

“julgamos que a intervenção estatal no domínio econômico não cumpre 

papel socializante; muito pelo contrário, cumpre, dentre outros, o papel de mitigar os conflitos 

do Estado Liberal, através da atenuação de suas características – a liberdade contratual e a 

propriedade privada dos meios de produção – a fim de que haja a separação entre os 

trabalhadores e os meios de produção. Decorre daí a necessidade de impor uma ‘função 

social’ a estes institutos. Da propriedade com direito de pleno uso, gozo e disposição, 

passamos a uma exigência funcional da propriedade, sendo determinante sua utilização 

produtiva e não mais seu título formal. Igual sentido perpassa pela liberdade contratual, hoje 

condicionada por um dirigismo econômico estatal, onde não mais existe a livre faculdade de 

disposição pelas partes, mas um delineamento permissivo ou repressivo de determinadas 

posições que se consubstanciaram de força, oprimindo a parte hipossuficiente”121. 

Nesse diapasão, sem querer adiantar o que trataremos mais adiante, mas já 

plantarmos a semente da reflexão, indagamos: se os institutos privatísticos no Estado social 

devem cumprir uma função social, porque não a “responsabilidade”, em especial a 

“responsabilidade do Estado”? Se a responsabilidade no direito moderno guarda nítido caráter 

de proteção da propriedade privada, porque não dar-lhe também uma função social, podendo 

assim falar em “responsabilidade social” ou “função social da responsabilidade”? 

Sabemos que o tema pode repousar sobre paradoxos, mas que são inerentes 

a estrutura do Estado social, e como lógica dessa incongruência torna-se plausível o tema a 

ser tratado mais adiante. 

 

1.3.4 Pressuposto econômico do Estado social: 

“Os direitos econômicos, sociais e culturais e respectiva proteção andam 

estreitamente associados a um conjunto de condições – econômicas, sociais e culturais – que a 

moderna doutrina dos direitos fundamentais designa por pressupostos de direitos 

fundamentais. Consideram-se pressupostos de direitos fundamentais a multiplicidade de 

fatores – capacidade econômica do Estado, clima espiritual da sociedade, estilo de vida, 

distribuição de bens, nível de ensino, desenvolvimento econômico, criatividade cultural, 

                                                           
121 Idem ibidem, p. 91/2. 
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convenções sociais ética filosófica ou religiosa – que condicionam, de forma positiva e 

negativa, a existência e proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais. Estes 

pressupostos são pressupostos de todos os direitos fundamentais. Alguns deles, porém, como 

os da distribuição dos bens e da riqueza, o desenvolvimento econômico e o nível de ensino, 

têm aqui particular relevância. Mais do que noutros domínios os Realien (os ‘dados reais’) 

condicionam decisivamente o regime jurídico-constitucional do estatuto positivo dos 

cidadãos”122. 

Consoante ressaltou o professor Canotilho no excerto acima, a capacidade 

econômica do Estado é vital para realizar seu qualificativo “social”. Não se pode olvidar que 

o Estado do bem-estar, como continuação de um Estado capitalista, tem seu limite de atuação 

pautado na disposição do modo de produção capitalista. 

O que queremos dizer com isso é que por mais belo que seja falar em 

concretização dos direitos sociais, implementação de políticas públicas, não podemos olvidar 

que o limite disso é o próprio capitalismo. O capitalismo vigorante numa sociedade é o 

próprio limite de atuação do Estado no enfrentamento das questões sociais. 

Diferentemente dos direitos individuais e da política do liberalismo que 

apregoavam uma inação do Estado, que demanda poucos recursos econômicos123, a efetivação 

de direitos sociais e políticas públicas produzem custos muito maiores. Como esse 

qualificativo “social” é designativo de uma atuação ativa do Estado, um fazer, isso demanda a 

compra de recursos humanos, técnicos, científicos e demais mercadorias necessárias ao 

cumprimento desse múnus social. 

Ou seja, para dar cabo de seu mister social, o Estado necessita de recursos 

econômicos capitalistas. Com a intenção da separação do Estado do mercado defendida pelo 

capitalismo e colocada em prática no liberalismo, o Estado se vê obrigado a se curvar as 

potencialidades do mercado para obtenção dos recursos necessários para operar no “social”. 

                                                           
122 Cf. Joaquim Gomes Canotilho. “In” Direito Constitucional e Teoria da Constituição, ob. cit., p. 473. 
123 Não significa que os direitos individuais não têm qualquer custo, pois tem. E dependendo do direito 
individual a ser tratado o custo é bem relevante. Vide, por exemplo, o caso da vedação da tortura, fixado 
primeiro em tratado internacional e criminalizado no Brasil pela Lei 9455/1997, não basta apenas a 
criminalização para combater essa chaga social, é necessário o desenvolvimento de uma política educativa, 
informativa, para conscientizar e prevenir à prática de tortura. É premente, portanto, uma política de ação do 
Estado no combate deste crime, não apenas com caráter repressivo, mas também com nítido conteúdo 
preventivo. 
 O que queremos fixar é que, em geral, o custo dos direitos sociais é muito maior do que o dos direitos 
individuais, porém não se pode perder de vista que todos os direitos têm custo, da qual não se subtrai a essa regra 
os direitos individuais. 
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Dessa forma, aquele Estado que seguiu a risca o ideal liberal de não 

interferência no mercado, de privatização de suas riquezas e de receitas originárias, tende a 

ser atualmente um Estado social mais fraco, mais inócuo, pois sua dependência ao mercado 

econômico é total e a independência deste é quase que plena. Entrementes, aquele Estado que 

se assegurou de receitas originárias e outras fontes de riquezas, não entregando tudo à 

iniciativa privada, pode estabelecer um Estado social mais forte, menos dependente e até 

mesmo uma dependência recíproca, do mercado em relação ao Estado e vice-versa124. 

Criou-se uma ficção, portanto, de que o Estado sempre seria solvente e 

nunca se tornaria insolvente. Essa ficção serviu muito bem ao desiderato de um Estado liberal, 

cujo único escopo era dar proteção e segurança ao mercado e aos agentes econômicos que 

atuavam nele, assim como aos detentores do poder econômico. Essa ficção tem se mostrada 

ilusória num Estado social. 

Otfried Höffe assinala: 

“A justiça social não é nenhum passepartout que abre todas as porta da 

assistência prestada pelo Estado... Muitos pensam a propósito da justiça apenas na 

distribuição e esperam da justiça ‘social’ uma distribuição igual ou uma distribuição segundo 

as necessidades. Mas os recursos a serem distribuídos não caem como maná do céu. 

Sobretudo o Estado é tão somente capaz de contribuições secundárias e subsidiárias. 

Nomeadamente no tocante às contribuições subsidiárias, ele se apóia nas contribuições dos 

cidadãos, onde ele (co)financia por meio de impostos as instituições de ensino, os fundos 

sociais ou ramos da economia”125. 

Para não concepção de um Estado social falacioso tem se idealizado um 

novo princípio: o princípio da “reserva do possível”. Esse princípio, elaborado primeiro pela 

jurisprudência alemã, consistiria em um limite a atuação positiva do Estado, haja vista um 

óbice fático, real, que são os recursos necessários para a concretização dos direitos sociais. É 

o reconhecimento de que o Estado capitalista não pode dar cabo de todas as necessidades 

sociais. 

                                                           
124 O professor Boaventura de Sousa Santos, malgrado tenha escrito sobre o seu ideal de socialismo para o século 
21, pensamos que isso seja mais um modelo racional de Estado social, posto que não identifica o fim do 
capitalismo. Utilizando as palavras desse nobre sociólogo português, porém no paradigma de um Estado social 
vigoroso, deverá haver um sistema em que será o “modo de produção menos assente na propriedade estatal dos 
meios de produção que na associação de produtores; um regime misto de propriedade em que coexistem 
propriedade privada, estatal e coletiva (cooperativa)” (“In” Socialismo do século 21, ob. cit.).  
125 “In” Justiça social. Justificação e crítica do Estado de Bem-Estar, ob. cit., p. 85. 
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Como se vê, a concretização dos direitos sociais é um problema até mesmo 

em países de economias capitalistas desenvolvidas, onde se poderia cogitar de grande 

potencial capitalista para corrigir as incoerências do próprio capitalismo, haja vista o 

volumoso aporte de recursos econômicos necessários ao seu empreendimento, o que se dirá 

nos países periféricos, onde essas incoerências são bem maiores! 

Dessa forma, a problemática da efetivação dos postulados sociais se torna 

ainda mais acentuada nos países não desenvolvidos ou reputados em desenvolvimento. 

De fato, há um limite fático a atuação positiva do Estado, que é a quantidade 

de recursos econômicos disponíveis para fazer frente às demandas sociais. Outrossim, há que 

considerar que em países subdesenvolvidos as demandas sociais são mais profundas e, 

consequentemente, demandam mais recursos econômicos. Nesses termos, tornar efetivo as 

prescrições sociais torna-se um labor hercúleo, apelando-se de forma mais ordinária ao 

princípio da reserva do possível para justificar a não-concretização dos anseios sociais. 

Devem-se acrescentar outras premissas a esse raciocínio: os recursos do 

Estado são quase que totalmente oriundos de receitas derivadas – tributos, principalmente 

impostos, que decorrem diretamente das atividades realizadas entre os próprios particulares. 

Essa fonte de custeio do Estado torna-se mais evidente depois das políticas neoliberais que 

dirigiram o mundo na última década, pregando as privatizações das riquezas públicas, as 

concessões e delegações e mais modernamente as parcerias público-privadas126. 

                                                           
126 António José Avelãs Nunes faz uma análise mais técnica desse peculiar, com base nas teses de uma economia 
estruturalista ou desenvolvimentista, que conclui que  

“na medida em que as contribuições do estado para a segurança social não sejam inteiramente cobertas 
por receitas fiscais provenientes de impostos sobre os rendimentos das classes ricas, o seu financiamento terá de 
resultar da emissão de moeda ou de receitas de impostos indiretos, que poderão igualmente atuar como fatores 
geradores de inflação” (“In” Industrialização e Desenvolvimento – a Economia Política do ‘Modelo Brasileiro de 
Desenvolvimento’, ob. cit., p. 119). 
 O professor Avelãs Nunes, malgrado seja socialista, assumindo essa posição expressamente nesta obra 
(p. 638), e critique o estruturalismo, já que “estas considerações não assentam na análise das relações sociais de 
produção e dos antagonismos de classe, não valorizam devidamente a influência das estruturas monopolistas e 
das multinacionais, nem levam até às últimas conseqüências a ponderação dos resultados da inserção dos países 
da América Latina no quadro do sistema capitalista mundial, e sem este tipo de referências analíticas não se vê 
como possa caminhar-se para soluções revolucionárias” (p. 171), admite que dentro do sistema capitalista, o 
estruturalismo é bem melhor do que o monetarismo (liberalismo), estando muito mais apto a descrever algumas 
deficiências dos ciclos econômicos de produtividade, preferencialmente da América Latina, e principalmente o 
processo inflacionário (p. 172). 

Um dos discursos que ele se vale para desmistificar uma tese liberal que por vezes é levantada, até 
como forma de legitimar a flexibilização, é a relativa ao aumento dos salários, que gerariam maior ônus e, 
conseqüentemente, menor investimento. São os colóquios do professor Avelãs Nunes, atendo-se às premissas 
desenvolvimentistas: 
 “a política de salários tem pouca incidência sobre o processo inflacionista na América Latina: raramente 
os governos se empenham no aumento dos salários reais dos trabalhadores e estes são limitados nas suas lutas 
reivindicativas pela quase inexistência de organização sindical entre os trabalhadores agrícolas (a maior parte da 
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Nessa toada, a realização prática do Estado social torna-se emblema de uma 

alta carga tributária, pois apenas com esses recursos econômico-fiscais é que poderá dar 

concreção aos direitos sociais. Como já dito, nos países subdesenvolvidos as necessidades 

sociais são mais acirradas e, portanto, necessitam de mais recursos. Logicamente, a carga 

tributária teria de ser muito maior. 

Por isso que o argumento de que no Brasil se tem uma carga tributária de 

país considerado desenvolvido dentro do sistema capitalista, mas serviço público de país 

subdesenvolvido, com vistas a reduzir a carga tributária, é falacioso. Se o Brasil, de fato, 

enveredasse por sanar as necessidades sociais nos moldes em que é realizado nos países 

escandinavos, com certeza, deveria ter uma carga tributária muito maior do que as cobradas lá 

e existente atualmente aqui. 

É de se notar que isso gera uma nova contradição, pois ao se modelar um 

sistema tributário fincado numa alta carga fiscal, no atual estágio da economia globalizada em 

que vivemos, gera desestímulo à empresa privada e a investimentos no país. Dessa forma, a 

alta carga tributária acaba se tornando inócua, pois os recursos econômicos que poderiam ser 

retirados das atividades privadas para custear o Estado se tornam menores em vista da pouca 

atividade realizada. 

Essa é a lógica que obstrui o Estado de ser social. Para ser social ele 

necessita de recursos que retira da iniciativa privada; no entanto, se retirar mais do que os 

outros Estados, na atual economia globalizada, será menos concorrente e perderá 

investimentos e, conseqüentemente, recursos; e sem recursos, não consegue aplicar a contento 

para correção das desigualdades sociais. É o ciclo que impede a realização do Estado social 

nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. 

O Catedrático da Universidade de Lisboa, Jorge Miranda, já vinculou a crise 

do atual Estado social no século XXI ao alto custo dos direitos sociais: 

“observam-se no Estado social de Direito fundos sintomas de crise – a 

chamada crise do Estado-providência, derivada não tanto de causas ideológicas (o refluxo das 

                                                                                                                                                                                     
população ativa na generalidade dos países latino-americanos) e pela debilidade dos sindicatos dos trabalhadores 
urbanos, fatores que ajudam a compreender que a massa salarial representa uma pequena parte do rendimento 
nacional no conjunto dos países da América Latina. Daí que o aumento dos salários represente sempre muito 
pouco em comparação com o rendimento nacional, para poder gerar uma pressão inflacionista. Além disso, a 
regra é os salários subirem em resposta a um prévio aumento dos preços dos outros bens, não podendo, em tais 
condições, considerar-se como causa autônoma de inflação. Será mesmo possível a ocorrência de certas baixas 
de preços, não obstante o aumento dos salários, se, entretanto, a produtividade tiver melhorando e os capitalistas 
não conseguirem aumentar as suas taxas de lucro. A inflação não desaparecerá, apesar do congelamento dos 
salários, se não eliminarem as deficiências estruturais em que radicam as suas causas” (p. 120). 
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idéias socialistas ou socializantes perante ideais neoliberais) quanto de causas financeiras (os 

insuportáveis custos de serviços cada vez mais extensos para populações ativas cada vez 

menos vastas), de causas administrativas (o peso de uma burocracia, não raro acompanhada 

de corrupção) e de causas comerciais (a quebra de competitividade, numa economia 

globalizante, com países sem o mesmo grau de proteção social)”127. 

Fritz Scharpf, em análise a essa crise do Estado social decorrente dos altos 

gastos das questões sociais, entende que, atualmente, a intervenção estatal à moda keynesiana, 

diferentemente das três décadas posteriores a II Guerra Mundial, não se torna mais plausível 

sem infringir os imperativos funcionais de uma economia capitalista globalizada. A social-

democracia, a perspectiva de redução das desigualdades, a própria existência dos serviços 

públicos são coagidas a aceitar um limite e condições impostas pela economia mundial e 

nacional. Para esse autor, numa economia globalizada sob a égide do capitalismo, os avanços 

na área da inclusão social encontram duplo limitador, quer seja pelas pressões econômicas 

que já existiam internamente e agora por pressões econômicas também externas fronteiras128. 

Em que pese a verossimilhança do princípio da “reserva do possível”, a 

verdade profunda que se querem apregoar está no seu contrário: “impossibilidade de 

realização”. A direção perseguida nesse princípio é estabelecer uma impossibilidade do ente 

público atuar, sob o argumento da ausência de recursos econômicos. Podemos situar a 

“reserva do possível” nascido na crise do Estado social como uma evolução do princípio da 

“reserva legal” existente no Estado liberal, que impede o Estado de operar quando não há lei 

que o permita. Ambos visam impedir o Estado de agir, o primeiro com argumentos 

ideológicos, o segundo pela constatação de uma situação fática. 

Ou seja: pelo princípio da reserva legal, o ente público apenas poderia agir 

se houvesse lei que lhe autorizasse a assim proceder. É um óbice ideológico à atuação do 

Estado. Com a evolução do direito, esculpiu-se uma nova gama de direitos abstratos que 

exigem uma prestação do Estado, e para justificar sua impossibilidade de agir no sistema 

capitalista, o antigo princípio desceu até o argumento fático, que é o princípio da reserva do 

possível. 

O que deve ficar escancarado é que o capitalismo, antes, valia-se de 

argumentos ideológicos, porém, com a necessidade de alteração na sua forma (e não na 

                                                           
127 “In” Teoria do Estado e da Constituição, ob. cit., p. 54. 
128 “In” Crisis and choice in European social democracy. New York: Cornell University Press, 1991, p. 274-5. 
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essência – Estado de bem-estar) sob pena de padecimento, começa a revelar sua verdadeira 

face da impossibilidade fática, dentro das suas engrenagens, de atuar socialmente. 

Como já professado por Pasukanis: 

“Quanto mais a dominação da burguesia for ameaçada, mais estas correções 

se tornam comprometedoras e mais rapidamente o ‘Estado jurídico’ se transforma em uma 

sombra material, até que a agravação extraordinária da luta de classes force a burguesia a 

rasgar inteiramente a máscara do Estado de direito e a revelar a essência do poder de Estado 

como a violência organizada de uma classe social contra as outras”129. 

A grande questão que se coloca nesse ponto é revelar a exata medida desse 

princípio da “reserva do possível”, pois ele pode muito bem funcionar a interesses 

privatísticos de manutenção do “status quo”. Não se descarta que o Estado tem um limite de 

atuação dentro do modo de produção capitalista, mas a definição de até onde vai esse limite 

deve ser posta em causa para que não sirva sempre de obstáculo as reformas sociais 

necessárias. 

O que se exige no trato desse princípio é uma constante crítica em relação 

ao verdadeiro limite do mercado econômico local a suportar à concretização dos direitos 

sociais, de forma a não torna-lo um empecilho sempre presente à resolução dos desníveis 

sociais. A reserva do possível não pode ser um discurso conservador legitimador da inércia 

estatal e da manutenção das chagas que assolam a sociedade. Deve sim ser um discurso 

consciente, balizado em dados sociais e estatísticos que permitam a compreensão dos 

problemas sociais e a melhor forma de solucioná-los. Deve ser muito mais um discurso de 

opção política na busca da melhor resposta do que a simples demagogia da própria falta de 

opção. 

 

1.3.5 Categorias jurídicas e políticas do Estado social: direitos sociais e 

políticas públicas: 

Os direitos sociais tiveram seu nascedouro umbilicalmente ligado à luta de 

classes do século XIX, em que a classe proletária peleava por melhores condições de trabalho 

e melhores salários, haja vista as circunstâncias subumanas que lhe eram impostas, quer seja 

no trabalho quer seja fora dele. 

                                                           
129 “In” A teoria geral do direito e o marxismo, p. 126. 
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Vários dos direitos sociais foram conquistados pelo embate direto entre 

burguesia e proletariado, com utilização de força armada, outros a custa de muita negociação, 

sendo necessário um enlace entre os trabalhadores a cerca de um ideal conjunto, o que 

desencadeou a criação de sindicatos de trabalhadores, primeiro clandestinamente, pois estes 

eram proibidos (apenas eram permitidos as associações entre os burgueses), e posteriormente 

reconhecidos legalmente. 

Dessa forma, os direitos sociais originaram-se com destinatários muito 

claros – os proletariados. Na sua vertente inicial, a regulação dos direitos sociais era feita 

pelos próprios empregados e empregadores, por isso muito frágil e sem segurança. 

Considerando que apenas os direitos trabalhistas não eram suficientes a dar cabo de todas as 

necessidades e de todos os problemas que o liberalismo causara, pois as condições subumanas 

eram vivenciadas também fora do trabalho, além do grande número de desempregados que 

ficavam excluídos dos direitos trabalhistas, verificou-se que esses direitos deveriam ser 

estendidos também a vários outros riscos sociais. Pela assunção do poder político pela 

burguesia e considerando a possibilidade do sistema ruir, essa classe detentora do poder 

político e econômico logo elege o Estado como o ente responsável pela concessão desses 

outros direitos sociais, diferente dos direitos trabalhistas. 

A partir daí vários direitos sociais são positivados, primeiro em leis esparsas 

e depois constitucionalizados, assumindo uma vertente de prescrições que exigem uma 

atuação ativa do Estado (exemplo: pagamento de benefícios previdenciários, prestação de 

serviços de saúde, educação, construção de moradias, instalação de saneamento básico etc.). 

Por isso, a intervenção estatal torna-se ínsita ao Estado social, ao Estado que prescreve 

direitos sociais, pois o ente público passa a ter o dever de atuar diretamente no meio social 

visando sanar ou reduzir os danos do capitalismo. Os direitos sociais, portanto, prevêem uma 

obrigação de fazer estatal que condena a inércia. 

Essa obrigação de fazer estatal se realiza por meio de prestações materiais 

concedidas as pessoas portadoras de alguma carência social. Como o saneamento de todas as 

mazelas sociais se torna impossível, pelo menos em curto espaço de tempo, torna-se premente 

o Estado elaborar um plano de atuação, verificando quais as necessidades mais urgentes e as 

pessoas ou locais mais carentes, para que assim possa intervir de forma mais eficaz. A essa 

elaboração e efetiva intervenção é que se dá o nome de políticas públicas. 

Depreende-se que os direitos sociais visam atender uma situação de carência 

social. Intentam, portanto, corrigir desigualdades sociais e injustiças. Disso decorre que os 
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direitos sociais não prezam por realizar uma justiça, mas apenas de impedir e corrigir as 

injustiças latentes. Os direitos sociais não estabelecem, a rigor, uma equivalência de 

distribuição, uma equanimidade da utilização dos benefícios sociais, mas sim e tão-somente 

um padrão mínimo para se viver em sociedade. Nada impede (muito pelo contrário, é até 

fomentado) que acima desse padrão mínimo várias distorções e desigualdades se ergam. 

Como já dito por João Carlos Espada: 

“Os direitos sociais não devem ser associados a qualquer teoria global de 

justiça de qualquer natureza. Devem ser vistos como algo que dá origem a um chão comum 

abaixo do qual ninguém deve recear cair, mas acima do qual podem surgir e florescer 

desigualdades sociais. Este estatuto comum de cidadania poderá, portanto, ser visto como uma 

expressão da vontade política de evitar injustiça e, sobretudo, a exclusão, mas isto não implica 

de modo algum uma teoria global de justiça ou um padrão comum de distribuição”130. 

Inclina-se a doutrina, balizada nos ensinamentos do professor José Afonso 

da Silva, por considerar os direitos sociais como elementos sócio-ideológicos da Constituição, 

revestidos do caráter de normas programáticas131 em sua maioria132. Em sua clássica obra 

sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, José Afonso inovou ao demonstrar que 

todas as normas constitucionais têm eficácia, inclusive as normas que carregam consigo alto 

teor principiológico ou valorativo, entre as quais se situam várias das normas programáticas, 

haja vista que a doutrina, até então, ainda se fincava no critério norte-americano das normas 

self-executing e not self-executing. 

Sem embargo da eficácia das normas programáticas, José Afonso ponderava 

que essa aplicabilidade era limitada, “dependente da emissão de uma normatividade futura, 

em que o legislador ordinário, integrando-lhe a eficácia, mediante lei ordinária lhes dê 

                                                           
130 “In” Direitos sociais de cidadania. São Paulo: Ed. Massao Ohno, 1999, p. 16. 
131 “In” Curso de Direito Constitucional Positivo. 19º ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 44 e Aplicabilidade das 
Normas Constitucionais. 3a ed., São Paulo: Malheiros, 1999, p. 138/156. 
132 O próprio professor José Afonso reconhece que existem direitos sociais que não são programáticos, tendo 
eficácia, portanto, direta e imediata, como é exemplo, citado por ele próprio, do direito à liberdade sindical (art. 
8º), do direito de greve (art. 9º) (salvo dos servidores públicos, que estariam na dependência direta de uma lei, 
art. 37, VII), autonomia das Universidades (art. 207), iniciativa privada para prestação de serviços de ensino (art. 
209), vinculação de receitas da educação (art. 212) (p. 193). 
 Esse exímio constitucionalista elabora um método para se verificar quando “as normas programáticas 
têm eficácia imediata, direta e vinculante: I – estabelecem um dever para o legislador ordinário; II – 
condicionam a legislação futura, com a conseqüência de serem inconstitucionais as leis ou atos que as ferirem; 
III – informam a concepção do Estado e da sociedade e inspiram sua ordenação jurídica, mediante a atribuição 
de fins sociais e revelação dos componentes do bem comum; IV – constituem sentido teleológico para a 
interpretação, integração e aplicação das normas jurídicas; V – condicionam a atividade discricionária da 
Administração do Judiciário; VI – criam situações jurídicas subjetivas, de vantagem ou de desvantagem” (p. 
164). 
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capacidade de execução em termos de regulamentação daqueles interesses visados”133, 

admitindo uma eficácia, portanto, negativa, de revogar a legislação precedente quando 

incompatível com o teor dessas normas programáticas, dando ensejo ao surgimento de um 

direito subjetivo apenas negativo, de requerer a ab-rogação ou derrogação. Destarte, para ele, 

não haveria um direito positivo de exigir o direito consubstanciado na Constituição sem que 

uma lei infraconstitucional o pormenorizasse134. 

Andreas Krell, reconhecendo a importância do trabalho do professor José 

Afonso, também faz essa advertência extraída da famosa obra do constitucionalista de que o 

reconhecimento da subjetivação dos direitos sociais apenas ocorreria em sua vertente 

negativa, e pondera que a tendência atual é de se estender a subjetivação dos direitos sociais 

também numa vertente positiva, de possibilidade de se requerer o direito previsto na 

Constituição mesmo sem uma lei que regulamente e permita o preceito constitucional135. 

Andreas ainda acautela que: 

“A eficácia social reduzida dos Direitos Fundamentais Sociais não se deve à 

falta de leis ordinárias; o problema maior é a não-prestação real dos serviços sociais básicos 

pelo Poder Público. A grande maioria das normas para o exercício dos direitos sociais já 

existe. O problema certamente está na formulação, implementação e manutenção das 

respectivas políticas públicas e na composição dos gastos nos orçamentos da União, dos 

estados e dos municípios”136. 

Néstor Pedro Sagüés não restringe as normas programáticas àquelas que tem 

sua eficácia positiva subordinada a uma legislação ordinária, inserindo nesse bojo também as 

normas com alto teor de generalidade. Entretanto, haveria normas constitucionais que se 

situariam no limiar entre a programaticidade e a operatividade direta, mas que por vontade de 

alguns operadores se tornaram programáticas. São seus dizeres: 

“Algunas veces, la constitución define claramente a la norma 

programática, ya que subordina su eficacia al dictado de una norma ordinaria... En otros 

casos, el carácter programático deriva de la generalidad de los términos que emplea la 

constitución… En el plano de las realidades, la condición de programática de una regla 

                                                           
133 Idem, ibidem, p. 163. 
134 Idem, ibidem, p. 158/163. 
135 “In” Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha – os (des)caminhos de um direito 
constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 39 e 40. 
136 Idem, ibidem, p. 31. 
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constitucional, cuando una constitución no la presenta nítidamente así, deriva de la voluntad 

de sus operadores, quienes podrán considerarla programática u operativa”137.  

O que é importante extrair é que nem todas as normas de direitos sociais são 

programáticas. Lógico que em sua maioria o são. Mas há algumas normas sociais que não se 

enquadram nessa categoria e outras que foram emolduradas como normas programáticas por 

uma construção doutrinária e jurisprudencial. Além dos direitos sociais elencados pelo 

professor José Afonso que trouxemos em nota, vários direitos trabalhistas previstos no art. 7º 

não são normas programáticas, tendo uma eficácia direta e imediata, como a irredutibilidade 

do salário (“salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo” - esta expressão não retira e 

eficácia imediata, podendo ser apenas restringível, contida), a garantia de salário nunca 

inferior ao mínimo (considerando que o valor do salário mínimo já foi fixado em lei), duração 

do trabalho não superior a 44 horas semanais, repouso semanal remunerado, direito às férias, 

proibição de discriminação salarial em razão de sexo, idade, cor, estado civil e portador de 

deficiência, proibição de trabalho aos menores de 14 anos de idade etc. 

Como se percebe, alguns direitos sociais, em especial os trabalhistas, que 

foram os primeiros direitos sociais, não dependem de uma lei ou de uma política pública, 

tendo sua aplicação imediata independente de qualquer atuação estatal. Em verdade, vários 

desses direitos não estabelecem uma relação direta entre Estado e particular, mas sim entre os 

próprios particulares (empregado e empregador), sendo o Estado erigido a mero fiscalizador e 

sancionador da violação dessa relação. Não cabe ao Estado prestar esse direito, mas sim outro 

particular. Nessa vertente, esses direitos sociais ficam muito próximos aos direitos individuais 

de 1ª dimensão, com a diferença de exigirem uma proteção efetiva do Estado, e não sua 

omissão. A obrigação do Estado, portanto, consiste em estabelecer meios fiscalizatórios 

ativos, de ingerência na relação privada, e sancionatório à violação. Não obstante ter um 

                                                           
137 “In” Elementos de Derecho Constitucional. Tomo 1, ob. cit., p. 110.  
 Esse constitucionalista argentino ainda resume as teorias sobre a eficácia das normas programáticas: 
 “1) Teoría de la Ineficacia. Sostiene que las reglas son impropias, meramente formales, que carecen de 
importancia como normas constitucionales (Dana Montaño). 
 2) Teoría de la Eficacia. En el extremo opuesto, Pina alerta que la calificación de programática a una 
norma es una estrategia de no vigencia de cláusulas constitucionales. Toda regla constitucional debe ser 
operativa, expresa, porque de lo contrario la eficacia de la constitución dependería de la voluntad de los 
poderes constituidos, de instrumentar o no a las normas programáticas. 
 3) Teoría de la Eficacia Parcial. No asimila las reglas programáticas a las operativas, pero reconoce a 
aquéllas el siguiente vigor: a) son reglas jurídicas de rango constitucional; b) actúan como material jurídico 
inductor, en el sentido de que impulsan al legislador ordinario y demás poderes constituidos a actuar de un 
modo específico; c) condicionan la validez de la legislación ordinaria (resultaría inconstitucional, pues, una 
norma subconstitucional opuesta a una norma constitucional programática), y d) sirven para interpretar la 
constitución” (p. 111). 
 O autor adere a última posição consoante ele mesmo enfatiza (p. 111). 
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caráter sancionatório nítido em caso de violação assim como os direitos individuais, sua 

preocupação é mais preventiva do que repreensiva, sendo esta última a marca maior dos 

direitos de fundo liberais. 

Mesmo esses direitos que decorrem da relação trabalhista de eficácia 

imediata não se coadunam com uma omissão estatal, devendo o Estado promover uma 

fiscalização constante para prevenir violações. Veja-se o caso da proteção contra o trabalho 

infantil: deve o Estado até desenvolver políticas de fiscalização para impedir que este trabalho 

seja perpetrado, porém a efetivação desse direito não fica a depender de nenhuma política 

pública. Isso não significa que não deva existir qualquer política pública, pois esta é exigida 

com um nítido caráter fiscalizatório, preventivo e coercitivo quando se verificar que algum 

empregador utiliza dessa força de trabalho. Da mesma forma é com a liberdade sindical e com 

o direito de greve, em que deve o Estado proteger esses direitos de forma ativa, e não 

omissiva, fornecendo meios e impedindo ingerências externas. 

Como visto, nem todos os direito sociais tem cunho prestacional. Alguns 

guardam mais um conteúdo de proteção do que de prestação. No entanto, essa proteção não é 

sinônima de omissão como o é para os direitos individuais de fundo liberais138. Essa proteção 

tem um caráter positivo para o Estado - fiscalização, prevenção, conscientização e coibição. 

Insta salientar ainda que mesmo para os direitos sociais de cunho 

prestacionais não é o Estado o único responsável pela efetivação desses, havendo uma 

responsabilidade em relação a alguns específicos direitos sociais dos próprios capitalistas 

(empresários) na concessão desses direitos como pagamento de salários, décimo terceiro 

salário, concessão de férias, repouso semanal remunerado, etc. Em outros casos, a própria 

Constituição Federal elege outros responsáveis além do Estado, como é o caso do artigo 205, 

que prevê a obrigação da família e do Estado para prestar serviços educacionais com a 

colaboração de toda a sociedade, e do artigo 227 prevendo que é dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar os direitos das crianças e adolescentes. Mais recentemente, 

com a crise do Estado social, outras entidades não estatais, fruto de uma mobilização de 

segmentos da sociedade civil, também se imiscuem na prestação e preservação dos direitos 

                                                           
138 Os direitos individuais de fundo liberais são os que giram precipuamente em torno do direito de propriedade. 
Há que ressaltar que existem direitos individuais que exigem uma pronta intervenção do Estado e até mesmo 
políticas públicas de fiscalização e conscientização, como é o caso da vedação da tortura e do racismo. No 
entanto, como se pode notar, alguns desses direitos individuais estão mais conectados ao próprio Estado social 
do que ao próprio liberalismo, como é o caso da vedação ao racismo, pois no seu bojo há um ideal de 
proporcionar maior isonomia material entre os seres humanos. 



 

 

115 

sociais. Em que pese essa abertura dos direitos sociais para outros responsáveis, na presente 

monografia trataremos apenas da responsabilidade do Estado. 

Importa ainda acentuar que as controvérsias estrangeiras a cerca dos direitos 

sociais serem direitos fundamentais, para o Brasil, não podem ser transportadas, haja vista que 

a própria Constituição de 1988 inseriu o capítulo II (relativo aos direitos sociais) no Título II 

(denominado de “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”). Nem mesmo a alegação de que a 

ordem social, que engloba considerável gama de direitos sociais, estar no título VIII, portanto 

fora do Título atinente aos Direitos Fundamentais, se sustenta como óbice ao reconhecimento 

dos direitos sociais como direitos fundamentais, posto que o artigo 6º (é o primeiro artigo do 

capítulo II, do Título II) já traz, de forma genérica, todos os direitos sociais que são 

esmiuçados nos artigos que se seguem desse mesmo capítulo II e no título reservado à ordem 

social. 

Além do mais, mesmo os direitos individuais de primeira dimensão, na 

sociedade complexa em que vivemos, para serem eficazes necessitam de um mínimo de 

benefícios sociais, cujos direitos sociais se tornam pressupostos. Assim para realização dos 

direitos fundamentais individuais é necessário ter satisfeito um mínimo de direitos sociais. 

Por isso, os direitos sociais se tornam direitos fundamentais, inclusive, para poder exercer os 

direitos individuais. Nesses termos já se pronunciou Andreas Krell: 

“Os direitos humanos básicos à vida e integridade física, contudo, também 

estão intimamente ligados aos direitos sociais à saúde e assistência social. Aqueles são 

tradicionalmente considerados como direitos de defesa do indivíduo contra o Estado (da 

primeira geração). Para que este não interfira negativamente na liberdade das pessoas. No 

entanto, no Estado moderno, os Direitos Fundamentais clássicos estão cada vez mais 

fortemente dependentes da prestação de determinados serviços públicos, sem os quais o 

indivíduo sofre sérias ameaças de sua liberdade. Os Direitos Fundamentais de defesa somente 

podem ser eficazes quando protegem, ao mesmo tempo, as condições materiais mínimas 

necessárias para a possibilidade da sua realização”139. 

A par disso, há quem defenda que os direitos sociais não restringem direitos 

individuais, e sim vem para somá-los. Há uma verdade e uma mentira nesse argumento, pois, 

de fato e de direito, o advento dos direitos sociais não anulam os direitos individuais, todavia, 

é comum a colisão entre direitos particulares, precipuamente os de defesa da propriedade 

                                                           
139 “In” Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha, ob. cit., p. 47. 
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privada, e direitos sociais140. A solução no caso de conflito é alvo de vários estudos, 

inclinando-se a doutrina pela aplicação do princípio da ponderação de interesses. 

A análise que deve ser empreendida é a verificação de qual bem individual 

se está tratando, pois dependendo desse fica mais claro a característica que o direito social vai 

adquirir, se de oposição ou de acréscimo. Em se tratando, por exemplo, do direito à vida, à 

proibição da tortura, à vedação da discriminação, à promoção da pessoa enquanto 

consumidora, é certo que os direitos sociais chegam para somar e até para tornar mais 

concreto esses direitos individuais. Todavia, quando os direitos individuais em pauta são os 

de defesa da propriedade privada e seus consectários (direitos de herança e propriedade 

intelectual), da ampla e irrestrita liberdade, principalmente à liberdade de contrato, os direitos 

sociais se colocam como limites, colidindo, por vezes, diretamente contra esses preceitos, 

obrigando sua restrição e, por vezes, até uma não aplicação para atendimento de uma função 

social. 

Uma das características dos direitos sociais é sua seletividade, posto que não 

é um direito extensível a todos, e sim aos portadores de uma carência social que legitimem o 

Poder Público atuar em seu benefício. Assim, para fazer jus a um direito social, deve-se, 

primeiro, verificar se a coletividade a quem pretende aplicá-los é portadora de uma 

necessidade social e se essa população não poderia solucionar seus problemas pela seu 

próprio poder econômico. 

Essa característica da seletividade dos direitos sociais já foi ressaltada por 

José Eduardo Faria: 

“(os direitos sociais) impõem tratamentos diferenciados em favor de 

determinados segmentos sociais, o que corrói a subverte o tradicional primado do 

‘universalismo jurídico’ inerente aos sistemas normativos de inspiração liberal”141. 

Esse selecionamento de quem terá acesso aos direitos sociais, 

principalmente os de cunho eminentemente prestacional, é feito, em regra, por meio de uma 

                                                           
140 Em relação ao conflito entre direitos sociais e direito privado, veja-se o que já escreveu, em nota, José 
Eduardo Faria: 
 “os direitos sociais não complementam ou aperfeiçoam o direito privado; ao contrário, eles o esvaziam, 
na medida em que implicam a substituição da adjudicação tradicional pela promoção de acordos baseados em 
sacrifícios e concessões mútuas, que se renovam continuamente; antes de se preocuparem com a ‘certeza 
jurídica’ como um compromisso em torno do qual os comportamentos passam a ser socialmente aceitos, 
flexibilizando-se desta maneira a rigidez do direito privado; o exemplo mais conhecido dessa flexibilização 
dessa flexibilização é o condicionamento do exercício do direito de propriedade a sua função social” (“In” 
Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 106). 
141 Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça, São Paulo: Malheiros, 2005, p. 63. 
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política pública. A noção de política pública, principalmente para os operadores do Direito, é 

algo nebulosa, ainda impenetrável no seu cerne, haja vista a tradição jurídica essencialmente 

formalista a que nos foi imposta de análises meramente superficiais, fincada no legal ou 

ilegal, que permitem apenas conhecimentos exteriores à essência, perfunctórios, 

impossibilitando adentrar-se no mérito, no elemento vivificador de seu espírito. 

O reconhecimento de uma política pública no plano jurídico exige 

ultrapassar o mero conhecimento da forma e se imiscuir no seu interior e analisar o seu 

conteúdo, sem que neste haja uma preocupação estrita em se aplicar o legal ou o ilegal. 

As políticas públicas constituem o ponto nevrálgico do Direito 

Administrativo atual para Maria Paula Dallari Bucci, que, reconhecendo a dificuldade de sua 

conceituação, atribui-lhe um caráter eminentemente estipulativo: 

“As políticas públicas são instrumentos de ação dos governos – government 

by policies que desenvolve e aprimora o government by law. A função de governar – o uso do 

poder coativo do Estado a serviço da coesão social – é o núcleo da idéia de política pública, 

redirecionando o eixo de organização do governo da lei para as políticas. As políticas são uma 

evolução em relação à idéia de lei em sentido formal, assim como esta foi uma evolução em 

relação ao government by men, anterior ao constitucionalismo”142. 

Ainda para Maria Paula Dallari, “toda política pública se caracteriza pelas 

contradições”, que, como categoria analítica, teria sempre uma conotação valorativa baseada 

em interesses diversos143. 

José Reinaldo de Lima Lopes também já acentuou que: 

“para a compreensão das políticas públicas é essencial compreender-se o 

regime de finanças públicas. E para compreender estas últimas é preciso inseri-las nos 

princípios constitucionais que estão além dos limites ao poder de tributar. Elas precisam estar 

inseridas no direito que o Estado recebeu de planejar não apenas suas contas mas de planejar 

o desenvolvimento nacional, que inclui e exige a efetivação de condições de exercício dos 

direitos sociais pelos cidadãos brasileiros. Assim, o Estado não só deve planejar seu 

orçamento anual mas também suas despesas de capital e programas de duração continuada 

(art. 165, par. 1º)”144. 

                                                           
142 “In” Direito Administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 252. 
143 Idem, ibidem, p. 252. 
144 “In” Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça, ob. cit., p. 132 
 Esse professor da USP ainda adverte que: 
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Diante disso se verifica que políticas públicas não são precisamente uma 

categoria jurídica, pois envolve um plano de ação governamental, o desenvolvimento de 

estratégias para solucionar algumas mazelas e incrementar o desenvolvimento, havendo sim 

uma margem de liberdade política para negociações, oportunidades e possibilidades, ligando-

se muito mais a um fenômeno político e sociológico. De toda forma, não pode ser desprezada 

pelo Direito, devendo este dar o balizamento necessário e a eficácia esperada pela sociedade. 

As políticas públicas são, como o próprio nome diz, “políticas”, portanto, 

com nítido caráter ideológico e preventivo às demandas judiciais. Também são “públicas”, o 

que indica o extrapolamento da mera subjetividade, da exclusiva individualidade. Aliás, elas 

(políticas públicas) lidam com dados objetivos, e não subjetivos. Exigem, portanto, o 

conhecimento da realidade e dos indicadores sociais, para a partir daí elaborar uma estratégia 

de atuação objetiva. 

A formação de uma política pública é constituída por um ciclo que se inicia 

com a formulação de alternativas, da qual viabiliza-se a tomada de uma decisão, selecionando 

uma entre as várias alternativas apresentadas, envidando esforços para implementa-la e após 

concretizada exercer um controle constante para se evitar desvios, devendo ser feitas 

avaliações quanto à qualidade e efetividade da política aplicada. 

Esse ciclo não é estanque em que terminada uma fase se inicia a outra, 

encerrando-se a anterior. É um ciclo que, uma vez iniciado, não se cessa, já que mesmo na 

fase de controle e avaliação sempre são possíveis novas formulações e novas decisões. 

Um suposto controle judicial incidiria nas duas últimas fases 

(implementação e controle), haja vista que a formulação de alternativas e a decisão por qual 

política a ser adotada são eminentemente políticas, cabendo essencialmente aos órgãos 

políticos. Portanto, a rigor, não cabe ao Poder Judiciário a iniciativa nem a elaboração de uma 

política pública, pois, como fases políticas, são competentes para realiza-las os Poderes 

Executivos e Legislativo. Todavia, nada impede que o Poder Judiciário controle a omissão, 

induzindo a ação e exerça um certo controle sobre as políticas públicas já concretizadas, 

verificando se a previsão de despesas foram de fato realizadas ou desviadas ou se ainda as 

                                                                                                                                                                                     
 “o estudo de tais normas (tributárias) restringe-se a uma perspectiva negativa dos tributaristas que 
invocam continuamente os princípios fixados na Magna Carta inglesa (de 1215) para argumentar sempre pela 
inconstitucionalidade das iniciativas do Estado. É certo que há inúmeras iniciativas inconstitucionais, mas será 
que nosso estudo jurídico deveria restringir-se ao estudo do limite ao poder de tributar? Será que a tanto se reduz 
o direito público que precisamos saber em plena transição pós-moderna, digamos assim, do Estado? Ora, os 
princípios da Magna Carta, para quem reconhece um pouco de história, dizem respeito à renda feudal, e não ao 
tributo moderno” (p. 132). 
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políticas em curso se coadunam com o ideal de um Estado de bem-estar esculpido pela 

Constituição Federal. Retomaremos essas análises no capítulo específico da responsabilidade 

do Estado social. 

 

1.3.6 Destinatários do Estado social: 

Fábio Konder Comparato já escreveu sobre os destinatários da atuação 

desse Estado social: 

“As políticas públicas em questão têm um elemento comum a reuni-las: elas 

buscam proteger, prioritariamente, os grupos sociais despidos de poder, econômico, ou 

político, de forma a realizar no conjunto da sociedade, o equilíbrio próprio daquela justiça 

proporcional, de que falou Aristóteles: distribuir mais aos que têm menos, e vice-versa. Em 

relação a tais grupos carentes, a justiça comutativa da relação entre iguais não se aplica; ou 

melhor, quando aplicada, produz o efeito perverso de agravar a desigualdade. 

Ora, dizer que os titulares dos direitos econômicos, sociais e culturais são 

prioritariamente, classes ou grupos despidos de poder econômico ou político significa 

reconhecer que esses direitos correspondem a interesses transindividuais, de natureza difusa 

ou coletiva. A sua defesa, em juízo ou fora dele, por conseguinte, não pode ser deixada à livre 

iniciativa dos seus titulares, mas implica, necessariamente, a intervenção do Estado e a 

atuação de associações de interesse público, na qualidade de partes substitutas”145 

Do que já foi dito anteriormente, decorre, axiomaticamente, que a atuação 

do Estado social é pautada pela implementação de políticas públicas e positivação de direitos 

sociais e econômicos na defesa das pessoas mais desprivilegiadas. 

Originariamente, os titulares desses direitos sociais eram os trabalhadores. 

Mais modernamente, com o alto nível de desemprego e a constatação do grande rol dos riscos 

sociais, essa população foi estendida a todos os desprivilegiados, tais como os 

desempregados, os enfermos, os deficientes físicos e mentais, os que já cumpriram sua cota de 

trabalho para com a sociedade (aposentados), os que padeceram de algum acidente decorrente 

do trabalho ou mesmo fora dele e que os impeçam de trabalhar, a morte do arrimo de família 

visando assim um sustento para seus dependentes e todos os demais casos que possam ser 

                                                           
145 “In” O Ministério Público na defesa dos direitos econômicos, sociais, e culturais. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, nº 40, Belo Horizonte, 2001, p. 77. 
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enquadrados entre os riscos sociais – falta de moradia, saúde, saneamento básico, educação, 

degradação do meio ambiente etc. 

Em suma, como numa sociedade capitalista o acesso ao saneamento desses 

riscos sociais, ou pelo menos sua minoração, são possíveis a quem detenha capacidade 

econômica e considerando que o Estado do bem-estar visa precisamente corrigir, no âmbito 

político e social, as desigualdades econômicas, os destinatários de sua atuação são 

precisamente os não-detentores de poder econômico. 

O Estado social é, portanto, aquele que deve desigualar na sua atuação, na 

elaboração de políticas públicas, pelo critério de riqueza. Assim, o potencial econômico é 

critério legitimador do discrímen a ser procedido num caso concreto. Ou seja, os 

desprivilegiados economicamente têm toda a preferência nas políticas públicas. E nem se 

alegue que isso seria inconstitucional, pois qualquer Constituição que visou a criação de um 

Estado social tem no seu bojo, seja de forma explícita ou implícita, a correção das 

desigualdades econômicas. No peculiar da nossa, está inserido de forma textual no artigo 3º, 

inciso III, da Constituição de 1988146. Sem embargo, há que se considerar que tais pleitos se 

encontrarem nas dobras do princípio da igualdade material, e não meramente formal da época 

do liberalismo. 

Às avessas é que caracteriza uma inconstitucionalidade flagrante. Isto é, 

tratar do mesmo modo empregador e empregado, produtor e consumidor, o rico e o pobre é 

que deve carregar a pecha da inconstitucionalidade. O que significa isso é que a 

universalidade utópica e abstrata dos direitos individuais é substituída pela seletividade 

material e concreta dos direitos sociais. 

José Eduardo Faria já foi enfático nesse ponto: 

“os direitos sociais surgiram juridicamente como prerrogativas dos 

segmentos mais desfavoráveis – sob a forma normativa de obrigações do Executivo, entre 

outros motivos porque, para que possam ser materialmente eficazes, tais direitos implicam 
                                                           
146 “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”. 
O Tribunal Constitucional Federal alemão já se pronunciou sobre o foco do Estado social serem as 

pessoas mais carentes economicamente: 
“Certamente pertence a assistência aos necessitados como uma obrigação evidente do estado social. Isto 

encerra necessariamente ajuda social para os cidadãos que, por causa de suas carências corporais ou espirituais, 
estão impedidos para o desenvolvimento social e espiritual e não estão em condições de sustentarem-se a si 
mesmos. A comunidade estatal precisa, em qualquer caso, assegurar-lhes as condições mínimas para uma 
existência humana digna. Igualmente deve o legislador decidir, enquanto ele não tenha tratado das referidas 
condições mínimas, em qual medida a ajuda social pode e deve ser garantida considerando os meios existentes e 
outras tarefas estatais de igual nível” (BverfGE 40, 121 (133). 
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uma intervenção ativa e continuada por parte dos poderes públicos. A característica básica dos 

direitos sociais está no fato de que, forjados numa linha oposta ao paradigma kantiano de uma 

justiça universal, foram formulados dirigindo-se menos aos indivíduos tomados isoladamente 

como cidadãos livres e anônimos e mais na perspectiva dos grupos, comunidades, 

corporações e classes a que pertencem... os direitos sociais não podem simplesmente ser 

‘atribuídos’ aos cidadãos; cada vez mais elevados à condição de direitos constitucionais, os 

direitos sociais requerem do Estado um amplo rol de políticas públicas dirigidas a segmentos 

específicos da sociedade. 

Enquanto direitos cuja efetividade pressupõe a substituição da ‘repressão’ 

pela ‘promoção’ e da sanção penal ou punitiva pela sanção premial, os direitos sociais não 

configuram um direito de igualdade, baseado em regras de julgamento que implicam um 

tratamento formalmente uniforme; são, isto sim, um direito de preferências e das 

desigualdades, ou seja, um direito discriminatório com propósitos compensatórios; um direito 

descontínuo, pragmático e por vezes até mesmo contraditório, quase sempre dependente da 

sorte de determinados casos concretos”147. 

Não tergiversa Celso Campilongo: 

“O modelo jurídico do Estado social é compensatório dos déficits e 

desvantagens que o próprio ordenamento provoca. Os direitos sociais lidam com uma 

seletividade inclusiva. O desafio do Judiciário, no campo dos direitos sociais era, e continua 

sendo, conferir eficácia aos programas de ação do Estado, isto é, às políticas públicas, que 

nada mais são do que os direitos decorrentes dessa seletividade inclusiva”148. 

Essa posição também é asseverada pelo espanhol Antonio Enrique Perez 

Luño: 

“En su titularidad, al dejar de ser sujeto de los derechos sociales el hombre 

abstracto en su dimensión individual y pasar a serlo el hombre situado en el contexto de unas 

circunstancias reales, concretas y comunitarias… toma en consideración las situaciones 

particulares en las que el hombre desarrolla su existencia; de ahí que se aluda expresamente 

a los patronos, los obreros, los niños abandonados, los ancianos sin recursos”149.  

Por conseguinte, torna-se incabível a alegação de que a seleção de uma 

carência social, em especial a carência econômica, seja um elemento metajurídico, pois na 

                                                           
147 “In” Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 105. 
148 “In” Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 47. 
149 “In” Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, ob. cit. p. 121. 
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atual conjuntura em que o sistema econômico condiciona o direito e ao mesmo tempo é 

influenciado por ele, não há como separar em situações estanques o direito da economia. 

Entrementes, para atender as prescrições que decorrem do seu qualificativo 

“social”, deve esse Estado intervir na economia, controlando o mercado, desenvolvendo uma 

política econômica e fiscal, atuar num âmbito onde, por vezes, não se encontram os 

marginalizados. Porém essa atuação deve ocorrer de forma até sistemática para que o Estado 

não se torne por todo refém do mercado econômico, visando obter os recursos necessários 

para a concretização das políticas públicas necessárias e corrigir as imperfeições no interior 

do próprio sistema econômico. 

Podemos dizer que essa intervenção na economia em local onde não reside 

propriamente os desprivilegiados é uma intervenção indireta do Estado social, mas necessária 

numa estrutura capitalista, pois apenas com o incremento da atividade econômica, o 

desenvolvimento do próprio capitalismo, é que o Estado social pode ser efetivo. 

O Estado do bem-estar, e aqui destacamos mais um ponto que poderia ser 

incluído também no capítulo da “contribuição à crítica do Estado social”, em que pese lutar 

para corrigir os males do capitalismo, deve fomentar a criação de um mercado nacional forte, 

incentivar as práticas econômicas vigentes, auxiliar no desenvolvimento do próprio 

capitalismo, pois apenas com o avanço deste é que terá maior riqueza disponível para poder 

dar cabo das necessidades sociais. 

Por mais paradoxal que possa parecer, essa é a lógica do Estado-

providência, é ser uma contradição em si para corrigir as contradições do sistema a que 

pertence. Dito de outra forma: para corrigir as incongruências do capitalismo elege-se um 

sistema político contraditório, mas numa contradição inversa às contradições do capital. 

De todo modo, o Estado social quando atua, mesmo que indiretamente, seu 

objetivo deve ser reduzir as desigualdades econômicas e sociais e promover a denominada 

“justiça social”. Quando da aplicação de políticas públicas, dúvidas não pode haver de que os 

destinatários diretos são e devem ser os mais desprivilegiados e os que mais necessitam da 

intervenção do Estado para corrigir os males que o capitalismo lhe ocasionara. 

 

1.3.7 O auto denominado Estado social brasileiro: 
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Não há dúvidas que nossa Constituição Federal, promulgada em 5 de 

outubro de 1988, esculpiu um modelo político de Estado social, com a positivação do maior 

número de direitos sociais de todas as constituições modernas. 

Isso já se apresenta no Preâmbulo (“assegurar o exercício dos direitos 

sociais... o bem-estar... a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna... fundada 

na harmonia social”), bem como nos objetivos fundamentais previstos no artigo 3º, em 

especial no inciso III, além das previsões específicas do capítulo II (Dos Direitos Sociais – art. 

6º ao 11º), colocado no bojo do Título II (“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”). Devem 

ainda ser considerados os vários artigos esparsos no Texto Fundamental, principalmente no 

Título VII (“Da Ordem Econômica e Financeira”), que logo no capítulo I, enuncia no caput, 

do art. 170, que a ordem econômica é fundada nos ditames da justiça social, sendo princípios 

dessa ordem econômica: a função social da propriedade (inciso III) e a redução das 

desigualdades regionais e sociais (inciso VII). Não se pode olvidar ainda o Título VIII, que é 

peculiar à Ordem Social, sendo repetido aí o primado do trabalho, do bem-estar e da justiça 

social (artigo 193). Segue esse título com o tratamento da seguridade social (capítulo II, que 

abarca a saúde, a previdência social e a assistência social), da educação, da cultura e do 

desporto (capítulo III), da ciência e tecnologia (capítulo IV), da comunicação social (capítulo 

V), do meio ambiente (capítulo VI), da família, da criança, do adolescente e do idoso 

(capítulo VII) e fechando com o capítulo dos índios (VIII). 

Se a medição da qualidade de um Estado social se desse pelo número de 

direitos sociais positivados, com certeza, o Brasil seria o melhor de todos os países. Todavia, 

não é o que confirma a realidade. 

No Relatório de Desenvolvimento Humano – PNUD (Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento), publicado pela Organização das Nações Unidas em 2007, 

com base nos dados coletados de 2005, o Brasil ocupa a 70º posição no índice de 

desenvolvimento humano, com fator de 0,800 de IDH, estando atrás da Argentina (38º), Chile 

(40º), Uruguai (46º), Costa Rica (48º), Cuba (51º), México (52º), Trinidad e Tobago (59º), 

Arábia Saudita (61º), Panamá (62º), Malásia (63º) e Rússia (67º)150. 

Não obstante o Brasil integrar o rol dos países de desenvolvimento humano 

elevado segundo o último relatório de desenvolvimento humano da ONU, fato é que ele está 

                                                           
150 Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), 2007, p. 231/232. Acesso: em 05/12/2007. 
http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh20072008/hdr_20072008_pt_complete.pdf. 
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em último lugar desses países, estando atrás da média dos países da América Latina, cujo 

fator é 0,803. 

Como se não bastasse essa situação extremamente constrangedora para ficar 

numa expressão mais amena, se compararmos com o relatório do ano anterior, 2006, com 

base nos índices de 2004, o Brasil ficava em 69º colocação e no relatório de 2005, com base 

nos dados de 2003, na 65º posição, que, malgrado não colocasse o Brasil junto aos países de 

alto desenvolvimento, demonstram que nosso país vem piorando em relação aos demais. Isso 

comprova, portanto, que a política que vem sendo empregada, de cunho neoliberal, apenas 

serve para piorar o desenvolvimento humano, que já é precário em nosso país. 

Segundo esse relatório da Organização das Nações Unidas, o Brasil apenas 

foi alçado a país de desenvolvimento humano elevado por causa de programas assistenciais, 

em específico o “Bolsa-Família”, que atinge cerca de 46 milhões de brasileiros, concedendo 

subsídios para pessoas que se encontram abaixo da linha da pobreza (que é de R$ 120,00 

mensais), aproximadamente um quarto da nossa população, no valor de R$ 60,00 e R$ 

120,00, por mês, consoante o nível de pauperização151. Quer dizer, o Brasil não perpetrou um 

programa efetivo de desenvolvimento social, tão-somente se limitou a fazer o mínimo 

possível, que é tirar 25% da população brasileira de uma situação de miserabilidade 

completa152. 

Corroborando esses números, o IBGE divulgou pesquisa realizada em 2006 

contendo números que retratam a renda média do brasileiro. Segundo essa pesquisa, mais de 

40% da população nacional recebem até um salário mínimo, e cerca de 30% por cento 

recebem entre um e dois salários mínimos. Em síntese, a esmagadora maioria da população 

brasileira (cerca de 70%) não recebe mais do que dois salários mínimos. Na outra ponta, 

apenas 3% recebem mais do que dez salários mínimos, do qual apenas míseros 0,8% recebem 

mais de vinte salários mínimos153. 

Como se vê, se auto proclamar, num âmbito meramente normativo, um 

Estado social não significa, em absoluto, atingir esse “status” social e político no mundo dos 

fatos. Gilberto Bercovici adota em seu magistério essa mesma linha de raciocínio: 

“Não podemos classificar um Estado como Estado Social simplesmente 

porque ele se auto-denomina assim, nem por meio da mera comparação de gastos nos setores 
                                                           
151 Idem, ibidem, p. 180 e 183. 
152 Segundo dados do relatório do PNUD, o Brasil precisou apenas de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), ou 
cerca de R$ 4 bilhões de reais para cumprir essa pequena obrigação (p. 183). 
153 Fonte: site do IBGE: http://www.ibge.gov.br/brasil_em_sintese/tabelas/trabalho_tabela02.htm 
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sociais. O elemento essencial a ser analisado é a estrutura do Estado. Há dúvidas se podemos 

considerar um Estado desenvolvimentista, como o brasileiro, um Estado Social. Para 

tentarmos solucionar esta questão, precisamos diferenciar a concepção de Estado Social em 

Estado Social em sentido estrito e Estado Social em sentido amplo. O Estado Social em 

sentido estrito é o Estado de bem-estar (Welfare State, État Providence), caracterizado pelo 

amplo sistema de seguridade e assistência social. Já o Estado Social em sentido amplo é o 

Estado intervencionista. Desta maneira, se nos limitarmos à concepção de Estado Social em 

sentido estrito, o Estado desenvolvimentista brasileiro não é um Estado Social. Na melhor das 

hipóteses, pela Constituição de 1988, é um Estado Social em construção. Caso adotemos a 

idéia de Estado Social em sentido amplo, podemos afirmar, categoricamente, que o Estado 

desenvolvimentista brasileiro é um Estado Social”154. 

Andreas Krell também acentua que: 

“A Constituição do Brasil sempre esteve numa relação de tensão para com a 

realidade vital da maioria dos brasileiros e contribuiu muito pouco para o melhoramento da 

sua qualidade de vida; o texto legal supremo, para muita gente, representa apenas uma 

‘categoria referencial bem distante’. Encontram-se em contradição flagrante a pretensão 

normativa dos Direitos Fundamentais Sociais e o evidente fracasso do Estado brasileiro como 

provedor dos serviços essenciais para a vasta maioria da sua população”155. 

Francisco de Oliveira, compara esse Estado brasileiro com a figura de um 

“ornitorrinco”, que é uma figura estranha, sendo um mamífero que não apresenta mamas e é 

ovíparo, apresentando-se estagnado no ciclo evolutivo. Assim, ele é definido negativamente, 

muito mais pelo que ele não é do que pelo que ele é. Ele não é um país desenvolvido, mas 

também não chega a ser um país subdesenvolvido. É um país que reproduz para a pequena 

elite econômica o padrão de vida das elites dos países mais ricos, ao mesmo tempo que 

também reproduz para a maioria da população o nível de pobreza dos países mais pobres do 

mundo. Melhor é a definição do próprio sociólogo: 
                                                           
154 “In” Desigualdades regionais, Estado e Constituição, São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 54. 
 Já enfatizamos nossa posição anteriormente (capítulo sobre a “contribuição à crítica do Estado social”), 
que poderia ser enquadrada na primeira orientação, já que concluímos que nem todo Estado interventor é social, 
mas o Estado do bem-estar é necessariamente interventor, o que leva a uma visão conectada ao Estado social em 
sentido estrito, delimitando, assim, nosso objeto de estudo. 
 É interessante notar que dependendo da orientação encampada na extensão do Estado-providência, 
conclusões diferentes são adotadas. Apenas a título de exemplo, o “Welfare State” de Paulo Bonavides é 
também o de um sentido estrito (“in” do Estado Liberal ao Estado Social, ob cit.). Já para Fernando Scaff é o 
sentido amplo, é todo Estado interventor (“in” Responsabilidade Civil do Estado Intervencionista, ob., cit.). 
Disso decorrem algumas críticas que o segundo faz ao primeiro (p. 86). 
155 “In” Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha – os (des)caminhos de um direito 
constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 18 
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“Como é o ornitorrinco? Altamente urbanizado, pouca força de trabalho e 

população no campo, dunque nenhum resíduo pré-capitalista; ao contrário, um forte 

agrobusiness. Um setor industrial da Segunda Revolução Industrial completo, avançado, 

tatibitate, pela Terceira Revolução, a molecular-digital ou informática. Uma estrutura de 

serviços muito diversificada numa ponta, quando ligada aos estratos de altas rendas, a rigor, 

mais ostensivamente perdulários que sofisticados; noutra, extremamente primitiva, ligada 

exatamente ao consumo dos estratos pobres”156. 

Ainda para Francisco de Oliveira,  

“O ornitorrinco é uma das sociedades capitalistas mais desigualitárias – 

mais até que as economias mais pobres da África que, a rigor, não podem ser tomadas como 

economias capitalistas -, apesar de ter experimentado as taxas de crescimento mais 

expressivas em período longo; sou tentado a dizer com a elegância francesa, et pour cause. As 

determinações mais evidentes dessa contradição residem na cominação do estatuto rebaixado 

da força de trabalho com dependência externa. A primeira sustentou uma forma de 

acumulação que financiou a expansão, isto é, o subdesenvolvimento, conforme interpretado 

neste Crítica à razão dualista, mas combinando-se com a segunda produziu um mercado 

interno apto apenas a consumir cópias, dando como resultado uma reiteração não virtuosa”157. 

A despeito de uma alteração no Estado social brasileiro a professora de 

Filosofia do Direito da USP, Jeannette Antonios Maman, já concluiu: 

“só haverá mudança na ordem jurídica quando for mudada a situação 

existencial do povo brasileiro. É necessário abolir a distância que separa o discurso legal, 

mais ou menos retórico, da real situação econômica e social”158. 

Aliás, professora Jeannette, nesta obra, explora bem a situação do Brasil 

num neocolonialismo, importador de ideais não compatíveis com nossa realidade fática por 

imposição das forças do capitalismo avançado como forma de manter a submissão de nosso 

povo e o controle de nossos poderes instituídos e até de nossa elite econômica. 

“No Brasil o direito legal ainda é essencialmente o sistema de auto-proteção 

das pequenas minorias, desde cinco séculos incrustadas no poder. Sucederam-se o 

colonialismo português, o absolutismo monárquico, o idealismo constitucionalista pseudo-

                                                           
156 “In” Crítica à razão dualista – O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo editorial, 2003, p. 133. 
157 Idem, ibidem, p. 143. 
158 “In” Fenomenologia existencial do direito – crítica do pensamento jurídico brasileiro, São Paulo: Quartier 
Latin, 2º ed., 2003, p. 140. 
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liberal, as ditaduras de tipo latino-americano, o oportunismo cínico do chamado centro, o 

neoliberalismo privatista, as utopias alienadamente exóticas – e tudo isso foi legalizado, 

legitimado, constitucionalizado, até em nome da democracia. Estas sucintas observações 

podem ser formuladas na seguinte proposição, a ser demonstrada: a ordem jurídica dos povos 

latino-americanos (e, por inclusão, a do brasileiro) é expressão de sua situação existencial. 

No essencial, essa ordem jurídica é um sistema de garantia, sob coação, dos 

privilégios de uma oligarquia aliada aos centros externos de poder, verbalizado em linguagem 

técnica, dissimuladora de uma estrutura social de opressão, espoliação e alienação”159. 

A defesa do estrangeirismo por grupos internacionais e mesmo por uma elite 

brasileira avessa as mudanças sociais e no intento de manter seu nível de vida elevado em 

detrimento da pobre população brasileira tem sido a marca da nossa política interna. 

Positivam-se direitos sociais deveras abstratos, que se mostram irrealizáveis na prática e que, 

por muitas vezes, são utilizados por essa própria elite, na defesa de seus interesses 

privatísticos, alegando-se a universalização dos mesmos, subvertendo, assim, o já deficitário 

“Welfare State”. 

Consoante já dito alhures, a formulação de um Estado social se torna mais 

frágil nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde as desigualdades são 

alarmantes, posto que os recursos para concretização dos direitos sociais são escassos, já que 

oriundo do sistema capitalista, que ainda está em desenvolvimento, e as demandas sociais são 

muito maiores do que nos países de capitalismo já desenvolvido. 

Faz parte daqueles paradoxos que apontamos de maneira geral no Estado-

providência construído sob o modo de produção capitalista, cuja lógica se resume em: países 

de capitalismo avançado = mais recursos para implementar direitos sociais e menos 

problemas dessa ordem; países de capitalismo periférico = menos recursos para disponibilizar 

aos direitos sociais e maiores demandas sociais. 

O Brasil, encontrando-se na segunda situação, positivou o maior número de 

direitos sociais de todas as constituições modernas, mas, logicamente, não consegue dar cabo 

desse múnus, gerando um abismo entre o “ser” (a realidade vivida pela população brasileira) e 

o “dever-ser” (a normatividade do Estado brasileiro). 

A retórica e a realidade levaram Marcelo Neves a escrever sobre a 

constituição simbólica, colocando a Constituição Federal de 1988 como um mero símbolo 

                                                           
159 Idem, ibidem, p. 18. 
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sem efetividade prática, o que acarretaria uma crise de legitimidade do Poder do Estado com o 

desinteresse da população em relação à política exercida no país, abrindo ensejo a 

arbitrariedade e até mesmo alterar a Constituição aos sabores dos grupos de pressão 

privilegiados. É a suma de seu pensamento: 

“ao texto constitucional includente contrapõe-se uma realidade 

constitucional excludente do ‘público’, não surgindo, portanto, a respectiva normatividade 

constitucional; ou no mínimo, cabe falar de uma normatividade constitucional restrita, não 

generalizada nas dimensões temporal, social e material”160. 

O que se torna mais contraproducente à realização de um possível Estado 

social brasileiro é que a própria elite econômica, nacional ou estrangeira, se acha no direito de 

arrogar os direitos sociais para si, e o que costumeiramente faz, visando, praticamente, se 

excluir dos riscos sociais e, conseqüentemente, aumentando a margem desses perigos para os 

que já se encontravam defronte aos riscos originados e/ou desenvolvidos pela sociedade 

capitalista161. 

                                                           
160 “In” A Constitucionalização Simbólica, São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007, p. 94. 
161 Virgílio Afonso da Silva, em um artigo publicado originariamente em inglês, discorrendo sobre o delicado 
tema da jurisdicionalização das políticas públicas no Brasil, não obstante defender a figura de um Poder 
Judiciário ativo, ressalta as impropriedades que a realidade pode guardar, entre elas, os interesses subrepetícios 
de empresas preocupada em obter ganhos sobre a concretização dos direitos sociais e o acesso a esses direitos 
apenas aos já portadores de potencial econômico: 
 “in a scenario of scarce resources, the costs incurred by these judicial decisions have to be covered by 
withdrawing resources from other public policies. This could mean, for instance, that less money is available for 
buying medicines to cure other diseases, or for building hospitals. The collective nature of social rights is 
undermined in these cases in favour of the individual, since the money that could be spent in global programmes 
has to be allocated to individual claims. It could be said that too much individual success often means collective 
failure.  

Furthermore, most of these individual claims for a particular drug or for a particular medical treatment 
are in fact encouraged by the pharmaceutical industry, in the hope that a large number of judicial decisions 
granting their medicines to individuals will force the government to include them in the list of drugs in the 
official health programme. This would mean a huge amount of money to these companies. So, although judges 
may not be aware of it, their decisions not only undermine the collective character of social rights and public 
policies, but also help the pharmaceutical industry to sell its new medicines.  

One could argue that, although the problems mentioned above do exist, it is also true that many people 
can only gain access to medical treatment or other social rights by appealing to the judiciary, and this in itself, 
in theory, would be enough to justify judges' activism. This would probably be true in a fairly equal society, but 
it is surely not the case in Brazil and in many other developing countries in the world. The reason for this is 
quite simple. Despite the efforts of public and pro-bono attorneys, a successful outcome in a Brazilian court is 
almost always linked to having enough money to pay for good lawyers. Real access to the judiciary is in reality 
restricted to the wealthiest in society.  

It is no coincidence that many of the cases relating to access to medication are AIDS related, and not 
for diseases more likely to affect the lower classes, such as diphtheria, tuberculosis etc. While the poor have no 
access to the basics, the upper middle class are winning their cases to pay for their expensive treatm” (Singing 
Out of Tune: Public Policies, Social Rights, and the Judiciary. “In” This Century´s Review, Frankfurt am Main, 
01 ago. 2006. http://www.thiscenturysreview.com/Singing_Out_of_Tune.singingoutoftune.0.htm. Acessado em 
12/11/2007). 
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Ou seja, essa elite, conhecendo a previsão abstrata dos direitos sociais, se 

apropria do direito de utilizar alguns deles em seu próprio favor, via judiciário (exemplo: 

concessão de remédios aos já detentores de poder econômico, consubstanciado em 

tratamentos caros fornecidos no interesse da indústria farmacêutica, consoante apontado, em 

nota, pelo professor Virgilio Afonso da Silva), gerando custos muito maiores para o Estado 

pela concessão individual, que de forma geral, já que não é precedida de licitação nem dos 

rigores para preservação da supremacia do interesse público. E o que acentua o disparate é 

que demandam contra o Estado de forma privada, um direito que seria para toda a sociedade, 

exigindo altas condenações de honorários advocatícios, diminuindo ainda mais os escassos 

recursos que poderiam ser alocados para os direitos sociais162. 

Em vista disso, o princípio da “reserva do possível” ganha especial destaque 

entre nós. A problemática que reside nesse postulado é que ele pode ser utilizado para 

defender posições completamente antagônicas entre si. Pode servir a interesses privatísticos 

de limitação a atuação do Estado, com vistas a manutenção dos atuais privilégios e da 

hierarquia social; ou pode atender a uma exegese da realidade, buscando-se o real limite de 

atuação do Estado e até para legitimar uma desequiparação com fulcro no caráter econômico, 

colocando no centro dos destinatários das políticas públicas as classes mais desprivilegiadas e 

deixando a ‘reserva’ apenas para as mais favorecidas. 

Esse é o cuidado que deve se ter quando se intenta estudar o princípio da 

reserva do possível. É definir a quem ele interessa: aos já privilegiados que querem se manter 

nessa posição e reduzindo suas despesas (tributos) para com o Estado? Ou aos 

desprivilegiados que necessitam do Estado social? 

                                                           
162 Ivan César Ribeiro, em um estudo empírico sobre a realidade das decisões judiciais brasileiras, constatou que 
a tese de que o Poder Judiciário faz justiça social e que, malgrado a maioria dos juízes afirmem privilegiarem os 
mais fracos, não é verdadeira. Os resultados que as análises dos casos concretos chegaram são: 
 “a) Os juízes favorecem a parte mais poderosa. Uma parte com poder econômico ou político tem entre 
34% e 41% mais chances de que um contrato que lhe é favorável seja mantido do que uma parte sem poder; 

b) Uma parte com poder apenas local tem cerca de 38% mais chances de que uma cláusula contratual 
que lhe é favorável seja mantida e entre 26% e 38% mais chances de ser favorecido pela Justiça do que uma 
grande empresa nacional ou multinacional, um efeito aqui batizado de subversão paroquial da justiça. 

c) Nos Estados Brasileiros onde existe maior desigualdade social há também uma maior probabilidade 
de que uma cláusula contratual não seja mantida pelo judiciário. Passando-se, por exemplo, do grau de 
desigualdade de Alagoas (GINI de 0,691) para o de Santa Catarina (0,56) tem-se uma chance 210% maior de que 
o contrato seja mantido”. 

Consta da conclusão desses autores que No Brasil, "a operação das instituições legais, políticas e 
regulatórias é subvertida pelos ricos e politicamente influentes em seu próprio benefício", uma situação que se 
designou como "redistribuição do tipo King John" (em oposição à "redistribuição do tipo Robin Hood"). (“In” 
Robin Hood versus King John: Como os juízes locais decidem casos no Brasil? 
http://getinternet.ipea.gov.br/ipeacaixa/premio2006/docs/trabpremiados/IpeaCaixa2006_Profissional_01lugar_te
ma01.pdf. Acesso em: 14/11/2007). 
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Fábio Konder Comparato já asseverou que: 

“É claramente impossível compelir o Estado a providenciar imediatamente, 

a todos os que o demandem, um posto de trabalho, uma moradia, uma vaga em creche, um 

tratamento médico-cirúrgico de alta complexidade, e outras prestações dessa natureza. Diante 

dessa evidência incômoda, todos acabam por se resignar à conclusão de que os direitos 

econômicos, sociais e culturais têm uma eficácia limitada, em comparação com os direitos e 

liberdades individuais. Em suma, tornou-se lugar comum na doutrina afirmar que vigoraria, 

nessa matéria, o pressuposto implícito da ‘reserva do possível’. 

É preciso, com urgência, corrigir esse desvio de perspectiva, pois ele 

equivale a esvaziar de toda força jurídica aquele conjunto de direitos fundamentais, da mais 

alta relevância em países subdesenvolvidos. Se o Estado não dispõe, como é óbvio, de 

condições materiais para atender a totalidade das demandas individuais de bens 

indispensáveis a uma vida digna, ele tem não obstante, inquestionavelmente, o dever 

constitucional de pôr em prática, com todos os meios ao seu alcance, as políticas públicas 

dirigidas à consecução desse objetivo. O desempenho dessa relevante função estatal não está, 

de modo algum, submetido à ‘reserva do possível’... Não se trata de saber se o Estado tem ou 

não tem condições financeiras para ‘dar a cada um o que é seu’, nesse domínio. Cuida-se, tão-

só, de verificar se os Poderes Públicos desenvolvem ou não, de fato, programas de ação para 

‘erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais’, como 

determina o art. 3º de nossa Constituição”163. 

Consoante ainda o magistério do professor Comparato, os programas de 

ação governamental (políticas públicas) tem seu nascimento por via legislativa, em que se 

selecionarão as regiões que devem ser atendidas prioritariamente, as pessoas que deverão ser 

contempladas, um plano de atuação e outros quejandos, devendo, outrossim, ter previsão 

orçamentária para torná-las realidade. A elaboração legislativa e a previsão de verbas no 

orçamento, praticamente, não dependem de aportes financeiros, bastando vontade política 

para tanto. Os recursos econômicos serão necessários na segunda fase que é a da 

concretização dos direitos sociais. 

Entrementes, o que se verifica no Brasil é a omissão inclusive daquela 

primeira fase, o que serve para beneficiar as elites econômicas, que além de poderem contar 

que essas verbas orçamentárias não serão deslocadas para os direitos sociais, podendo ser 

aplicadas em algum projeto que lhes sejam de seus peculiares interesses, podem ainda servir 
                                                           
163 “In” O Ministério Público na defesa dos direitos econômicos, sociais e culturais, ob. cit., p. 74. 
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de fomento ao discurso de diminuição de carga tributária ao mínimo, de forma que lhes gerem 

maior economia (pagar menos tributos) e com isso mais lucro. 

 

1.3.8 A crise do Estado social: 

A par de todas as críticas tecidas e contradições inerentes a um modelo 

político que se pretende social erigido sobre uma base hedonista, o Estado social se 

disseminou na cultura capitalista e permaneceu enquanto seu contrário – Estado socialista – 

esteve vivo. 

Com o ocaso da URSS, o termo dos Estados socialistas do leste europeu e a 

abertura econômica da China, aceitando o sistema econômico ocidental, o Estado social 

começa a fazer a curva que aponta para o seu declínio posto não haver mais óbice e amarras 

para o expansionismo capitalista. A alternativa ao capitalismo era a própria mola propulsora 

da procura de um elemento social nesse modo de produção, o que redundava no 

reconhecimento de suas contradições e injustiças. 

Outro elemento que determina a crise do Welfare State é a globalização 

econômica. É a imposição de um sistema de fora para dentro, sem limites de territorialidade e 

sem se preocupar com as necessidades e peculiaridades locais. O mercado internacional inicia 

uma fase de ascendência não só sobre o Estado, mas também sobre o próprio mercado 

nacional.  

A internacionalização dos mercados, além de tornar mais impessoais as 

relações de troca, virtualizando-a, questiona a própria soberania estatal. As teorias clássicas da 

soberania não encontram mais guarida no atual cenário de economia globalizado. O conteúdo 

da economia globalizada traz implícita uma diminuição do poder estatal e, com isso, a 

necessidade de diminuição do próprio ente público. 

Quando a primazia do mercado era delimitada dentro do território nacional, 

o Estado poderia intervir mais eficazmente, traçando limites, subsidiando, fomentando, 

restringindo atividades econômicas e sociais. O Estado tinha forças frente ao mercado 

nacional. Com a internacionalização do mercado, o Estado perde muito desse poder, sendo 

quase que subjugado pelas forças externas. O mercado externo é que começa a ditar os limites 

e as restrições do Estado, fomentando e subsidiando as atividades do ente público que as 

multinacionais e organismos internacionais como o FMI, a OMC e o Banco Mundial, 

entendam salutar para o desenvolvimento de suas atividades. 
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Francisco de Oliveira já enfatizou: 

“O rompimento do círculo perfeito do Estado-providência, em termos 

keynesianos, é devido, em primeira instância, à internacionalização produtiva e financeira da 

economia capitalista. A regulação keynesiana funcionou enquanto a reprodução do capital, os 

aumentos de produtividade, a elevação do salário real, se circunscreveram aos limites – 

relativos, por certo -, da territorialidade nacional dos processos de interação daqueles 

componentes da renda e do produto. Deve-se assinalar, desde logo, que aquela circularidade 

foi possível graças ao padrão de financiamento, entre outros aliás, que levaram à crescente 

internacionalização. Ultrapassados certos limites, a internacionalização produtiva e financeira 

dissolveu relativamente à circularidade nacional dos processos de retro-alimentação. Pois des-

territorializam-se o investimento, e a renda, mas o padrão de financiamento público do 

Welfare State não pôde, até agora - des-territorializar-se. Em outras palavras, a circularidade 

anterior pressupunha ganhos fiscais correspondentes ao investimento e à renda que o fundo 

público articulava e financiava; a crescente internacionalização retirou parte dos ganhos 

fiscais, mas deixou aos fundos públicos nacionais a tarefa de continuar articulando e 

financiando a reprodução do capital e a força do trabalho. Daí que, nos limites nacionais de 

cada uma das principais potências industriais desenvolvidas, a crise fiscal ou ‘o que um ganha 

é o que o outro perde’ emergiu na deterioração das receitas fiscais e parafiscais (previdência 

social, por exemplo), levando ao déficit público”164. 

Esse cenário se agrava quando o país a ser tratado está plantado na periferia 

do capitalismo, cuja dependência e a imposição do mercado externo é total. Assim, países da 

periferia capitalista que nunca se tornaram efetivamente um Estado social já vêem sua crise. 

O que não se pode perder de vista é que a crise do Estado social é, antes de 

tudo, uma crise fiscal do Estado. É uma crise situada no financiamento do Estado que, por 

                                                           
164 “In” Os direitos do antivalor. Ob. cit. p. 26. 
 Francisco de Oliveira trata neste livro da questão dos fundos públicos para manutenção do sistema 
capitalista, sendo este o elemento que deu azo a criação do Estado social. Esses fundos públicos teriam dupla 
vertente: servir de salário indireto, já que concede benefícios sociais (saúde, educação, lazer...) aos trabalhadores. 
São os direitos sociais. E na outra ponta servir de estímulo à própria atividade capitalista, subsidiando e 
incrementando setores da economia, desenvolvendo mecanismos de infra-estrutura para melhoria do mercado 
etc. Ele ressalta que o que está em crise é apenas a primeira vertente do fundo público, sendo a segunda ainda 
colocada como dever do Estado e numa escala crescente. Vejamos o que foi escrito: 
 “Trata-se de uma verdadeira regressão, pois o que é tentado é a manutenção do fundo público como 
pressuposto apenas para o capital: não se trata, como o discurso da direita pretende difundir, de reduzir o Estado 
em todas as arenas, mas apenas naquelas onde a institucionalização da alteridade se opõe a uma progressão do 
tipo “mal infinito” do capital. É típico da reação thatcherista e reaganiana o ataque aos gastos sociais públicos 
que intervêm na nova determinação das relações sociais de produção, enquanto o fundo público aprofunda seu 
lugar como pressuposto do capital; veja-se a irredutibilidade da dívida pública nos grandes países capitalistas, 
financiando as frentes de ponta da terceira revolução industrial” (p. 44). 
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conseguinte, gera a crise dos gastos públicos. Em outras palavras, os gastos públicos são 

colocados em xeque porque o sistema não se predispõe mais a financia-los nos patamares 

anteriores quando existia uma alternativa concreta ao sistema capitalista (socialismo do leste), 

sendo intensificada a crise no estabelecimento de um mercado internacional, haja vista a 

maior impessoalização das relações e, com isso, a despreocupação com as mazelas locais. 

Sem a concorrência de um outro sistema mais social (socialismo) e com o 

exacerbamento de uma concorrência, dentro do mesmo sistema, mais individualista, galgado, 

agora, a patamares globais (globalização), o capitalismo não vê outra saída que não seja 

restringir os gastos sociais e voltar a competição nas formas primitivas do seu nascimento. E 

para reduzir os gastos sociais deve-se reduzir o tamanho do Estado, já que ele é a principal 

figura a implementar esses gastos. 

Forma-se o ciclo: redução dos gastos sociais e para que esse ocorra deve-se 

reduzir o Estado e, com isso, aumenta-se o número de excluídos não mais em nível nacional, 

mas, agora, em níveis globais, de países inteiros. Isso gera a necessidade de mais gastos 

sociais para tentar minorar a depreciação humana daqueles marginalizados, no entanto, os 

recursos para os gastos sociais são menores e cada vez menos aptos a suprir as necessidades 

sociais. Caracterizada está a crise desse modelo estatal. Daí em diante, consoante a crise for se 

acirrando, o Estado antes social e assistencial na periferia passa a se tornar policial e 

sancionador. 

A crise do Estado social é a própria crise do aspecto social que o 

capitalismo se arrogou ter. 

 

1.4 – O Estado Pós-social ou Neoliberal: 

Incontinênti à crise do “Welfare state”, uma nova modelagem política 

começa a se delinear sobre a mesma infra-estrutura capitalista: o neoliberalismo. Com a crise 

do elemento social do capitalismo, que se situava na superestrutura jurídica e política, a 

acumulação de riquezas, o egocentrismo, o monopólio privado, a diminuição do Estado, a 

igualdade meramente formal e a liberdade apenas no e do mercado econômico voltam a fazer 

coro, profetizando o futuro da sociedade do século XXI. A ideologia do liberalismo volta a 

ganhar espaço e vários pensadores começam a compartilhar ideais com essa corrente. 

O remate do regime socialista e a internacionalização dos mercados oriundo 

do processo de globalização são as molas propulsoras para que o capitalismo volte a ser o que 
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sempre foi: um sistema hedonista, individualista e egoísta. O aspecto social que o capital se 

arrogou ter ao balizar o incremento de um Estado social é questionado por ele mesmo na nova 

política do neoliberalismo. 

O desfecho socialista significou o fim das amarras que prendiam o 

capitalismo a um qualificativo social. Ele não vê mais motivos para ser social, já que não há 

mais alternativa concreta. A globalização econômica significa a facilitação das relações de 

trocas, o fim das barreiras territoriais e até mesmo reais, pois ela ganha um conteúdo virtual, 

sendo esse um novo cenário criado para incrementar a economia capitalista. Em contrapartida, 

a impessoalização das relações em grau cada vez mais crescente dá o tom do novo 

capitalismo. 

Esse prefixo “neo” não significa exclusivamente um novo liberalismo, 

sendo muito mais apegado a tese de aplicação do liberalismo clássico do século XVIII e XIX 

em um novo contexto social. É a ressurreição da “mão invisível”, da lei da oferta e da 

procura, de Adam Smith, das teorias malthusianas e ricardinas, da filosofia de Kant e sua paz 

perpétua, que desconsidera os conflitos sociais e desigualdades vivenciadas no mundo terreno. 

Resta a indagação: se o liberalismo outrora encontrou sua fundamentação na 

derrubada de um sistema absolutista, no fim das arbitrariedades reais, no ocaso do poder da 

igreja sobre o Estado, nas restrições à intervenção estatal, que tinha o intuito apenas de 

beneficiar o próprio rei e os nobres que o cercavam, qual é a fundamentação para o 

neoliberalismo, considerando que o Estado social é a própria evolução do liberalismo na 

tentativa de corrigir seus erros? 

O professor Fábio Comparato já se pronunciou: 

“O conjunto de direitos sociais acha-se hoje, em todo o mundo, severamente 

abalado pela hegemonia da chamada política neoliberal, que nada mais é do que um 

retrocesso ao capitalismo vigorante em meados do século XIX. Criou-se, na verdade, uma 

situação de exclusão social de populações inteiras inimaginável para os autores do Manifesto 

Comunista”165. 

                                                           
165 “In” A afirmação histórica dos direitos humanos, ob. cit., p. 66. 

Em outro artigo, o professor Comparato completa que: 
“A despeito do surto de privatismo e da vaga de concentração do poder capitalista, que se abateram 

sobre o mundo no último quartel do século XX, a criação do Estado Social de Direito, com base no ‘espírito de 
fraternidade’, invocado no art. I da Declaração Universal dos Direitos Humanos veio para ficar. O curso da 
História pode apresentar recuos momentâneos, mas a sua linha direcional não é regressiva. A consciência de que 
‘todo homem, como membro da sociedade, tem direito à seguridade social e à realização (...) dos direito 
econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade 



 

 

135 

François Xavier Merrien, Titular de Ciências Sociais na Faculdade de 

Ciências Políticas e Sociais da Universidade de Lausanne, na Suíça, leciona que: 

“Desde o início da década de 1980, o cenário internacional torna-se um 

campo de missão dos especialistas neoliberais. A globalização é utilizada como um 

argumento forte na luta simbólica para justificar análises e proposições que colocam em 

primeiro plano a crença nas virtudes dos mercados e das associações voluntárias, e que 

afirmam, ao mesmo tempo, o posto residual que deve ocupar o Estado e a política social. O 

sucesso dessa interpretação se deve muito ao engajamento nessa luta de grandes organizações 

internacionais (Banco Mundial, FMI, OCDE), de especialistas internacionais, de organizações 

não-governamentais envolvidas na promoção de políticas neoliberais em escala 

internacional”166. 

                                                                                                                                                                                     
(mesma Declaração, art. XXII) faz parte, hoje, do patrimônio ético da humanidade” (“In” O Ministério Público 
na defesa dos direitos econômicos, sociais e culturais, ob. cit., p. 67). 
166 O novo regime econômico internacional e o futuro dos Estados de Bem-Estar social. Trad. Lorena 
Vasconcelos Porto. “In” DELGADO, Maurício Godinho e LORENA, Vasconcelos Porto (organizadores). O 
Estado do bem-estar social no Século XXI. São Paulo: LTr, 2007, p. 132. 

François Merrien discorre sobre a importância que o Banco Mundial adquiriu em detrimento das 
organizações internacionais de proteção ao trabalhador, tais como a OIT: 

“A partir de 1994, o Banco Mundial, aproveitando de seu papel de credor internacional, torna-se a 
organização principal em matéria de política social. As políticas públicas de proteção social dos trabalhadores, 
defendidas pela Organização Internacional do Trabalho, tornam-se objeto de uma intensa campanha de 
deslegitimação. O Banco Mundial destaca a sua ineficácia, a sua incapacidade de fazer frente aos desafios 
demográficos, seus efeitos antieconômicos. Ele propaga mundialmente um novo programa de política social, 
cujos pontos fortes são: a privatização dos regimes de aposentadoria (o Chile torna-se o modelo a ser seguido), 
uma menor seguridade social para a classe média e a limitação da proteção social que beneficia os despossuídos. 
Os países em vis de desenvolvimento e os países ex-comunistas tornam-se um laboratório de experimentação das 
reformas da proteção social. 

O objetivo redistributivo, defendido tradicionalmente pela OIT e pelos profissionais da seguridade 
social, é abandonado em benefício de uma política de economia individual acompanhada de políticas sociais 
dirigidas aos mais pobres. Em matéria previdenciária, as grandes organizações preconizam a supressão dos 
regimes de aposentadorias públicas. O modelo defendido é aquele de três pilares. Um primeiro pilar mínimo, 
obrigatório e financiado pelos impostos; um segundo pilar privatizado e capitalista; e, por fim, um terceiro pilar 
apoiado na economia voluntária. A mudança de orientação é radical e traduz-se na perda da influência da OIT no 
cenário internacional e no aumento do poder do Banco Mundial, que apóia um programa social liberal inovador. 
A passagem de um sistema de aposentadoria por repartição (‘pay-as-you-go’) a um sistema por capitalização 
gera problemas técnicos reais. 

Teria sido bem mais simples introduzir uma reforma do sistema anterior para colocar fim aos abusos, 
mas as pressões dos organismos internacionais e o apoio das novas elites econômicas fizeram com que essa 
opção fosse pouco levada em consideração. Os especialistas da OIT destacam os riscos de reformas que fazem 
todos os riscos pesarem sobre os indivíduos, mas essas críticas, até o momento, não foram devidamente 
compreendidas. 

Em matéria de saúde, sob a influência do Banco Mundial e do FMI, vários países abandonaram a 
abordagem universalista defendida pela OMS. É antes de tudo a UNICEF que rompe com o programa fundador 
para se aliar à nova tese, deixando pouca opção à OMS, senão aquela de se aliar à nova temática da política 
social. As novas políticas dão ênfase à necessidade de privatizar as prestações de saúde, apresentadas como 
particularmente custosas e beneficiárias, sobretudo, das classes médias. A nova problemática da política de saúde 
privilegia a contratualização das prestações de saúde (segundo os princípios do ‘New Public Management’) 
oferecendo, dessa forma, um lugar importante ao setor privado e aos organismos não governamentais” (p. 
136/7). 
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Esse catedrático suíço expõe sobre o problema de se tentar manter um 

Estado social na economia capitalista globalizada: 

“Um dos problemas essenciais que devem ser enfrentados por todos os 

governos é o de saber como manter uma disciplina orçamentária, monetária e fiscal, exigida 

pela economia internacional, mas continuando a financiar os direitos sociais adquiridos e a 

cobrir despesas sociais geradas pela situação de crise (desemprego, pobreza, exclusão). No 

mesmo momento em que os recursos diminuíram de maneira drástica e que não é mais 

possível recorrer ao déficit orçamentário, os Estado de Bem-Estar Social são obrigados a 

financiar maciçamente as medidas de adaptação, a intervir para facilitar as saídas em 

aposentadoria antecipada, a ajudar as reconversões industriais, a favorecer a formação 

profissional e a reciclagem dos trabalhadores, a assegurar uma renda mínima aos menos 

favorecidos”167. 

Com base nisso, segundo o mesmo autor, na “maior parte das décadas de 

1980 e 1990, as grandes organizações internacionais tornam-se as maiores defensoras das 

análises neoliberais em matéria de proteção social, assim como em termos de política de 

saúde. Nos dois domínios, esse alinhamento ideológico as conduz a uma análise 

excessivamente crítica das políticas públicas (‘State failures’), a subestimar os efeitos 

perversos das políticas de mercado (‘market failures’) tudo as conduzindo à defesa das 

estratégias arriscadas de privatização, de contratualização e de cortes”168. 

                                                           
167 Idem, ibidem, p. 131. 
168 Idem, ibidem, p. 138. 
 Não obstante constatar uma volta de preceitos liberais, esse cientista social francês conclui que ainda 
persiste uma ideologia voltada para a manutenção do Estado social nos países desenvolvidos: 
 “a análise concreta das trajetórias dos Estados de Bem-Estar Social revela que existem poucos sinais de 
transformações profundas e estruturais desses Estados, que permitam falar globalmente do fim ou do declínio 
generalizado dos Estados de Bem-Estar Social. Muito pelo contrário, mesmo quando existem reorientações, 
revisões ou adaptações dos sistemas de seguridade social, parece que – salvo no caso de alguns países pouco 
numerosos, que optaram pela via neoliberal – a maioria dos governos se esforça para manter o coração de seu 
Estado social” (p. 155). 
 Em uma conclusão empírica e terminando assim seu artigo permite: 
 “uma comparação das performances econômicas dos países desenvolvidos ao longo dos últimos anos 
mostra claramente que aqueles que optaram por seguir mais fielmente a via liberal nem sempre são os que 
lograram maior êxito. De fato, os países que foram mais bem-sucedidos não são necessariamente aqueles cujos 
salários são os mais baixos, nem os que mais desestruturaram o mercado de trabalho (como a Nova Zelândia ou 
a Grã-Bretanha), mas, ao contrário, os países que combinaram: capacidade de negociação coletiva, reexame das 
prestações sociais (é onde a França encontra dificuldades, pela falta de consenso social), esforço de solidariedade 
global e recusa do dualismo social (como a Holanda, a Suécia e a Dinamarca)” (p. 155). 
 O cientista político e sociólogo norueguês, Stein Kuhnle faz percuciente observação de quais países 
defendem o neoliberalismo e que apontam para a crise do Estado social: 

“Um paradoxo é que os ataques mais intensos contra o extenso papel do Estado nas políticas sociais 
ocorreram nos Estados de Bem-estar menos abrangentes - EUA e Inglaterra – e não naqueles mais amplos, como 
os da Escandinávia e da Europa continental” (Globalização e o desenvolvimento das políticas sociais. Trad. 
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Ademais, é evidente que o capitalismo apenas cederia e tentaria se tornar 

mais social, contrariando sua essência, enquanto se sentisse ameaçado. Finda a ameaça, o 

intento social começa a ser desdito e o discurso individualista volta à tona. 

Os volumosos recursos que o capitalismo deve despender para 

concretização dos direitos sociais e políticas públicas começam a dar o tom da crise do Estado 

social. Os agentes econômicos que financiam os governantes e controlam o poder estatal, não 

se sentindo mais ameaçados pela sua própria derrocada e mais seguros da sua soberba, 

despreocupam-se de investir no social para manter os mais desprivilegiados controlados. 

O discurso que volta a ecoar é do Estado mínimo. O Estado apenas com fito 

de segurança pública, como se a expressão “pública” se esgotasse na proteção dos detentores 

do poder econômico. A segurança pública vira sinônimo de força policial, e não mais de 

previdência aos riscos sociais. O Estado, descuidando de seu aspecto social, começa a dar ares 

de Estado policial, tornando-se aquele mínimo Estado da violência organizada na defesa 

exclusiva dos privilegiados e de sua propriedade. 

A luta neoliberal pelo enfraquecimento do Estado, a privatização do seu 

poder, a submissão do público ao privado, a busca de lucro no espaço público e até nas 

necessidades sociais, além de todas as características já conhecidas do pensamento liberal 

(individualismo, contratualismo e propriedade privada), resume a diretriz do novo liberalismo. 

A busca do neoliberalismo é o acúmulo de riquezas capitalistas sem 

precedentes, o monopólio privado, o máximo lucro em detrimento de toda a coletividade. E 

para concretizar esse ideal torna-se necessário enfraquecer o já submisso Estado providência, 

numa sanha de evitar qualquer correção da desigualdade e manutenção dos atuais desníveis 

sociais. 

O paradoxo do neoliberalismo é que ele se embate com um ente que está ao 

seu lado e que foi colocado à sua disposição – Estado capitalista – cuja remodelação para 

Estado social se deu exatamente para permitir que o capitalismo sobrevivesse. Dessa forma, 

uma das conseqüências visíveis da concretização do neoliberalismo é o suicídio do 

capitalismo, pois ao enfraquecer o Estado ele perderá o aliado que permite sua existência. 

A sociedade que o neoliberalismo visa criar é denominada pelo professor 

Ricardo Lobo Torres de “sociedade de riscos”, como característica do Estado subsidiário, 

                                                                                                                                                                                     
Lorena Vasconcelos Porto. “In” DELGADO, Maurício Godinho e LORENA, Vasconcelos Porto 
(organizadores). O Estado do bem-estar social no Século XXI. São Paulo: LTr, 2007, p. 97). 
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“que contrasta com a sociedade industrial, que dava sustentação ao Estado de Bem-estar 

Social ou Estado Providência”. 

“Na sociedade de riscos há uma cadeia de subsidiariedades, que se 

caracteriza pela responsabilidade primeira do indivíduo pela sua própria sobrevivência, 

secundada pela da comunidade se houver impossibilidade de cumprimento pelo cidadão, e 

complementada, em última instância pelo Estado”169. 

Essa sociedade neoliberal, como dito, é uma sociedade de riscos, em que 

deixar o Estado com uma atuação meramente subsidiária ou sem qualquer atuação torna-se 

um risco, principalmente para a população que mais precisa. Quer dizer: é fazer com que os 

excluídos da sociedade capitalista exatamente por não preencherem o requisito básico de 

vivência nela – capital – servindo, quando muito, como insumo dessa sociedade, paguem 

novamente a conta! 

Não se pode perder de vista que a ausência do Estado, no atual contexto 

social e econômico, ou decorre da privatização e acarreta novas formas de explorações em 

busca de lucro, ou da falta de interesse econômico e político e a conseqüência é o 

agravamento das mazelas sociais. E não é factível se impor a população sempre marginalizada 

correr mais esse risco. 

Já se pronunciou nosso Ministro do Desenvolvimento Social, Patrus 

Ananias: 

“Cabe-nos o desafio de recuperar a vida como valor central de todas as 

nossas relações sociais. Faz parte do enfrentamento de um grave problema de ordem ética e 

moral imposta a partir da hegemonia do pensamento liberal e neoliberal, que nos legou uma 

                                                           
169 A Segurança Jurídica e as Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. “In” Princípios e Limites de 
Tributação/ coordenação: Roberto Caetano Ferraz, p. 439. 
 Para esse tributarista, as características da sociedade de riscos são: “a ambivalência, a insegurança, a 
procura de novos princípios e o redesenho do relacionamento entre as atribuições das instituições do Estado e da 
própria sociedade. A ambivalência aparece diante da impossibilidade que da execução de políticas públicas surja 
sempre o consenso por parte dos cidadãos. Há uma distribuição não só de benefícios, como se pretendia no 
Estado do Bem-estar Social, mas também de malefícios... Da ambivalência e do caráter paradoxal da sociedade 
de risco decorre a modificação do próprio conceito de segurança, em crescente contraste com o de insegurança. 
A idéia de segurança jurídica, prevalecente no Estado Liberal Clássico, que tinha por objetivo a proteção dos 
direitos individuais do cidadão, começa a ser contrabalanceado no Estado do Bem-estar Social com a de 
segurança social e culmina, no Estado Subsidiário, com a de seguro social e de prevenção. Os riscos e a 
insegurança da sociedade hodierna não podem ser eliminados, mas devem ser aliviados por mecanismos de 
segurança social, econômica e ambiental. Da mesma forma que a sociedade tem a prevalência sobre o Estado, na 
cadeia de subsidiariedade referente aos direitos, também passa a tê-la no que concerne aos deveres; sucede que o 
cumprimento dos deveres é também moral, e não só jurídico, do que resulta que o Estado não pode impô-los. 
Todos os grandes riscos da atualidade (v.g. AIDS, destruição do meio ambiente, drogas, terrorismo, etc.) seriam 
facilmente controlados se a própria sociedade resolvesse evitá-los; como esse dever moral não é assumido, o 
Estado não o pode criar por leis sob pena de ofender a liberdade do cidadão” (p. 440/1). 
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sociedade em que as mercadorias perdem a referência de sua razão social e vivem por si, 

alimentada por uma cultura imediatista e hedonista. Tudo, inclusive o corpo, é mercadoria e 

se banaliza”170. 

Entrementes as contradições do Estado providência, até que se invente 

alguma outra organização política realmente com desiderato social, a permanência desse 

Estado do bem-estar é vital para encaminhamento a uma nova sociedade mais solidária. 

 

1.4.1 Uma nota sobre a globalização: 

Como já dito pelo professor Avelãs Nunes: 

“A verdade, porém é que (...) as viagens oceânicas dos portugueses, a partir 

do século XV, deram origem à primeira onda de mundialização e de globalização, marcada 

pela colonização e pela pilhagem de vários povos e pelo tráfico de escravos. A segunda onda 

de globalização teve lugar por força e por ocasião da corrida às colônias que acompanhou a 

segunda revolução industrial, no último quartel do século XIX. Nela, as grandes potências 

capitalistas dividiram entre si os territórios colonizados, cientes de que, para os países ricos, 

as colônias constituem uma das formas mais vantajosas de colocação de capitais... Nesse 

nosso tempo marcado pela terceira onda de globalização, a produtividade do trabalho humano 

e a produção efetiva de riqueza têm aumentado como em nenhum outro período da história, 

incluindo o período da primeira Revolução Industrial, período durante o qual, quiçá pela 

primeira vez, os homens tomaram consciência de que podiam transformar o mundo, tal o 

ritmo do crescimento econômico (era como se a economia levantasse vôo, escreveu uma autor 

da época). Hoje, a economia levantou mesmo vôo E, no entanto, a miséria alastra e a 

desigualdade cresce”171. Vamos nos fincar nessa última onda de globalização. 

A globalização é um fenômeno complexo que abarca aspectos econômicos, 

políticos, ideológicos, culturais e sociais. Logicamente que sua mola propulsora é a economia, 

pela qual se verifica a mundialização do mercado econômico, o que gera conseqüências em 

todos os outros aspectos 

                                                           
170 “In” A desigualdade é violenta. Folha de São Paulo, 21/10/2007, p. A3. 
171 “In” Neoliberalismo e direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 67 e 71. 
 O professor Avelãs ainda faz uma breve análise do que significou essas três ondas de globalização: 
 “Os povos colonizados foram as grandes vítimas destas duas ondas de mundialização e globalização. 
Eles estão a ser as vítimas da atual onda de globalização e do neoliberalismo que a orienta e condimenta. Eles 
pagam, com a sua dependência, com o seu desenvolvimento impedido, uma parte importante dos custos do 
desenvolvimento das potências capitalistas e da sua sociedade de abundância” (p. 68) 
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Para que essa internacionalização do mercado ocorresse foi necessário um 

incremento na informação, na comunicação e nos transportes de forma a ser o mais rápido 

possível e ter uma amplitude também mundial. A essa revolução nos meios de comunicação, 

informação, da informática e transporte se dá o nome de 3º Revolução Industrial. 

De fato, não há como não se verificar o avanço nos meios de comunicação, 

informação e informática, pelo qual, a qualquer hora do dia e da noite, em qualquer dia da 

semana podemos nos conectar com qualquer região do globo. Da mesma forma nos 

transportes, pois podemos estar em qualquer lugar do mundo em poucas horas e levar 

mercadorias na mesma intensidade. 

Não há como não atribuir à globalização avanços significativos na produção 

e circulação de mercadorias. Atualmente, desenvolveu-se mecanismos aptos a produzir mais 

alimentos do que o necessário para alimentar o mundo, contrariando as regras malthusianas de 

que a capacidade de produção cresce em progressão aritmética e a população do mundo 

aumenta em progressão geométrica. Hoje, é possível produzir em quantidade muito maior do 

que a progressão geométrica. Resta perquirir: por que, então, boa parte do mundo passa fome? 

São inegáveis também os progressos, em virtude da globalização, da 

ciência, da medicina, da genética, da cibernética, de engenharia e das várias tecnologias que 

se apresentam todos os dias. Mas ainda sim ficam as indagações: por que, então, grande parte 

da população mundial ainda morre em decorrência de doenças antigas, para os quais já 

existem vários tipos de remédios? Por que expressiva parcela da população ainda mora em 

lugares insalubres, sem saneamento, sem a menor estrutura, em favelas? 

Respondemos com as palavras de Arno Keller: 

“Entretanto, esse avanço tecnológico não está contribuindo para melhorar as 

condições de vida das pessoas, com uma melhor distribuição da renda, bem-estar social e 

justiça. Esses engenhos estão a serviço dos detentores privilegiados que, na verdade, são um 

‘punhado de firmas’ que dominam a pesquisa mundial, mas em seu próprio benefício”172. 

Como dito, esses avanços não são para todos, ficando restrita a uma 

pequena parcela da população mundial, servindo para aumentar o fosso existente entre ricos e 

pobres. O professor Avelãs traz alguns números para deixar ainda mais escancarado esse 

desnível: 

                                                           
172 “In” O descumprimento dos direitos sociais: razões políticas, econômicas e jurídicas. São Paulo: LTr, 2001, 
p. 45. 
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“o comércio mundial cresceu 10% em 2000, segundo dados da ONU. Mas 

não cessou de aumentar a miséria dos que já eram miseráveis e não cessou de acentuar-se o 

fosso que separa os países ricos dos países pobres (a diferença do nível de rendimento era de 3 

para 1 em 1820, tendo-se atingido a relação de 11 para 1 em 1913, a relação de 50 para 1 em 

1950 e de 72 para 1 em 1992). Um em cada cinco habitantes do planeta vive hoje com menos 

de um dólar por dia; o valor dos ativos das duzentas pessoas mais ricas do mundo ultrapassa o 

rendimento de 41% da população mundial; a tributação em 1% da riqueza destas pessoas 

bastaria para garantir o acesso ao ensino básico a todas as crianças do mundo; 20% dos 

habitantes da aldeia global arrecadam 86% do produto bruto mundial”173. 

O que devemos ter em vista é que a intenção primeira dessa 3ª onda de 

globalização é intrinsecamente conectada ao desenvolvimento da economia, a descoberta de 

novas fontes de negócios, a necessidade de expansão do capitalismo. Os demais aspectos 

vêm, não apenas como contrapartida para incremento do modo de produção capitalista, mas 

também como instrumento de eficácia da própria globalização. 

Como a globalização esmera as restrições das barreiras físicas e artificiais 

do território estatal para a circulação de mercadorias, o que torna mais factível o implemento 

da ideologia neoliberal. O neoliberalismo, que existia mais como ideologia, tendo alguns 

poucos êxitos concretos, torna-se deveras profícuo com a globalização. Assim, a globalização 

que poderia ser utilizada num contexto de aproximar os povos, de compreensão de outras 

culturas, para o desenvolvimento do próprio homem, pela apropriação do neoliberalismo, se 

torna mais do que uma aproximação de mercados, servindo mesmo para desmantelar e 

desregular os mercados nacionais, gerando a total dependência ao mercado externo, dilatando 

a vala entre os países ricos e pobres. O ser humano, a compreensão do “Mitsein”, mais uma 

vez é relegada a 2º plano. 

Não se iluda o leitor em pensar que a globalização é de pessoas. Pois não o 

é. A globalização tem um fito específico que é o de mundializar a circulação de mercadorias. 

A circulação de pessoas em nível internacional apenas ocorre quando o ente humano vale 

como mercadoria, isto é, quando pode propiciar negócios para os países contratantes ou 

incrementar a atividade de turismo. Isto simboliza a reificação do ser humano em nível 

internacional, pois apenas vai ter acesso livre a outros países quando carregar consigo 

capacidade econômica para potencial emprego em atividade turística ou na formulação de 

contratos internacionais. 

                                                           
173 “In” Neoliberalismo e direitos humanos, ob. cit., p. 79. 
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Se a globalização fosse de pessoas, não haveria porque os E.U.A 

construírem um muro na fronteira com o México de forma a impedir o ingresso de países da 

América Latina no seu território, os países europeus embaraçarem a entrada de pessoas 

oriundas também da América Latina (vide o recente caso de brasileiros barrados e deportados 

da Espanha), da África e da Ásia nos seus territórios e a questão dos imigrantes naqueles 

países (EUA e Europa) serem tratados como questão de soberania e de prioridade estatal. 

Como se percebe, as barreiras territoriais são esmorecidas para a circulação 

de mercadorias e intensificadas para o trânsito humano. 

O professor Paulo Bonavides labora exatamente com essa idéia de que a 

globalização apropriada pelo ideário neoliberal é essencialmente a econômica. Inclusive para 

esse jurista cearense, uma transformação nas estruturas sociais poderia ocorrer se a 

globalização política também acompanhasse a globalização econômica, o que não vem 

sucedendo: 

“Por um cálculo estratégico de conveniência, o neoliberalismo não se ocupa 

da globalização política; deixa o tema submerso no esquecimento e omissão. Bem sabe ele 

que essa globalização é irmã siamesa da outra da qual não se pode apartar, e, sendo a 

sucessora do imperialismo ou a sua mais nova e refinadíssima versão, é altamente explosiva, e 

cheia de enormes riscos... A globalização econômica coloca o capitalismo outra vez na selva. 

Do estado de natureza ele sairá tão-somente pela artéria da globalização política se esta 

assumir feição democrática”174. 

A tábua de salvação da globalização seria inserir em seu bojo, mais amplo 

do que a globalização política, também a globalização dos direitos humanos num sentido 

prospectivo de eficácia internacional, sendo regulado e fiscalizado por organismos 

internacionais capazes de determinar sua aplicação e respeito no âmbito interno do Estado175. 

Ocorre que pelo ideário neoliberal que se apropria da globalização, organismos internacionais 

como a ONU, a OIT e a CEPAL, que poderiam dar uma dimensão mais profunda na proteção 

dos direitos humanos, sociais e econômicos em nível internacional, perdem importância para 

outros organismos também internacionais como o FMI, o Banco Mundial e a OMC, que são 

os guardiões e principais fomentadores da concretização do neoliberalismo principalmente 

                                                           
174 “In” Do País Constitucional ao País Neocolonial (a derrubada da Constituição e a recolonização pelo golpe de 
Estado Institucional). 3º ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 140 e 141. 
175 Para um aprofundamento da globalização dos direitos humanos ver: Flávia Piovesan, Direitos Humanos e 
Globalização. In: Direito Global/ Carlos Ari Sundfeld e Oscar Vilhena Vieira (coordenadores), São Paulo: Max 
Limonad, 1999, p. 195/208. 
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nos países da periferia do capitalismo. Por isso, a globalização, numa análise mais concreta, 

se torna expressão da mundialização dos mercados e da internacionalização da circulação de 

mercadorias176. 

A soberania estatal, as barreiras territoriais, são em certa medida 

vilipendiadas pela globalização econômica, afinando-se assim com o discurso neoliberal de 

Estado mínimo. A função do Estado passa a ser mais do que a de fomento à produção para 

incremento do capitalismo e com isso poder contar com mais recursos para aplicar nos 

direitos sociais, mas também a de auxiliar o próprio capitalismo na contenção da produção 

para que se consiga segurar os preços e aumentar as taxas de lucros. 

Com o incremento tecnológico, a produção é barateada e potencializada, ou 

seja, é mais barato se produzir, podendo-se aumentar em muito a fabricação de mercadorias. 

Todavia, esse segundo elemento não é colocado em prática, pelo menos não em seu potencial 

máximo, pois não haveria um mercado consumidor suficiente a consumir todas as 

mercadorias que poderiam ser geradas. 

Se fosse utilizada toda a capacidade produtiva, as mercadorias perderiam 

logo seu valor, tendo seu preço reduzido e diminuindo, conseqüentemente, a taxa de lucro. 

Esse é o exato conteúdo do que é uma recessão econômica que diuturnamente vivemos sob 

ameaça, alegando-se ser um dos maiores males para o mercado econômico. A recessão não é 

a incapacidade de produção, mas sim a incapacidade de se consumir tudo o que é produzido, 

pois aí não circula as mercadorias, e sem circulação não se gera riqueza capitalista, ficando a 

economia estagnada. Por isso, que sempre que a ameaça se torna mais iminente, sem demora, 

já se vêem as grandes empresas concedendo férias coletivas para seus empregados na 

tentativa de frear a produção, as mercadorias começam a serem retirados do mercado, visto 

                                                           
176 Sobre esse descompasso dos organismos financeiros internacionais na proteção dos direitos humanos, já se 
pronunciou a jurista Flávia Piovesan: 
 “Embora as agências financeiras internacionais estejam vinculadas ao sistema das Nações Unidas, na 
qualidade de agências especializadas, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, por exemplo, 
carecem da formulação de uma política vocacionada aos direitos humanos. Tal política é medida imperativa para 
o alcance dos propósitos da ONU e, sobretudo, para a coerência ética e principiológica que há de pautar sua 
atuação... Há que romper com os paradoxos que decorrem das tensões entre a tônica includente voltada para a 
promoção dos direitos humanos, consagrada nos relevantes tratados de proteção dos direitos humanos da ONU 
(com destaque ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), e, por outro lado, a tônica 
excludente ditada pela atuação especialmente do Fundo Monetário Internacional, na medida em que a sua 
política, orientada pela chamada ‘condicionalidade’, submete países em desenvolvimento a modelos de ajuste 
estrutural incompatíveis com os direitos humanos. Além disso, há que fortalecer a democratização, a 
transparência e a accountability dessas instituições. Note-se que 48% do poder de voto no FMI concentra-se nas 
mãos de 7 Estados (EUA, Japão, França, Inglaterra, Arábia Saudita, China e Rússia), enquanto no Banco 
Mundial 46% do poder de voto pertence aos mesmo Estados” (“In” Direitos humanos e justiça internacional: um 
estudo comparativo dos sistemas regionais europeu, interamericano e africano. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 24 e 
25) 
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que é melhor perder parte da produção do que gerar uma baixa generalizada dos preços, tudo 

com vistas a manter os atuais níveis de valor monetário das mercadorias e assegurar a taxa de 

lucro. 

Sem embargo do poder de produção alcançado no capitalismo, vale apontar 

que a industrialização, a criação de mercadorias reais, concretas não são mais a tônica desse 

capitalismo pós-moderno. Já dissemos que o capitalismo evoluiu do mercantil para o 

industrial e depois para o financeiro, sem que um não significasse o fim do outro, mas apenas 

uma relação de preponderância. Pois bem, nas engrenagens do capitalismo financeiro, a 

globalização acirrou a forma especulativa de circulação de riqueza, em que não se precisa 

produzir nada ou se produzir muito pouco para que se possa obter ganhos. 

Nesse capitalismo financeiro-especulativo, a mercadoria circula sem sair do 

lugar. Ela é transferida para outros proprietários sem que precise se deslocar para outras mãos. 

Antes da mercadoria ter sido produzido ela já poderá ter passado pela titularidade de vários 

especuladores, sem que ninguém detivesse a posse física dessa mercadoria. A circulação é 

feita mesmo sem a existência real da mercadoria. E o preço é definido pela mera especulação. 

Isso fica muito bem caracterizado quando analisamos como se dá a movimentação na BM&F 

– Bolsa de Mercadorias & Futuros e nas negociações de commodities177. 

O jurista português Avelãs Nunes aborda a temática desse capital 

especulativo nos seguintes termos: 

“A liberdade concedida aos especuladores deu origem à economia de 

casino, divorciada da economia real e da vida das pessoas comuns: o montante das transações 

financeiras internacionais é hoje 50 vezes superior ao valor do comércio mundial; cerca de 

dois bilhões de dólares circulam diariamente no mercado cambial único em busca de lucro 
                                                           
177 Arno Keller se manifesta nos seguintes termos sobre o capital especulativo, citando o caso específico do 
Brasil: 
 “Os Estado Nacionais não têm mais mais meios de se opor aos mercados flutuantes, especulativos, 
porque, além da instalação de grandes empresas multinacionais que implantam filiais de suas megaindústrias nos 
Estados que recebem incentivos fiscais, ocorrem maciças privatizações de grandes empresas públicas, que atuam 
em diversas áreas, que vão desde a produção, distribuição e serviços. No Brasil, temos como exemplo a 
privatização da Vale do Rio Doce, na área da siderurgia; a venda de empresas estatais de energia elétrica e sua 
distribuição; a distribuição de petróleo; na área de serviços, a entrada do capital estrangeiro nos planos de saúde 
e, no setor financeiro, a participação de grupos internacionais na privatização de bancos estaduais ou que tiveram 
participação de capital da União. De modo que os Estados não possuem meios de frear o fluxo de entrada de 
capital externo, que entra por meio das subsidiárias ou filiais das grandes empresas globalizadas. Ademais, 
sufocados financeiramente com a dívida externa, déficit na Balança Comercial e já nas mãos dos organismos 
internacionais, como o FMI, o Banco Mundial ou a Organização Mundial do Comércio (OMC), os governantes 
submetem-se às instruções destes, que comandam a política econômica e, desta forma, como já frisado, 
permitem a transferência de decisões importantes em matéria de investimento, emprego, saúde, educação, 
cultura, proteção do meio ambiente, que sempre estiveram sob o comando do poder público para a esfera 
privada” (“In” ” O descumprimento dos direitos sociais: razões políticas, econômicas e jurídicas, ob. cit., p. 51). 
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fácil e imediato, sem qualquer relação com a atividade produtiva ou do comércio. O resultado 

está à vista: grande instabilidade das taxas de juro e das taxas de câmbio, turbulência nas 

bolsas de valores e nos mercados de câmbio, crises recorrentes nas economias de vários 

países. 

A especulação acentuou a instabilidade e a incerteza, o que significa um 

agravamento dos custos de funcionamento da economia. Em contrapartida, os grandes 

especuladores acumulam enormes ganhos de capital (basta recordar que, segundo as melhores 

estimativas, a tributação das transações especulativas nos mercados de divisas à taxa de 0,1% 

- taxa Tobin – permitiria mobilizar mais de mil milhões de dólares por ano). E apenas os 

grandes conglomerados transnacionais têm beneficiado com a baixa dos custos do 

financiamento direto, porque só eles têm acesso à utilização plena dos novos instrumentos 

financeiros. À margem dos ganhos do mercado livre têm ficado as pequenas e médias 

empresas (que constituem, na generalidade dos países, a base da estrutura produtiva e do 

emprego) e têm ficado também os países mais fracos e menos desenvolvidos, muitos deles 

enleados na teia infernal da dívida externa, uma espécie de prisão perpétua por dívidas”178. 

Um sítio pouco explorado, mas que vale destacar, é sobre a virtualização do 

capitalismo. Em que pese o capitalismo financeiro utilizar de uma virtualidade no sentido de 

desapego ao real, ou seja, os valores oriundos do capitalismo financeiro não guardam o 

mesmo lastro que as mercadorias concretas produzidas pelo capitalismo industrial, haja vista 

o poder da especulação no primeiro, a acepção que pretendemos enfocar é o capitalismo 

virtual da internet, que é fruto direto da globalização. 

Não carece formular longos raciocínios para demonstrar que esse é um novo 

campo de negociação e um novo mercado que se abre. Também não é preciso estabelecer 

qualquer premissa para se chegar a conclusão de que se trata de um capitalismo 

predominantemente virtual, ou seja, não-real. 
                                                           
178 “In” Neoliberalismo e direitos humanos, ob. cit., p. 75. 
 Vale a nota da crítica que esse professor faz aos paraísos fiscais: 
 “As contradições da globalização financeira ficam claro se lembrarmos o esforço sistemático dos 
defensores do mercado livre, da liberalização e da desregulamentação no sentido de criar novos espaços 
protegidos por fronteiras artificiais, muito mais invioláveis e intransponíveis do que as fronteiras dos estados 
nacionais soberanos que se dizem coisa do passado. Referimo-nos, é claro, aos chamados paraísos fiscais ou 
paraísos bancários, que são também (e cada vez mais) sobretudo paraísos judiciários, espaços sem lei, sem 
impostos, sem polícia, sem tribunais. 
 Trata-se de verdadeiros ‘estados mafiosos’ ou de reservas criadas por medida para garantir refúgio 
seguro, em nome da liberdade e do mercado, a capitais especulativos de todo o tipo, muitas vezes oriundo de (e 
promotores de) negócios escuros e criminosos. Neste mundo à margem da lei os ganhadores são precisamente os 
que não respeitam qualquer lei. Segundo os especialistas, por estes e outros canais passa diariamente o 
branqueamento de mil milhões de dólares provenientes do crime organizado. O esquema é conhecido e poderia 
ser desmantelado. Em nome da liberdade do capital, não o querem os poderosos do mundo” (p. 78). 
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Nesse novo mercado virtual, o capitalismo se abre para lugares antes 

inimagináveis. É quase se a metafísica fosse incorporado ao mundo físico e, logicamente, o 

capitalismo se apoderasse dos dois mundos. O que é interessante notar é que nesse mercado 

virtual se negociam mercadorias reais e virtuais. Não há uma exclusividade. Inclusive a 

própria empresa que negocia a mercadoria pode nem existir ou existir apenas virtualmente. 

Esse mercado virtual atende muito bem aos anseios do capitalismo, pois 

funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Os gastos com funcionários são 

reduzidos, pois o próprio consumidor é que escolhe o que quer, dispensando funcionários que 

o orientem, e ele mesmo paga, dispensando outros funcionários para o caixa. Além disso, não 

é preciso ter estabelecimento físico, reduzindo com isso tributos e tarifas (água, luz, gás, 

telefone etc). E em boa parte dos casos a mercadoria é virtual, não precisando ter gastos com a 

fabricação. Portanto, a sistemática do maior lucro possível com o menor custo fica 

plenamente atendido nesse novo mercado virtual. 

Afora isso, nesse novo mercado virtual as interferências externas, estatais, 

são bem menores. O poder de polícia do Estado nesse mercado virtual é incipiente e quase 

que ineficaz. Realiza, portanto, o ideal neoliberal quase que pleno da completa libertação do 

mercado. De fato, a completa libertação do mercado apenas seria viável num mundo virtual, 

num mundo paralelo ou num mundo de deuses, e não num mundo de homens de carne e osso, 

com diferenças e idiossincrasias próprias. 

A marca desse mercado virtual é a maior impessoalidade possível, é o 

isolamento do ser humano por completo, pois ele (homem) não precisa mais ter qualquer 

contato pessoal para adquirir uma mercadoria. Dessa forma, o homem começa a perder aquela 

sua característica acentuada por Aristóteles há mais de 2 mil anos de que o homem é um 

bicho, por essência, político. 

Começamos citando o professor Avelãs Nunes. Concluímos com ele: 

“A crítica da globalização não pode confundir-se com a defesa do regresso a 

um qualquer ‘paraíso perdido’ negador da ciência e do progresso. A saída desta caminhada 

vertiginosa para o abismo tem de assentar na confiança no homem e nas suas capacidades. 

Todos sabemos, porém, que as mudanças necessárias não acontecem só porque nós 

acreditamos que é possível um mundo melhor. Essas mudanças hão de verificar-se como 

resultado das leis de movimento das sociedades humanas, e todos sabemos também que o 

voluntarismo e as boas intenções nunca foram o motor da história. Mas a consciência disto 
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não tem que matar o nosso direito à utopia e o nosso direito ao sonho. Porque a utopia ajuda a 

fazer o caminho”179. 

 

1.4.2 Neoliberalismo na periferia do capitalismo: 

Enquanto os países do capitalismo central, avançados, principalmente os 

escandinavos, esculpiram verdadeiros modelos de Estados sociais, com amplos sistemas de 

seguridade social, saúde e educação públicos, logrando êxito na redistribuição de renda, 

eliminação do analfabetismo, melhoria de todos os indicadores sociais e, por conseguinte, um 

salto na qualidade de vida da população local, não obstante esse avanço ter sido perpetrado 

sobre o capitalismo, o mesmo não sucedeu com os países da periferia desse mesmo modo de 

produção. 

Em verdade, o Estado social não se afirmou concretamente nesses países 

periféricos, situados principalmente na América Latina, África e Ásia (com exceção do 

Japão), sem embargo do ingresso desses países no constitucionalismo social. 

O constitucionalismo social, aquele que prevê direitos sociais e determina a 

construção de um Estado de bem-estar, germinou nesses países periféricos. Todavia, a 

implementação desses direitos sociais, a concretização do Estado providência não aconteceu, 

pelo menos, não na forma dos países do capitalismo central, pois as desigualdades sociais e 

econômicas continuam alarmantes e piorando, vigendo cada vez mais uma concentração da 

renda, ao invés de uma redistribuição, o analfabetismo ainda assola boa parte da população, a 

saúde e a educação são de péssimas qualidades e não atingem as populações mais carentes e a 

situação vivenciada é o de insegurança social. 

O constitucionalismo social na periferia do capitalismo reflete a separação 

do direito com a sociedade. Entre o “dever-ser” e o “ser” estabelece-se uma vala 

intransponível. É muito claro o abismo existente entre o ideal normativo dos Estados sociais 

esculpidos pelo constitucionalismo social periférico e o Estado vivenciado na prática. 

Na periferia do capitalismo, o Estado social vive apenas no âmbito das 

normas, do dever-ser, porém não se reproduz na realidade. O máximo que se consegue na 

periferia é estabelecer um Estado assistencialista, mas isso ainda para aqueles países 

considerados de capitalismo em desenvolvimento, pois para os de capitalismo 

                                                           
179 “In” Neoliberalismo e direitos humanos, ob. cit., p. 122. 
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subdesenvolvido apenas resta amargar a pobreza, a miséria e a vivência em condições 

subumanas. 

O que o neoliberalismo faz é subjugar ainda mais os países da periferia do 

capitalismo ao império dos poucos países do capitalismo central. Esses países da periferia que 

não tiveram tempo nem condição de estabelecer um verdadeiro Estado social e, com isso, 

colher os frutos positivos do capitalismo, já são submetidos, no neoliberalismo, a desmantelar 

o pouco que conseguiram em nome da liberdade de mercado em nível internacional. 

O neoliberalismo torna-se signo de nova forma de dominação que impede os 

países da periferia de se desenvolver. E aqueles que tinham obtido algum avanço são 

obrigados a retroceder. O neoliberalismo visa enquadrar na mesma vala os países 

subdesenvolvidos e os em desenvolvimento, nivelando-os por baixo, pelo “fundo do poço”. 

Essa intenção se mostra clara ao pregar uma abertura completa de mercado 

aos países da periferia para competir com os países do capitalismo central. Ora, como colocar 

dentro da mesma competição alguém já desenvolvido e forte com outro em desenvolvimento, 

ainda incipiente e fraco? É querer que um adulto contenda com uma criança. E por pior que 

seja, os neoliberais do centro ainda elaboram argumentos pomposos, mas retóricos, de que 

essa criança poderia ter alguma chance no embate. 

Por mais paradoxal que seja, é de se observar que esse discurso da liberação 

do mercado, da abertura completa à circulação internacional de mercadorias, do 

desmantelamento e da ingerência mínima do Estado na economia, da diminuição dos gastos 

públicos, principalmente na área social, vale como uma imposição do centro para a periferia, 

contudo não é o que é empregado na elaboração das políticas internas dos países de 

capitalismo já avançado. 

Em outras palavras: os capitalistas avançados pregam para a periferia que o 

neoliberalismo e o Estado mínimo são as melhores saídas, entretanto não agem conforme esse 

discurso. Tanto é verdade que nesses países centrais a política de subsídios para atividades 

econômicas consideradas estratégicas são cada vez maiores, a intervenção do Estado na 

economia se mostra cada vez mais comum e pujante e os estorvos para a entrada de produtos 

estrangeiros são intensificados. 

O professor aposentado da USP, Fábio Konder Comparato, já analisou essa 

questão: 
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“Enquanto os acordos aprovados na OMC proibiam a outorga de ajuda 

pública às indústrias nacionais, prática na qual se fundou no passado o desenvolvimento 

industrial dos países ricos, estes últimos continuaram a conceder livremente amplos subsídios 

aos seus agricultores e a prodigalizar medidas protecionistas em todos os setores que 

consideravam ‘sensíveis’. Se se acrescer ainda a esse quadro sombrio o efeito de 

descapitalização provocado pelo endividamento externo, percebe-se que são os países pobres 

que sustentam financeiramente a parte mais rica do planeta, e não o contrário”180. 

Como se tem em vista, o discurso neoliberal que é pregado do centro para a 

periferia serve, portanto, a um propósito bem definido para que os países periféricos deixem 

as mercadorias do centro adentrarem em seu território sem qualquer embaraço, porém sem a 

contrapartida de que isso ocorrerá nos países centrais. É uma via de mão única. Além disso 

gerar dependência e dominação da periferia, possibilita o controle do mercado interno dos 

países desenvolvidos para evasão das mercadorias produzidas, cujo mercado não tem mais 

capacidade de consumir na totalidade essas mercadorias, mantendo em nível crescente a 

atividade capitalista local. 

Sem embargo, a dominação do centro em relação à periferia, no atual 

estágio do capitalismo financeiro, virtual, não ocorre apenas na venda de mercadorias no 

estilo mais arcaico desse modo de produção situado no mercantilismo, mas também avança 

para modos que impeça a periferia se desenvolver e se valer do próprio capitalismo contra os 

países centrais. Essa dominação ocorre na seara do estabelecimento da propriedade industrial, 

que é uma propriedade imaterial, da idéia, que impede que outros países possam pesquisar e 

se aperfeiçoar. 

O ideal dessa forma de capitalismo balizado nas patentes é assegurar o 

domínio dos países periféricos e continuar acumulando riquezas à custa destes sem ter de 

produzir qualquer item. Mais do que a apropriação e exploração do elemento corpóreo dos 

países periféricos e das pessoas que aí residem, é a apropriação e exploração das mentes 

destas. É a busca do maior lucro possível com o menor custo imaginável. 

Isso se torna latente ao verificar que 97% de todas as patentes registradas no 

mundo pertencem exclusivamente aos países industrializados, e que em 1995 mais da metade 

de todas royalties pagas no mundo foram efetuadas para os Estados Unidos, e que mais de 

                                                           
180 “In” Ética: direito, moral e religião no mundo moderno, ob. cit., p. 426. 
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80% das poucas patentes dos países em desenvolvimento pertencem a empresas dos países 

desenvolvidos181. 

Comparato já explanou sobre essa nova forma de dominação da periferia do 

capitalismo e o efeito devastador para o ser humano: 

“à medida que encolhia o poder dos Estados pobres de intervir nos seus 

mercados internos, assistiu-se a um reforço considerável do poder de regulação econômica 

dos organismos internacionais, sob controle das grandes potências. O FMI passou a 

condicionar seus financiamentos à aceitação de programas ditos de ajuste estrutural. Quanto à 

Organização Mundial do Comércio (OMC), que assumiu em 1994 a sucessão do GATT, ela 

impôs medidas de liberalização comercial e de respeito amplo aos direitos de propriedade 

intelectual, medidas que acabaram por suprimir, de fato, a margem de manobra dos países 

pobres no estabelecimento de políticas de desenvolvimento nacional, ao mesmo tempo que 

provocavam uma transferência importante de recursos financeiros desses países, em proveito 

das grandes potências econômicas. Estimou-se que a economia norte-americana se 

beneficiaria, com o recebimento de royalties pelas empresas sediadas no país, de recursos 

monetários treze vezes superiores aos obtidos com base na redução das tarifas de importação 

no estrangeiro. 

Não foi só esse, infelizmente, o prejuízo global provocado por essa mudança 

estrutural do capitalismo, consistente em fazer com que as empresas vivam da exploração de 

direitos de propriedade intelectual, sem produzir coisa alguma. Como salientou o Programa de 

                                                           
181 Dados do Relatório do Desenvolvimento Humano de 1999 (“Globalização com uma face humana”), p. 67 e 
68. 
 Apenas para se ter uma idéia da importância da propriedade industrial no mundo globalizado, além do 
fato de ter sido objeto de estudo específico pela ONU nesse relatório, o número de requerimentos de patentes 
feitos anualmente aumentou de menos que 3.000 em 1979 para mais de 54.000 em 1997. 
 Esse relatório ainda trata dos impactos das patentes e da nova forma do capitalismo global nas pessoas: 
 “These new rules of globalization—privatization, liberalization and tighter intellectual property rights - 
are shaping the path of technology, creating new risks of marginalization and vulnerability: 

a) In defining research agendas, money talks louder than need - cosmetic drugs and slowripening 
tomatoes come higher on the list than a vaccine against malaria or drought-resistant crops for marginal lands. 
Tighter control of innovation in the hands of multinational corporations ignores the needs of millions. From new 
drugs to better seeds for food crops, the best of the new technologies are designed and priced for those who can 
pay. For poor people, the technological progress remains far out of reach. 

b) Tighter intellectual property rights raise the price of technology transfer, and risk blocking 
developing countries out of the dynamic knowledge sector in areas such as computer software and generic 
drugs. 

c) New patent laws pay scant attention to the knowledge of indigenous people, leaving it vulnerable to 
claim by others. These laws ignore cultural diversity in creating and sharing innovations - and diversity in views 
on what can and should be owned, from plant varieties to human life. The result is a silent theft of centuries of 
knowledge from developing to developed countries. 

d) Despite the risks of genetic engineering, the rush and push of commercial interests are putting profits 
before people” (p. 68). 
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Desenvolvimento das Nações Unidas, a globalização do sistema de propriedade intelectual 

cavou ainda mais fundo o abismo que separa a minoria opulenta da maioria indigente da 

humanidade, por quatro razões principais: 

1. Nos programas de pesquisa das empresas privadas, o lucro conta mais do 

que as necessidades humanas; 

2. O reforço global dos direitos de propriedade intelectual mantém os países 

subdesenvolvidos à margem do saber tecnológico atualizado; 

3. A proteção das patentes industriais não reconhece os saberes e os 

sistemas de propriedade tradicionais, de índole comunitária; 

4. A promoção a qualquer custo dos interesses comerciais acaba por 

proteger os lucros e não as pessoas, apesar dos sérios riscos humanos que as novas 

tecnologias comportam. 

Tudo isso, sem falar das perdas sofridas pelos países pobres em razão das 

medidas de protecionismo comercial praticadas na esfera rica do planeta”182. 

Os países em desenvolvimento da periferia que conseguiram realizar a 

segunda Revolução Industrial se vêem, neste novo cenário de economia globalizada, à mercê 

dos países do centro de capitalismo avançado que já efetivaram a terceira Revolução 

Industrial (da informática, da comunicação, tecnológica), ao qual se insere a nova forma de 

propriedade, denominada de intelectual ou industrial, balizada nas patentes e royalties, que 

implementa uma nova forma de capitalismo sem produção concreta. 

O domínio dos países europeus e norte-americanos que procederam a essa 

terceira Revolução Industrial não é minorado se o país subserviente já realizou a segunda 

Revolução Industrial. A prédica de que bastaria os países da periferia se industrializarem para 

se emanciparem, assim como outrora ocorreu com os países do centro, não se confirmou na 

periferia, pois vários países periféricos (entre eles o Brasil) se industrializaram e continuam 

submissos. 

A razão para isso se encontra no fato de que a terceira Revolução Industrial 

gera o domínio de todas as outras e amarra o desenvolvimento do país periférico, impedindo-o 

de ingressar nessa nova Revolução Industrial. Isso se dá porque ela labora com a cultura, com 

a pesquisa, que associada à globalização, permite o descobrimento e o desenvolvimento de 

                                                           
182 “In” Ética: direito, moral e religião no mundo moderno, ob. cit., p. 425 e 426. 
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novas técnicas, de novos produtos que otimizam toda a produção, de novas ciências e 

apuração das já existentes capazes de fazer o ser humano alcançar o inimaginável em outras 

épocas. Todavia, o uso dessas descobertas ficam restritos aos países centrais. Se os países 

periféricos quiserem se utilizar deles devem pagar, e pagar caro pelo uso por meio das 

royalties, sendo impedido, após a descoberta, de até mesmo fazer pesquisas para chegarem a 

produtos similares, pois estes estão acobertados pelas patentes. 

Dessa forma, a terceira Revolução Industrial é obstruída aos países 

periféricos e passa ao largo de sua industrialização, gerando nova forma de domínio, pois a 

otimização e a manutenção da própria industrialização, num cenário de competição 

internacional, dependem das tecnologias desenvolvidas e descobertas pelos países centrais, 

que se encontram cobertas pelas patentes. O resultado chega até mesmo a redundar num 

desmantelamento da industrialização outrora perpetrada. 

O professor de Coimbra, Avelãs Nunes, já se debruçou sobre essa pauta: 

“O exemplo de vários países do Terceiro Mundo (o mais nítido será por 

certo o Brasil) mostra que a manutenção das relações de domínio no seio do sistema 

capitalista mundial não é incompatível com o desenvolvimento industrial dos países 

dominados... Nas condições que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, a chamada Terceira 

Revolução Industrial traduziu-se na afirmação da ciência como força produtiva de primeira 

importância, ao mesmo tempo que a tecnologia se converteu no elemento fundamental da 

produção industrial (mais do que a posse de matérias-primas, que a redução do custo dos 

transportes colocou ao alcance da generalidade dos países). E a verdade é que são países 

dominantes que produzem ciência e tecnologia e são os grandes conglomerados 

multinacionais que controlam a comercialização deste produto (a tecnologia), que vem 

ocupando um lugar cada vez mais importante nas pautas do comércio internacional (que 

muitas vezes não passa de comércio fechado entre filiais desses colossos transnacionais). No 

quadro deste neo-colonialismo tecnológico, tem-se vindo a acentuar a situação de 

dependência dos países ‘colonizados’, através da mais fácil penetração dos padrões das 

‘metrópoles’, não só no plano dos consumos mas também ao nível das estruturas produtivas... 

Em virtude do pagamento da tecnologia, dos pagamentos efetuados a técnicos estrangeiros e 

da expatriação dos lucros, esses países vêem muitas vezes acentuada a sua situação de 

exportadores líquidos de capitais e de devedores permanentes perante o estrangeiro183. 

                                                           
183 “In” Neoliberalismo e direitos humanos, ob. cit., p. 105, 106 e 107. 
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Quanto as conseqüências da terceira Revolução Industrial da metrópole para 

a periferia, acentua Francisco de Oliveira: 

“A primeira e mais óbvia é que os países ou sistemas capitalistas 

subnacionais periféricos podem apenas copiar o descartável, mas não copiar a matriz da 

unidade técnico-científica; uma espécie de eterna corrida contra o relógio. A segunda, menos 

óbvia, é que a acumulação que se realiza em termos de cópia do descartável também entra em 

obsolescência acelerada, e nada sobra dela, ao contrário da acumulação baseada na Segunda 

Revolução Industrial. Isso exige um esforço de investimento sempre além do limite das forças 

internas de acumulação, o que reitera os mecanismos de dependência financeira externa. Mas 

o resultado fica sempre aquém do esforço: as taxas de acumulação, medidas pelo coeficiente 

de inversão sobre o PIB, são declinantes, e declinantes também as taxas de crescimento. Em 

termos bastante utilizados pelos cepalinos, a relação produto-capital se deteriora: para obter 

cada vez menos produto, faz-se necessário cada vez mais capital. E a contradição se agudiza 

porque a mundialização introduz aumento da produtividade do trabalho sem acumulação de 

capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular-digital, do que resulta a 

permanência da má distribuição da renda”184. 

Arrematamos esse tópico com as ilações do professor Paulo Bonavides: 

“Não padece dúvida que o mundo ingressou numa sociedade feudalizada, 

onde haverá, outra vez – agora em nível de nações -, soberanos e vassalos. Uma sociedade 

que há de inaugurar, ao mesmo passo, em futuro não remoto, a simbiose do feudalismo com o 

colonialismo... Não se vislumbra saída para essa metamorfose do capitalismo na sua feição 

globalizadora; ela aflige e revoga o constitucionalismo social dos países periféricos, cujas 

economias debilitadas se arredam cada vez mais da concretização de suas metas 

emancipatórias, ao mesmo passo que se arrastam na estagnação e decadência... Esta poderá 

significar para as economias periféricas o começo da mais nova e irresgatável servidão, 

aquela aparelhada por um colonialismo tecnológico e informático, que fará os fortes mais 

fortes e os fracos mais fracos”185. 

 

1.4.3 Neoliberalismo X Neoconstitucionalismo: 

                                                           
184 “In” O ornitorrinco, ob. cit., p. 139. 
185 “In” Do país constitucional ao país neocolonial, ob. cit. p. 56, 57 e 139. 
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O neoconstitucionalismo consiste numa nova etapa do constitucionalismo 

moderno, onde a Constituição passa a ser o centro de gravidade de todo o Direito posto. Os 

princípios e valores previstos, de forma explícita ou implícita, no Texto Fundamental ganham 

normatividade jurídica e efeito vinculante de todo o ordenamento, inclusive como forma de 

interpretação e integração do próprio texto constitucional. A obediência estrita a um 

dispositivo infraconstitucional é colocada em xeque quando em descompasso com o teor da 

Constituição. 

Envidando evoluir na pesquisa do direito constitucional, vários juristas 

debruçam-se na perscrutação de novos mecanismos de interpretação constitucional, visando 

evoluir a metódica de Savigny que balizava a hermenêutica jurídica nos critérios gramaticais, 

históricos, teológicos e sistemáticos. Desse modo, novos critérios interpretativos são 

elaborados com fulcro na supremacia da Constituição Federal no ordenamento jurídico, 

visando-se atribuir uma força normativa aos dispositivos constitucionais, principalmente os de 

cunho principiológico, combatendo, com isso, a idéia da Constituição apenas como um 

documento político. Essa busca de outros modelos interpretativos da Constituição tenciona, 

precisamente, dar juridicidade à Constituição, esculpindo direitos e deveres que podem ser 

acionados diretamente e determinando a validade e aplicação de todos os outros instrumentos 

normativos infraconstitucionais. 

Em vista disso, os critérios de interpretação constitucional que começam a 

ganhar destaque no cenário do direito constitucional são: da supremacia constitucional, da 

força normativa da Constituição, da interpretação conforme à Constituição, da unidade 

constitucional, do efeito integrador, da concordância prática, da máxima efetividade e da 

cedência recíproca186. Com o fito de integrar o texto constitucional se destacam: os princípios 

                                                           
186 Para uma visão mais específica dessa pauta de interpretação ver: José Joaquim Gomes Canotilho, Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição, 7º ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 1195/1242. Luís Roberto Barroso, 
A Nova Interpretação Constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas, 2º ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006; e Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio do direito 
constitucional no Brasil, Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo nº63/64, janeiro/dezembro 2006, 
p. 1/50. Gilmar Ferreira Mendes, Curso de Direito Constitucional, 2º ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 86/145. 

Para uma visão crítica desses métodos de interpretação, mas não no sentido de retroceder a formas 
clássicas, mas sim pugnando a necessidade de um maior aprofundamento da temática da interpretação 
constitucional ver: Virgílio Afonso da Silva, Interpretação constitucional e sincretismo metodológico. In: 
Interpretação Constitucional/ Virgílio Afonso da Silva (org.), São Paulo: Malheiros, 2007, p. 115/144. 

Para uma análise mais ampla do fenômeno da interpretação e sua aplicação no direito constitucional 
ver: Karl Larenz, Metodologia da Ciência do Direito, Trad. José Lamego, 4º ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2005. Inclusive o professor Karl Larenz já trata da “aspiração a uma resolução justa do caso” como 
método interpretativo, malgrado não adote a Justiça por si como método interpretativo. Todavia, pensamos que 
essa posição é digna de nota haja vista a aproximação que se perpetra entre o Direito e a Justiça, elementos que 
foram separados no Estado Liberal positivo: 
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da proporcionalidade, da razoabilidade, da ponderação de interesses, da efetividade e da 

primazia dos direitos fundamentais. 

Não vamos ficar aqui discutindo todos esses métodos, pois para isso seria 

necessário uma dissertação específica sobre cada um dos temas, além do que qualquer manual 

de direito constitucional já traz esse elenco e já tivemos a oportunidade de escrever sobre uma 

nova hermenêutica jurídica em outro texto187. O que é importante no presente trabalho é ter a 

compreensão da existência do fenômeno da constitucionalização do direito que vivenciamos, 

o porquê dessa nova etapa do constitucionalismo e sua congruência ou não com a ideologia 

neoliberal. 

O neoconstitucionalismo se depara com a construção de um sistema de 

valores e princípios que se sobrepõe a letra da lei. O texto escrito prevendo regras fechadas, 

por vezes, se decompõe diante dos pressupostos principiológicos que devem ser adotados na 

análise do caso. Os princípios e valores adotados pela Constituição, mesmo os de forma 

implícita, não de forma incomum, servem de anteparo a uma aplicação rígida e estreita de 

uma regra jurídica, impondo sua abertura e conformidade com aqueles. 

O Direito moderno pós-revoluções burguesas, que se atrelou de forma 

umbilical com um positivismo clássico, não encontrou mais respaldo no pós-Segunda Guerra 

Mundial, haja vista que nesse período de guerra foi onde se vivenciaram as maiores 

atrocidades que, ao contrário do que se pode imaginar, estavam cobertas pelo manto da lei. 

                                                                                                                                                                                     
“A justiça da resolução do caso é portanto, certamente, uma meta desejável da actividade judicial, mas 

não um critério de interpretação de par com os outros. Este desiderato deve realizar-se apenas nos quadros das 
leis vigentes e dos princípios jurídicos reconhecidos e portanto também apenas com o auxílio das regras de 
interpretação mencionados ou no decurso de um desenvolvimento jurisprudencial do Direito que seja admissível. 
Isto não quer dizer, não obstante, que a aspiração a uma solução eqüitativa não deva desempenhar qualquer papel 
na interpretação. É mesmo de grande importância, pois que é dela que parte continuamente o impulso para 
repensar de novo a interpretação da lei e para achar novos pontos de vista. O juiz espera da lei, e é-lhe lícito 
esperá-lo, que possibilite de modo geral uma resolução justa, ou pelo menos plausível sob o ponto de vista da 
justiça. Caso se veja defraudado nesta expectativa, isso é para ele motivo suficiente para pôr em questão e 
examinar de novo a interpretação por ele até agora aceite. Qual seja a solução justa no caso concreto é algo que 
pode ser muito problemático; para alguns casos não existe seguramente, em absoluto, uma solução que seja a 
única justa. Mas existem resolução que são de modo evidente injustas. Se lhe for necessária uma determinada 
interpretação para emitir uma tal resolução, tal tem para o juiz o significado de um sinal de alarme. O juiz 
perguntar-se-á então se nas premissas por ele aceites não se terá acoitado algures um erro, e encontrará, regra 
geral, uma melhor via. Debruçará mesmo a sua atenção para um desenvolvimento judicial do Direito 
‘transcendente à lei’.  

Que o juiz está subordinado à justiça não altera nada em relação a que ele há-de, nos termos da 
Constituição, resolver segundo a lei, concebida esta como uma parte do ordenamento jurídico global, e não 
segundo uma convicção de rectidão pessoal, já não coberta pela lei... Se hoje o pêndulo se inclina muito 
claramente para o lado da justiça do caso, isto tem também relação com a perda de autoridade do legislador 
actual, que só raras vezes se ocupa o tempo necessário e faz o esforço de tornar a examinar cuidadosamente as 
suas formulações, e não raro omite em absoluto uma regulação, quando esta pode e deve esperar-se dele” (p. 493 
e 494). 
187 “In” Um novo modo de pensar o Direito em relação à Hermenêutica, ob. cit. 
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Ou seja, nos regimes fascistas – nazismos na Alemanha e fascismo na Itália - que levaram o 

mundo à Segunda Grande Guerra, o próprio sistema jurídico posto dava guarida e até 

fomentava as desumanidades praticadas. 

A partir dessa guerra a elaboração de um sistema jurídico sem valor, sem 

princípios, completamente desligado da Justiça, numa elucubração de uma teoria pura do 

direito, deixa de ser o mote jurídico, pois verificou-se de forma concreta onde uma tal teoria 

poderia levar, ingressando o Direito posto numa fase de pós-positivismo. 

Esse pós-positivismo é exatamente a fase em que os valores e princípios 

encontraram um respaldo maior do sistema jurídico, sobrepondo-se, inclusive, às regras, ao 

texto frio de uma lei. Assim, quando uma regra se confrontar com um princípio o sistema 

jurídico pós-moderno elaborou a solução por meio do que chamou de máxima efetividade dos 

princípios, em que estes devem prevalecer sobre aquela, mas sem anulá-la por completo. 

Esses princípios e valores ganham mais destaques se sua base for constitucional, mesmo que 

de forma não expressa no Texto Fundamental, mas decorrer de uma interpretação sistemática 

do bloco constitucional, for encontrado nas dobras da Constituição. 

Portanto, a Constituição que era um elemento secundário no ordenamento 

jurídico antes da 2ª Guerra, já que era a sede dos princípios e valores de uma sociedade, sendo 

descartados na elaboração de um Direito posto balizado por uma teoria pura, passa a exercer 

função central e validadora de todo o ordenamento jurídico, quando esses mesmos princípios 

e valores são relevados ao ponto nevrálgico do sistema jurídico. Por isso, o 

neoconstitucionalismo está estreitamente correlacionado com o pós-positivismo. 

Destarte, o marco filosófico-jurídico do neoconstitucionalismo é o pós-

positivismo e o marco histórico é o fim da 2ª Guerra Mundial. 

O neoconstitucionalismo é um tema muito caro para o professor Luís 

Roberto Barroso que aponta exatamente os marcos que fixamos acima como os 

desencadeadores do neoconstitucionalismo. Sobre a pauta filosófica, leciona esse professor da 

Universidade do Rio de Janeiro: 

“A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do 

positivismo abriram caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões acerca 

do direito, sua função social e sua interpretação. O pós-positivismo busca ir além da 

legalidade estrita, mas não despreza o direito posto; procura empreender uma leitura moral do 

direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas. A interpretação e aplicação do 
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ordenamento jurídico hão de ser inspiradas por uma teoria da justiça, mas não podem 

comportar voluntarismos ou personalismos, sobretudo os judiciais. No conjunto de idéias 

ricas e heterogêneas que procuram abrigo nesse paradigma em construção, incluem-se: a 

atribuição de normatividade aos princípios e a definição de suas relações com valores e 

regras; a reabilitação da razão prática e da argumentação jurídica; a formação de uma nova 

hermenêutica constitucional; e o desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais, 

edificada sobre o fundamento da dignidade humana. Nesse ambiente, promove-se uma 

reaproximação entre o direito e a filosofia”188. 

Cumpre salientar que o marco histórico do neoconstitucionalismo no Brasil 

não coincidiu com o marco europeu do deslinde da 2ª Guerra Mundial, haja vista o país 

ingressar num período de ditadura militar que se findou apenas com o advento da 

Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Nesses termos, os princípios e valores, a busca 

de uma justiça no direito posto apenas passaram a ecoar no ordenamento jurídico pátrio após 

essa Constituição. Portanto, o que tratamos ainda como uma grande novidade já não o é na 

mesma intensidade no cenário jurídico internacional. 

Do que se depreende do neoconstitucionalismo, ou do pós-positivismo, 

como um sistema jurídico baseado em princípios e valores, a presença e a preocupação com a 

dignidade da pessoa humana no debate jurídico, o resgate de uma noção de justiça para 

amoldar o direito posto, a abertura do sistema jurídico de forma a não ficar coarctado a letra 

expressa da lei, a busca de uma politização do Direito e de uma judicialização da Política e até 

mesmo pelo seu marco histórico, quer seja na Europa, pelo fim da 2ª Guerra Mundial ou no 

Brasil pela vigência da CF/88, averigua-se que é um redimensionamento do Direito para 

adequá-lo a um paradigma de Estado social. 

Sendo mais claro: o pós-positivismo se compraz com o Estado social e para 

esse foi modelado, visando se subtrair à aplicação cega de uma lei que era a forma jurídica 

que se adequava ao Estado liberal. No Estado liberal, o direito era sinônimo de legal, não 

havia que se perquirir da Justiça, e sim do exclusivamente legal. A igualdade era a meramente 

                                                           
188 “In” Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio do direito constitucional no 
Brasil. Ob. cit., p. 5. 
 Segundo esse jurista há ainda “três grandes transformações subverteram o conhecimento convencional 
relativamente à aplicação do direito constitucional: a) o reconhecimento de força normativa à Constituição; b) a 
expansão da jurisdição constitucional; c) o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação 
constitucional” (p. 6). Para não ficar enfadonhamente reproduzindo o que já escreveu o professor Barroso sobre 
essas transformações, remetemos o leitor a leitura desse artigo. 
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formal, desapegada da material, o que acabava resultando numa desigualdade. Os valores e 

princípios eram colocados de lado na intenção de se esculpir uma teoria pura do direito. 

É no Estado de bem-estar que os valores e princípios voltam a ganhar 

destaque no cenário jurídico, que a Justiça ensaia se reaproximar do Direito na tentativa de 

corrigir as mazelas que ainda é impingida pelo modo de produção em vigor (capitalismo), que 

a preocupação com a igualdade material e a dignidade da pessoa humana ocupam as 

discussões jurídicas e que a aplicação sem questionamentos da lei é rechaçada. 

A par disso, verificamos que não há um encaixe perfeito entre o 

neoliberalismo e o neoconstitucionalismo. Há uma certa contrariedade nessas ideologias. O 

“neo” do liberalismo não caminha lado a lado com o “neo” do constitucionalismo. Na 

verdade, o “neo” do constitucionalismo já se mostra atrasado em relação ao “neo” do 

liberalismo, haja vista que o neoliberalismo pretende ser uma fase posterior à 

socialdemocracia do ocidente, sendo que é neste último que se finca a metódica do 

neoconstitucionalismo. Isto significa que o neoconstitucionalismo aparentemente caminha 

atrás do neoliberalismo. Resta a pergunta: então, porque se preocupar com uma teoria que se 

mostra atrasada no seu tempo? 

Na realidade, o neoconstitucionalismo não se mostra atrasado no tempo, 

pois é uma teoria que visa manter e preservar o Estado social, não o entregando 

completamente a um neoliberalismo que já se mostra eficaz no plano econômico. O 

neoconstitucionalismo não é uma teoria que visa adequar a superestrutura jurídica à infra-

estrutura capitalista neoliberal, e sim manter a superestrutura social num cenário de 

neoliberalismo189. 

                                                           
189 Entre o descompasso do constitucionalismo brasileiro originado na Constituição de 1988 e o sistema 
econômico que se instaura posteriormente a ela, já lecionou o professor Alysson Mascaro: 
 “No entanto, em face de toda a história anterior do direito brasileiro, a Constituição promulgada em 
1988 é certamente o melhor diploma legislativo já produzido no Brasil. Numa tentativa de amainar ímpetos 
sociais revolucionários a partir da mera declaração de direitos, produziu-se uma carta constitucional avançada 
em certos princípios, embora muito conservadora em tantos outros mais. 
 O sistema econômico previsto pela Constituição de 1988 previa um crescimento das políticas de bem-
estar social, de intervenção do Estado na economia, inscrevendo a função social da propriedade como um de seus 
vértices. No próprio plano do trabalho, assegurou uma maior participação dos trabalhadores nas empresas e na 
organização sindical. 
 Os tempos da nova Constituição foram, certamente, os de maior tensão e, ao mesmo tempo, de maior 
ganho social em toda a história jurídica do Brasil. Tratava-se de um movimento de culminância de uma longa 
seqüência histórica. De 1930 para frente, a massa de trabalhadores assalariados foi subindo quantitativamente, e, 
em 1988, estava no auge de suas reivindicações. Assim, foi construída uma série de legislações, a começar das 
normas constitucionais, que apontava juridicamente para um futuro de diminuição da pobreza e das 
desigualdades. 
 No entanto, mesmo esse ambíguo processo formal, meramente normativo, não logrou vingar seus 
postulados mínimos. Quando a hora do interesse social chegou, o Brasil mudou seu padrão econômico, e, em vez 
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Enquanto no Estado social houve a positivação de direitos sociais, o dever 

do Estado intervir para corrigir os desgastes do capitalismo no tecido social, a problemática 

residia basicamente na implementação desses direitos. Na atual conjuntura em que o 

neoliberalismo ganha cada vez mais força, obtendo êxito na redução e até mesmo na 

supressão de direitos sociais, o resgate desses valores sociais tem sido fruto de uma 

construção doutrinária afeta ainda com os ideais de uma socialdemocracia. 

Explicitando melhor essa idéia, verificamos que com a revogação de várias 

leis que tratam dos direitos sociais ou as alterações legislativas de forma a diminuir sua 

intensidade (vide as várias reformas no sistema de previdência) empreendida pelo vigor 

neoliberal, a salvaguarda dos direitos sociais tem se dado por uma construção de princípios e 

valores, balizados na dignidade da pessoa humana e na busca de se realizar uma vertente de 

Justiça, que, por vezes, acabam por substituir o texto revogado ou alterado ou, pelo menos, 

resguardando um núcleo mínimo vital. 

Por conseguinte, o neoconstitucionalismo não é uma teoria que se mostra 

atrasada, e sim que caminha pari pasu com o neoliberalismo, pois consoante este elabora 

novas investidas a favor do mercado livre, o neoconstitucionalismo também compõe novas 

formas para manutenção dos direitos sociais, da dignidade da pessoa humana e de um Estado 

social, pelo menos, na sua essência. 

Assim é o que o neoconstitucionalismo se mostra muito mais como uma 

teoria de manutenção do Estado social quando este entra em crise, do que uma doutrina de 

afirmação do próprio Estado social em sua origem. Por isso que ele (neoconstitucionalismo) 

surge num cenário em que o neoliberalismo se mostra pujante, haja vista a necessidade de se 

elaborar teses para refrear a submissão do ser humano ao mercado, objetivo maior de 

neoliberalismo. 

No neoconstitucionalismo, quando o Estado se vê impossibilitado de dar 

cabo de determinado direito social, ele aponta uma alternativa, permitindo o ingresso de 

                                                                                                                                                                                     
de ofertar então as migalhas agora juridicamente previstas, abandonou definitivamente o modelo 
intervencionista, cuja parte de mínima correção de desigualdades sociais teria início. O Brasil passou a ser 
neoliberal. 
 A década de 1980 representou um tempo de descompasso entre as aspirações polítco-jurídicas e as 
aspirações econômicas do capitalismo brasileiro. A Constituição de 1988 é o coroamento da política econômica 
que se implantou durante a maior parte do século XX no Brasil, baseada na associação do Estado com a 
burguesia, promovendo o desenvolvimento e o crescimento econômico. Neste sentido, constitucionalmente foi 
reservado ao Estado também um papel redistributivo. No entanto, o movimento jurídico ocorrido no Brasil foi 
um canto de cisne só veio a se consolidar quando o modelo econômico desenvolvimentista estava em vias de ser 
trocado por um modelo neoliberal” (“In” Lições de Sociologia do Direito. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 
190 e 191). 
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novos atores sociais, oriundos de uma mobilização de setores da sociedade civil para auxiliar 

na concretização de um específico direito social. A problemática é que o neoliberalismo 

também vê a atuação desses atores e labora na tentativa de cooptação destes para atendimento 

aos seus desideratos. Essa é a tensão que se estabelece no seio da sociedade. 

Não nos descuremos de prováveis tentativas de enquadrar o 

neoconstitucionalismo como uma nova forma de encarar do Direito em face do 

neoliberalismo, de forma a legitima-lo. Trata-se essa de uma visão deformada que desconhece 

a evolução da metódica jurídica. O neoconstitucionalismo se preocupa com um Direito que 

preserve a dignidade da pessoa humana, busque uma maior Justiça, diferentemente do 

neoliberalismo que se preocupa com uma nova libertação do mercado e sua supremacia, 

inclusive sobre o próprio ser humano. 

No neoliberalismo é como se o mercado e a economia fossem atividades 

fins e separadas da sociedade. É como se o mercado e a economia existissem por si só, e o 

homem seria seu mero insumo. É invertida a ordem: o homem existe para o mercado, o 

homem é que deve fomentar e criar as melhorias para o mercado, e não o contrário. 

Não é que no neoconstitucionalismo sejam as coisas colocadas no seu 

devido lugar, em que o mercado passa a existir para o homem, sendo aquele apenas o meio 

para a realização humana e o verdadeiro insumo do homem, mas nesse novo 

constitucionalismo há uma intenção de se emparelhar sociedade e mercado, e não separa-lo, 

colocando o homem em pé de igualdade com o mercado. Na atual conjuntura, lograr dar 

importância ao ser humano no mesmo nível que o mercado já é uma conquista hercúlea e que 

deve ser perseguida até que se alcance colocar as coisas no seu devido lugar, em que a 

primazia será do homem sobre a economia. 

O tema que temos em foco (responsabilidade pública do Estado social) se 

insere exatamente nesse neoconstitucionalismo. 

 

1.4.4 Entre a reserva do possível e a vedação de retrocesso social: 

Já tivemos oportunidade de tecer alguns poucos comentários sobre o 

princípio da reserva do possível quando tratamos do pressuposto econômico do Estado social. 

Dissemos, em suma, que esse princípio é um óbice fático de ausência de recursos econômicos 

para resolver todos os problemas sociais, pois como esses recursos são obtidos pelos tributos 

cobrados do mercado econômico, o limite é dado pelo próprio desenvolvimento e 
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disponibilidade do capitalismo local. Também já enfatizamos que o reconhecimento de um 

limite fático atinente a ausência de recursos econômicos que possibilite ao Estado dar cabo de 

todas as intempéries sociais deve ser levado em consideração, pois decorre do próprio limite 

do capitalismo e da sua impossibilidade de atender todos os anseios sociais. Todavia, já 

colocamos em causa a definição desse limite, pois este poderia servir a um discurso 

reacionário, de obstáculo contínuo à concretização de direitos sociais, legitimando sempre 

uma conduta inerte do Estado, o que não se pode admitir. 

Como já acentuamos, a impossibilidade de agir, que é o verdadeiro 

significado desse princípio, não pode ser levantada sempre de forma leviana como forma de 

obstaculizar um direito social. Muito pelo contrário, a reserva do possível deve ser um 

discurso de opção, e não de inércia. Opção pressupõe escolha entre dois ou mais caminhos; 

inércia é não adotar nenhum caminho. A reserva do possível deve se fazer com dados fáticos, 

sociais, reais, que demonstrem qual é realmente a capacidade do Estado para operacionalizar 

os direitos sociais e quais as necessidades sociais mais prementes, para que assim os agentes 

políticos possam fazer a melhor opção e/ou a melhor forma de atender uma demanda social. 

A delicada questão da reserva do possível, portanto, consiste em estabelecer 

o verdadeiro limite econômico do Estado para atender os direitos sociais. 

Andreas Krell abre um capítulo em seu livro para tratar da “falácia da 

reserva do possível” num sentido de que “o condicionamento da realização de direitos 

econômicos, sociais e culturais à existência de caixas cheios do Estado significa reduzir a sua 

eficácia a zero; a subordinação aos condicionantes econômicos relativiza sua universalidade, 

condenando-os a serem considerados direitos de segunda categoria”190. Tem razão o autor ao 

criticar o transplante puro de teorias estrangeiras para o Brasil sem a devida observância da 

diversidade de realidades sociais e econômicas191. Realmente, como também enfatizamos, 

utilizar a reserva do possível num sentido constante de obstáculo ao Estado agir para corrigir 

as mazelas sociais é um problema que deve ser enfrentado com dados sociais e econômicos, 

sob pena de incorrer na “eficácia zero” alertado pelo autor. Por isso, propugnamos que a 

                                                           
190 “In” Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha, ob. cit., p. 54 
 Andreas reconhece que os pressupostos econômicos dos vários direitos sociais são bem diversos, 
havendo direitos prestacionais que, de fato, exigem altos investimentos, sendo um problema que assola todo o 
mundo, inclusive o de capitalismo desenvolvido, como é a temática da falta de moradia e do desemprego, e que 
diferentemente outros direitos sociais, como à saúde e a educação, não exigem recursos estrondosos, em que 
pese haver um custo, sendo a questão mais de vontade política e organização administrativa (p. 54/57) 
191 Idem, ibidem, p. 54/57. 
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reserva do possível deve ser um discurso de opção (fazer por algum modo), e não de 

impossibilidade de agir (omissão pura e simples). 

Não podemos olvidar que o capitalismo tem um limite para atendimento das 

demandas sociais. Faz parte de suas entranhas criar um obstáculo à resolução de problemas 

sociais, há uma contradição lógica do aspecto social com o capitalismo. Nesses termos, a 

reserva do possível deve ser analisado sob duas pautas: 1º) Há de fato um limite à atuação 

social do capitalismo; 2º) o reconhecimento desse limite não deve servir de discurso para 

legitimar um não agir, mas sim para permitir a reflexão sobre qual o melhor caminho a ser 

perseguido, quais as necessidades mais urgentes a serem atendidas e quais as pessoas mais 

necessitadas economicamente, que não poderiam, por si só, sanar seu problema de cunho 

social. 

Não ter isso em mente é realmente pensar num sistema demagógico e 

desvirtuado da realidade. Imaginar que o capitalismo não tem limites para atendimento das 

demandas sociais, significa vislumbrar no capitalismo o melhor dos mundos, pois 

possibilitaria um desenvolvimento social com melhoria para todos, o que não condiz com a 

realidade, principalmente nessa segunda parte (melhoria para todos). E utilizar a reserva do 

possível na defesa de uma atitude inerte do Estado é adequá-lo ao discurso neoliberal, visando 

conformar os danos sociais a uma impossibilidade de correção e, por isso, deveria ser deixado 

na forma como está. Essas duas hipóteses não são as mais apropriadas, a primeira por ser 

contrária à realidade, e a segunda por não atender ao anseio de justiça que deve nortear o 

Direito. 

É axiomático que no modo de produção capitalista, por suas características 

individualistas, egoístas, hedonistas, de apropriação privada dos benefícios sociais, cria-se 

uma incompatibilidade lógica de atuar socialmente. Com o advento do Estado de bem-estar, 

em que se tentou amoldar um ideário social ao capitalismo, infringindo, com isso, sua lógica 

privatista, o capitalismo aceitou enquanto se sentiu ameaçado. Isso permitiu aos Estados-

providências um robustecimento, que os permitiram atuar (pelo menos os países europeus) de 

forma concreta na resolução das feridas sociais. Não tardou para que aparecesse um limite 

fático, inerente ao próprio sistema capitalista, de solucionar todos os problemas sociais. A par 

disso, surge o princípio da reserva do possível. 

Na crise do Estado social, quando o capitalismo consolida sua hegemonia, 

quando o neoliberalismo começa a colocar em prática seus ideais, é que a reserva do possível 

aparece com mais freqüência. Todavia, a recorrência a esse princípio, na atual conjuntura 
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neoliberal, não visa mais perquirir qual o real limite de atuação social do capitalismo, e sim 

apenas estruturar um sistema de desregulamentação estatal, privatização do público e 

conservação dos problemas sociais. 

O neoliberalismo se apropria desse postulado da reserva do possível, com 

vistas a manter o “status quo” e legitimando uma omissão estatal, desvirtuando o verdadeiro 

sentido do princípio. É contra esse sentido que nos colocamos. E para refutá-lo sem 

demagogia, como já enfatizamos, deve ser feito com dados fáticos reais. 

Analisemos o caso do Brasil: segundo informações da receita federal 

referente ao ano de 2007, o total da arrecadação dos tributos federais (descontados as 

contribuições da seguridade social) somou R$ 602.793 milhões192. É de se imaginar que 

diante desse expressivo montante poderia e deveria ser destinado uma relevante porcentagem 

para educação, saúde, moradia e saneamento, haja vista serem as questões cruciais que 

cercam nosso país. Entretanto, não é o que se verifica quando verificamos no orçamento da 

União as prioridades e os investimentos efetivamente realizados. 

Consoante relatório de execução de despesas por função, a previsão de 

gastos na área da saúde era de R$ 49.174.942.521,00 tendo sido efetivamente gastos R$ 

40.091.585.993,00; na área da educação foi previsto R$ 25.070.151.143,00 e gastos R$ 

19.943.546.664,00; em habitação havia uma previsão de gastos de R$ 1.021.541.089,00, 

sendo gastos míseros R$ 252.849,00; e para saneamento havia uma previsão de investimentos 

de R$ 1.771.939.339,00, sendo efetivado apenas R$ 39.190.813,00193. Quer dizer, todos esses 

itens que deveriam ser prioritários, somados não atingem 10% dos gastos totais da União. 

A situação se mostra vexatória quando verificamos que foi autorizado um 

gasto de R$ 160.027.415.636,00 para pagar juros, deságios e descontos de dívida mobiliária 

da União, tendo sido efetivamente pagos R$ 135.024.566.825,00. Ou seja, mais de 22% de 

toda a arrecadação da União foram destinadas ao pagamento, não de dívidas, mas sim de seus 

juros. E não para aí, pois havia uma autorização para pagamento de R$ 7.740.871.592,00 de 

juros sobre dívidas de contratos, tendo sido pagos R$ 4.985.046.440,00194. 

Sem embargo, o que gera mais espanto, em vista dos graves problemas 

sociais que assolam o Brasil, é que a resolução destes não é prioridade consoante prevê a Lei 

                                                           
192 Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/arre/2007/AnalisemensalDez07.pdf 
193 Fonte: http://www2.camara.gov.br/orcamentobrasil/fiscalize/outrasconsultas/execucao 
194 Fonte: http://www2.camara.gov.br/orcamentobrasil/fiscalize/outrasconsultas/execucao 
 Também consta desse relatório que o gasto da União com sentenças judiciais (precatórios e requisição 
de pequeno valor) foi de R$ 10.847.288.279. 
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11.514, de 13 de agosto de 2007 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o orçamento de 2008), 

em que logo no capítulo I (“Das metas e prioridades da Administração Pública Federal”) já 

estipula uma meta de superávit primário para pagamento de dívidas e juros195. 

O que se pode concluir desses dados é que a aplicação pura e simples da 

reserva do possível não encontra guarida com o volume de recursos do Estado brasileiro. Para 

que seja cabível recorrer-se a esse princípio há que se verificar se o valor extrapola em muito 

as potencialidades orçamentárias do Estado, devendo ser considerado conjuntamente o 

montante pago de juros e dívidas. O levante em abstrato desse postulado, em geral, não 

condiz com a realidade. 

Destarte, a reserva do possível não pode ser utilizada levianamente. O início 

da tratativa do tema deve perfilhar o conhecimento das receitas do Estado e de suas despesas e 

ponderar quais os dispêndios mais urgentes. Com certeza, pagar juros de dívidas não poderia 

estar entre as prioridades e não poderia ter a maior destinação de recursos. 

Nesses termos, uma decisão do Poder Judiciário em matéria de direitos 

sociais, antes mesmo da concessão do direito e da determinação do Estado de presta-lo, 

deveria ser pautada no conhecimento do orçamento e indicação de onde irá sair a verba para 

cumprir a sentença judicial. De certo, há uma grande margem para ser subtraída da rubrica de 

pagamento de juros para realocar na concretização dos direitos sociais. Isso impediria a 

esdrúxula situação que se vivencia hoje em que as verbas são retiradas da própria pasta 

responsável pela implementação do direito social, podendo acarretar prejuízos para quem não 

ingressou com ação judicial. 

                                                           
195 “Art. 2º. A elaboração e aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2008 e a execução da respectiva Lei 
deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário para o setor público consolidado, 
equivalente a 3,80% (três inteiros e oitenta centésimos por cento) do Produto Interno Bruto – PIB, sendo 2,20% 
(dois inteiros e vinte centésimos por cento) para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e 0,65% (sessenta 
e cinco centésimos por cento) para o Programa de Dispêndios Globais, conforme demonstrado no Anexo de 
Metas Fiscais constante do Anexo III desta Lei. 

§ 1º Poderá haver compensação entre as metas estabelecidas para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social e para o Programa de Dispêndios Globais de que trata o art. 12, inciso VI, desta Lei. 

§ 2º Para fins de realização da audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar no 101, 
de 2000, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, até 3 (três) dias antes da audiência ou até o 
último dia dos meses de maio, setembro e fevereiro, o que ocorrer primeiro, relatórios de avaliação do 
cumprimento da meta de superávit primário, com as justificativas de eventuais desvios e indicação das medidas 
corretivas adotadas. 

§ 3º Os relatórios previstos no § 2º deste artigo conterão também: 
I – os parâmetros constantes do inciso XXXII do Anexo II, desta Lei, esperados e efetivamente 

observados, para o quadrimestre e para o ano; 
II – o estoque e o serviço da dívida pública federal, comparando a observada ao final de cada 

quadrimestre com a do início do exercício e a do final do quadrimestre anterior; e 
III – o resultado primário obtido até o quadrimestre, discriminando, em milhões de reais, receitas e 

despesas, obrigatórias e discricionárias, no mesmo formato da previsão atualizada para todo o exercício”. 
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Para impedir a sanha neoliberalista de utilização da reserva do possível de 

forma desmedida e sem lastro com a realidade, o neoconstitucionalismo desenvolveu outro 

princípio consistente na “vedação de retrocesso social”. 

Sobre este princípio de proibição de retrocesso dos direitos sociais, já 

dissertou Ingo Wolfgang Sarlet: 

“O ponto de partida de uma fundamentação constitucional (embora não 

exclusivamente dogmático-jurídica) de uma proibição de retrocesso encontra-se diretamente 

conectado às contradições inerentes ao próprio Estado social e democrático de Direito, 

especialmente no âmbito da crise de efetividade e identidade pela qual passam o Estado, a 

Constituição e os direitos fundamentais, a tal ponto que – e neste sentido com razão – já se 

sustentou que estamos a vivenciar um verdadeiro mal-estar constitucional e um pessimismo 

pós-moderno. Com efeito, seja em virtude do incremento dos níveis de exclusão sócio-

econômica e da implantação, em maior ou menor escala, daquilo que Boaventura Santos 

designou de ‘fascismo societal’ em todo o Planeta (já que também nos países desenvolvidos 

tem aumentado gradativamente o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza), 

seja como conseqüência da fragilização das instituições estatais e do fortalecimento 

correspondente das esferas de poder econômico no contexto da globalização, certo é que hoje, 

mais do que nunca, constata-se que a problemática da sobrevivência do assim denominado 

Estado social e democrático de Direito – e, conseqüentemente, da efetiva implementação de 

padrões mínimos de justiça social – constitui um dos temas centrais da nossa época”196. 

Ainda para Sarlet, todo argumento favorável a possibilidade de retrocesso 

social, com fulcro numa liberdade do legislador, não merece guarida, posto que “em se 

admitindo uma ausência de vinculação mínima do legislador (assim como dos órgãos estatais 

em geral) ao núcleo essencial já concretizado na esfera dos direitos sociais e das imposições 

constitucionais em matéria de justiça social, estar-se-ia chancelando uma fraude à 

Constituição, pois o legislador – que ao legislar em matéria de proteção social apenas está a 

cumprir um mandamento do Constituinte – poderia pura e simplesmente desfazer o que fez no 

estrito cumprimento da Constituição... Além disso, mediante a supressão pura e simples do 

próprio núcleo essencial legalmente concretizado de determinado direito social 

(especialmente dos direitos sociais vinculados ao mínimo existencial), estará sendo afetada, 

em muitos casos, a própria dignidade da pessoa, o que desde logo se revela inadmissível, 
                                                           
196 Direitos Fundamentais Sociais e proibição de retrocesso: Algumas notas sobre o desafio da sobrevivência dos 
direitos sociais num contexto de crise. In: Ensaios Constitucionais de Direitos Fundamentais/ Alexandre Sturion 
de Paula (coordenador). Campinas, SP: Servanda Editora, 2006, p. 313.   
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ainda mais em se considerando que na seara das prestações mínimas (que constituem o núcleo 

essencial mínimo judicialmente exigível dos direitos a prestações) para uma vida condigna 

não poderá prevalecer até mesmo a objeção da reserva do possível e a alegação de uma 

eventual ofensa ao princípio democrático e da separação dos poderes”197. 

Da mesma forma que a reserva do possível, o princípio da vedação de 

retrocesso aos direitos sociais deve iniciar sua aplicação pelo orçamento público. Ou seja, 

deve-se verificar se o orçamento vigorante não fixou índices de investimentos sociais menores 

do que do ano anterior. A previsão de despesas para a implementação ou continuação de um 

direito social não pode ser em valores menores do que nos orçamentos públicos anteriores. 

A única possibilidade que viabilizaria uma redução de gastos seria no caso 

de um específico direito social estar completamente implementado, em que toda a população 

teria amplo acesso à prestação estatal, não constituindo mais uma tensão social. Seria a 

hipótese cerebrina de toda a população ter uma moradia digna ou de todas as habitações de 

todos os brasileiros já terem saneamento básico. Afora essa suposição pouco provável na atual 

conjuntura, a previsão orçamentária deve contemplar despesas, no mínimo, no mesmo 

patamar dos orçamentos anteriores. 

Para isso, como afirmou Sarlet no excerto reproduzido acima, não pode 

haver uma liberdade do legislador em estipular índices menores de gastos orçamentários, 

estando ele vinculado, ao menos, a fixar os mesmos índices dos anos anteriores198. 

                                                           
197 Idem, ibidem, p. 326 e 327. 
 O professor Ingo apresenta, ainda, uma série de argumentos favoráveis à admissão do princípio da 
vedação de retrocesso social em nível constitucional, em que pese de maneira implícita, mas que não lhe retiraria 
a eficácia e coercibilidade (p. 327/336). 
 De toda forma, insta salientar que não é necessário fazer muitas digressões sobre a vigência do princípio 
da vedação de retrocesso social no Brasil, posto que somos signatários do Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, sendo previsto logo no art. 2º: 
 “Cada Estado-Parte do presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como 
pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômicos e técnico, até o máximo de 
seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno 
exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas 
legislativas” (g.n.). 
 Ora, se os direitos sociais devem sem implementados de forma progressiva, axiomaticamente, não 
podem padecer de retrocesso. O retrocesso é incompatível com a progressividade. Portanto, se foi prescrito a 
progressividade é porque está proscrito a regressividade. 
198 Sarlet não defende uma proibição absoluta de restrições aos direitos sociais, admitindo, num contexto de crise 
econômica, acompanhado de problemas na esfera de arrecadação de recursos, que os direitos sociais sejam 
restringidos ou flexibilizados, mas nunca suprimidos, e a restrição não poderia ser retroativa ou do direito social 
já implementado. Para ele, deve-se manter, pelo menos, o núcleo essencial de um direito social. 
 “o legislador (assim como o poder público em geral) não pode, uma vez concretizado determinado 
direito social no plano da legislação infraconstitucional, mesmo com efeitos meramente prospectivos, voltar atrás 
e, mediante uma supressão ou mesmo relativização (no sentido de uma restrição), afetar o núcleo essencial 
legalmente concretizado de determinado direito social constitucionalmente assegurado. Assim, como já deflui do 
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José Joaquim Gomes Canotilho já criticou a defesa que comumente é 

lançada a favor da falta de vinculatividade do legislador para implementar direitos sociais: 

“Uma das maiores dificuldades surgidas na determinação dos elementos 

constitutivos dos direitos fundamentais é esta: os direitos sociais só existem quando as leis e 

as políticas sociais os garantirem. Por outras palavras: é o legislador ordinário que cria e 

determina o conteúdo de um direito social. Este é o discurso saturado da doutrina e 

jurisprudência. Os direitos sociais ficam dependentes, na sua exata configuração e dimensão, 

de uma intervenção legislativa, concretizadora e conformadora, só então adquirindo plena 

eficácia e exeqüibilidade. Uma tal construção e concepção da garantia jurídico-constitucional 

dos direitos sociais equivale praticamente a um ‘grau zero de garantia’. Quais são, no fundo, 

os argumentos para reduzir os direitos sociais a uma garantia constitucional platônica? Em 

primeiro lugar, os custos dos direitos sociais. Os direitos da liberdade não custam, em geral, 

muito dinheiro, podendo ser garantidos a todos os cidadãos sem se sobrecarregarem os cofres 

públicos. Os direitos sociais, pelo contrário, pressupõem grandes disponibilidades financeiras 

por parte do Estado. Por isso, rapidamente se aderiu à construção dogmática da reserva do 

possível para traduzir a idéia de que os direitos sociais só existem quando e enquanto existir 

dinheiro nos cofres públicos. Um direito social sob a ‘reserva dos cofres cheios’ equivale, na 

prática, a nenhuma vinculação jurídica. Para atenuar esta desoladora conclusão adianta-se, por 

vezes, que a única vinculação razoável e possível do Estado em sede de direitos sociais se 

reconduz à garantia do mínimo social. Segundo alguns autores, porém, esta garantia do 

mínimo social resulta já do dever indeclinável dos poderes públicos de garantir a dignidade da 

pessoa humana e não de qualquer densificação jurídico-constitucional de direitos sociais. 

Assim, por exemplo, o ‘rendimento mínimo garantido’, não será a concretização de qualquer 

direito social concreto (direito ao trabalho, direito à saúde, direito à habitação) mas apenas o 

                                                                                                                                                                                     
próprio texto, é em primeira linha o núcleo essencial dos direitos sociais que vincula o poder público no âmbito 
de uma proteção contra o retrocesso e que, portanto, se encontra protegido. Tal núcleo essencial encontra-se 
diretamente conectado ao princípio da dignidade da pessoa humana... a dignidade da pessoa atua como diretriz-
material tanto para a definição do núcleo essencial, quanto para a definição do que constitui a garantia do 
mínimo existencial, que, na esteira de farta doutrina, abrange bem mais do que a garantia da mera sobrevivência 
física, não podendo ser restringido, portanto, à noção de um mínimo vital ou a uma noção estritamente liberal de 
um mínimo suficiente para assegurar o exercício das liberdades fundamentais” (idem, ibidem, p. 338 e 339). 
 Para Sarlet, “uma medida de cunho retrocessivo, para que não venha violar o princípio da proibição de 
retrocesso, deve, além de contar com uma justificativa de porte constitucional, salvaguardar – em qualquer 
hipótese – o núcleo essencial dos direitos sociais, notadamente naquilo em que corresponder às prestações 
materiais indispensáveis para uma vida com dignidade para todas as pessoas... uma violação do mínimo 
existencial (mesmo em se cuidando do núcleo essencial legalmente concretizado dos direitos sociais) significará 
sempre uma violação da dignidade da pessoa humana e, por essa razão, será sempre desproporcional e, portanto, 
inconstitucional” (p. 343).  

Para nós, o ideal seria uma escala progressiva, em que o legislador estaria vinculado a sempre fixar 
índices gradativamente maiores, em valores nominais, no decorrer dos anos. 
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cumprimento do dever de socialidade imposto pelo respeito da dignidade da pessoa humana e 

pelo direito ao livre desenvolvimento da personalidade. Perante a agudeza dessa crítica, 

desloca-se o cerne da questão para a indeterminabilidade jurídico-constitucional dos direitos 

fundamentais sociais. A atuação legislativa nos direitos sociais não está balizada por uma 

reserva constitucional de conteúdo”199. 

Com vistas a corrigir esses argumentos, Canotilho apresenta as colocações 

do Tribunal Constitucional Português: 

“O Ac. nº 39/84 do Tribunal Constitucional relativo à extinção legal do 

Serviço Nacional de Saúde fixou alguns traços juridicamente constitutivos das normas 

constitucionais consagradoras de direitos econômicos, sociais e culturais: (i) os direitos 

fundamentais sociais consagrados em normas de Constituição dispõem de vinculatividade 

normativo-constitucional (não são meros programas ou linhas de direção política); (ii) as 

normas garantidoras de direitos sociais devem servir de parâmetro de controlo judicial quando 

esteja em causa a apreciação da constitucionalidade de medidas legais ou regulamentares 

restritivas destes direitos; (iii) as normas de legislar acopladas à consagração de direitos 

sociais são autênticas imposições legiferantes, cujo não cumprimento poderá justificar, como 

já se referiu, a inconstitucionalidade por omissão; (iv) as tarefas constitucionalmente impostas 

ao Estado para a concretização destes direitos devem traduzir-se na edição de medidas 

concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstratas; (v) a produção de medidas 

concretizadoras dos direitos não é deixada à livre disponibilidade do legislador, embora este 

beneficie de uma ampla liberdade de conformação quer quanto às soluções normativas 

concretas quer quanto ao modo organizatório e ritmo de concretização”200. 

                                                           
199 “In” Direito Constitucional e Teoria da Constituição, ob. cit., p. 481. 
 A conseqüência disso, para o professor Canotilho, seria: 
 “Estes nunca legitimarão pretensões jurídicas originárias, isto é, pretensões derivadas diretamente dos 
preceitos constitucionais. Por outras palavras: nenhuma das normas constitucionais garantidoras de direitos 
sociais fundamentais poderia ser estruturalmente entendida como norma vinculante, garantidora, em termos 
definitivos, de direitos subjetivos. Os direitos sociais dotados de conteúdo concreto serão os consagrados em 
normas das regulações legais. Não haverá um direito fundamental à saúde, mas um conjunto de direitos fundados 
nas leis reguladoras dos serviços de saúde. Não existirá um direito fundamental à segurança social, mas apenas 
um conjunto de direitos legais sociais” (p. 482). 
200 Idem, ibidem, p. 482. 
 Esse constitucionalista português é textual na defesa de uma vinculatividade do legislador: 
 “os direitos fundamentais de natureza econômica, social e cultural dispõem de vinculatividade 
normativa-constitucional, impondo-se aos poderes públicos a realização destes direitos através de medidas 
políticas, legislativas e administrativas concretas e determinadas. Embora não se possa, em geral, derivar 
diretamente das normas consagradoras destes direitos prestações sociais (excepcionalidade de direitos originários 
a prestações), tão pouco a produção dos instrumentos normativo-concretizadores é deixada à livre 
disponibilidade do legislador. A natureza de norma-tarefa aponta para um verdadeiro dever do legislador de dar 
operacionalidade prática a estas imposições sob pena de inconstitucionalidade por omissão (CRP, art. 283). Se o 
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No Brasil, o argumento de ampla liberdade do legislador deve merecer 

menos respaldo ainda do que no direito comparado, haja vista que a própria Constituição 

Federal estabelece padrões mínimos de investimentos das receitas derivadas na educação e na 

saúde. E se ela própria fixa os valores mínimos de despesas nestas searas é porque proscreve o 

retrocesso, restringindo a margem de liberdade do legislador infraconstitucional. Na 

educação, a Constituição Federal fixa o índice de despesa para União de, no mínimo, 18%, e 

para os estados e Distrito Federal, 25%, pelo menos (artigo 212201). Na saúde, o porcentual 

mínimo de investimento está previsto no artigo 198, parágrafo 2º202, da Constituição Federal e 

artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias203. 

                                                                                                                                                                                     
legislador não é inteiramente livre no cumprimento destas imposições, dispõe, contudo, de liberdade de 
conformação quer quanto as soluções normativas concretas quer quanto ao modo organizatório e gradualidade de 
concretizações” (p. 519).  
 Pensamos que deveria haver uma certa vinculatividade inclusive neste último ponto excepcionado por 
Canotilho no sentido de fixar os atuais padrões mínimos de investimentos com base nos orçamentos anteriores, 
atendendo assim a uma progressividade dos direitos sociais. 
201 “Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 1º - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto 
neste artigo, receita do governo que a transferir. 

§ 2º - Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão considerados os sistemas de 
ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213. 

§ 3º - A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do 
ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de educação. 

§ 4º - Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão 
financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. 

§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do 
salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. 

§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão 
distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes 
públicas de ensino”. 
202 “Art. 198, par. 2º. § 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em 
ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: 

I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista no § 3º; 
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o 

art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que 
forem transferidas aos respectivos Municípios; 

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se 
refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º”. 
203 “Art. 77, ADCT. Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e 
serviços públicos de saúde serão equivalentes: 

I - no caso da União: a) no ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no 
exercício financeiro de 1999 acrescido de, no mínimo, cinco por cento;  

b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do 
Produto Interno Bruto - PIB;  

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto da arrecadação dos impostos a 
que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as 
parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; e  

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.  
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Entrementes, como se pode averiguar nos números apontados anteriormente 

neste tópico, esses percentuais mínimos não estão sendo obedecidos em razão de uma fraude 

ao constitucionalismo social, incorporado no Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias pelo artigo 76 acrescentado pela Emenda Constitucional nº 27/2000 e reeditados 

pelas Emendas Constitucionais nº 42/2003 e 56/2007204. 

De toda forma, essa “desvinculação de receitas da União” é estipulada de 

forma transitória, com prazo certo de início e fim, o que, portanto, não desabona a tese de 

vinculação do legislador infraconstitucional a concretização de um padrão de direitos sociais. 

De tudo que foi dito nesse tópico, se infere que há uma tensão entre o 

princípio da reserva do possível apregoado pelo neoliberalismo, que visa restringir direitos 

sociais, e o princípio da vedação de retrocesso social esculpido no neoconstitucionalismo, que 

intenta manter as prestações sociais vivas. Desse embate exsurge a salvaguarda do mínimo 

necessário ou mínimo vital e o respeito da dignidade da pessoa humana, que devem ser 

preservados de forma absoluta. 

                                                                                                                                                                                     
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que apliquem percentuais inferiores aos fixados nos 

incisos II e III deverão elevá-los gradualmente, até o exercício financeiro de 2004, reduzida a diferença à razão 
de, pelo menos, um quinto por ano, sendo que, a partir de 2000, a aplicação será de pelo menos sete por cento.  

§ 2º Dos recursos da União apurados nos termos deste artigo, quinze por cento, no mínimo, serão 
aplicados nos Municípios, segundo o critério populacional, em ações e serviços básicos de saúde, na forma da 
lei.  

§ 3º Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços 
públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de 
Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da 
Constituição Federal.  

§ 4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a partir do exercício financeiro de 
2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o disposto neste artigo”. 
204 “Art. 76, ADCT. É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2011, 20% (vinte por 
cento) da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já 
instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo não reduzirá a base de cálculo das transferências a Estados, 
Distrito Federal e Municípios na forma dos arts. 153, § 5º; 157, I; 158, I e II; e 159, I, a e b; e II, da Constituição, 
bem como a base de cálculo das destinações a que se refere o art. 159, I, c, da Constituição. 

§ 2o Excetua-se da desvinculação de que trata o caput deste artigo a arrecadação da contribuição social 
do salário-educação a que se refere o art. 212, § 5o, da Constituição”. 
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II) A RESPONSABILIDADE DO ESTADO: 

Visto o desenvolvimento do Estado moderno, antes de adentrarmos 

especificamente no tema da responsabilidade do Estado social é de bom alvitre tecermos 

alguns comentários sobre a responsabilidade e a responsabilidade do Estado. 

 

2.1 A responsabilidade jurídica e sua especialização: 

O instituto da responsabilidade é um tema muito mais de teoria geral do 

direito do que especificamente de direito civil, penal, administrativo ou tributário, tanto que 

todos esses ramos tratam de responsabilidade, sendo, praticamente, a matéria básica para 

compreensão de cada ramo jurídico. 

Isto é, a compreensão de como a responsabilidade atua com as 

peculiaridades inerentes a cada ramo, é um dos pilares de sustentação de todo o direito 

moderno. A própria evolução do direito moderno205 pode ser confundida com a evolução do 

                                                           
205 Não obstante ter-se difundido a noção de que a Lex Aquilia seria o nascedouro da responsabilidade, em 
verdade, ela não faz menção expressa ao termo responsabilidade, falando apenas da culpa e da imputação de uma 
sanção a esse elemento subjetivo. A grande inovação da Lex Aquilia foi trazer a noção de culpa, noção esta que 
se encontra em crise, haja vista que mesmo no direito privado há uma tendência a afastar esse elemento como 
condição da responsabilidade moderna. Ademais, uma noção de responsabilidade já vinha descrita no Código de 
Hammurabi, escrito cerca de 1780 a.C., caracterizado mais por uma sanção penal. 
 Segundo aponta o professor Ari Sólon, o que havia no direito romano era uma vinculação entre credor e 
devedor que se efetivava por meio de perguntas e respostas orais “spondes”. Segundo esse filósofo da USP: 
 “Spondeo tinha uma origem sacra, onde a vontade não tinha nenhum papel. Originariamente, a sponsio 
era um ato de libação, um ritual de oferenda coletiva acompanhado de promessa solene (a origem grega desta 
palavra significa justamente libação). Quem quebrasse o juramento, incorria em sanções de caráter sagrado 
fazendo recair sobre si a vingança dos deuses. Na concepção primitiva romana, não era, portanto, o 
consentimento das partes que produzia a obrigação, mas tão somente a prolação solene das palavras prescritas” 
(“In” Dever jurídico e teoria realista do Direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2000, p. 93). 

Por isso, apontamos que a origem da palavra “responsabilidade”, no sentido jurídico em que 
empregamos, é de fato moderna, sendo sua primeira aparição expressa contida na obra de Hamilton, Madison e 
Jay, nos famosos “The Federalist Papers”, no termo “responsibility”, que influenciaram a elaboração da 
primeira e única Constituição norte-americana de 17 de setembro de 1787, logo após a libertação do jugo 
britânico, sendo utilizada algumas vezes pelos autores no decorrer dos artigos num sentido inicial apenas de 
responsabilidade dos governantes, do dever de responder ao povo que decorreria de uma república (“In” O 
federalista. Belo Horizonte: Ed. Líder, 2003). 
 Nicola Abbagnano concorda com essa origem do termo “responsabilidade” que apontamos, 
acrescentando que: 
 “Em filosofia, o termo foi usado nas controvérsias sobre a liberdade e acabou sendo útil principalmente 
aos empiristas ingleses, que quiseram mostrar incompatibilidade do juízo moral com a liberdade e a necessidade 
absolutas. Na verdade, a noção de responsabilidade baseia-se na de escolha, e a noção de escolha é essencial ao 
conceito de liberdade limitada. Está claro que, no caso da necessidade, a previsão dos efeitos não poderia influir 
na ação, e que tal previsão não poderia influir na ação no caso da liberdade absoluta, que tornaria o sujeito 
indiferente à previsão. Portanto, o conceito de responsabilidade inscreve-se em determinado conceito de 
liberdade, e mesmo, na linguagem comum chama-se alguém de ‘responsável’ ou elogia-se seu ‘senso de 
responsabilidade’ quando se pretende dizer que a pessoa em questão inclui nos motivos de seu comportamento a 
previsão dos possíveis efeitos dele decorrentes” (“In” Dicionário de Filosofia. Tradução: Alfredo Bosi e Ivone 
Castilho Benedetti. 4º ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p 855). 
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instituto da responsabilidade, tanto que hoje não se fala apenas em responsabilidade civil, 

penal ou administrativa, sendo acrescentada a esse rol a responsabilidade política, econômica 

e social. 

Aliás, a especialização do estudo da responsabilidade, que implica nessas 

divisões apontadas acima (em civil, penal, administrativa...), decorre exatamente da 

sistemática do direito moderno de buscar sempre uma lei geral e universal que abarque todas 

as hipóteses, e na impossibilidade de encontrá-la, especializa o tema, pois se torna necessário 

excepcioná-lo à regra geral, por não encontrar perfeita adequação no arcabouço anterior 

proposto. 

O que se perde de vista é que a responsabilidade é uma coisa só. A 

“essência” desse instituto deve ser a mesma para todos os ramos do Direito. O que pode 

mudar é a “forma” da responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade deve ter um único sentido 

para o Direito como um todo, podendo ser diferente apenas a forma de se responder, seguindo 

assim as peculiaridades de cada caso. O que acontece modernamente é que se privilegia a 

“forma jurídica” à “essência do Direito”. 

Para nós, a responsabilidade é sempre uma obrigação, que pode derivar de 

uma convenção ou de uma norma, e surge na violação de outra obrigação. Dito de outra 

maneira, a responsabilidade é uma obrigação, imposta ou convencionada, de responder pelo 

não cumprimento de outra obrigação. 

A responsabilidade, nesse raciocínio, funciona como uma garantia de que a 

primeira obrigação não vai ser violada. Portanto, ela é uma obrigação acessória, é um dever 

dependente de outro dever principal. Assim, a responsabilidade apenas surgirá se, primeiro, 

existir um dever principal e, segundo, se esse dever principal for violado. Aliás, isso decorre 

do seu próprio núcleo responder, pois apenas responde se houver alguma indagação anterior. 

Sem pergunta não há resposta. Portanto, a existência de uma resposta é sempre dependente de 

uma questão anterior. 

A rigor, o sentido da responsabilidade que se emprega modernamente é 

ligado mais ao aspecto negativo da existência de uma resposta. Ou seja, apenas em não 

havendo uma resposta, ou havendo esta mas de forma insatisfatória, de modo que não 

                                                                                                                                                                                     
 Luís Antonio Cunha Ribeiro também finca a origem do termo “responsabilidade”, utilizada de forma 
expressa, apenas nos federalistas, embora mencione que nas obras de Platão e Aristóteles e em vários filósofos 
posteriores já havia a noção do que seria responsabilidade sem que a utilizasse de forma expressa (“In” 
Dicionário de Filosofia do Direito/ Coordenação de Vicente de Paulo Barreto. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 
2006, p. 720/723). 
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apresente uma causa que justifique um dano ou que motive a violação da obrigação principal, 

é que se poderá falar em responsabilidade. Se der uma “resposta” que justifique a violação de 

uma obrigação principal, a causação de um dano, deixa de existir a responsabilidade. 

Assim, a essência da responsabilidade é unívoca e deve valer o mesmo 

sentido para todos os ramos do Direito. A forma pela qual vai responder é que pode assumir 

as nuances dos direitos que se visam tutelar. Se civil, a forma da responsabilidade é a 

indenização. Se penal, em princípio, consistia numa pena corporal, que, malgrado seja ainda a 

tônica pela restrição à liberdade, começa a ganhar mais ares civis com dever de pagar. Se 

administrativa, a resposta vem com a perda do cargo. Se política, a sanção é a perda do 

mandato. 

Em relação ao Estado a forma com que responderá não encontra similar em 

nenhuma outra categoria de responsabilidade, malgrado haja um costume de se mencionar 

“responsabilidade civil do Estado”. Ora, a responsabilidade do Estado decorre sempre de 

norma e nunca de convenção. Até nos contratos administrativos, a responsabilidade é legal, já 

que prevista em lei. Além do mais, o destinatário da responsabilidade é um ente público, e não 

privado como no âmbito civil, incidindo sobre essa responsabilidade todo o regime jurídico 

atinente ao Estado, com supremacia do interesse público sobre o privado, indisponibilidade de 

bens, pagamento por precatório ou requisição de pequeno valor. 

Dessa forma, como a lógica atual é a especialização, a responsabilidade do 

Estado não pode ser tratada sobre enfoque meramente civil. O mais apropriado seria batizar a 

responsabilidade do Estado de “responsabilidade pública”, ressaltando suas características, 

suas peculiaridades e, principalmente o ente que está por trás dessa responsabilidade – o 

Estado. E de fato, o Estado como ente público pertencente à sociedade, quando este é 

responsabilizado, no fundo, toda a sociedade estará sendo-o também. 

Além do mais, como demonstraremos mais adiante, a sistemática moderna 

da responsabilidade civil é seu enfoque monetário-patrimonial, apregoando apenas um dever 

de indenizar decorrente, em regra, de uma lesão à propriedade privada. No tratamento da 

responsabilidade do Estado, na sua atual modelagem social, aquele enfoque torna-se uma 

visão parcial do instituto, já que a responsabilidade pública deve extrapolar os limites 

privatísticos e se inserir no social, asseverando a responsabilidade em prestações positivas, 

convertido numa obrigação de fazer, de atuar, de intervir. 
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2.2 A responsabilidade normatizada do Estado: 

Um erro comum, consoante apontado na nota à metodologia que propomos 

no início desse trabalho, é partir da norma inscrita no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição 

Federal para se estudar a responsabilidade do Estado, pois isso é exatamente partir da forma 

jurídica mais abstrata (a previsão Constitucional, na forma de princípio) para só depois ir à 

sociedade e querer adequá-la àquele modelo. A previsão constitucional é importante, até 

mesmo como indicação da submissão do próprio Estado aos cânones do Direito, mas deve-se 

partir do concreto, da realidade, extrapolar o âmbito meramente normativo, para verificar a 

real extensão do dispositivo constitucional. Tentamos proceder dessa forma ao desenvolver 

em nossa dissertação um estudo primeiro do Estado, que é a realidade fática onde deverá ser 

empregado o estudo da responsabilidade do Estado. 

Assim, a responsabilidade do Estado deve ser estudada não com 

exclusividade na sua (responsabilidade) evolução histórica e social em si, mas sim na 

congruência com o desenvolvimento estatal. Conforme já declinamos, o responsável é um 

adjetivo do Estado moderno, sendo o substantivo o próprio Estado. Por isso, a 

responsabilidade do Estado deve seguir “pari passu” a evolução estatal. 

Como assentado anteriormente, o Estado desenvolveu-se atingindo seu 

ápice moderno na configuração de um Estado-providência. Da mesma forma, deve o instituto 

da responsabilidade do Estado padecer de similar evolução. 

Portanto, não podemos restringir nosso estudo aos ideais liberais, em que o 

Estado era o inimigo do povo. Deve a responsabilidade pública adequar-se a função social 

imposta pelo paradigma político erigido pela Constituição, assim como todos os instrumentos 

outrora tratados estritamente sob o foco privado. À propriedade foi dada função social, da 

mesma forma ao contrato, nesses termos, deve a responsabilidade evoluir nesse sentido, 

podendo falar em “responsabilidade social do Estado”. 

É cediço que ao atribuir função social a um instituto privado, na verdade, 

estamos reafirmando seu caráter privado, mas também é certo que esse caráter sofre certa 

restrição em prol do social. Da mesma forma será com a responsabilidade, pois ao 

contrapormos uma função social ao seu instituto, estaremos afirmando que ela é 

essencialmente privada, mas passa a assumir também uma forma social. 

Gilberto Bercovici já criticou a pesquisa no Direito Administrativo feito 

com fulcro em ideais liberais, postulando uma nova rota: 
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“Ao mesmo tempo em que as Constituições do século XX incorporaram os 

conflitos sociais e econômicos e buscaram remodelar-se conjuntamente com as mudanças 

estruturais sofridas pelo Estado, o Direito Administrativo continuou preso aos mesmos 

moldes liberais do século XIX, entendendo o Estado como um inimigo. Nestes termos, 

fundados na cisão Estado e sociedade (= mercado), a única tarefa do Direito Administrativo é 

a defesa do indivíduo contra o Estado. Assim, as formas clássicas do Direito Administrativo 

são, geralmente, insuficientes para as necessidades prestacionais do Estado social. 

Estas dificuldades são mais graves quando se constata que a realização dos 

programas constitucionais não depende dos operadores jurídicos, mas de inúmeros outros 

fatores, aumentando a margem de manobra da Administração Pública. A Constituição 

também depende da Administração Pública para ser concretizada. Este ‘protagonismo 

político’ da Administração está bem longe da tradição administrativa liberal. A necessidade 

de construção de um Direito Administrativo dinâmico, a serviço da concretização dos direitos 

fundamentais e da Constituição é cada vez mais necessária”206. 

De todo modo, é preciso conhecer como se sucede a forma da 

responsabilidade do Estado atualmente para que a partir desse seja possível se pugnar por uma 

nova rota. 

 

2.2.1 Evolução Histórica da Responsabilidade do Estado: 

Conhecida a evolução do Estado moderno, nos moldes em que apontamos 

anteriormente, pode-se empreender um estudo mais verossímil que norteou a própria ascensão 

da responsabilidade no mundo moderno e seu desenvolvimento. 

Não obstante o grande número de teorias que envolvem o tema, podemos 

resumi-lo em uma evolução da irresponsabilidade, vivenciada até o advento do Estado liberal, 

                                                           
206 “In” Constituição econômica e desenvolvimento – uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 59 e 60. 
 O Professor Catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, Fausto de Quadros, faz um breve estudo 
sobre a remodelação que o Direito Administrativo português vem sendo alvo em decorrência de um novo Direito 
Administrativo Europeu, balizado numa perspectiva comunitária, sendo enfático que “o Direito Administrativo 
Europeu... leva ao nascimento de um novo Direito Administrativo português” (“In” A nova dimensão do Direito 
Administrativo – O Direito Administrativo português na perspectiva comunitária. Coimbra: Livraria Almedina, 
2001, p. 50). 
 Em que pese a transcrição da obra desse autor português parecer um mero reforço a mensagem que 
passamos no texto, nosso objetivo é um pouco mais profundo. Se o Direito Administrativo dos países europeus 
estão passando por uma série de mudanças decorrentes de seu estágio de desenvolvimento, e se o nosso Direito 
Administrativo é baseado no Direito desses países, principalmente da França, é passada a hora de reformularmos 
nossas teorias administrativas tradicionais exatamente para adequar a nossa realidade de país subdesenvolvido. 
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à aceitação da responsabilidade quando o Estado liberal entra em crise. Dentro da submissão 

do Estado ao Direito e a conseqüente possibilidade de responsabilizá-lo, o desenvolvimento 

da responsabilidade percorreu a trilha de uma imputação, primeiro baseado nos modelos 

privatísticos com fundo subjetivo, depois evoluindo para o objetivo, cuja doutrina denomina 

de paradigma “publicista”. 

A grande influência desse tema vem do Direito Francês, em especial da 

jurisprudência do seu Conselho de Estado, e isso seria mesmo previsível, haja vista que foi 

exatamente o local onde o Absolutismo encontrou sua maior pujança, consoante já anotamos, 

sendo lógico que o repúdio ao poder estatal e o desiderato de coibir qualquer atividade desse 

ente seria rubricado pelo Direito firmado pós-Revolução Francesa. 

Cumpre salientar que a evolução da responsabilidade do ente público não se 

deu de forma harmônica e linear em todos os Estados, da mesma forma que o 

desenvolvimento estatal também não sucedeu a uma exata similitude pelo mundo a fora. 

Assim é que apenas conhecendo a realidade de um Estado em particular e sua história 

poderemos apontar em qual estágio da evolução da responsabilidade pública ele se encontra. 

 

2.2.1.1 A irresponsabilidade do Estado: 

A irresponsabilidade do ente público foi vivenciada até o período do 

advento e consolidação do Estado Liberal, sendo marcante nos Estados Absolutos, no qual o 

ente público exercia a soberania de maneira incontestável sobre seus súditos. 

Na época do Absolutismo, a população local ficava submissa às 

arbitrariedades e iniqüidades do poder real, que era a emanação da própria soberania. Foi 

nesse período que surgiram expressões como: “The king can do no wrong”; “le roi ne peut 

mal faire”, e “quod principi placuit habet legis vigorem”. 

Segundo essa exegese, responsabilizar o Estado acabaria por colocá-lo em 

igualdade com os seus súditos, desrespeitando a soberania. O Estado (rei) disporia de 

autoridade incontrastável não sendo suscetível de erros, nem que lhe fosse imputado algum 

equívoco. Destarte, o Estado era irresponsável perante os particulares nos danos causados no 

exercício de suas funções estatais. 

De fato, essa irresponsabilidade concedia ao rei um poder acima do Direito 

que ele mesmo positivava, sendo uma porta escancarada a abusos e ilegalidades que estivesse 
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inclinado a desempenhar. Com o fim desse estado arbitrário e sem peias, seria dedutivo que o 

poder do Estado e o próprio Estado causassem medo e receio, sendo recorrente a busca de 

limitadores. 

Adentrando no Estado liberal, a irresponsabilidade foi mantida, todavia, os 

indivíduos lesados não ficavam totalmente desamparados, havendo a possibilidade de 

responsabilizar o agente público causador do dano, desde que este tenha agido com dolo ou 

culpa. Esta responsabilização do agente causador do dano seria em nome próprio e não como 

preposto do Estado. Por consecutivo, ainda não havia uma responsabilidade do Estado. 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello: 

“o princípio da irresponsabilidade do Estado era temperado em suas 

conseqüências gravosas para os particulares pela admissão da responsabilidade do 

funcionário, quando o ato lesivo pudesse ser diretamente relacionado a um comportamento 

pessoal, seu. É bem verdade, todavia, que a operatividade da solução, sobre se revelar 

insuficiente pela pequena expressão do patrimônio que deveria responder, era gravemente 

comprometida em sua eficácia pela existência de uma ‘garantia administrativa dos 

funcionários’. Instituída pelo art. 75 da Constituição do Ano VIII, estabelecia que as ações 

contra estes perante os Tribunais Civis dependiam de prévia autorização do Conselho de 

Estado Francês, o qual raramente a concedia. Disposições análogas existiam na Alemanha, 

nas legislações da Prússia, da Baviera e de Baden e Hesse... A norma francesa de garantia dos 

funcionários viria a cair em 1870, por via de um decreto-lei de 18 de setembro, época em que 

já não mais estava em vigor a Constituição do Ano VIII e a disposição protetora era 

sobrevivente apenas com força de lei”207. 

Dessa forma, a possibilidade do funcionário ser responsabilizado pelos seus 

atos dependeria dos seguintes requisitos: além do dano e do nexo causal entre a conduta e o 

resultado, ser cometido com dolo e culpa e ainda uma prévia autorização do Estado. 

Outrossim, o rigor da irresponsabilidade era quebrado não só nos casos do 

agente público responder pessoalmente, mas também quando leis específicas admitiam a 

obrigação do Estado indenizar. A título de exemplo, à lei francesa número 28, do Ano VIII, 

que permitia uma responsabilização nos casos de danos provenientes de obras públicas ou nos 

atos da gestão do domínio privado do Estado208. 

                                                           
207 “In” Curso de Direito Administrativo, 13º ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 807 
208 Cf. Diógenes Gasparini. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 398, nota 27. 
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Como no Estado liberal, qualquer atividade do Estado era vista como um 

mal e a preferência era pelo seu absentismo, manteve-se a irresponsabilidade do Estado 

exatamente porque ele não poderia cometer danos se não agisse. Ademais, considerando que a 

omissão era a regra, não haveria também como se cogitar da responsabilidade por sua inação. 

Portanto, não foi desenvolvido as teorias da responsabilidade do Estado no início do Estado 

liberal por uma conseqüência lógica do seu dever de omissão. 

A responsabilidade começou a ser teorizada precisamente após a 

necessidade do Estado ser chamado a intervir. 

 

2.2.1.2 A teorização da responsabilidade do Estado: 

Com a crise do Estado liberal, a teoria da irresponsabilidade estatal 

começou a ser rejeitada, tendo como principais fundamentos o crescente reconhecimento dos 

direitos dos cidadãos-burgueses contra o Estado, a idéia de submissão do Estado ao direito e 

principalmente a necessidade de novas ingerências do Estado na economia e na esfera 

privada, em que pese ainda em grau bastante mitigado. 

A separação do Estado à sociedade também desempenhou ponto nevrálgico 

na formulação das teorias da responsabilidade do ente público, haja vista que ao colocar o 

Estado de fora, poderia vê-lo como um terceiro, sendo muito mais fácil admitir sua 

condenação. 

Assim, surgiu o princípio da responsabilidade do Estado, inicialmente, no 

século XIX, após a Revolução Francesa, quando a burguesia já havia assumido o poder 

político do Estado e feito todas as reformas que entendeu serem necessárias que, sob a 

influência do liberalismo e iluminismo como sistemas vigentes (e não mais lutando contra o 

sistema anteriormente vigorante – absolutismo), superou-se a idéia de irresponsabilidade do 

Estado, visando que este passasse a ter de responder perante a classe dominante, caso tivesse 

de fazer alguma reforma. 

Como dito, não foi no início do Estado liberal que apareceu a 

responsabilidade do Estado. Se logo após a Revolução Francesa já se estipulassem 

mecanismos de responsabilização, a burguesia ficaria impedida de fazer suas mudanças, tais 

como o confisco dos bens dos nobres e da Igreja sem qualquer indenização, sendo 

despiciendo aprofundar, pela sistemática atual da responsabilidade, os dividendos que 

resultaria ao Estado pelas perseguições e guilhotinadas vivenciadas na fase do Terror. 
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Além disso, num liberalismo puro, em que o Estado fosse totalmente 

separado da sociedade e do mercado econômico, não tivesse qualquer atividade ou poder de 

ingerência na economia, não haveria porque falar em responsabilidade pública, haja vista sua 

completa inação e impossibilidade de cometer algum dano. 

Ora, se numa estrita cartilha liberal, mais do que um Estado sem qualquer 

atividade, é impedida sua atuação pelo direito vigente e pelo próprio mercado econômico que 

se apossou de todos os espaços, não havendo nenhuma reserva para o ente público, não 

haveria, de fato, porque se falar em responsabilização pública. 

Se não há porque falar num modelo liberal ideal de responsabilidade do 

Estado por ato, pois este não há, muito menos haveria que se cogitar dessa imputação em caso 

de omissão estatal, haja vista que essa, mais do que incentivada, é determinada. 

Apenas para fundamentar nossa posição com dados fáticos, lembramos que 

nos dois países que mais desenvolveram uma política liberal no século XIX e início do século 

XX, a teoria da irresponsabilidade do Estado foi abraçada até a década de 1940, tendo sido 

abandonada nos Estados Unidos por meio do Claims Act de 1946209, e na Inglaterra por meio 

do Crown Proceeding Act de 1947210. 

Já escreveu o administrativista francês Jean Rivero: 

“na primeira metade do século XIX, a irresponsabilidade do Poder Público 

era na prática aceitável, porquanto o Estado Liberal, que limitava estreitamente as suas 

atividades, tinha relativamente poucas oportunidades de causar danos” 211. 

O autor trata das razões para a condenação da irresponsabilidade do Estado 

sob o enfoque do crescente desenvolvimento da ação estatal e o aumento de seu poder. Dessa 

forma, em vista da crescente atividade em que o Estado passou a ser chamado para atuar e “a 

amplitude dos danos imputáveis à Administração Pública tornava a sua reparação uma 
                                                           
209 É de se perceber que a data é logo após a 2º Guerra Mundial e ascensão do Socialismo Soviético, que 
desencadeou o desenvolvimento e expansão do Estado social. 
210 A professora Maria Sylvia Di Pietro adianta que, após a admissão da responsabilidade do Estado nesses 
países regidos pela “common law”, a imputação ao Estado de um dever de indenizar ainda não comporta grandes 
avanços, tanto que é tratado com bases estritamente privadas, como se privado fosse o Estado: 
 “Nos Estados Unidos, em grande parte dos casos, o particular pode acionar diretamente o funcionário, 
admitindo-se, em algumas hipóteses, a responsabilidade direta do Estado, porém, desde que haja culpa, apurada 
da mesma maneira e tão amplamente como a um particular em iguais circunstâncias. Trata-se de 
responsabilidade subjetiva. Na Inglaterra, a partir do Crown Proceeding Act, a Coroa passou a responder por 
danos causados por seus funcionários ou agentes, desde que haja infração daqueles deveres que todo patrão tem 
em relação aos seus prepostos e também daqueles deveres que toda pessoa comum tem em relação à 
propriedade. A responsabilidade, no entanto, não é total, porque sofre limitações, não se aplicando aos entes 
locais nem às empresas estatais” (“In” Direito Administrativo. 16º ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 524). 
211 Direito administrativo. Coimbra. Almedina, 1981. p. 307. 
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necessidade social, e uma conseqüência necessária do princípio da igualdade dos cidadãos 

perante os encargos públicos”212. 

Colocamos que a admissão da responsabilidade do Estado fosse decorrência 

não do nascimento do Estado liberal, mas sim do seu desenvolvimento. Talvez sejamos mais 

precisos se colocarmos que ela é oriunda da crise do liberalismo, pois apenas quando se 

verificou os males que o “laissez faire” tinha ocasionado à sociedade, sendo o Estado 

chamado a intervir novamente, é que se vislumbrou uma atividade estatal sujeita a ser 

responsabilizada. 

Tanto é verdade isso que o nascedouro da responsabilidade do Estado se deu 

com base no direito civil, de cunho estritamente privatístico, no intento de tratar o Estado 

como um particular qualquer. 

O que é mais interessante notar é que a responsabilidade pública surgiu com 

o viés de um Estado liberal, em crise, que necessitava intervir. Assim, os ideais de um Estado 

que não atendia mais aos anseios sociais e em vias de superação foram suplantados para 

modelar a responsabilidade estatal em sua versão inicial - subjetiva. Lógico que esse modelo 

não persistiria muito, pois logo se verificaria a incompatibilidade do tratamento do Estado de 

forma privada. 

 

a) A Responsabilidade Subjetiva: 

Como dito, inicialmente foram adotados os princípios de Direito Civil, 

sustentados na idéia de culpa. 

A teoria em princípio adotada, principalmente na França, instituiu uma 

distinção entre atos de império e atos de gestão, fundamentando-se na existência de dois tipos 

de atos da Administração Pública, sendo que somente no segundo haveria responsabilidade, 

desde que se comprovasse culpa. 

Sobre essa teoria já se pronunciou Odete Medauar: 

“Um segundo momento na evolução levou a reconhecer a responsabilidade 

do Estado pelos atos de gestão, em contraponto aos atos de império, insuscetíveis de gerar 

responsabilização. Nesta época se afirmava que, ao praticar atos de gestão, o Estado teria 

atuação equivalente a dos particulares em relação aos seus empregados ou prepostos; como 

                                                           
212 Idem ibidem, p. 308. 
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para os particulares vigorava a regra da responsabilidade, nesse plano o Estado também seria 

responsabilizado, desde que houvesse culpa do agente. Ao editar atos de império, 

estreitamente vinculados à soberania, o Estado estaria isento de responsabilidade. Essa teoria, 

inspirada no direito civil, representou passo importante na evolução, ao abrir alguma 

possibilidade de responsabilizar o Estado, mesmo em pequena escala, o que seria antes 

inadmissível”213. 

Era a exata noção liberal da separação do Estado e sociedade, conduzindo 

ao seguinte raciocínio: se o ato danoso adviesse do Estado, no exercício de funções hodiernas, 

consideradas como não diferentes das privadas, era classificado como ato de gestão (de 

administração), comportando ressarcimento. Caso contrário, se o ato descendesse, direta e 

incontestavelmente, de sua soberania, o prejuízo não era passível de indenização. 

Todavia, essa teoria foi superada, em face do entendimento da não 

existência de dupla personalização do Estado, destacando nesse magistério Oswaldo Aranha 

Bandeira de Mello, para o qual 

“um mesmo ser na ordem temporal, não pode constituir ao mesmo tempo 

pessoas distintas, ou ser considerado pessoa com referência a certos atos e deixar de o ser 

relativo a outros concomitantemente”214. 

Posteriormente, abandonou-se esta distinção entre atos de império e atos de 

gestão, pois a necessidade da caracterização da culpa do funcionário a cargo do particular, a 

individualização do agente culpado, e a divisão da personalidade do Estado constituíram 

entraves à responsabilidade do Estado. 

O segundo passo na responsabilização civil foi o abandono da dicotomia dos 

atos do Estado – atos de gestão e atos de império – e a possibilidade de imputação em 

qualquer modalidade administrativa, sendo necessário apenas que comprovasse culpa. 

O apego a doutrina civilista ainda era a tônica e a responsabilização estatal 

apenas seria viabilizada quando o dano ocorrido fosse praticado de maneira culposa pelo 

agente público e comprovada pelo pleiteante. 

Com isso, apenas os danos provenientes da negligência, imperícia e 

imprudência do agente estatal, era imputado ao Estado, havendo uma equiparação da 

                                                           
213 In” Direito Administrativo Moderno. 9ª edição. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2005, p 429. 
214 In” Princípios gerais de Direito. Rio de Janeiro. Forense, 1969. v.1, p. 419. 
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responsabilidade do Estado com a do patrão, ou comitente, pelos atos dos empregados ou 

prepostos. 

Este instituto de reparação do Estado veio a se chamar teoria da culpa civil 

ou da responsabilidade subjetiva. Essa teoria civilista embasou a confecção do revogado art. 

15 do revogado Código Civil Brasileiro de 1916. 

Todavia, essa teoria padeceu de inúmeras críticas, dentre elas a de que o 

estabelecimento de condicionantes da conduta (negligência, imperícia e imprudência) do 

agente para a recomposição do patrimônio lesado, induzia a um subjetivismo, em que muitas 

vezes eximiria o Estado de qualquer responsabilização cometida pelos seus agentes. 

A par disso, iniciou na doutrina um debate a cerca da necessidade da 

desvinculação dos institutos de Direito Público das regras de Direito Privado, como bem 

observou Hely Lopes Meirelles, em que o Estado, face aos seus poderes e privilégios 

administrativos, não poderia ser equiparado ao particular, despido que é de autoridade e 

prerrogativas públicas, tornando-se inaplicáveis em sua pureza os princípios subjetivos da 

culpa civil, para a responsabilidade da Administração pelos danos causados aos 

administrados.215 

Salientou-se que o pressuposto da culpa, como condição de 

responsabilização do Estado, mostrou-se insuficiente para explicar o dano que teria resultado 

de falha da máquina administrativa, de culpa anônima da Administração.216 

A evolução do Direito Administrativo originou a chamada fase da 

publicização da culpa, também denominada Teoria da Culpa Administrativa ou da “faute du 

service public” dos franceses. 

O grande progresso da Responsabilidade Civil do Estado, no tocante à 

aplicação de normas de Direito Público, se deve a jurisprudência francesa proferida no caso 

Blanco217, em 8º de fevereiro de 1873, pelo Tribunal de Conflitos, no qual Agnès Blanco, ao 

                                                           
215 “In” Direito Administrativo Brasileiro. 22ªº edição. São Paulo. Malheiros, 1997, pp. 561. 
216 Cf. Yussef Said Cahali. Responsabilidade civil do estado: doutrina e jurisprudência. São Paulo. Saraiva, 1984, 
pp. 355-378. 
217 Ruth Helena Pimentel de Oliveira. Entidades prestadoras de serviços públicos e responsabilidade 
extracontratual. São Paulo. Atlas, 2003, pp. 141-143. 

Segundo essa autora, o primeiro julgamento importante do Conselho de estado Francês a enfrentar o 
problema da responsabilidade do Estado foi o proferido em 6-12-1855, no caso ROTSCHILD, cuja decisão 
considerou que “cabe apenas aos tribunais administrativos declararem o Estado devedor, dentro das normas de 
direito público e, no que se refere à responsabilidade do Estado, em caso de culpa, negligência ou erro cometido 
por um agente da administração, tal responsabilidade não é geral, nem absoluta; que essa responsabilidade se 
modifica conforme a natureza e as exigências do serviço e a necessidade de conciliar os direitos do Estado com 
os direitos privados”. Entretanto, a decisão do caso BLANCO revestiu-se de importância por consagrar a tese da 
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atravessar uma rua da cidade de Bordeaux, foi vítima de um acidente envolvendo uma 

vagonete da Companhia Nacional da Manufatura do Fumo. Após o incidente, o pai intentou 

ação civil de reparação de danos, baseado no princípio de que o Estado é civilmente 

responsável pelos atos praticados por seus agentes geradores de prejuízos a terceiros. 

Em histórica decisão do Tribunal de Conflitos, pronunciou-se o relator 

David, como sendo de competência da jurisdição administrativa a solução da lide, por se 

tratar de responsabilidade do Estado decorrente do funcionamento de um serviço público. 

Entendeu-se, com isso, que a responsabilização do Estado não pode se reger pelos princípios 

do Código Civil, do Direito Privado, porque se sujeita as regras especiais que variam 

conforme as necessidades do serviço e a imposição de conciliar os direitos do Estado com os 

direitos privados.218 

A teoria da culpa administrativa foi à primeira das teorias publicistas, 

representando o ponto de transição entre as idéias civilistas e a doutrina publicista da 

responsabilidade do Estado. 

Sobreleva notar que, apesar dessa mudança, existem, ainda, resquícios do 

direito privado nesta teoria, visto que foram usadas noções provenientes do direito civilista 

para estabelecer seus fundamentos, além da semelhança que era imposto na relação servidor 

público–Estado da mesma forma com a relação empregador-empregado. 

De acordo com a teoria da culpa do serviço, também chamada de culpa 

administrativa, ou teoria do acidente administrativo, passou-se a centralizar a noção de culpa 

na idéia de funcionamento do serviço público, ou seja, desvinculou a responsabilidade do 

Estado da culpa do agente público, passando a verificar a própria culpa do Estado. 

Destarte, a “faute” do serviço público não depende de “faute” do agente, 

mas do funcionamento defeituoso, insatisfatório, ou, na terminologia moderna, ineficiente do 

serviço público prestado, do qual decorra dano. Significa, portanto, uma deficiência no 

funcionamento normal do serviço, atribuível a um ou vários agentes da Administração, mas 

que não lhes é imputável a título pessoal219. 

Essa culpa do serviço público ocorrerá quando o serviço público 

simplesmente não funciona (omissão), funciona de forma precária e insatisfatória. Ocorrendo 
                                                                                                                                                                                     
autonomia do direito administrativo, e colocar a responsabilidade pública de forma diversa da responsabilidade 
privada, afastando a aplicação das leis civis para solucionar a questão da responsabilidade do Estado, além de 
firmar a competência da jurisdição administrativa na matéria. 
218 Cf. Maria Sylvia Zanella Di Pietro. “In” Direito Administrativo, op. cit, pp. 528. 
219 Cf. Jean Rivero. “In” Direito Administrativo, op. cit. p 320. 
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qualquer dessas hipóteses, presume-se a culpa do serviço ou culpa administrativa que é 

chamada pela jurisprudência francesa de “faute du service public”, advindo ao Estado o dever 

de indenizar, disjunto de culpa do funcionário. 

Dessa forma, a “faute du service” pode proceder da culpa individual do 

funcionário causador do dano ou da culpa do próprio serviço sem possibilidade de 

individualizar o seu causador, denominada esta última de culpa anônima. 

Portanto, existia a culpa individual do funcionário, pela qual ele mesmo 

respondia, e, de outro a chamada culpa anônima, neste caso, não podendo ser individualizada, 

em face da culpa ser do serviço público, ou seja, considera que o serviço funcionou mal, não 

funcionou ou funcionou atrasado. 

No entanto, essa teoria ensejou divergência e crítica na doutrina 

administrativa, apregoando-se que a questão da responsabilidade pública ainda não estava 

solucionada de maneira satisfatória, já que a vitima possuía o ônus da prova, que se revelava 

em provar o dano e provar que este fora provocado por culpa do serviço para poder obter a 

indenização. 

Alegou-se a extrema dificuldade do particular em demonstrar que o serviço 

operou abaixo dos padrões devidos, isto é, a dificílima configuração da culpa estatal. A culpa, 

nesta conjectura, era em sentido lato, com a presença do dolo e da imprevisão entre suas 

modalidades. 

Apesar de divergências com referência as modalidades de responsabilidade 

(subjetiva ou objetiva) na faute du service, entendemos ser esta de natureza subjetiva, devido 

a necessidade da comprovação de algum aspecto da culpa do Poder Público, seja na 

modalidade de negligência ou imprudência, malgrado tenha adquirido um tom mais voltado 

para o ente estatal.  

Neste sentido, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: 

“É mister acentuar que a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do 

serviço ou culpa do serviço (faute du service, seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de 

modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e 

alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque 

baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de 

Mello. 
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Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano 

relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), 

elemento tipificador da responsabilidade subjetiva. 

É muito provável que a causa deste equívoco, isto é, da suposição de que a 

responsabilidade pela faute du service seja responsabilidade objetiva, deva-se a uma 

defeituosa tradução da palavra faute. Seu significado corrente em Francês é o de culpa. 

Todavia, no Brasil, como de resto em alguns outros países, foi inadequadamente traduzida 

como falta (ausência), o que traz ao espírito a idéia de algo objetivo”220 

Hely Lopes Meirelles destaca a exigência de comprovação de uma culpa 

especial da Administração, na chamada culpa administrativa, para que o Estado seja obrigado 

a indenizar o dano. O autor aponta a deficiência dessa teoria afirmando que ainda se “pede 

muito da vítima, que além da lesão sofrida injustamente, fica no dever de comprovar a falta 

do serviço para obter a indenização”221. 

E assim, com o incremento da atividade do Estado, consoante o ente público 

era chamado a intervir mais e mais, na outra ponta evoluía também a teoria da 

responsabilidade do Estado. O ápice foi com a chegada à responsabilidade objetiva que 

trataremos a seguir: 

 

b) A Responsabilidade Objetiva: 

Com a expansão das atividades do Estado, a maior intervenção do ente 

público na economia e no meio social, com a formulação de um modelo de Estado social e a 

                                                           
220 “In” Curso de Direito Administrativo, p. 809-810. 
 Vez ou outra essa confusão aparece mesmo em nossa Suprema Corte. Em recente julgado, relatado pelo 
Ministro Carlos Velloso, na hipótese de morte do preso aplicou a Teoria da faute du service, pela prática 
omissiva de atos do Poder Público, alegando que a: 

“responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado 
prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, ocorre diante dos 
seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação 
administrativa. Essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da 
culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito 
público ou da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Tratando-se de ato omissivo do 
poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, numa de suas três 
vertentes, negligência, imperícia ou imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que 
pode ser atribuído ao serviço público, de forma genérica, a faute du service dos franceses.” (STF – 2ª Turma – 
Rextr. nº 179.147-1/SP – Rel. Min. Carlos Velloso, Diário da Justiça, Seção I, 27 fev. 1998, p. 18) 

Em sentido contrário: STF – “Jurisprudência da Corte no sentido de que cumpre ao Estado resguardar a 
integridade física dos que se encontram sob custódia. Responsabilidade Objetiva” (STF – Rextr. (AgRg) nº 
190.772-0 – Rel. Ministro Maurício Corrêa. Informativo STF, nº 112). 
221. Direito Administrativo Brasileiro. 22º ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 601. 
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sua constante obrigação de atuar, aprofundou-se nos estudos sobre a responsabilidade do 

Estado. 

As novas demandas que surgiram da atuação estatal e os danos decorrentes 

dessas atividades deram azo a elaboração de uma teoria do risco da atividade administrativa, 

da qual proporcionou o ingresso da responsabilidade pública numa nova fase, que afasta a 

perquirição de culpa, sendo denominada de objetiva. 

Consoante o fundamento desta teoria, a base essencial para imputação ao 

Estado do dever de pagar é simplesmente o nexo de causalidade entre o funcionamento do 

serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado, despiciendo de culpa e qualquer outro 

elemento. Essa teoria leva em conta apenas o fato do serviço, defendendo que o ressarcimento 

do prejuízo causado possa ser proveniente de atos regulares ou irregulares praticados pelos 

funcionários. 

Conforme suscitado por alguns doutrinadores222, a teoria do risco 

compreende duas modalidades: a do risco administrativo e a do risco integral. A primeira 

estabelece a possibilidade da exclusão ou atenuação da indenização estatal, tais como culpa 

exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiros e a força maior ou caso fortuito. Enquanto na 

segunda, o Estado sempre será obrigado a reparar, mesmo se o dano é resultante da culpa ou 

dolo da vítima. Ou seja, não se admite invocar as causas excludentes de responsabilidade do 

ente público. 

Essa distinção é colocada em causa por parte da doutrina, sustentando que 

as duas modalidades são, na verdade, equivalente. É que os autores adeptos da teoria do risco 

integral também admitem as causas excludentes da responsabilidade223. 

Para Yussef Said Cahali: 

“a distinção entre o risco administrativo e risco integral não é ali 

estabelecida em função de uma distinção conceitual ou ontológica entre as duas modalidades 

de risco pretendidas, mas simplesmente em função das conseqüências irrogadas a uma outra 

modalidade: o risco administrativo é qualificado pelo seu efeito de permitir a contraprova de 

excludente de responsabilidade, efeito que seria inadmissível se qualificado como risco 

integral, sem que nada seja enunciado quanto à base ou natureza da distinção... deslocada a 

questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco – 

                                                           
222 Cf. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, ob. cit, p.562-563. 
223 Cf. Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito Administrativo, ob. cit, p. 527-528. 
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risco integral, risco administrativo, risco proveito – aos tribunais se permite exclusão ou 

atenuação daquela responsabilidade do estado quando fatores outros, voluntários ou não, 

tiverem prevalecido ou concorrido como causa na verificação do dano injusto”224. 

No mesmo sentido, a jurisprudência atual, no exame da responsabilidade do 

Estado, à luz da norma constitucional que abraçou a teoria objetiva (art. 37, parágrafo 6º, da 

Constituição pátria), atribuiu relevância ao nexo de causalidade entre o prejuízo 

experimentado pelo particular e a atividade administrativa, salientando ser irrelevante a 

distinção entre o risco integral e o risco administrativo225. 

Em síntese, a ação estatal está hoje adstrita a esse dever de não ser produtora 

de danos aos particulares. Toda vez que isso ocorrer, dá-se um encargo do Estado, que em 

última análise é de toda a sociedade, consistente em recompor o prejuízo causado. São, pois, 

pressupostos fundamentais para a deflagração da responsabilidade do Estado: a causação de 

um dano e a imputação deste a um comportamento (comissivo ou omissivo) estatal, sendo 

esse liame que liga a conduta ao dano denominado de nexo de causalidade226. 

Boa parte da doutrina administrativa se contentou com essa fundamentação 

objetiva para responsabilidade estatal, como se essa tivesse natureza pública e fosse diferente 

da responsabilidade entre pessoas privadas. De fato, a diferença existe se a confrontarmos 

com a responsabilidade oriunda do Código Civil. Todavia, muita pouca distinção poderá ser 

encontrada se colocarmos lado a lado com a responsabilidade emanada do Código de Defesa 

do Consumidor, haja vista que neste também se apregoa uma responsabilidade objetiva, 

inclusive para o fornecedor de serviços (artigo 14). 

Assim, em que pese o tema ser tratado como uma derivação da chegada da 

responsabilidade do Estado no direito público, fato é que o apego aos ideais liberais, 

privatísticos ainda está bem presente, tanto que desenvolve essa noção objetiva de 

responsabilidade a partir de uma noção de risco que a atividade estatal gera. Ou seja, 

considera que toda atividade estatal é um risco, bem na linha do Estado inimigo, o Estado que 

não poder intervir, em que sua atuação é um mal que deve ser evitado. Portanto, se agir, deve 

sempre ser responsabilizado, independente da causa, do motivo e de qualquer outro fator 

externo (salvo as excludentes da responsabilidade) que não se atenha ao limite particular do 

dano. 

                                                           
224 “In” Responsabilidade civil do Estado. 2ª edição. São Paulo. Malheiros, 1995, p. 40. 
225 Cf. RT 677/113, RT418/151, RJTJESP 134/140. 
226 Cf. Celso Ribeiro Bastos. Curso de Direito Administrativo. São Paulo. Saraiva, 1994, p. 188. 
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A legitimidade dessa teoria, segundo a doutrina administrativa, estaria no 

fato dela beneficiar todos os administrados e no princípio da igualdade dos administrados 

perante os ônus e encargos sociais227. Em suma, o dano causado pela Administração Pública 

ao particular seria uma espécie de ônus público que não deveria recair sobre apenas uma 

pessoa, ou algumas, ao contrário, deveriam ser repartidos equitativamente entre todos os 

membros da coletividade. Dizemos nós que essa igualdade considerada é a meramente formal, 

que não busca uma justificativa na realidade, mas sim numa situação abstrata e isolada. 

Na visão de alguns administrativistas, a responsabilidade objetiva 

significaria a consagração do axioma que encerra a necessidade da divisão eqüitativa dos 

gravames sociais. Logo, para eles, uma pessoa que sofresse um ônus maior do que o 

suportado pelas demais, romperia o equilíbrio que necessariamente deve haver nos encargos 

sociais, devendo, neste caso, o Estado indenizar o prejudicado para restabelecer esse 

equilíbrio228. 

O cuidado que se deve ter com essas colocações abstratas é o desapego com 

o caso concreto. Se estivermos a referir a um dano pessoal, à incolumidade física de alguém, 

aí sim essas colocações poderiam ser consideradas na sua inteireza, pois a natureza da 

responsabilidade seria a de compensação, e de fato o ônus por essa lesão deve ser repartido no 

meio social. 

Entretanto, se o enfoque for um dano meramente patrimonial, que não 

atingiu a pessoa na sua estrutura física, mas tão-somente seus bens, algumas críticas podem 

ser lançadas a essas justificações que derivam a responsabilidade do Estado do princípio da 

igualdade, pois aí ela poderia vir a servir mais como manutenção de privilégios, do “status 

quo”, fazendo com que toda sociedade, pobre e sem bens, arque com um eventual prejuízo 

econômico de alguém que já se beneficiou da sociedade de modo a possuir vários outros bens. 

                                                           
227 O professor Celso Antônio Bandeira de Mello biparte o fundamento da responsabilidade do Estado: 
 “a) No caso de comportamentos ilícitos comissivos ou omissivos, jurídicos ou materiais, o dever de 
reparar o dano é a contrapartida do princípio da legalidade. Porém, no caso de comportamentos ilícitos 
comissivos, o dever de reparar já é, além disso, imposto também pelo princípio da igualdade. 
 b) No caso de comportamentos lícitos, assim como na hipótese de danos ligados a situação criada pelo 
Poder Público – mesmo que não seja o Estado o próprio autor do ato danoso -, entendemos que o fundamento da 
responsabilidade estatal é garantir uma equânime repartição dos ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos, 
evitando que alguns suportem prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de atividades desempenhadas no 
interesse de todos. De conseguinte, seu fundamento é o princípio da igualdade, noção básica do Estado de 
Direito” (“In” Curso de Direito Administrativo, ob. cit., p. 813). 
228 Cf. Antonio A. Queiroz Telles. Introdução ao direito administrativo. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1995, p. 420. 
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A preocupação atual na seara administrativa brasileira tem sido a constante 

busca de novas hipóteses para submeter o Estado a uma responsabilidade, fundamentada 

ainda em bases liberais, que não condizem mais com a realidade do ente público, sem um 

volver para a própria base (Estado) em que se deita o instituto da responsabilidade. 

Essa tendência não se reproduz com a mesma ênfase no direito estrangeiro, 

tanto que em estudos produzidos pelo jurista português Luís Rodrigues Barbosa em cinco 

países da União Européia, chega a conclusão de que a responsabilidade do Estado, embora 

objetiva, tem tido um tratamento parcimonioso em 2 deles, a saber, França, que é o berço da 

teoria, e Itália por causa do seu dispositivo constitucional de menciona a expressão “dano 

injusto”, além do tratamento ainda incipiente no Reino Unido. Para ele, os únicos países 

europeus que têm dado uma extensão maior à responsabilidade pública é a Alemanha e a 

Espanha229. 

Juarez Freitas também percebe essa vertente no direito comparado: 

“Em contraste, a tendência européia de tecer críticas à teoria da 

responsabilidade objetiva da Administração Pública repousa na idéia de que o Estado não 

deve ser conduzido às raias do papel de segurador ilimitado. Trata-se de preocupação mais do 

que salutar. No entanto, a responsabilidade do Estado bem pode ser objetiva, sem que, para 

isso, tenha-se de acolher a indenização de qualquer dano que não se enquadre como 

antijurídico e desproporcional. Por essa via, afasta-se, por inteiro, a conversão absurda e 

bizarra do Estado em segurador universal. Mais: aplica-se vantajosamente o nexo de 

causalidade proporcional, que impele o Poder Público a cumprir as suas indeclináveis tarefas 

positivas e negativas, hoje negligenciadas. Tudo no intuito de proteger a intersubjetiva 

dignidade humana, além de fazer respeitar a intangibilidade nuclear dos direitos 

fundamentais”230. 

O que se pugna é um novo aprofundamento no estudo da responsabilidade 

do Estado, mas não mais com enfoque meramente liberal, e sim com relação ao Estado social. 

É preciso abrir mais uma página no capítulo da evolução da responsabilidade do Estado, para 

amoldá-lo à sua superestrutura social. Mas antes é necessário verificar como sucedeu a 

evolução do instituto no Brasil e como se configura a responsabilidade estatal no Brasil, já 

que visamos um modelo de responsabilidade para o Estado Brasileiro. 

                                                           
229 Da responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública em cinco Estados das Comunidades 
Européias. In: Responsabilidade Civil Extracontratual da Administração Pública/ Fausto de Quadros 
(coordenador). 2º ed. Coimbra: Almedina, 2004, p. 221/270. 
230 “In” Responsabilidade civil do Estado/ Juarez Freitas (organizador). São Paulo: Malheiros, 2006, p. 171. 
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2.2.2 A Evolução Histórica Brasileira: 

A irresponsabilidade estatal vigia no Brasil colônia. O Brasil, como não era 

um Estado, pelo menos não na acepção moderna, consistindo em mera colônia de Portugal, 

não tinha qualquer mecanismo para responsabilizar a coroa portuguesa pelos infortúnios 

ocorridos aqui na colônia. 

Já no Brasil Imperial, começou a se delinear uma responsabilidade, não 

propriamente do Estado, mas de seus agentes. A Constituição Imperial de 1824 previa 

expressamente a irresponsabilidade do Monarca (art. 99231), porém, com algumas hipóteses de 

responsabilidade dos agentes públicos (denominados de empregados públicos – art. 79, item 

29232). 

Malgrado a Constituição Imperial não trazer uma responsabilidade própria 

do Estado, segundo Amaro Cavalcanti, isso não significava que o Estado era totalmente 

irresponsável, pois havia algumas leis específicas que impunham um dever do Estado de 

indenizar. Cita as seguintes leis: Decretos nº 1930, de 26/04/1857 (estradas de ferro), 3.453, 

de 20/04/1865 (oficiais de registro)233. 

Com a Proclamação da República brasileira e a edição de sua primeira 

Constituição em 1891, no seu art. 82, encontrava-se dispositivo do mesmo teor do que 

apontamos na Constituição Imperial, sendo acrescido da obrigação do funcionário, por 

compromisso formal, no ato da posse, a cumprir seus deveres legais. Entrementes, a Lei 

Federal 221, de 1894, admitia, implicitamente, a obrigação do Estado de indenizar os 

prejuízos causados pelos atos de seus agentes234. 

Em 1916, com a promulgação do Código Civil, foi adotada, em seu 

art.15235, a teoria da responsabilidade subjetiva, haja vista que conduzia a idéia de que deveria 

ser demonstrada a culpa do funcionário para que o Estado respondesse. 

                                                           
231 Constituição Política do Império do Brasil de 1824, Art. 99: “A pessoa do Imperador é inviolável e Sagrada. 
Ele não esta sujeito a responsabilidade alguma”. 
232 Constituição Política do Império do Brasil de 1824, Art. 79, alínea 29: “Os empregados públicos são 
estritamente responsáveis pelos abusos e omissões praticados no exercício das suas funções, e por não fazerem 
efetivamente responsáveis aos seus subordinados”. 
233 “In” Responsabilidade civil do Estado. Vol. I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1957, p. 499. 
234 Cf. Lucia Valle Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 5ª ed. São Paulo. Malheiros, 2001, pp. 259. 
235 Código Civil de 1916. Art. 15 – “As pessoas jurídicas de Direito Público são civilmente responsáveis por atos 
de seus representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo de modo contrário ao direito 
ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do dano”. 
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Como forma de retroagir na responsabilidade do Estado, foi editado o 

Decreto 24.216, de 1934, que excluía o dever do ente público indenizar nos casos em que o 

ato do agente administrativo tivesse caráter criminoso, pois aí a responsabilidade seria 

integralmente do agente, salvo se o Estado o mantivesse no cargo após a verificação do fato. 

Com a Constituição de 1934, o Decreto citado foi revogado, pelo art. 171236, 

se verificando uma evolução do instituo em comento em relação às Constituições anteriores, 

haja vista que passou a conter de forma expressa em seu dispositivo a responsabilidade 

solidária entre o Estado e o funcionário público. 

Esta norma se repetiu na Carta Magna de 1937, em seu art. 158, mantendo o 

regime da responsabilidade solidária. 

Na vigência das Cartas Magnas de 1934 e de 1937, o prejudicado podia 

mover a ação contra o Estado ou contra o servidor público, ou contra ambos, bem como, 

promover a execução de sentença em face dos dois ou contra um deles. 

Somente na Constituição de 1946, em seu art. 194237, consagrou-se a 

responsabilidade objetiva do Estado por danos causados aos particulares no exercício da 

função pública, prevendo ainda a ação regressiva quando houvesse culpa do funcionário 

público. 

Por sua vez, a Constituição de 1967238, reiterou o já previsto anteriormente, 

avançando na qualidade da pessoa jurídica responsável, restrita nas Constituições anteriores, 

apenas as de direito público interno, e também, ampliou o cabimento da ação regressiva não 

apenas a culpa, mas incluiu o elemento dolo. Na emenda n. 1 de 1969, a norma foi mantida no 

art. 107. 

                                                           
236 Constituição Federal de 1934, Art. 171: “Os funcionários públicos são responsáveis solidariamente com a 
Fazenda Nacional, estadual ou municipal, por quaisquer prejuízos decorrentes de negligência, omissão ou abuso 
no exercício dos seus cargos”. 

Parágrafo 1º. “Na ação proposta contra a Fazenda Pública, e fundada em lesão praticada por 
funcionário, este será sempre citado como litisconsorte”. 

Parágrafo 2º. “Executada a sentença contra a Fazenda, esta promoverá execução contra o funcionário 
público”. 
237 Constituição Federal de 1946, Art. 194: “As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 
responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros”. 

Parágrafo único. “Caber-lhes-á ação regressiva contra os funcionários causadores do dano, quando tiver 
havido culpa destes”. 
238 Constituição Federal de 1967, Art. 105: “As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que 
os seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros”. 

Parágrafo único. “Caberá ação regressiva contra o funcionário responsável, nos casos de culpa ou dolo”. 
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Atualmente, sob a égide da Constituição Federal de 1988239, a 

responsabilidade acolhida continua sendo a objetiva, entretanto, aumenta o rol dos 

responsáveis, não se restringido apenas ao ente público, atingindo também as pessoas 

jurídicas de direito privado quando estiverem prestando serviços públicos, devendo, com isso, 

indenizar os danos causados a terceiros independentemente da culpa civil. Esse dispositivo 

unificou o regime jurídico do serviço público, pouco importando o seu prestador, se o Estado 

ou uma pessoa privada. 

Vale mencionar o Código Civil de 2002, que alterou a norma do artigo 15 

do Código Civil anterior, estabeleceu em seu art. 43 que “as pessoas jurídicas de direito 

público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes que nessa qualidade 

causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores de dano, se 

houver, por parte destes, culpa ou dolo”.  

Esse dispositivo, embora posterior à Constituição de 1988, é menos 

abrangente do que ela, pois não contempla as pessoas jurídicas de direito privado. Dessa 

forma, por um critério hierárquico na busca de solução do conflito de normas, reputa-se que 

esse dispositivo civil esteja superado pela norma constitucional. 

Dessa forma, dúvida não resta de que o Brasil adota um modelo de 

responsabilidade objetiva do Estado. 

 

2.2.3 A Responsabilidade Objetiva do Estado Brasileiro na Constituição 

Federal de 1988: 

A responsabilidade objetiva do Estado está consagrada em nosso sistema 

desde a Constituição Federal de 1946. O nosso atual Texto Fundamental apenas determinou 

ampliações ao dispositivo. 

A responsabilidade objetiva caracteriza-se pela desnecessidade da 

verificação do dolo e culpa, bastando para a sua configuração que a vítima demonstre o fato 

danoso ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. É suficiente para responsabilização 

pública tão-somente a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ao particular e a 

conduta estatal. 

                                                           
239 Constituição Federal de 1988, Art. 37, parágrafo 6º: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 



 

 

193 

O texto constitucional de 1988, em seu art. 37, parágrafo 6º, é o seguinte: 

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 

Como se vê, o texto acompanhou as diretrizes delineadas nas Constituições 

anteriores, orientando-se pela autodenominada doutrina publicista, mantendo a 

responsabilidade objetiva da Administração, sob a modalidade de risco administrativo. 

Algumas novidades foram introduzidas no dispositivo em análise; a 

expressão “funcionários públicos” utilizada nas Constituições anteriores foi alterada pelo 

termo “agentes públicos”. 

Esta substituição do vocábulo agente suprimindo o termo funcionário, para 

os fins da responsabilidade estatal, ocorreu no intuito de estender a responsabilidade pública e 

a possibilidade de ação de regresso, atingindo todas as pessoas incumbidas da realização de 

algum serviço público, seja em caráter permanente ou transitório, até mesmo como 

funcionário de fato. 

Logo, podemos afirmar que ela não se refere apenas ao ato que provêm 

especificamente de uma atividade do Estado, nas suas diversas expressões, mas de quaisquer 

pessoas privadas ou públicas que cumpram função pública240.  

O essencial é que o agente da Administração tenha praticado o ato ou a 

omissão no exercício de suas atribuições. 

A expressão agente público abrange todas as categorias de servidores 

públicos, sejam os agentes políticos, administrativos ou particulares em colaboração com a 

Administração241, uma vez que para a vítima é indiferente o título pelo qual o causador do 

dano esteja vinculado ao Erário. 

A outra novidade da norma constitucional que prevê a responsabilidade 

estatal é referente ao alargamento da responsabilidade objetiva as pessoas jurídicas de direito 

privado prestadoras de serviço público, ou seja, tanto as pessoas jurídicas de direito público 

quanto às de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes nessa qualidade causarem. 

                                                           
240 Cf. Celso Ribeiro Bastos. Direito Administrativo. Ob. cit., p. 190. 
241 Classificação em conformidade com a proposta por Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, p. 
229/233. 
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A vítima, ao experimentar o dano e estabelecido o nexo de causalidade entre 

esse e a ação (ou omissão), não havendo qualquer causa excludente, em princípio, será 

indenizada, caracterizando-se a responsabilidade estatal. Com isso, a responsabilidade do 

Estado e das entidades de direito privado prestadoras de serviço público é equacionada em 

termos objetivos, ou seja, aquele que sofreu o prejuízo está dispensado da prova da 

culpabilidade do agente e da falta do serviço242. 

As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos 

(fundações governamentais de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia 

mista, empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos) foram colocadas na 

regra constitucional ao lado do próprio Estado, sendo condição para essa responsabilidade 

pública que prestem serviços públicos. 

Caso não sejam prestadoras de serviços públicos, não sejam concessionárias 

nem permissionárias, ou sejam empresas públicas ou sociedades de economia mista mas não 

tenham como objeto social a prestação de serviços públicos, sendo exclusivamente de 

intervenção no domínio econômico, não incidirão no dispositivo constitucional da 

responsabilidade pública. Nessas hipóteses a responsabilidade será disciplinada pelas normas 

de direito privado ou pelo Código de Defesa do Consumidor, por expressa disposição 

constitucional (art. 173, par. 1º, II). 

A colocação das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço 

público sob o mesmo regime da responsabilidade do Estado é de todo conveniente, pois seria 

totalmente contraditório que apenas os bônus da transferência da execução de uma obra ou de 

um serviço originariamente público para particular fosse colocado em pauta. Não haveria 

equivalência para com o administrado que em época de diminuição do Estado, com 

transferência de parte de suas atividades para a iniciativa privada, ficasse esta à margem da 

responsabilidade objetiva. Seria uma injustiça ainda mais flagrante deixar o ente privado 

apenas com as vantagens da exploração do serviço público, sem a contrapartida da 

responsabilidade objetiva. 

Na verdade, as concessionárias e permissionárias deveriam ter uma 

responsabilidade muito maior, muito mais árdua do que a do Estado, pois o ente público, ao 

praticar um serviço público atende ao fim social a que predestinado. Já uma concessionária e 

permissionária, ao realizarem um serviço público, o fazem com intuito de lucro, de explorar a 

                                                           
242 Cf. Ruth Helena Pimentel de Oliveira. Entidades prestadoras de serviços públicos e responsabilidade 
extracontratual. Ob. cit., p. 182. 
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sociedade na sua sanha privatística e de se locupletar do interesse público. A satisfação 

pública não chega nem a ser um objetivo, sendo o único e exclusivo fim o atendimento de 

interesses privados. 

Todavia, mesmo com a previsão da responsabilidade objetiva desses entes 

privados que prestam serviços públicos, no mundo fático, verifica-se que eles têm uma 

responsabilidade menor do que o Estado, haja vista o limite natural da existência de bens 

aptos a responderem por uma indenização ao administrado. Fora desse limite, ficam 

totalmente libertos, voltando o encargo para o Estado por meio da responsabilidade 

subsidiária243. 

Dessa forma, a responsabilidade destes entes privados, malgrado objetiva, é 

limitada pela existência de recursos econômicos próprios. Esse limite é ainda menor se 

considerarmos os vários expedientes utilizados por essas empresas para esconderem seu 

patrimônio, quer seja na pessoa de seus sócios ou de empresas terceirizadas, impedindo, com 

isso, sua ampla responsabilização e o aumento dos ônus estatais, que aí quem sai perdendo 

somos todos nós. 

Se compararmos com a responsabilidade do próprio Estado, não há esse 

limite natural, pois se vislumbrou uma ficção de que o Estado seria sempre solvente o que dá 

azo para o caótico sistema de precatório vivenciado no Brasil. 

Para impedir que esses entes privados subtraiam-se aos seus deveres perante 

aos administrados é de bom alvitre expedir instrumentos que os obstruam de transferir o 

patrimônio para terceiros. Em vista disso deveriam ter um maior rigor no controle e 

fiscalização de seus atos e de seu patrimônio, inclusive pelo Tribunal de Contas, já que 

embora privado, responde de forma pública. Além disso, seus atos e patrimônio deveriam ter 

maior transparência, inclusive de seus sócios, para se for o caso, antes de perseguir o Estado, 

                                                           
243 A tese da responsabilidade subsidiária do Estado por atos dos delegatários de serviços públicos tem 
prevalecido na doutrina, em que pese haver defesas de responsabilidade solidária e até algumas teses de 
responsabilidade direta do Estado, para casos específicos. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello escreve: 
 “para fins de responsabilidade subsidiária do Estado, incluem-se, também, as demais pessoas jurídicas 
de Direito Público auxiliares do Estado, bem como quaisquer outras, inclusive de Direito Privado, que inobstante 
alheias à sua estrutura orgânica central, desempenham cometimentos estatais sob concessão ou delegação 
explícitas (concessionárias de serviço público e delegados de função pública) ou implícitas (sociedades mistas e 
empresas do Estado em geral, quando no desempenho de serviço público propriamente dito). Isto porque não 
faria sentido que o Estado se esquivasse a responder subsidiariamente – ou seja, depois de exaustas as forças da 
pessoa alheia à sua intimidade estrutural – se a atividade lesiva só foi possível porque o Estado lhe colocou em 
mãos o desempenho da atividade exclusivamente pública geradora do dano” (“In” Curso de Direito 
Administrativo, ob. cit., p. 815). 
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em caso de inadimplemento da empresa, se desconsiderar a pessoa jurídica desta para se 

responsabilizar objetivamente seus sócios. 

O preceito constitucional ainda compreende duas regras de 

responsabilidade, a objetiva do Estado e a subjetiva do funcionário. 

De tal modo, a relação jurídica entre o prejudicado e o Estado caracteriza-se 

pela responsabilidade objetiva, e a relação jurídica entre Estado e o agente público causador 

do dano fundamenta-se na responsabilidade subjetiva. A primeira baseia-se no nexo causal, 

em face da responsabilização da Administração independer de culpa. Na segunda, a 

responsabilidade do agente depende da culpa244. 

O pressuposto fundamental para que o Estado possa propor a ação 

regressiva é a sua condenação efetiva a ressarcir a vítima do prejuízo por ela sofrido. 

Segundo Rui Stoco: 

“O direito de regresso do Estado traduz direito indisponível e intransferível, 

não podendo o administrador perquirir da conveniência e oportunidade para o exercício da 

ação. É sua obrigação buscar ressarcimento daquilo que pagou em razão da ação dolosa ou 

culposa do funcionário”245. 

Num apanhado geral do dispositivo constitucional, José Afonso da Silva 

leciona que: 

“a Constituição foi mais técnica desta vez, primeiro por incluir no campo da 

responsabilidade objetiva todas as pessoas que operam serviços públicos, segundo por ter 

abandonado o termo ‘funcionário’, que não exprimia adequadamente o sentido da norma, 

substituído agora pelo termo preciso agente”246. 

 

2.2.3.1 Pressupostos da Responsabilidade Objetiva do Estado: 

Agustín Gordillo estabelece os seguintes pressupostos da responsabilidade 

Estatal: 

“a) un daño cierto, que puede ser material o moral, en lo que no hay 

diferencia con el régimen de la responsabilidad civil; b) antijuridicidad en el hecho u omisión 

                                                           
244 Cf. Alexandre de Moraes. Direito Constitucional Administrativo. São Paulo. Atlas, 2002, p. 236. 
245 “In” Tratado de Responsabilidade Civil. 6ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 1056. 
246 “In” Curso de Direito Constitucional Positivo, 19º ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 659. 
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dañosos; en lo que no hay existido un defectuoso o irregular funcionamiento del servicio, la 

llamada “falta de servicio” que produce el daño; c) que ese daño haya sido ocasionado por, 

o pueda ser imputado al, funcionamiento (defectuoso) del servicio o al accionar irregular del 

presunto responsable – relación llamada de causalidad”247. 

A responsabilidade objetiva do Estado tem como pressupostos o dano 

sofrido pelo administrado; que este dano tenha sido produzido por agente público no exercício 

de suas atribuições; nexo de causalidade entre o dano e a atividade estatal. No caso de dano 

material há ainda dois outros pressupostos: a vítima ter algum patrimônio, ter propriedade 

privada e que o dano gere prejuízo econômico. 

 

a) Do Dano: 

O primeiro elemento a se verificar na responsabilidade pública é a 

ocorrência de dano, já que a responsabilidade só se configura quando houver um dano efetivo 

a um direito do administrado. 

Entretanto, não é qualquer prejuízo, qualquer abalo econômico que alguém 

sofra que é indenizável. Para que um dano seja ressarcido não basta que seja um dano 

econômico. É essencial que signifique um dano jurídico, a violação de um bem jurídico cuja 

integridade o Direito tutele248. 

Se não houver um dano jurídico provado carece fundamento para a 

indenização, já que não pode haver responsabilização sem a existência de um dano efetivo, 

patrimonial ou moral, que corresponda a uma tutela jurídica. Sem a efetiva ocorrência de um 

dano a um bem protegido pelo direito, pode até haver responsabilidade penal (ex: tentativa), 

mas não haverá responsabilização na esfera civil, visto que a indenização sem o dano 

implicaria em enriquecimento ilícito. 

Para caracterização do dano indenizável não é suficiente o mero prejuízo 

econômico, a simples deterioração patrimonial sofrida por alguém, e nem a mera subtração de 

um interesse ou de uma vantagem que alguém possa usufruir, ainda que legitimamente. 

                                                           
247 “In” Tratado de Derecho Administrativo. 6ª edicion. Buenos Aires. FDA, 2003, Sección V, p. 15. 
248 Cf. Renato Alessi. “In” La responsabilità della pubblica amministrazione. 3ª ed. Milano. Giuffrè Editore, 
1955. p. 8-9. 
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Necessário se faz que o dano sofrido seja um bem jurídico cuja integridade o sistema 

normativo o proteja, reconhecendo-o como um direito individual249. 

A título de exemplificação desses colóquios, Celso Antônio Bandeira de 

Mello cita o caso da mudança de uma escola pública, de um museu, de um teatro, de uma 

repartição pública que pode representar prejuízos aos comerciantes e profissionais instalados 

nas proximidades destes locais, já que perderão toda clientela derivada dos usuários daqueles 

estabelecimentos transferidos. Deste modo, estes comerciantes e profissionais vizinhos aos 

estabelecimentos declinados, sofrerão um dano patrimonial, ocasionando inclusive a 

desvalorização de seu “ponto comercial”. Contudo, não houve agravo a um direito, ou seja, 

está ausente o dano jurídico. O mesmo autor entende que não há configuração do dano 

jurídico necessário à indenização, o mero dano econômico sofrido pelos proprietários de 

residências sitas em bairro residencial que se converte, por ato do Poder Público, em zona 

mista de utilização. Haverá a deterioração do valor dos imóveis, e a perda da tranqüilidade, 

mas inexiste direito violado250. 

Nas hipóteses elencadas acima está ausente a responsabilidade estatal em 

face da inexistência do dano jurídico, pois foram atingidos apenas os interesses econômicos 

dos indivíduos. 

A responsabilidade, portanto, surge quando houver verdadeiro sacrifício de 

direito, e não mera restrição a um direito. Sobre isso já foi taxativo Renato Alessi: 

“Deve anzitutto trattarsidi un sacrificio vero e proprio, e non di una 

limitazione astratta del diritto... Donde la necessità di distinguere il sacrificio vero e proprio, 

di singoli diritti concretti, particolari, in modo da aggravare maggiormente il titolare 

concreto in confronto degli altri, dalla limitazione astratta che aggrava ugualmente tutti i 

titolari concreti. 

                                                           
249 Cf. Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo, ob. cit. p. 826. 
 O Ministro do STF, Gilmar Ferreira Mendes também é categórico no sentido de não ser qualquer 
prejuízo econômico apto a desencadear a responsabilidade do Estado: 
 “não basta para caracterizar a responsabilidade estatal a mera deterioração patrimonial sofrida por 
alguém. Não é suficiente a simples subtração de um interesse ou de uma vantagem que alguém possa fruir, ainda 
que legitimamente. Quatro são as características do dano indenizável: 1) o dano deve incidir sobre um direito; 2) 
o dano tem de ser certo, real; 3) tem de ser um dano especial; e, por último, 4) há de ocorrer um dano anormal. 
Quanto à lesão a um direito, deve necessariamente tratar-se de um bem jurídico cuja integridade o sistema 
normativo proteja, reconhecendo-o como um direito do indivíduo”. A partir daí o professor Gilmar faz longa 
citação do professor Bandeira de Mello, aproveitando, também seus exemplos. (“In” Curso de Direito 
Constitucional. 2º ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 850 e 851). 
250 Idem, ibidem. p. 827. 
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Già si è avuto occasione di accenare ai criteri astratti di distinzione: la 

limitazione, cioè, investe il diritto in astratto, e quindi investe direttamente il diritto senza 

preocuparsi dei singoli beni oggetti dei diritti concreti. Per contro il sacrificio vero e proprio, 

per il quale si impone l´indennizzo, investe il diritto solo indirettamente e di riflesso, inquanto 

è diretto a colpire beni concreti oggetti del diritto, singoli beni situati nella sfera giuridica di 

Tizio, Caio, Sempronio individualmente. 

I criteri concreti per la distinzione si trovano facendo applicazione del noto 

principio per cui una norma non può regolare che rapporti astratti mentre per converso 

rapporti astratti non possono esser regolati che da una norma: di conseguenza, è chiaro che 

limitazioni saranno quelle disposte direttamente da una norma, senza che occorra un 

successivo atto d´impero della pubblica amministrazione, mentre sacrifici veri e propri 

saranno quelli che, anche se previsiti in astratto da una norma, sono disposti in concreto, 

volta per volta dalla pubblica amministrazione mediante un concreto atto amministrativo”251. 

É necessário ainda que inexista um dever da vítima suportar a lesão ao seu 

patrimônio, pois se houver uma obrigação que imponha a vítima anuir a lesão a sua 

propriedade, esta deve ser suportada sem direito a indenização. Vide o caso do artigo 243 da 

CF, que determina que as terras que tiverem plantio de culturas ilegais ou plantas 

psicotrópicas serão expropriadas sem qualquer indenização. 

Dessa forma, os atos decorrentes de poder de polícia, desde que exercido 

licitamente e como gera um dever do particular obedecer as restrições impostas a sua esfera 

de proteção jurídica, também não gera o dever do Estado indenizar. 

Em referência ao exercício legal do Poder de Polícia como não suscetível do 

dever de indenizar do Estado pelas restrições e prejuízos legítimos que causar já se 

manifestou Miguel S. Marienhoff: 

“El ejercicio del poder de policía, por sí sólo, no da lugar a resarcimiento; 

vale decir, el ejercicio del poder de policía, por sí, no genera responsabilidad del Estado por 

los perjuicios que de ello resulten, pues tales supuestos ‘perjuicios’ no significan otra cosa 

que efectos de las lícitas y normales limitaciones al respectivo derecho del administrado: 

                                                           
251 “In” La responsabilità della Pubblica Amministrazione. 3º ed. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1955, p. 127 
e 128. 
 Alessi ainda menciona que se tratando de apropriação e supressão de algum bem constituirá um 
sacrifício indenizável, pois diz respeito a um bem particular e determinado. Constituirá limitação a supressão de 
um direito abstrato ou a apropriação pela administração pública de todo um gênero de bens, disposto diretamente 
pela norma (p. 128). 
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menoscabos semejantes no constituyen jurídicamente daños resarcibles… El poder de policía 

si se trata de un ejercicio ‘irregular’ es evidente que los daños serían indemnízales, sea por 

el propio Estado o por los agentes del mismo que hubieran intervenido en el 

procedimiento”252. 

Não olvidamos a teoria da responsabilidade do Estado por atos lícitos ou 

ilícitos. Mas a verificação desse pressuposto se refere à conduta, não ao dano. O dano deve, 

sempre, ser uma violação de direito de alguém. A conduta, portanto, pode ser lícita ou ilícita, 

mas o dano é sempre ilícito. Não há responsabilidade do Estado por “dano” lícito, mesmo que 

a conduta seja ilícita, pelo simples fato de aí não se caracterizar um dano, podendo ser, no 

máximo, um prejuízo econômico que deva ser suportável. 

Ou seja, para fins de reparação do dano, deixa-se de lado o questionamento 

da ilicitude ou licitude da conduta praticada pelo causador do dano, bastando à demonstração 

do prejuízo, da infringência de um direito do lesado e do nexo de causalidade entre a conduta 

da administração e este dano jurídico. 

Para a ocorrência de um dano é necessário ainda que seja um dano certo, 

vale dizer, não-eventual, podendo abranger os danos atuais e os danos futuros, devendo ser 

também real, quantificável e aferível. A exigência de dano certo afasta a possibilidade de 

pleitear indenização por dano hipotético, ou aquele que pode não vir a se concretizar. 

O dano deve guardar, não obstante a tudo que já foi colocado, as 

características da anormalidade e da especialidade. Essa característica da anormalidade é vista 

pela doutrina quando transcender os incômodos normais a que qualquer um deve se submeter 

por viver em sociedade. Neste caso, o dano deve ultrapassar, por sua natureza e 

expressividade, os incômodos e sacrifícios toleráveis ou exigíveis em razão do interesse 

comum da vida em sociedade253. 

A especialidade do dano está presente quando não atingir a todos, e sim 

somente a uma pessoa ou a algumas pessoas. O evento lesivo não deve afetar a 

universalidade, a coletividade, mas sim uma pessoa ou um conjunto de pessoas. 

Correspondendo a um agravo patrimonial que incide sobre um indivíduo ou certos indivíduos, 

e não sobre todos os membros da coletividade. 

                                                           
252 “In” Tratado de derecho administrativo. Vol. 4. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1973, p. 685/6. 
253 Yussef Said Cahali. Responsabilidade do Estado. Ob. Cit., p. 78. 
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Como se verifica dessas duas últimas características declinadas, ficam bem 

notados os aspectos liberais inerentes ao instituto da responsabilidade do Estado, visando um 

fundamento restrito numa igualdade formal, totalmente desapegado de uma igualdade 

material. Ela se preocupa apenas com um dano individual a uma elite econômica que já é 

portadora de patrimônio, descurando de toda a massa que não possui qualquer bem privado. 

Para a grande massa popular desprivilegiada, apenas haveria 

responsabilidade do Estado por um eventual dano moral, mas que pela dificuldade de acesso 

ao Judiciário, dificilmente esse é buscado e logrado êxito. Para a elite econômica, além desse 

mesmo dano moral, que é muito mais fácil de ser buscado, a indenização pelo dano 

patrimonial pode ser tão maior quanto maior for o patrimônio individual. Com isso, o Estado, 

por meio de uma tributação regressiva aplicada no Brasil, tira recursos do pobre, que paga 

também tributos, e repassa esses recursos para os ricos, que pagam progressivamente menos 

tributos, sob o pretexto de responsabilidade. É um Robin Hood ao contrário! Ou como já se 

expressou Ivan César Ribeiro, já citado neste trabalho, é uma “redistribuição do tipo King 

John”! 

 

a1) Dano Material e Dano Moral: 

Uma divisão que vai ser importante quando tratarmos da responsabilidade 

do Estado social é a que se refere a indenização por dano material e a indenização por dano 

moral. 

O dano material é aquele que atinge coisas móveis e imóveis, ocasionando 

uma perda ou diminuição do patrimônio do lesado. O dano moral atinge interesses não-

patrimoniais, como direitos relacionados ao nome, à honra, à reputação, à imagem da pessoa, 

sua incolumidade física e o afeto. 

Anterior à Constituição Federal de 1988, o dano moral era quase de todo 

inadmissível. Com o advento da Carta de 1988, a jurisprudência passou a acolher com certa 

tranqüilidade, entendendo como pacificado a indenização pelo dano moral. 

O art. 5º da vigente Constituição, em seu inciso V, prevê: “é assegurado o 

direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou 

à imagem”. No mesmo artigo, no inciso X, expressa: “São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”. 
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Assim, a preservação da moral foi elevada à categoria de direitos 

fundamentais, não podendo ser violada nem de fato nem de direito, não podendo nem ser 

alterada por emenda constitucional, haja vista tratar-se de cláusula pétrea. Com efeito, a 

violação a esse direito fundamental acarretará ao Estado e aos entes privados, que sejam 

prestadores de serviço público ou de mero fornecimento de serviço particular, a 

responsabilização pelo dano causado. 

Sobre a responsabilidade pública pelo dano moral não tergiversa Celso 

Ribeiro Bastos: 

“O preceito não restringe o dever de reparar tão-somente às pessoas 

privadas. Não discrimina entre umas e outras do que se infere que o Estado está também 

jungido a reparar o dano moral, desde que violador da intimidade, da vida privada, da honra e 

da imagem das pessoas”254. 

A moral individual sintetiza a honra da pessoa, o bom nome, a boa fama, a 

reputação e a integridade física que integram a vida humana como dimensão imaterial. Ela e 

seus componentes são atributos sem os quais a pessoa fica reduzida a uma condição animal de 

pequena significação255. 

O dano moral pode ou não ser seguido de um prejuízo patrimonial. 

Entrementes, muitas vezes há uma sucessão de danos, em que a prática de um dano moral 

sucede tanto o agravo e o mal-estar na pessoa atingida, quanto às perdas no seu patrimônio256. 

A indenização pelo dano material visa o restabelecimento do “status quo”, 

o restabelecimento do poder econômico. É certo que pode não haver o retorno do mesmo 

bem, mas num mundo coisificado, em que tudo é mercadoria e a sistemática moderna opta 

pela rápida circulação dessa mercadoria, rapidamente se optou em substituir o bem material 

lesado pelo equivalente em dinheiro. 

Assim, a indenização por dano material, por vezes, se torna lucrativa, 

podendo até despertar algum interesse em padecer de um prejuízo material para após se 

auferir uma indenização em dinheiro. É o atendimento da lógica da circulação de mercadorias. 

                                                           
254 “In” Curso de Direito Constitucional. 19º edição. São Paulo. Saraiva, 1998, p. 192. 
255 Cf. José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. Ob. cit, p. 204. 
256 Cf. Celso Ribeiro Bastos. Curso de Direito Constitucional. 19º edição. São Paulo. Saraiva, 1998, p. 197.  

Esse professo cita como exemplo o caso que se sucede com a difamação de alguém que em função da 
ofensa moral, perde clientes, com conseqüente diminuição de ganho. 
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A indenização pelo mero dano material, como já dito, comporta outro 

pressuposto que é, em primeiro lugar, que a pessoa tenha algum bem material. E como esse 

bem material existe dentro do Estado, qualquer lesão a esse bem, salvo se houver alguma 

causa excludente da responsabilidade, poderia ser imputado ao Estado por meio da 

idealização da responsabilidade objetiva257. 

Dessa forma, o Estado se torna escancaradamente um segurador universal 

daqueles que já possuem bens materiais em detrimento daqueles que não os tem. E quanto 

maior o número de bens ou a quantidade da conversão dele em pecúnia, mais garantidor é o 

Estado, quanto mais potencial econômico tiver uma pessoa, mais o Estado se torna seu 

avalista. Em resumo: o Estado se torna, sem qualquer pudor, a caução, a fiança de que as 

elites econômicas continuarão ostentando esse “status”. 

Lembra-se que essa garantia ocorre em detrimento de toda a sociedade, pois 

o Estado é financiado por todos, inclusive pelos mais pobres por meio de tributos, que no 

atual sistema tributário brasileiro assume caráter marcantemente regressivo, fazendo com que 

os mais desprivilegiados paguem proporcionalmente mais tributos. 

No caso de dano moral, por aparentemente não haver uma equivalência 

direta em padrões monetários, o que existe é uma intenção de compensação, razão pela qual a 

indenização deixa de ter caráter ressarcitório para assumir um caráter compensatório para a 

vítima. 

Consoante já escreveu RUI STOCO no que tange à compensação pelo dano 

moral: 

“Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os 

critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do 

equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de 

enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode 

ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não 

compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo 

recebido”258. 

                                                           
257 Consoante trataremos a seguir, no caso de omissão do Estado a responsabilidade é subjetiva, tornando-se 
assim um limite salutar ao dever de indenizar do Estado, de forma não dogmática, pois não previsto esse limite 
em lei, trazido por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello e desenvolvido por seu filho, o professor Celso Antônio 
Bandeira de Mello. 
258 “In” Tratado de Responsabilidade Civil, ob. cit, p. 1184. 
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Segundo nossa doutrina, a indenização por danos morais possui duas 

finalidades: compensar à vítima e penalizar o causador do dano259. 

Não vamos aqui nos debater nas digressões sobre a mercantilização do 

próprio corpo e dos seus conexos (imagem, nome etc.), pois numa estrutura social que presa 

pela coisificação de tudo e de todos seria natural que fosse dado valor econômico à própria 

pessoa. Ora, numa sociedade que para suprir qualquer necessidade e todas as necessidades 

somente podem ser atendidas por meio de recursos econômicos, se torna justo nesse meio que 

haja uma indenização para esses elementos ditos imateriais. Não obstante, as percepções 

críticas que podem ser empreendidas se referem não ao ser humano ter se tornado mercadoria, 

mas aos diferentes valores monetários para cada ser humano, em conformidade com sua 

classe social. 

E mais uma vez pode ser constatada essa incoerência de uma estrutura 

social baseada em classes. Se para compensar a vítima, consolá-la, a indenização seria aquela 

que possibilitasse adquirir mercadorias consoantes suas necessidades sociais, e como as 

necessidades sociais da elite econômica são totalmente diversas das necessidades da grande 

massa, que ainda se preocupa em ter o que comer, seguindo as deduções modernas, a elite 

econômica teria de ser mais e “melhor” indenizada que o pobre. Ora, para os privilegiados 

serem indenizados num valor que faria alguma diferença para um desprivilegiado não faria 

qualquer diferença para aquele. Da mesma forma, para o pobre ser indenizado num montante 

que fizesse alguma diferença para o rico, com certeza seria alegado enriquecimento sem 

causa! Essas são mais algumas das contradições do mundo moderno: valorar as pessoas 

consoante seu poder econômico. 

Para o dano moral, o melhor é que fossem todos indenizados no mesmo 

patamar, fazendo diferença apenas em relação à extensão do dano. Se causar uma lesão 

corporal grave deve ser mais bem indenizado do que aquele que teve uma lesão leve. Aquela 

lesão corporal de tal forma grave que impossibilite uma pessoa de ter uma vida normal ou nos 

moldes que costumava ter, passando a depender de recursos mecânicos ou de outrem para dar 

cabo das necessidades básicas deve ser a indenização mais forte, em maior montante, maior 

do que qualquer dano material. Pode-se, nesse caso, se cogitar de uma indenização 

equivalente ou até maior do que a indenização para a própria morte, pois nessa, infelizmente, 

já se suprimiu a vida e não servirá mais para atendimento das necessidades pessoais do 

                                                           
259 Cf. Maria Helena Diniz. Curso de direito civil brasieliro. 9º edição. São Paulo. Saraiva, 1995, v. 7 
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lesado, pois será dada aos seus dependentes, que podem ser sãos e não terem qualquer 

necessidade física. 

Não obstante ao acentuado acima, em princípio, as indenizações por dano 

material e moral são cumuláveis, sendo o caso concreto é que estabelecerá a possibilidade da 

cumulação. Essa orientação já está consagrada na súmula 37 do Superior Tribunal de 

Justiça260. 

 

b) Da conduta: 

Consoante já lecionou Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, o dano 

indenizável pode advir de uma conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública. Na 

primeira a responsabilidade é objetiva e na segunda subjetiva261. 

Aliás, numa teoria da responsabilidade calcada ainda sob os ideais liberais, 

nada mais justo do que a responsabilidade por omissão ser de mais difícil configuração do que 

a objetiva, pois o ideal liberal prega a omissão do Estado. Assim, se a omissão do Estado é o 

fim, logicamente sua responsabilidade deve ser em grau menor. 

Para se configurar a responsabilidade estatal pelos danos causados por 

comportamentos omissivos, tem de se verificar se era de esperar a atuação do Estado. Isto é, 

se o Estado omitiu-se, há de se perquirir se existia o dever de agir. Se o princípio da 

legalidade impõe que a Administração Pública apenas atue se houver lei determinando a 

conduta, a responsabilidade por omissão apenas pode surgir se havia um dever legal de agir. 

Para caracterizar omissão do Estado, deve-se verificar se há, antes, lei que 

determine a atuação do Estado e somente depois verificar se o Estado agiu. O que se deve 

provar na omissão é, portanto, a “faute du service”, na hipótese de não funcionamento do 

serviço, se obrigatório, ou na sua má prestação, ou na sua prestação retardada. De toda forma, 

mesmo a “faute du service” exige que haja norma que crie ou determine a criação de serviço 

público, para depois verificar sua “faute”. 

                                                           
260 Súmula 37 do STJ: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo 
fato”. 
261 “In” Princípios de Direito Administrativo, ob. cit., p. 486-487. 
 Posição também adotada pelo Supremo Tribunal Federal: 
 “A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público pelos atos ilícitos causados por seus 
agentes é objetiva, com base no risco administrativo, ou seja, pode ser abrandada ou excluída diante da culpa da 
vítima, mas tratando-se de ato omissivo do Poder Público a responsabilidade passa a ser subjetiva, exigindo o 
dolo ou culpa, numa de suas três vertentes, negligência, imperícia ou imprudência, não sendo, entretanto, 
necessário individualiza-la”. (2ª T. – RE – Rel. Carlos Velloso – j. 12.12.1997 – RT 753/156 e RTJ 179/792). 
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Com efeito, se o Estado não agiu, não pode ser ele o autor do dano, cabendo 

a responsabilização caso demonstre que houve descumprimento de um dever legal, no qual 

teria o dever de agir para evitá-lo. Assim, o Estado só deve responder pelo dano alegado em 

caso de omissão quando se houver verificado que a omissão do seu representante fora 

proposital, culposa ou dolosa. 

No caso de conduta comissiva, como a responsabilidade é objetiva, não 

havendo qualquer dúvida quanto a isto no teor do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição 

Federal, o ato da Administração Pública pode ser lícita ou ilícita, pois independe da provação 

de culpa. 

 

c) Do Nexo Causal: 

Para a responsabilização estatal necessita de uma relação de causa e efeito 

entre a conduta do agente e o dano que se pretende reparar. Inexistindo o nexo causal, ainda 

que haja prejuízo sofrido pelo administrado não cabe indenização. 

Para Sérgio Cavalieri Filho o conceito de nexo causal não é jurídico, 

decorrendo de leis naturais, constituindo apenas o vínculo, a ligação ou a relação de causa e 

efeito entre a conduta e o resultado262. 

Adverte Caio Mário da Silva Pereira ser “este o mais delicado dos 

elementos da responsabilidade civil e o mais difícil de ser determinado. Aliás, sempre que um 

problema jurídico vai ter na indagação ou na pesquisa da causa, desponta a sua complexidade 

maior. Mesmo que haja culpa e dano, não existe obrigação de reparar, se entre ambos não se 

estabelecer a relação causal”263. 

Várias são as teorias desenvolvidas a respeito da relação de causalidade, 

havendo uma preferência para a teoria do dano direto e imediato. Direto no sentido de ser a 

causa mais próxima do dano; e imediato quer dizer sem intervalo temporal. 

Em estudo específico sobre o nexo de causalidade na responsabilidade do 

Estado, João Batista Gomes Moreira acrescenta uma subteoria à teoria dos danos diretos e 

imediatos: da Necessariedade: 

“O conceito de necessariedade, se propicia retornar, de certa forma, a 

mesma insegurança do critério de adequação na determinação do nexo causal, serve pelo 
                                                           
262 “In” Programa de responsabilidade civil. São Paulo. Malheiros, 1996, p.48. 
263 “In” Responsabilidade Civil. 3º ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 76. 
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menos de válvula que permite escapar do rigor do critério da causa direta e imediata, quando, 

não obstante indireta e remota, uma causa seja imprescindível para a produção do evento”264. 

Não obstante a predileção pela teoria dos danos direitos e imediatos, alerta 

Rui Stoco que: 

“independentemente da teoria que se adote, como a questão só se apresenta 

ao juiz, caberá a este, na análise do caso concreto, sopesar as provas, interpretá-las como 

conjunto e estabelecer se houve violação do direito alheio, cujo resultado seja danoso, e se 

existe um nexo causal entre esse comportamento do agente e o dano verificado”265. 

Não há ainda uma teoria segura que possa abarcar genericamente e 

inflexivelmente todos os casos em que há nexo causal. A verificação do nexo causal, no 

âmbito abstrato, não passa de meras ilações que nem sempre se reproduzem no plano 

concreto. Dessa forma, apenas em função das circunstâncias de cada caso concreto, é que será 

considerado se o dano sofrido pelo particular vincula-se direta e adequadamente ao ato 

imputado ao agente público. 

A questão se acirra quando passamos do trato da causalidade por ação para a 

causalidade por omissão, pois a omissão é um não agir, é uma inércia da qual é imprópria a 

causar alguma alteração no mundo físico. Ora, qualquer alteração exige movimento. Não agir 

significa exatamente ausência de movimento, o que caracteriza uma impossibilidade fática de 

se gerar algum dano, alguma alteração. 

Todavia, em alguns casos, o sistema jurídico vigente entende que a omissão 

é perniciosa à manutenção da ordem estabelecida. Dessa forma, cria uma ficção de que da 

omissão pode haver alguma alteração fenomênica e gerar algum dano a outrem. Lógico, essa 

ficção é mais uma ficção jurídica visando, em alguns casos, determinar um agir e condenando 

a inércia. 

Nesta senda, a causalidade da omissão é sempre normativa, nunca física. Ou 

seja, só pode ser considerada como causa de um dano pela construção de uma ficção jurídica 

que condena a inércia em determinados casos. 

Por isso que na verificação da causalidade omissiva o que se deve ter em 

mente não é a observação física do evento danoso, e sim se havia um dever jurídico de agir. 

Portanto, mais importante do que analisar se o agente quis ficar inerte ou ficou omisso por 
                                                           
264 “In” Nexo de causalidade (do dano, para efeito de responsabilidade do Estado): reexame do tema. Revista 
Interesse Público, Ano VIII, nº 39. Porto Alegre: Notadez, 2006, p. 38. 
265 “In” Tratado de Responsabilidade Civil. 6º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 147. 
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imprudência, negligência e imperícia, é investigar se havia um dever jurídico que impusesse 

ao agente agir, condenando a omissão. 

Gilmar Mendes é enfático quanto a isso: 

“o primeiro pressuposto do reconhecimento da responsabilidade por 

omissão é a afirmação do dever legal de agir ou, na espécie, de prestar – matéria 

exclusivamente de direito, que integra ainda o pressuposto necessário do nexo de 

causalidade”266. 

João Batista Gomes Moreira trata da causalidade omissiva nos termos acima 

aventado, acrescentando que: 

“Só é causal a omissão quando haja o dever de impedir o resultado. Esse 

dever de impedir o evento danoso tem origem: a) em um mandamento expresso ou tácito da 

ordem jurídica (Constituição, lei, norma infralegal ou direito costumeiro, que imponham 

obrigação de cuidado, proteção ou vigilância); b) na submissão particular do agente a essa 

espécie de obrigação (contrato ou posição de garante); c) em comportamento anterior que crie 

o risco de ocorrência do resultado”267. 

Portanto, como a causalidade omissiva é verificada, primeiro, no âmbito 

normativo, devendo decorrer de uma obrigação de agir e num modelo de Estado Liberal em 

que a regra é exatamente o não agir, a análise da causalidade omissiva deve ser bem rígida, só 

podendo ser imputado um dano quando houver uma omissão específica em que havia um 

dever de agir específico. Por isso o surgimento da teoria de que na omissão a responsabilidade 

continuaria sendo subjetiva. 

Diferente deve ser o entendimento para os direitos sociais, pela qual impõe 

ao Estado um dever de agir, sendo esse um dever genérico e não mais específico. Assim, a 

análise da causalidade omissiva para esses direitos não deve ser vista mais de forma tão 

rígida, devendo-se balizar por uma flexibilidade, pois o dever de agir se torna genérico. 

Assim, uma previsão abstrata da Constituição Federal que determina um fazer de cunho 

social, se não cumprida, a alegação de que se reveste de uma norma programática, 

caracterizando-se por ser uma norma de aplicabilidade ilimitada não pode servir de anteparo à 

responsabilização do Estado. Lógico que essa responsabilização também não vai poder seguir 

                                                           
266 “In” Curso de Direito Constitucional, ob. cit. p. 847. 
267 “In” Nexo de causalidade (do dano, para efeito de responsabilidade do Estado): reexame do tema, ob. cit., p. 
39. 
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as linhas tradicionais do ideário liberal, de cunho individualista e balizado na indenização, 

consoante apontaremos. 

João Batista Gomes Moreira já havia anotado a necessidade de uma 

mudança no trato do tema: 

“No exame da omissão como fonte de responsabilidade do Estado, pensa-se 

logo na questão da segurança pública, sendo comum a assertiva de que só empenha a 

responsabilidade uma omissão específica (ex: o policial que assiste imóvel a um crime). Mas 

não é despropositado imaginar um estágio em que também a omissão genérica, grave, no 

estabelecimento de políticas públicas incluída a política de segurança, levará à 

responsabilização da entidade estatal competente”268. 

 

d) Causas Excludentes da Responsabilidade do Estado: 

Por fim, para verificação da responsabilidade pública é necessária a 

ausência de excludentes que impedem o dever de indenizar, mesmo no caso de ocorrência de 

dano a um administrado. 

Nossa doutrina administrativa fixou-se no modelo de responsabilidade 

objetiva pelo risco administrativo, permitindo algumas causas de exclusão da 

responsabilidade. 

Pelas causas excludentes selecionadas pela doutrina, não se pode aferir que 

consistem em algo a mais aos outros pressupostos, complementando-os. Na verdade, são 

causas que rompem com os demais pressupostos, quer seja o nexo de causalidade ou à 

conduta administrativa. Portanto, bastaria um perfeito ajustamento dos pressupostos 

anteriores para se verificar a inexistência de responsabilidade nos casos que se seguem neste 

item. 

São consideradas causas excludentes da responsabilidade: a força maior, o 

caso fortuito, o estado de necessidade, a culpa da vítima e a culpa de terceiro. 

Entende-se por força maior a ocorrência oriunda da natureza, um 

acontecimento imprevisível e inevitável, independente da vontade humana. Os fenômenos da 

natureza (tempestades, terremotos, raios, cataclismos, ciclones, furacões, inundações, 

erupções vulcânicas, maremotos, trombas d’água etc) são fatos que, se comprovados, se 

                                                           
268 Idem, ibidem, p. 40. 
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apresentam com o traço da inevitabilidade mesmo diante das possibilidades técnicas de 

nossos dias, impotentes para evitar-lhes os efeitos. Pode até se apresentar previsível, mas não 

o suficiente para se evitar o dano. Portanto, como conseqüência direta de um evento da 

natureza, é alheia a qualquer conduta269. 

Como se percebe, a força maior exclui a responsabilidade civil do Estado 

porque desqualifica o nexo de causalidade como liame que liga o evento danoso e o serviço 

público270. 

No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo já estabeleceu a 

responsabilização do Estado, mesmo em decorrência de motivo de força maior, no caso de 

transbordamentos de córrego cuja canalização e conservação competem à Municipalidade, 

ocasionando danos a terceiros. A responsabilidade seria pela omissão do Estado, e, por isso, 

será subjetiva, vinculada à faute du service, já que a Administração responderá se ficar 

demonstrado que a realização de determinados serviços de limpeza dos rios, dos bueiros e das 

galerias de águas pluviais teria sido suficiente para impedir a enchente271. 

O caso fortuito, por sua vez, ocorrerá quando o dano emanar de ato humano. 

O caso fortuito caracteriza-se pela interioridade e indeterminação, ou seja, o 

prejuízo provocado ao particular decorre de um fato interno, de uma causa interna à própria 

atividade, podendo até ser desconhecida. O caso fortuito decorre do mau funcionamento do 

serviço ou de falha em sua prestação, como o rompimento de um cabo elétrico, a queda da 

peça de uma máquina, quando for desconhecida a causa272. 

Para Jean Rivero, o Direito Administrativo distingue o caso fortuito, cujo 

exemplo é o acidente mecânico, da força maior (fato da natureza). No caso fortuito, a causa 

permanece desconhecida, é a chamada falta anônima, mas, em alguns casos é previsível, 

diferentemente do que sucede na força maior, que inexiste a possibilidade de previsão a tempo 

de evitar o dano273. 

                                                           
269 Cf. José Cretella Junior. O Estado e a obrigação de indenizar. Ob. cit, p. 134-137. 
270 STJ – 2ª T. – Resp. n. 135.259-0/SP – Rel. Ministro Ari Pargendler, RSTJ, 105/190. 
271 TJSP – 2ª. C. – Ap. Relator Gonzaga Júnior – j. 05.12.1978 – RT 528/74. “A Municipalidade responde por 
prejuízos a estabelecimento industrial, decorrentes da má conservação de bueiros e galerias de águas pluviais e 
da omissão de obras indispensáveis de limpeza e regularização das margens e do leito de rio”. 
272 Cf. Ruth Helena Pimentel de Oliveira. Entidades Prestadoras de Serviços Públicos e Responsabilidade 
Extracontratual, ob. cit, p. 173. 
273 “In” Direito Administrativo, ob. cit. p. 270-278. 
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Rui Stoco entende que “sendo o caso fortuito um acidente decorrente de 

causa desconhecida, não tem o condão de elidir o nexo entre o comportamento defeituoso do 

Estado e o dano produzido”274. 

Portanto, nessa vertente a força maior seria causa excludente de 

responsabilidade pública, enquanto no caso fortuito não ocorreria à mesma exclusão275. 

A culpa exclusiva da vítima no dano ocorrido também tem o condão 

liberatório no dever de reparar do Estado. 

Se a culpa da vítima for exclusiva, exclui-se a responsabilidade do Poder 

Público; enquanto se esta ocorrer de forma concorrente com a Administração, atenua-se a 

responsabilidade estatal, havendo o dever de indenizar, porém em montante menor, não 

correspondendo a integralidade do dano. 

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente que decorre da ausência 

direta de conduta, sendo atribuída a lesão a uma conduta do próprio lesionado. Ou seja, o 

Estado não pode ser responsável por todos os danos acontecidos a todas as pessoas. Se o dano 

ocorre a alguém oriundo de um ato seu, não há qualquer dever do Estado reparar, devendo ser 

suportado integralmente pelo particular. Apenas haverá responsabilidade pública se o Estado 

contribuiu para que o dano ocorresse ou o facilitasse, mas aí a indenização deve ser 

proporcional a sua atividade. 

Na mesma diretriz vale estes comentários para o dano indireto, provocado 

mediante ato de terceiro, que exclui o Estado de responder pelas conseqüências danosas, na 

forma de indenização em dinheiro. Se a conduta do Estado é uma concausa para ocorrência do 

dano, não há exclusão da responsabilidade nem dever de se responsabilizar pelo todo, 

devendo ser mitigado o montante da indenização em consonância à contribuição do Estado ao 

evento danoso. 

O professor Edmir Netto de Araújo ainda acrescenta como causa excludente 

da responsabilidade estatal o estado de necessidade que se fundamentaria na “necessidade de 

                                                           
274 “In” Tratado de Responsabilidade Civil. Ob. cit, p. 975. 
275 Seguindo o mesmo posicionamento exposto da impossibilidade de invocar o caso fortuito como excludente da 
responsabilidade pública, encontra-se Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Odete Medauar, Yussef Said Cahali, Jean 
Rivero, Celso Antônio Bandeira de Mello, Rui Stoco, Lúcia Valle Figueiredo. Em sentido contrário, podemos 
citar Diógenes Gasparini, Alexandre de Morais, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Antôno A. Queiroz Telles e 
o Supremo Tribunal Federal (RDA 137/233 – RTJ 55/50, RTJ 143/270). 
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fazer prevalecer o interesse coletivo sobre interesses pessoais ou até mesmo bens e direitos 

individuais”276. 

Para esse professor, é o interesse público que deve ser preservado e, por 

isso, é causa suficiente para excluir a responsabilidade do Estado. Essa excludente ocorreria 

em situações excepcionais, como nos casos de guerra, revolução, estado de sítio ou 

assemelhadas277. 

Em que pese não ser causa excludente pacífica na doutrina, numa 

interpretação sistemática da Constituição Federal, não vemos como não aceita-la, haja vista 

que o Texto Fundamental contempla expressamente as hipóteses de estado de defesa (art. 

136) e estado de sítio (art. 137 a 139), permitindo restrições a vários direitos individuais, 

como de reunião, sigilo de comunicação, quer seja por meio de correspondência, telegráfica 

ou telefônica, à liberdade, com possibilidade de prisões excepcionais, busca e apreensão em 

domicílio, intervenção em empresas que prestem serviços públicos, mesmo que privadas 

(concessionárias e permissionárias) e requisição de bens públicos ou privados. 

Portanto, quando se configurar o estado de defesa ou estado de sítio, o 

Estado não tem o dever de indenizar, pois são períodos excepcionais, que visam exatamente 

defender as instituições democráticas em época conturbada. Nem se alegue que o dever de 

indenizar seria um dever geral, pois a situação é excepcional e quando é para indenizar nesse 

período a própria Constituição faz menção de maneira específica, contido no artigo 136, par. 

1º, II278, no que tange a hipótese de calamidade pública, em que aí apenas é imputável a 

União, não atingindo a responsabilidade nenhum outro ente federado. 

Além do mais, em caso de guerra declarada, somente possível no Brasil para 

própria defesa, quando estiver sob agressão estrangeira (art. 84, XIX, da CF), é possível 

aplicar até pena de morte, sendo exceção prevista no artigo 5º, XLVII, da CF. 

Ora, se a própria vida, que é o maior bem de todos, pode ser suprimida sem 

qualquer indenização em caso de guerra declarada, não há como não se reputar o estado de 

necessidade como autêntica causa excludente de responsabilidade. 

                                                           
276 “In” Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 728. 
277 Idem, ibidem, p. 728/780. 
278 Art. 136, par. 1º, II: “O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, 
especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a 
vigorarem, dentre as seguintes: II – ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de 
calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes” (g.n.). 
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O jurista alemão Otto Mayer já tratou especificamente da impossibilidade 

de se acionar um direito a indenização frente ao Estado em caso de guerra: 

“no puede tratares aquí de la aplicación de los principios de la 

indemnización de derecho público cuando se trate de las destrucciones y estragos que son 

efectos de una guerra de la cual nuestro territorio puede llegar a ser teatro. Que los daños 

causados por el enemigo no puedan imputarse a nuestro fisco, es un hecho que se comprende 

fácilmente. Pero aun los causados en tal ocasión por nuestras propias tropas no se 

considerarán de manera distinta. La razón de ello se halla en la naturaleza misma de esos 

hechos de guerra. Entran en esta categoría los daños causados por la misma lucha o por los 

hechos necesarios por la preparación directa de la lucha. Son éstos, sin duda, sacrificios 

especiales impuestos por el Estado; pero no es la Administración pública que actúa aquí, 

persiguiendo los fines del Estado de manera sistemática y tranquila, bajo el régimen de su 

propia ley. Es el esfuerzo supremo; se trata de la existencia misma”279 

Esse jurista alemão ressalta ainda que nas relações internacionais é 

tormentoso pensar numa responsabilização do Estado por questões decididas fora das 

fronteiras mas que repercutem no âmbito interno de um Estado, colocando essas situações 

como óbices a um dever de indenizar do Estado. São suas ilações: 

“Las relaciones internacionales afectan, del modo más sensible, a los 

intereses de nuestros súbditos. Los tratados internacionales que modifican el sistema 

aduanero de un Estado vecino arruinan quizá una industria establecida en el nuestro; la 

negativa a prestar protección diplomática en un asunto delicado puede decidir la suerte de 

una empresa lejana. De más está decir que no puede tratarse aquí de la aplicación de los 

principios de la indemnización de derecho público”280.  

Em que pese o autor ter procedido a estes escritos na primeira metade do 

século passado, a atualidade dele se mostra latente no período de globalização econômica em 

que vivemos, tornando a reflexão da (ir)responsabilidade do Estado pelos danos decorrentes 

da globalização um tema que precisa ser mais aprofundado e que resta quase que inexplorado 

pela doutrina pátria e alienígena. Todavia, nos furtaremos a dar maior ênfase por escapar aos 

limites desse trabalho. 

 

                                                           
279 “In” Derecho Administrativo Alemán. Tomo IV. Buenos Aires: Arayú, 1949, p. 236. 
280 Idem, ibidem, p. 235. 
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2.2.3.2. A Lei 10.177, de 30 de dezembro de 1998, do Estado de São 

Paulo: 

No Estado de São Paulo foi promulgada e publicada a Lei nº 10.177/98 que 

visa regular o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual. Na 

Seção IV, do Capítulo III, do Título IV, que comporta os artigos 65 a 71, foi criado um 

procedimento específico de Reparação de Danos administrativo, sem necessidade de 

intervenção do Poder Judiciário281. 

                                                           
281 “Artigo 65 - Aquele que pretender, da Fazenda Pública, ressarcimento por danos causados por agente público, 
agindo nessa qualidade, poderá requerê-lo administrativamente, observadas as seguintes regras: 
I - o requerimento será protocolado na Procuradoria Geral do Estado, até 5 (cinco) anos contados do ato ou fato 
que houver dado causa ao dano; 
II - o protocolo do requerimento suspende, nos termos da legislação pertinente, a prescrição da ação de 
responsabilidade contra o Estado, pelo período que durar sua tramitação; 
III - o requerimento conterá os requisitos do artigo 54, devendo trazer indicação precisa do montante atualizado 
da indenização pretendida, e declaração de que o interessado concorda com as condições contidas neste artigo e 
no subseqüente; 
IV - o procedimento, dirigido por Procurador do Estado, observará as regras do artigo 55; 
V - a decisão do requerimento caberá ao Procurador Geral do Estado ou ao dirigente da entidade descentralizada, 
que recorrerão de ofício ao Governador, nas hipóteses previstas em regulamento; 
VI - acolhido em definitivo o pedido, total ou parcialmente, será feita, em 15 (quinze) dias, a inscrição, em 
registro cronológico, do valor atualizado do débito, intimando-se o interessado; 
VII - a ausência de manifestação expressa do interessado, em 10 (dez) dias, contados da intimação, implicará em 
concordância com o valor inscrito; caso não concorde com esse valor, o interessado poderá, no mesmo prazo, 
apresentar desistência, cancelando-se a inscrição e arquivando-se os autos; 
VIII - os débitos inscritos até 1º de julho serão pagos até o último dia útil do exercício seguinte, à conta de 
dotação orçamentária específica; 
IX - o depósito, em conta aberta em favor do interessado, do valor inscrito, atualizado monetariamente até o mês 
do pagamento, importará em quitação do débito; 
X - o interessado, mediante prévia notificação à Administração, poderá considerar indeferido seu requerimento 
caso o pagamento não se realize na forma e no prazo previstos nos incisos VIII e IX. 
§ 1º - Quando o interessado utilizar-se da faculdade prevista nos incisos VII, parte final, e X, perderá qualquer 
efeito o ato que tiver acolhido o pedido, não se podendo invocá-lo como reconhecimento da responsabilidade 
administrativa. 
§ 2º - Devidamente autorizado pelo Governador, o Procurador Geral do Estado poderá delegar, no âmbito da 
Administração centralizada, a competência prevista no inciso V, hipótese em que o delegante tornar-se-á a 
instância máxima de recurso. 
Artigo 66 - Nas indenizações pagas nos termos do artigo anterior, não incidirão juros, honorários advocatícios ou 
qualquer outro acréscimo. 
Artigo 67 - Na hipótese de condenação definitiva do Estado ao ressarcimento de danos, deverá o fato ser 
comunicado ao Procurador Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo órgão encarregado de oficiar no 
feito, sob pena de responsabilidade. 
Artigo 68 - Recebida a comunicação, o Procurador Geral do Estado, no prazo de 10 (dez) dias, determinará a 
instauração de procedimento, cuja tramitação obedecerá o disposto na Seção III para  apuração de eventual 
responsabilidade civil de agente público, por culpa ou dolo. 
Parágrafo único - O Procurador Geral do Estado, de ofício, determinará a instauração do procedimento previsto 
neste artigo, quando na forma do artigo 65, a Fazenda houver ressarcido extrajudicialmente o particular. 
Artigo 69 - Concluindo - se pela responsabilidade civil do agente, será ele intimado para, em 30 (trinta) dias, 
recolher aos cofres públicos o valor do prejuízo suportado pela Fazenda, atualizado monetariamente. 
Artigo 70 - Vencido, sem o pagamento, o prazo estipulado no artigo anterior, será proposta, de imediato, a 
respectiva ação judicial para cobrança do débito. 
Artigo 71 - Aplica - se o disposto nesta Seção às entidades descentralizadas, observada a respectiva estrutura 
administrativa”. 
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Por essa lei, nos termos do artigo 65 e incisos, aquele que sofrer um dano 

causado por agente público, agindo nessa qualidade, poderá fazer um requerimento direto à 

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, despiciendo qualquer comunicação ao judiciário, 

até o prazo de 5 anos da data do dano. Esse requerimento administrativo suspende a 

prescrição de uma futura e eventual ação de responsabilidade contra o Estado, pelo período 

que durar a tramitação administrativa. 

O requerimento administrativo de reparação de danos, além de mencionar as 

provas em poder da Administração que pretende se valer, devendo ser juntadas aos autos 

administrativos, deve indicar o valor da indenização pretendida. O procedimento será dirigido 

por Procurador do Estado, mas a decisão do montante devido, segundo essa Lei 10.177/98, 

fica a cargo do Procurador Geral do Estado de São Paulo. 

Caso seja acolhido o pleito administrativo, total ou parcialmente, o lesado 

será intimado no endereço por ele indicado e se não se manifestar em até 10 dias o silêncio 

será interpretado como concordância, gerando, com isso, a inscrição do débito do Estado com 

um registro cronológico do valor atualizado. Os débitos inscritos até 1º de julho serão pagos 

até último dia útil do exercício seguinte, à conta de dotação orçamentária. Caso não seja pago, 

poderá o administrado notificar a Administração para que considere como indeferido seu 

requerimento inicial e assim se socorrer as vias judiciárias. 

Essa lei foi regulamentada pelo Decreto nº 44.422, de 23 de novembro de 

1999282. Nesse decreto, está disposto que o pagamento será feito por dotação orçamentária 

                                                           
282 “Artigo 1º - O processo administrativo de reparação de danos previsto na Lei nº 10.177, de 30 de dezembro 
de 1998, será conduzido pela Administração visando fundamentalmente à solução extrajudicial de litígios, de 
modo a evitar para o Estado o ônus da condenação judicial. 
§ 1º - O pedido somente será processado quando acompanhado de declaração firmada pelo interessado, sob as 
penas da lei, atestando a inexistência de ação judicial ou a desistência de ação em curso, fundada no mesmo fato 
e no mesmo direito. 
§ 2º - Posterior opção do interessado pela via judicial implicará a extinção do processo administrativo. 
§ 3º - A decisão deverá ser compatível com a jurisprudência consagrada, adotando critérios objetivos para 
determinação do valor do ressarcimento. 
§ 4º - A tramitação e decisão do processo não serão vinculadas ao apurado ou decidido em sindicância realizada 
pelo órgão envolvido nos respectivos fatos, a qual será considerada como simples elemento de informação. 
§ 5º - Resolução do Procurador Geral do Estado poderá exigir que a prova do dano em caso de acidente de 
veículo seja feita por meio de laudo de vistoria prévia emitido por órgão estadual competente. 
Artigo 2º - No âmbito da Administração centralizada, o processo será dirigido por Procurador do Estado, o qual 
será denominado Procurador Instrutor, designado pelo Procurador Geral do Estado. 
§ 1º - Os atos processuais que devam ser realizados fora da Capital poderão ser conduzidos por Procurador da 
respectiva Procuradoria Regional, mediante solicitação específica do Procurador Instrutor. 
§ 2º - O Procurador Geral do Estado poderá designar Procurador para, na condição de curador do interesse da 
Fazenda, auxiliar na instrução dos autos, exercendo o respectivo direito de recurso voluntário. 
§ 3º - O Procurador Instrutor terá os poderes e responsabilidades típicos de um Juízo instrutor, cabendo-lhe 
elaborar o relatório final, com proposta fundamentada de decisão. 
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própria, não se submetendo ao regime de precatório nem a requisição de pequeno valor, pois 

estas exigem uma sentença judicial, que não há neste procedimento administrativo. Destarte, 

como não tem intervenção do judiciário, não há sentença judicial, não se submete a regra do 

artigo 100 da Constituição Federal. 

                                                                                                                                                                                     
Artigo 3º - A Procuradoria Geral do Estado requisitará diretamente, a quaisquer autoridades da Administração 
Pública centralizada e descentralizada, todas as informações, documentos, perícias ou providências necessárias à 
completa instrução do processo, observando-se, no que couber, o Decreto nº 43.725, de 28 de dezembro de 1998. 
Parágrafo único - Para a consecução dos objetivos da Lei nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998, a Procuradoria 
Geral do Estado firmará com os demais órgãos da Administração Pública os instrumentos legais necessários.  
Artigo 4º - O Procurador Geral do Estado poderá delegar ao Procurador Instrutor a competência decisória a que 
se refere o artigo 65, inciso V, da Lei nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998, observados os seguintes limites e 
condições: 
I - o Procurador Instrutor terá poderes apenas para as decisões importando no reconhecimento ou indeferimento 
de indenização inferior ou igual a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 
II - o Procurador Instrutor recorrerá de ofício ao Procurador Geral do Estado sempre que uma decisão sua 
importar no reconhecimento de indenização superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), podendo também fazê-lo 
em outros casos de relevante interesse público, a seu critério; 
III - nos processos decididos pelo Procurador Instrutor caberá recurso voluntário ao Procurador Geral do Estado, 
na forma do artigo 39 e seguintes da Lei nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998; 
IV - competirão originariamente ao Procurador Geral do Estado as decisões importando no reconhecimento ou 
indeferimento de indenização superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 
V - o Procurador Geral do Estado recorrerá de ofício ao Governador do Estado sempre que uma decisão sua 
importar no reconhecimento de indenização superior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), podendo também 
fazê-lo em outros casos de relevante interesse público, a seu critério; 
VI - nos processos decididos originariamente pelo Procurador Geral do Estado caberá recurso voluntário ao 
Governador do Estado, na forma do artigo 39 e seguintes da Lei nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998; 
VII - nas decisões que determinem a inclusão do interessado no quadro de pensionistas do Estado, será 
considerado, para fins de definição da competência decisória e do cabimento de recurso de ofício, o total da 
indenização reconhecida, incluindo pensões vencidas e vincendas; 
VIII - no caso do inciso anterior, o recurso de ofício ao Governador será obrigatório apenas quando a 
indenização total superar R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
Parágrafo único - O Procurador Geral do Estado poderá avocar a decisão de qualquer processo, 
independentemente do valor da indenização. 
Artigo 5º - Reconhecido definitivamente o direito à indenização na esfera administrativa, caberá à Procuradoria 
Geral do Estado efetuar a inscrição do débito, nos termos do artigo 65, inciso VI, da Lei nº 10.177, de 30 de 
dezembro de 1998, comunicando-o à Secretaria de Economia e Planejamento, devendo o mesmo ser pago pela 
Secretaria da Fazenda na ordem cronológica de sua inscrição, observando-se o disposto no inciso VIII do mesmo 
dispositivo legal. 
Artigo 6º - No âmbito da Administração descentralizada, o processo administrativo de reparação de danos será 
decidido pelo dirigente superior da entidade, observando-se, no que couber, o disposto neste decreto, inclusive 
quanto aos limites e condições para delegação e recursos de ofício, devendo as funções de Instrutor e de curador 
dos interesses da Fazenda ser exercidas por integrantes do respectivo órgão jurídico. 
Parágrafo único - Das decisões originárias do dirigente superior da entidade descentralizada caberá apenas 
pedido de reconsideração à mesma autoridade, sendo a competência do Governador do Estado restrita ao 
conhecimento dos recursos de ofício. 
Artigo 7º - Quando o interessado for pessoa pobre na acepção legal do termo e tiver suscitado a intervenção da 
Assistência Judiciária, os Procuradores do Estado poderão dar início ao respectivo processo administrativo de 
reparação de danos. 
Artigo 8º - Nos termos do artigo 19 da Lei nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998, fica delegada ao Secretário do 
Governo e Gestão Estratégica a competência do Governador do Estado para conhecer dos recursos voluntários e 
de ofício nos processos administrativos de reparação de danos de que trata este decreto. 
Artigo 9º - Aplica-se ao procedimento a que se refere o artigo 68 da Lei nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998, 
no que couber, o disposto nos artigos 1º a 3º deste decreto, cabendo ao Procurador Instrutor a competência para 
decidir, com recurso voluntário ao Procurador Geral do Estado. 
Artigo 10 - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à conta das  dotações orçamentárias 
próprias consignadas no orçamento vigente. 
Artigo 11 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação”. 
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Ademais, esse Decreto flexibiliza a regra de que apenas o Procurador-Geral 

do Estado de São Paulo é competente para decidir o valor devido a título de indenização. Nos 

termos do artigo 4º, é atribuído ao Procurador Instrutor a competência para decidir nos 

requerimentos que envolvam um montante até R$ 25.000,00, mas sempre que sua decisão 

importar no dever de pagar valor superior a R$ 10.000,00, deverá o Procurador instrutor 

recorrer de ofício ao Procurador Geral do Estado de São Paulo. Pelo teor desse Decreto, até o 

Procurador Geral do Estado deverá recorrer de ofício ao Governador do Estado caso sua 

decisão importe numa dívida superior a R$ 50.000,00283. 

Esse decreto visa ainda facilitar a indenização para os reconhecidamente 

pobres nos termos legais, pois, sem qualquer requerimento inicial, qualquer Procurador do 

Estado poderá dar início ao processo administrativo de reparação de danos. 

O fito dessa lei e do decreto é gerar uma economia ao Estado nos casos em 

que comprovadamente o particular padeceu de um dano, pois não incidirão juros nem 

honorários advocatícios (artigo 66), verbas que são fixadas judicialmente quando o Estado é 

condenado. Assim, o intento escancarado é evitar para o Estado o ônus da sucumbência 

judicial. 

Em que pese a celeridade que pretende dar essa lei para o recebimento da 

indenização almejada, fato é que ela é muito pouco utilizada, não se sabendo ao certo se pelo 

desconhecimento ou se pela intenção de cada vez mais impor uma condenação mais pesada ao 

Estado, com uma indenização muito maior, socorrendo-se ao Poder Judiciário para que seja 

fixados também verbas acessórias tais como juros e honorários advocatícios, privatizando 

uma maior gama de recursos públicos. 

Depreende-se dessas normas estaduais que o montante do valor de 

indenização fixada judicialmente é uma preocupação política, que pode colocar em risco um 

programa de governo quando fixada em patamares muito elevados. Com a edição desses 

diplomas, visa diminuir o montante que deveria ser pago a título de indenização, reduzindo 

consideravelmente o valor final, pela ausência de obrigação do pagamento das verbas 

acessórias da decisão judicial (juros e honorários advocatícios). 

 

                                                           
283 Esse valor é excepcionado para o caso de pensão, pois o recurso ao Governador apenas será obrigatório 
quando o montante da indenização for superior a R$ 100.000,00 (artigo 4º, VII). 
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2.3. A insuficiência desse modelo tradicional de responsabilidade 

pública: 

É de se perceber que a responsabilidade civil no direito moderno assumiu 

nítido caráter de defesa da propriedade privada, vindo primeiro na defesa do patrimônio 

individual, avocando no seu ínterim a lógica capitalista de proteção da propriedade privada e 

até mesmo sua expansão, objetivando impedir o prejuízo. Somente posteriormente é que a 

responsabilidade evoluiu para outros danos, tutelando também a proteção da pessoa e demais 

danos extrapatrimoniais. 

Como a razão da responsabilidade civil foi a de proteção patrimonial, sua 

sanção também adotou caráter monetário-patrimonial (indenização). Essa sistemática foi 

transplantada para o paradigma de responsabilidade do Estado, consoante se apresentou no 

modelo tradicional acima exposto. 

Destarte, quando da inserção de novos danos no constitucionalismo social, 

que não se caracterizam mais pela sua individualidade, mas sim pelo caráter social, difuso ou 

coletivo, em que esse dano não consiste mais num prejuízo, que pressupõe a existência de 

uma propriedade privada que é perdida ou avariada, porém na ausência dessa propriedade, em 

que a comunidade atingida nunca teve propriedade, não havendo, portanto, perda e sendo, 

dessa forma, impróprio falar em prejuízo, o modelo apresentado nesse capítulo se mostra 

insuficiente. 

Apenas à guisa de argumentação da difícil aplicação do modelo tradicional 

de responsabilidade, fincado mais em bases liberais, aos direitos sociais veja-se o exemplo de 

danos à incolumidade física de alguém ou a si próprio. Mesmo nos casos desse dano à pessoa 

não ser oriundo de uma causa perpetrada pelo Estado, este fica com um dever de sanar esse 

dano. 

Ou seja, fica o Estado obrigado à reparação de uma lesão corporal mesmo 

que não tenha contribuído minimamente com sua ocorrência, independente desta lesão ter 

sido acarretado por terceiro, pela própria vítima, ou ainda pelo caso fortuito ou força maior e 

mesmo nas hipóteses de estado de necessidade. Até um criminoso que se lança numa 

empreitada delinqüente e em vista disso padece de alguma lesão, é o Estado, de certa forma, 

responsável pela sua saúde, devendo fornecer os meios curatórios suficientes. 

O Estado apenas não será obrigado se, por opção do lesado, este preferir 

tratamento privado, abrindo mão do atendimento público. Caso contrário, o Estado é obrigado 
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a prestar o tratamento médico adequado para sanar o dano corporal, independentemente de ser 

o responsável pelo dano. 

A previsão desse dever do Estado reparar a lesão corporal de alguém não 

consegue se amoldar exclusivamente no modelo previsto no artigo 37, parágrafo 6º, da 

Constituição Federal, sendo necessário a conjugação com o artigo 196, que determina que a 

“saúde é direito de todos e dever do Estado...”. Dessa forma, o artigo 37, parágrafo 6º, da CF 

torna-se incapaz de fazer frente a uma responsabilidade pública por direitos sociais, servindo 

apenas aos direitos individuais, principalmente ao de proteção à propriedade. 

Se fossemos seguir o modelo tradicional-liberal de responsabilidade do 

Estado, nessa hipótese de lesão corporal poder-se-ia dizer que a responsabilidade objetiva do 

Estado não é mais de risco administrativo, e sim de risco integral, decorrente de uma 

interpretação sistemática do Texto Fundamental. E com isso, o princípio da reserva do 

possível, mencionado anteriormente, seria outra causa de exclusão da responsabilidade284. 

Pode-se até alegar que os dispositivos se complementam e com isso 

justificar uma análise com base em um único artigo (art. 37, par. 6º), mas esse argumento 

serviria para que a par disso façamos, como tem sido feito, um estudo apenas parcial da 

responsabilidade pública. De fato, na insuficiência do artigo 37, parágrafo 6º, é preciso se 

socorrer a outros dispositivos constitucionais e mesmo infraconstitucionais, mas antes desses 

é preciso conhecer a realidade e traçar um modelo de responsabilidade pública que seja 

suficiente aos diferentes tipos de direitos esculpidos no jargão moderno – individuais, sociais 

e coletivos. 

Por isso, é preciso ainda evoluir no trato da responsabilidade pública para 

não tratá-la como sinônimo de indenização. Em absoluto, responsabilidade não é igual a 

indenização. Indenizar pode até ser uma das conseqüências da responsabilidade, uma das 

sanções pela violação de uma obrigação. Mas ela (indenização) não é e nem esgota a essência 

da responsabilidade. Em outras palavras, a forma de se responsabilizar pode ser sim uma 

indenização, porém isso não significa que são palavras sinônimas. Responsabilidade tem 

muito mais a ver com reparação de um erro, de um dano, ou como prefere o filósofo Nicola 

                                                           
284 Juarez Freitas defende a reserva do possível, com fulcro no princípio da proporcionalidade, como causa 
excludente do nexo causal, chamando de impossibilidade motivada do cumprimento do dever (“In” 
Responsabilidade civil do Estado, ob. cit. p. 170/197). 
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Abbagnano, é a “possibilidade de prever os efeitos do próprio comportamento e de corrigi-lo 

com base em tal previsão”285. 

A responsabilidade vem ganhando essa característica com a evolução do 

direito moderno, seguindo a lógica capitalista de que tudo e todos são mercadorias e podem 

ser convertidos em pecúnia. Assim, para os direitos tradicionais de fundo liberal, que são a 

marca do atual Estado capitalista, como é, por exemplo, a violação da propriedade privada, a 

lógica da indenização ainda deve persistir por ser o modelo mais adequado. 

Diferentemente, os direitos sociais, por vezes, não se comprazem 

unicamente com indenização. Aliás, em alguns casos, essa indenização se torna inócua sendo 

preferível, de fato, uma prestação positiva pelo Estado. É muito pouco útil dar dinheiro para 

um analfabeto, pois continuará sendo analfabeto e terá que ser dado dinheiro constantemente. 

Assim, é muito mais salutar uma obrigação do Estado de fazer, de prestar a educação a quem 

necessita e uma responsabilidade que o obrigue a fazer. 

Juarez Freitas já propugnou por uma nova teoria da responsabilidade do 

Estado que atenda seu novo redimensionamento: 

“A doutrina da responsabilidade extracontratual do Estado precisa ser 

reequacionada para, a um só tempo, incentivar o cumprimento dos deveres prestacionais e 

reparar os danos injustos gerados pela crônica omissão das autoridades públicas. Trata-se de 

duplo movimento, que pressupõe assimilar a proporcionalidade como proibição simultânea de 

excessos e de inoperância. É em sintonia com esse princípio, e para além das disputas 

semânticas, que o Estado deve ser objetivamente responsabilizado, admitidas tão-só as 

excludentes do nexo causal, a saber, a culpa exclusiva da vítima, a culpa concorrente 

(excludente parcial), o ato ou fato exclusivo de terceiro (excludente, no geral das vezes), a 

força maior (irresistível), o caso fortuito (não atribuível a razões internas) e a impossibilidade 

imotivada do cumprimento de dever (reserva do possível defendidas no presente estudo)”286. 

O novo modelo de responsabilidade pública proposto por Juarez Freitas é 

baseado no princípio da proporcionalidade e seus desdobramentos, criticando a idéia do 

Estado como um segurador ilimitado. Apresentaremos o nosso a seguir. 

                                                           
285 “In” Dicionário de filosofia, ob. cit., p. 855. 
286 “In” Responsabilidade civil do Estado, ob. Cit., p. 170. 
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III) RESPONSABILIDADE DO ESTADO SOCIAL: 

3.1 A responsabilidade hegeliana: 

Nos princípios da filosofia do direito, Hegel escreveu sobre a 

responsabilidade, inserindo-a na segunda parte de sua obra, que trata da “moralidade 

subjetiva”. 

O intuito de Hegel foi o de crítica ao aspecto subjetivo limitado na vontade 

abstrata que isolava o conteúdo da responsabilidade. Hegel não via a responsabilidade como 

decorrência de uma única vontade isolada. Para ele, a vontade, quando exteriorizada, se 

tornava ação e padecia de todas as interveniências externas. A vontade interna, ao se tornar 

ação, além da consciência subjetiva de emanar de um ato próprio também tinha uma ligação 

com a vontade de outrem: 

“A expressão da vontade como subjetiva ou moral é a ação. Contém a ação 

as especificações indicadas: a) de que eu sou consciente de serem minhas quando passarem a 

ser exteriores; b) a relação essencial a um conceito como obrigatório; c) a ligação com a 

vontade de outrem”287. 

Com isso, Hegel contradiz o pressuposto básico do liberalismo que é a 

liberdade da vontade. Ora se nenhuma vontade é livre, ficando sempre sujeita a interferências 

externas e ligada a vontade de outrem, o aspecto subjetiva da responsabilidade se desvanece. 

Destarte, analisar a responsabilidade com base exclusiva numa única vontade abstrata, 

desapegada do concreto, é esconder a realidade. E Hegel discorre sobre a metodologia da 

escolha do responsável: 

“Qualquer dado, qualquer estado produzido constituem uma realidade 

exterior concreta que implica, por conseguinte, uma inumerável quantidade de circunstâncias. 

Todo o elemento isolado que se apresenta como condição, origem ou causa de uma dessas 

circunstâncias e que contribui portanto com algo que lhe é próprio pode ser considerado como 

responsável ou, pelo menos, como tendo a sua parte de responsabilidade. A inteligência 

formal em presença de uma realidade complexa (a Revolução Francesa, por exemplo) tem a 

escolher entre um número indefinível de circunstâncias às quais poderá imputar a 

responsabilidade do acontecimento. 

Não é, sem dúvida, por um ato meu que coisas de que eu seja proprietário e 

que como exteriores se acham em diversas relações e ações recíprocas causam dano a alguém 
                                                           
287 “In” Princípios de filosofia do direito, ob. cit., p. 102. 
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(e isto também pode acontecer a mim como ser corpóreo ou ser vivente). Todavia, tal dano 

me é imputável de algum modo porque as coisas que são absolutamente minhas também 

estão, de acordo com sua própria natureza, mais ou menos submetidas à minha soberania e à 

minha vigilância”288. 

Assim, para ele, a responsabilidade havia se tornado uma seleção do que 

seria considerado responsável, numa visão míope que desconhece a realidade, se preocupando 

com o isolamento de um ato. Por isso que ele acentua que uma coisa sua, logicamente pode 

causar dano a alguém como a si próprio, mas que lhe é imputado pelo único motivo de estar, 

mais ou menos, sob sua vigilância. Frise-se: mais ou menos, porque como existência exterior, 

fica também sujeito a todas insurgências externas. 

Hegel é enfático na crítica à escolha do que se deve atribuir à 

responsabilidade: 

“Transportada para a existência exterior, a ação que se desenvolve em todos 

os seus aspectos segundo as suas relações com a necessidade exterior tem resultados diversos. 

Tais resultados, como produtos de que a ação é a alma, são seus, pertencem à ação, mas esta, 

ao mesmo tempo, como fim projetado na extrinsecidade, fica entregue às forças exteriores que 

lhe acrescentam algo de muito diferente daquilo que ela é para si e a desenvolvem em 

resultados longínquos e estranhos. Também aqui a vontade possui o direito de só perfilhar os 

primeiros resultados, pois só esses estavam nos seus propósitos... A existência exterior da 

ação é um conjunto complexo que indefinidamente se pode dividir em minúcias e a ação ser 

então considerada como referente a uma só dessas minúcias”289. 

Lógico que Hegel não pretende extrair por completo o aspecto subjetivo da 

exteriorização de um ato. Para ele, a vontade é importante para desencadear a extrinsecidade. 

No entanto, depois de exteriorizado, fica sujeito a todos os elementos externos que podem 

influenciar a direção de um resultado, inclusive, a vontade de terceiros. Extirpar os elementos 

psíquicos da realidade seria torná-la essencialmente mecânica, artificial, sem qualquer aspecto 

humano. 

O que pretendeu Hegel é firmar que a vontade exteriorizada em ação não é 

livre290, submetendo-se a interferências externas até da vontade de terceiros. Por isso, Hegel 

                                                           
288 Idem, ibidem, p. 104. 
289 Idem, ibidem, p. 105 e 106. 
290 A questão da vontade livre como elemento da responsabilidade já foi posta em causa pelo professor Ari Sólon 
em tese de doutoramento: 
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termina a parte da moralidade subjetiva de sua obra com o capítulo do “trânsito da moralidade 

subjetiva à moralidade objetiva”291. 

Para nós, mais importante do que a crítica ao isolamento do aspecto 

subjetivo para caracterização de uma responsabilidade exclusiva, é a preocupação de Hegel da 

formulação de uma responsabilidade que se aproximasse do real, do mundo concreto, 

desvencilhando-se de elementos puramente e exclusivamente abstratos. 

Hegel voltava-se para análise da totalidade, para a verificação de todas as 

interferências, extraindo suas conclusões de uma sociedade dinâmica, diferentemente da 

metódica empregada no seu tempo e com forte influência ainda hoje de se analisar 

isoladamente, especificamente e, por conseqüência, estaticamente. 

Por isso que sua noção de responsabilidade é dinâmica, derivando das inter-

relações externas e internas, e não do estatismo de um ato parado no tempo e isolado de todos 

os demais. Sua responsabilidade é real e total, e não abstrata e parcial ou particular. 

Esses apontamentos são deveras importantes na presente monografia, haja 

vista que a responsabilidade do Estado não guarda elemento subjetivo para sua configuração, 

posto que objetiva, ressalvado casos de omissão em que deve-se verificar um dever jurídico 

de agir. Entretanto, num modelo de responsabilidade do Estado, em que, no fundo, é toda a 

                                                                                                                                                                                     
 “A expectativa usual é a de um agente livre, o que se traduz na voluntariedade da ação como elemento 
essencial da responsabilidade. Se não somos livres para escolher, não somos moralmente responsáveis. Se não 
somos moralmente responsáveis, nossas ações não deveriam afetar nossas relações jurídicas. A mudança de 
atitude da doutrina face a esse querer interior do agente vem tendo importantes repercussões também na 
legislação ordinária de diferentes países onde se fez a exclusão de determinados elementos subjetivos da 
responsabilidade... Para iniciar a explicação de como a vontade entra em consideração na noção de 
responsabilidade, contestaremos a idéia ‘positivista’ do caráter ilusório da imputabilidade por ter como condição 
uma vontade livre que não existe. Na verdade, esse argumento determinístico parece tão absurdo aos filósofos 
analíticos que ficamos surpresos com a importância que o problema ainda merece na literatura doutrinária... 
Assim, para que se possa formular um juízo ético sobre responsabilidade basta que a possibilidade de omitir uma 
ação seja um enunciado significativo e isso não pressupõe o ‘livre arbítrio’ no sentido de uma vontade não 
subordinada à causalidade como sustentava a escola positivista do direito penal... Racionalmente, aceita-se o 
requisito culpa como princípio limitativo mais do que como consideração sobre o fim. Enquanto princípio 
limitativo que restringe a punição apenas ao culpado, mas sem conexão ao retributivismo fundado no valor único 
de que o culpado tem de sofrer” (“In” Dever jurídico e teoria realista do Direito, ob cit., p. 92/100). 
 Contudo, reconhece esse filósofo que: 
 “A idéia de se construir uma nova teoria que tivesse todos os méritos e nenhuma das fraquezas das 
doutrinas antagônicas que se pretende superar – retributiva e utilitária – parece-nos problemática. Deixando-se 
de lado nossa desconfiança atávica contra soluções ecléticas, talvez o caminho de se estabelecer uma teoria 
retributivista com meios não retributivistas possa ser perseguido como um ideal prático” (p.100). 
 “A velha intencionalidade pode encontrar algum apoio nas investigações da Teoria Geral do Direito 
contemporânea. Numa visão aprofundada, é um erro do comportamentalismo acreditar que um ato possa ser 
descrito objetivamente como uma série concatenada de fatos exclusivamente físicos, prescindindo de elementos 
psíquicos. Se se exclui tudo o que se possa chamar intenção, o ato de A se limita a algumas contrações 
musculares e a certos movimentos. A distinção entre o ato mesmo e as circunstâncias psíquicas que o 
acompanham é uma abstração artificial e impossível” (p. 102). 
291 Idem, ibidem, p. 138/140. 
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sociedade quem arca com essa responsabilidade, haja vista que é ela quem financia o ente 

público, sua caracterização apenas pode ser vista de forma dinâmica, concreta, real, e não 

estática, abstrata e ideal como tem sido feita até o presente momento. 

Haverá quem diga que para Hegel não haveria responsabilidade do Estado, 

haja vista sua colocação como ente superior e que deve ser amplamente protegido. Isso não é 

verdade, pois Hegel sabia que é apenas no Estado que haveria certa dose de liberdade, pois, o 

que não se tornasse público, acabaria se tornando privado no liberalismo, o que geraria uma 

restrição ainda maior na liberdade do ser humano. 

Veja-se o que já escreveu Hegel: 

“É o Estado a realidade em ato de liberdade concreta. Ora, a liberdade 

concreta consiste em a individualidade pessoal, com os seus particulares, de tal modo possuir 

o seu pleno desenvolvimento e o reconhecimento do seus direitos para si (nos sistemas da 

família e da sociedade civil) que, em parte, se integram por si mesmos no interesse universal 

e, em parte, consciente e voluntariamente o reconhecem como seu particular espírito 

substancial e para ele agem com seu último fim. Daí provém que nem o universal tem valor e 

é realizado sem o interesse, a consciência e a vontade particulares, nem os indivíduos vivem 

como pessoas privadas unicamente orientadas pelo seu interesse e sem relação com a vontade 

universal. 

Em face do direito privado e do interesse particular, da família e da 

sociedade civil, o Estado é, por um lado, necessidade exterior e poder mais alto; subordinam-

se-lhe as leis e os interesses daqueles domínios mas, por outro lado, é para eles fim imanente, 

tendo a sua força na unidade do seu último fim universal e dos interesses particulares do 

indivíduo; esta unidade exprime-se em terem aqueles domínios deveres para com o Estado na 

medida em que também têm direitos”292. 

Depreende-se desse excerto que o Estado deve ser protegido sim, mas 

porque é o único lugar onde o ser humano pode encontrar liberdade. Não é se sujeitando a 

uma privatização do público que se encontrará liberdade. Muito pelo contrário. Estará sendo 

cavada a própria escravidão humana como já outrora fora visto. 

Destarte, seguindo sua própria dialética, Hegel protegia o universal porque 

assim ficaria assegurado o individual. Então, o intuito de Hegel ao defender ferrenhamente o 

Estado tem como objetivo último proteger o próprio cidadão. 

                                                           
292 “In” Princípios da filosofia do direito, ob. cit., p. 225 e 226. 
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A par disso, seu modelo de responsabilidade do Estado não teria a ver com 

pagamento de indenização, não pelo menos com indenizações milionárias, pois ele teria plena 

consciência de que isso seria privatizar os recursos públicos e impedir o Estado de proteger o 

cidadão. Seu modelo de responsabilidade pública seria mais parecido com o que vamos 

apontar como responsabilidade social, que é uma responsabilidade pela concretização dos 

direitos sociais. 

Não vamos perder de vista que Hegel é o filósofo da transição do idealismo 

para o materialismo, o que faz com que seus paradigmas guardem relevante carga de 

abstração. Aliás, é um dos filósofos que talvez melhor se enquadre no Estado social, que, 

segundo já expusemos detidamente, é um Estado que reconhece as mazelas sociais, pretende 

atuar para reduzir as desigualdades, mas ainda guarda aspectos ideais apregoados pela sua 

infra-estrutura capitalista. Por isso, como a base é capitalista, a indenização ainda faz parte 

desse sistema sendo sua principal forma de reparação, mas não pode mais ser a única, 

devendo ser reduzida para atendimento de uma função social. 

 

3.2 A insuficiência e a limitação da indenização na responsabilidade do 

Estado: 

Cumpre salientar que a responsabilidade, no direito moderno, foi esculpida 

visando a defesa da propriedade privada, sua conservação e expansão, intentando evitar 

prejuízos patrimoniais. Apenas posteriormente é que se inseriu nesse bojo a responsabilização 

por danos extrapatrimoniais. 

Para melhor defesa da propriedade privada, a sanção da responsabilidade 

moderna assume cunho preponderantemente monetário-patrimonial (indenização)293. A 

intenção é atribuir valor monetário para tudo e para todos, havendo valor pecuniário inclusive 

para a própria vida. E na impossibilidade de se pagar o valor atribuído em pecúnia avançaria 

no patrimônio de quem se pretende responsabilizar. 

Isso tem um caráter positivo, que é impedir as penas corporais, obstando 

que a própria pessoa responda com seu corpo perante um ato seu gerador de dano a outrem, 

                                                           
293 Nem o Direito Penal está, em absoluto, ao largo dessa lógica, em que pese ainda persistir as penas de 
limitação e privação da liberdade, fato é que essas foram deveras mitigadas com os diversos institutos que 
vieram a diminuir aplicação dessa pena, seja com a Lei 9099/95, que preza pela aplicação de medidas não 
privativas de liberdade, trazendo os institutos da transação penal, da suspensão condicional do processo, ou pela 
Lei 9714/1998, que trata das penas restritivas de direito, com intuito de substituição às penas privativas de 
liberdade. 
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sendo relegadas as penas corporais consistentes na restrição à liberdade apenas para os casos 

que denotam maior repúdio social, como para os crimes considerados de maior gravidade, 

com violência a outrem e em dois casos civis: dívida alimentar e depositário infiel294. 

Entrementes, essa atribuição de valor monetário para várias formas de 

responsabilidade, exportando as idéias do direito privado295 comporta alguns aspectos 

negativos, fruto de um sistema capitalista que determina a acumulação de capital como bem 

maior a ser perseguido na sociedade. Esse aspecto negativo, em última instância, reside na 

concessão implícita de uma permissão a quem disponha de recursos econômicos para cometer 

quase que toda a sorte de danos possíveis a outrem e à própria sociedade, bastando que pague 

o valor do dano, preferencialmente, em dinheiro. Dizemos quase que todos, pois há aqueles 

anteriores, que ressaltamos, em que o indivíduo ainda paga com sua liberdade ou pela perda 

de seu cargo ou mandato pelo dano296. 

Anderson Schreiber aventa outra característica danosa da responsabilidade 

fincada apenas em bases de indenização: 

“mesmo às lesões a interesses não patrimoniais o ordenamento jurídico 

continua oferecendo, como única resposta, o ser remédio tradicional, de conteúdo estritamente 

patrimonial, qual seja, a deflagração do dever de indenizar. Bem vistas as coisas, a tão 

combatida inversão axiológica – por meio da qual a dignidade humana e os interesses 

existenciais passam a ser invocados visando à obtenção de ganhos pecuniários -, tem como 

causa imediata não o desenvolvimento social de ideologias reparatórias ou um processo 

coletivo de vitimização, mas a inércia da própria comunidade jurídica, que insiste em oferecer 

                                                           
294 Estamos aqui apenas reproduzindo o texto Constitucional, na previsão do artigo 5º, LXVII, da CF, não 
pretendendo entrar na celeuma sobre a constitucionalidade da prisão civil do depositário infiel, haja vista a não 
previsão no Pacto de San José da Costa Rica, por não ser objeto do nosso trabalho. Todavia, anotamos que, em 
vista a nova composição do STF, há uma tendência em alterar a jurisprudência dantes pacificada para julgar 
inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, já que não abrangido naquele Pacto (HC 90172/SP, rel. Min. 
Gilmar Mendes, DJU 5/6/2007). 
295 Lembramos que para responsabilidade administrativa e política, a sanção é a perda do cargo e do mandato, 
respectivamente. Pode-se aventar ainda: a) responsabilidade econômica, cuja pena seria um não fazer (impedir a 
concentração e a violação à livre concorrência), sendo determinado o desfazimento de uma fusão ou 
incorporação; b) tributária, que, além da cobrança da dívida ativa e a possibilidade de ocorrência de um crime, 
gera a impossibilidade de participação em licitações e inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes; c) 
eleitoral, que impossibilita alguém de ser eleito; d) fiscal, que impede o repasse de verbas públicas a entes da 
federação. 
296 Lógico que a prisão civil em caso de inadimplência por débito alimentar e do depositário infiel decorrem, em 
regra geral, exatamente da falta de capital. São hipóteses de pena para quem não cumpriu com o objetivo maior 
do sistema capitalista, que é a acumulação de capitais. 
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às vítimas destes danos, como só solução, o pagamento de uma soma em dinheiro, 

estimulando necessariamente sentimentos mercenários”297. 

O direito moderno confunde, por diversas vezes, efetiva reparação do dano 

com recompensa por tê-lo sofrido. Reparação seria mais ligado a uma obrigação de fazer, ou 

seja, efetivamente sanar o dano, consertar uma avaria. Mas o que ocorre é a preferência pela 

obrigação de pagar, visando atribuir outro “bem” (capital) por ter sofrido um dano, sem ao 

menos se cogitar se essa lesão poderia ser reparada de fato. 

Essa conotação de fixar valores também é encontrada na responsabilização 

do Estado, preferindo-se que o Estado pague por um dano do que efetivamente busque saná-

lo. O estudo da responsabilidade pública restringe-se exclusivamente à busca de uma 

indenização que, no Brasil, tem a tônica de uma procura incessante de novos casos em que o 

Estado deve indenizar. 

O que se há de perceber é que, até mesmo no direito privado, o protótipo da 

indenização como única sanção possível à responsabilização é colocado em xeque atualmente. 

Anderson Schreiber, após apresentar alguns casos em que se enveredou por uma sanção não 

pecuniária, ou cumulativa com esta, afirma textualmente: 

“Vê-se, a partir deste e de outros exemplos, um inegável ocaso da antiga 

convicção segundo a qual a responsabilidade civil resulta sempre, ou principalmente, em uma 

indenização em dinheiro. Na agenda da tutela de interesses existenciais, vai ocupando espaço 

cada vez mais significativo a discussão acerca dos remédios aptos à sua efetiva proteção. A 

gradual abertura das cortes a outros remédios que se somem à indenização pecuniária do dano 

não patrimonial, como a retratação pública, vai reforçando o interesse da responsabilidade 
                                                           
297 “In” Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. São 
Paulo: Atlas, 2007, p. 187. 
 Anderson Schreiber ressalta que para os danos extrapatrimoniais haveria outras sanções mais eficazes 
que a indenização, como é o caso da retratação pública, contemplado pela Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67). Ele 
defende, inclusive, a aplicação dessa retratação pública para outros danos morais que não se insira na relação de 
imprensa, como o caso em que se impôs um dever de retratação pública pelo fato de uma injusta revista à bolsa 
de uma cliente na saída de um estabelecimento comercial (p. 188). 

Essas outras formas não pecuniárias de se responsabilizar, para Anderson, não significariam a supressão 
da indenização como categoria de sanção da responsabilidade civil, mas sim ele vislumbra uma associação de 
sanções “no sentido de efetivamente aplacar o prejuízo moral e atenuar a importância pecuniária no contexto da 
reparação” (p. 188). 

Ainda para esse autor, até danos patrimoniais poderiam ter uma solução de caráter não pecuniário 
(indenização), embora mantendo-se o aspecto patrimonial, consistindo na solução in natura da demanda (p. 
191). 

O que é importante notar das colocações desse autor é que essas alterações no paradigma da 
responsabilidade, fincada quase que exclusivamente na indenização, tem ocorrido no direito privado, haja vista 
que o foco principal do autor são as relações civis, não se referindo ao Estado. Destarte, se o direito privado está 
pugnando por uma alteração no modelo de responsabilidade, o que se dirá do direito público que ainda se fixa 
em teorias civilistas do início do século passado! 
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civil por meios despatrimonializados de reparação. E mesmo no campo necessariamente 

patrimonial, outros meios de tutela, como a reparação específica, vão sendo cada vez mais 

privilegiados, podendo-se falar, de forma geral, se não de despatrimonialização, de uma 

despecuniarização ou desmonetarização de reparação dos danos. O reconhecimento destes 

novos remédios aumenta a efetividade da reparação para a vítima e reduz o estímulo a ações 

mercenárias”298. 

Ora, se no direito privado se constata uma alteração de rota, muito mais 

urgente é essa alteração no direito público, haja vista que, realmente, em várias hipóteses, 

seria muito mais interessante lançar mão de alguma medida que force o Estado a agir, a atuar 

no meio social, do que permitir-lhe ficar na situação passiva de simples pagador. Por vezes, é 

muito mais salutar que ele (Estado) elabore um plano de atuação, concretize uma política 

pública, sane de fato um dano, do que simplesmente seja compelido a pagar determinado 

valor em detrimento de toda a sociedade, como forma de recompensa por alguém padecer de 

um risco social. 

O dever de indenizar atende muito bem aos direitos privados, de defesa do 

patrimônio, servindo o Estado como um segurador da não-lesão aos bens materiais privados. 

Contudo, em matéria de direitos sociais, a responsabilidade reduzida ao dever de indenizar se 

mostra insuficiente, posto que de muito pouco serve uma indenização. 

Como é cediço, indenização pressupõe prejuízo. Prejuízo pressupõe a 

existência de uma propriedade que foi lesada. E como fica a situação de quem nunca teve 

qualquer propriedade e está numa situação de miserabilidade sem qualquer condição de obter 

por si próprio tratamento de saúde, educação, moradia etc.? Será que o simples fato dele se 

enquadrar nessa situação não poderia ser considerado um dano? Pensará de forma tipicamente 

liberal quem responder a essas indagações nos seguintes termos: “não é um dano porque 

ninguém o cometeu”. Convenhamos, ninguém se encontra numa situação de carência social 

porque o quer. Essa situação de penúria é uma imposição social, do próprio sistema capitalista 

em que vivemos e a par disso deve o sistema ser responsável pelo saneamento desses males 

sociais. 

Destarte, como o sistema capitalista elegeu o Estado como ator principal 

para dar cabo dessas problemáticas sociais, o que não exclui o papel de organizações não 

governamentais que intentam laborar na correção dos desníveis sociais, deve ser ele (Estado) 

                                                           
298 Idem, ibidem, p. 191. 
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responsável pela concretização dos direitos sociais. Ocorre que pensar em indenização para 

solucionar direitos sociais é ainda pensar de forma privada a problemática social. 

Muito pouco adianta dar indenização individual para se resolver o problema 

da educação, da saúde, do saneamento básico, do desemprego, da moradia, do meio ambiente. 

Essas problemáticas não se resolvem individualmente, necessitando de uma prestação positiva 

do Estado, necessitando de políticas públicas. E não dá para falar que o Estado não tem 

responsabilidade quando não atende seu dever de implementar políticas públicas, de sanar as 

mazelas sociais. 

Se ficar na visão míope de uma responsabilidade satisfeita exclusivamente 

pela indenização, o analfabeto continuará analfabeto, o enfermo continuará enfermo, isso se 

não vier a morrer ou melhorar por causas naturais, as casas dos desprivilegiados arcarão com 

a falta de saneamento, se misturando ao esgoto e lixo, os desempregados continuarão à busca 

de emprego, os que não têm moradia estarão ainda ao relento e o meio ambiente cada vez 

mais degradado. 

José Reinaldo de Lima Lopes também faz coro neste sentido, criticando 

nossa cultura jurídica: 

 “A característica mais fundamental de nossa cultura jurídica é o 

individualismo. Creio que ele está fundado em algumas premissas presentes difusamente: é 

utilitarista, e como tal imagina que todas as questões se resolvem através de um sistema de 

trocas de benefícios comensuráveis. A medida universal da comensurabilidade é a moeda, o 

dinheiro. Assim, todas as relações de direitos e deveres podem ser resolvidas em termos 

utilitário-monetaristas. Ora, surgem progressivamente ideais que não se enquadram nesta 

solução. A destruição de uma reserva, por exemplo: poderia ser adequadamente compensada 

por meio de uma indenização? O mal já não seria quase que irremediável? A falta de uma 

escola ou de um posto de saúde: poderia ser de alguma valia para uma população se o Poder 

Público fosse condenado a construí-los quando uma geração de crianças ou de doentes já tiver 

passado da idade ou do momento de ser atendido? E o que dizer das diversas formas de 

discriminação? O preconceito e a discriminação só poderiam ser monetarizados na forma de 

penas, a indenização por dano moral transformando-se em punição. 

 Além de utilitarista, a cultura jurídica é individualista. Trata-se de um 

individualismo de base e de método, imaginando-se que a parte precede o todo: o direito do 

indivíduo está acima do direito da comunidade, mesmo porque a comunidade propriamente 
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dita deixou de existir, sendo substituída pelo mercado. Entre os direitos individuais, dada a 

existência do mercado, o mais típico é o de propriedade. Assim, o individualismo e a 

propriedade são o pilar de sustentação da cultura jurídica. Ora, se as demandas mudam de 

sentido, deixando de ser pedido de proteção da propriedade para ser pedido de acesso à 

propriedade, a cultura jurídica tradicional tem dificuldades crescentes para aplicar aos casos 

as soluções tradicionais, ou seja, a condenação a uma devolução daquilo que foi ilicitamente 

retirado do poder alheio. O individualismo transborda em atomismo: são percebidas as ações, 

mas não as atividades. Isto tem reflexo geral na teoria do direito e em todos os campos do 

jurídico. O jurista em geral não é treinado a compreender o que é uma estrutura: assim, está 

mais apto a perceber uma árvore do que uma floresta”299. 

Entrementes, é uma total incongruência tratar individualmente os direitos 

sociais. Direito social é para tratar socialmente, de forma global, por meio de política pública. 

A indenização, quando muito, resolve um problema individual. 

Destarte, a indenização é insuficiente para reparar os danos sociais. Aliás, 

como dito, ela permite o dano, pois bastaria que o Estado aumentasse a carga tributária para 

obter recursos econômicos necessários a adimplir o valor das indenizações e reduzisse sua 

atividade a mero pagador dessas que poderia se permitir ser inativo. 

Um Estado responsável não é um mero Estado pagador de indenização. Isso 

poderia servir num Estado liberal, em que ele não poderia agir. No entanto, num Estado 

Social, em que ele é obrigado a atuar para corrigir os desvios do liberalismo, ele não pode 

reduzir sua atividade a mero pagador. 

Ademais, num Estado liberal puro não haveria que se cogitar nem dessa 

responsabilidade de pagar, pois, se o Estado não atua, não tem qualquer dever perante a 

sociedade em que se ergueu, não haveria que falar em imputação de algum dever de indenizar 

pela sua atividade. Ora, se é obstado a atuação do Estado, esse não pode cometer danos, já que 

não atua e a omissão é determinada. Foi seguindo essa linha que tanto os Estados Unidos da 

América como a Inglaterra continuaram irresponsáveis até 1946 e 1947, como já enfatizado 

alhures. 

O que ocorreu, em verdade, na história da responsabilidade do Estado é que 

os ideais liberais da lógica mercantilista foram transplantados para imputação à atuação 

                                                           
299 “In” Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça/ José Eduardo Faria (org.), ob. cit., p. 82. 
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estatal no seu paradigma social, visando, por vezes, obstar que o ente público exerça uma 

função social. 

Não se buscou uma forma de responsabilizá-lo por não atuar, por não gerar 

mudança social e melhoria para a população marginalizada. O que se buscou foi o 

desenvolvimento de uma teoria fincada na proteção da propriedade privada e do status social 

adquirido, como forma de se proteger da atuação estatal. 

Por isso, os embates ficaram reduzidos a um dever de indenizar, resultante 

da troca da propriedade avariada por uma indenização em dinheiro e de benefícios 

particulares a custa do social, privilegiando uma única vertente da responsabilidade pública 

calcada na violação de algum direito individual. 

Renato Alessi já enfatizou diversas vezes que a responsabilidade não se 

resume a indenização, sendo esta subsidiária e apenas uma das formas de se responsabilizar o 

dano cometido: 

“Effecto della responsabilità è dunque il dovere di risarcire il dano. Questo 

concetto di risarcimento del danno è un concetto complesso, comprendente due distinti ordini 

di sanzioni: 

a) in primo luogo la reintegrazione in forma specifica (o rimozione, dello 

stato di cose creato dal fatto dannoso); 

b) in secondo luogo, il vero e proprio risarcimento del danno in forma 

pecuniaria. 

La prima sanzione può trovare applicazione sinchè sia possible o 

sufficiente, mentre può essere applicata la seconda in caso d´impossibilità o d´insufficienza 

della prima"300 

Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira também enfatizam que a 

responsabilidade do Estado não se resume a um dever de indenizar: 

“A localização desse instituto (responsabilidade do Estado) em sede 

constitucional significa que ele não transporta apenas uma lógica indenizatória-ressarcitória 

                                                           
300 "In" L´illecito e la responsabilità civile degli enti pubblici. 2º ed. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1972, p. 
25. Encontrado o mesmo trecho também na obra, em duas passagens: La Responsabilità della Pubblica 
Amministrazione. 3º ed. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1955, p. 23 e 111. Todavia, esse administrativista 
italiano ainda trabalha, na responsabilidade do Estado, com uma preferência pela sanção indenizatória. 
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decalcada na responsabilidade do direito civil... No texto constitucional301, o termo 

‘responsabilidade’ surge ainda com outros sentidos: (1) responsabilidade no sentido de 

responsabilidade político-criminal dos titulares de cargos políticos (arts. 117º, 130º, 157º, 

196º e 216º); (2) responsabilidade no sentido de responsabilidade disciplinar dos funcionários 

ou agentes (cfr. art. 271º); (3) responsabilidade no sentido de responsabilidade política, 

compreendida como um complexo de mecanismos jurídicos e político-constitucionais de 

afetação de valor (ou desvalor) a condutas políticas dos titulares de alguns órgãos de 

soberania (art. 193º, 194º e 231º); (4) responsabilidade no sentido de responsabilidade 

financeira (art. 214º - 1- c) que tem a ver com a punição de infrações financeiras, no âmbito 

das finanças públicas. Hoje, o termo responsabilidade começa a ser utilizado nos textos 

constitucionais no sentido de deveres de cuidado (accountability) e assunção de 

compromissos ético-políticos (por exemplo, ‘responsabilidade perante futuras gerações’)”302. 

Fabiano Mendonça recorda que: 

“a exigência de indenização em dinheiro é aplicável de modo exaustivo 

apenas às hipóteses de desapropriação constitucionalmente previstas. Para os demais casos de 

direitos condicionados do Estado (sacrifício de direito), apenas há necessidade de reparação 

econômica em dinheiro ou não. Caberá ao caso concreto delimitar as formas de pagamento 

entre as várias possíveis... Já a reparação do dano poderia ser em dinheiro ou por 

compensação in natura ou abono fracionado, com a possibilidade de serem consideradas 

circunstâncias pessoais do lesionado”303. 

Numa proposta típica do liberalismo, que é colocar o Estado fora da 

sociedade, separá-lo da instância social, figurando como um terceiro-espectador, fica fácil 

perceber a noção de Estado-segurador da propriedade privada quando resolver atuar, pois é 

sempre menos penoso atribuir-se responsabilidade a terceiros do que a si próprio. 

                                                           
301 Esses constitucionalistas portugueses estão se referindo ao artigo 22 da Constituição da República 
Portuguesa, cujo dispositivo prevê: 
 “O Estado e as demais entidades públicas são civilmente responsáveis, em forma solidária com os 
titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes, por ações ou omissões praticadas no exercício das suas 
funções e por causa desse exercício, de que resulte violações dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para 
outrem”. 
302 “In” Constituição da República Portuguesa Anotada. Vol. I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; 
Coimbra PT: Coimbra Editora, 2007, p. 425 e 426.   
303 “In” Limites da responsabilidade do Estado, ob. cit., p. 158 e 194. 
 Cumpre salientar que o autor quando menciona direito condicionado está se referindo a sua tese de que 
essa é, na verdade, a melhor designação para a responsabilidade por ato lícito (p. 147/149). 
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A responsabilidade do Estado, com certeza, é uma conquista do mundo 

moderno, mas não é o caminho estrito da imposição de ideais liberais ao “Welfare State” que 

entendemos deva ser a rota da responsabilidade pública. 

O Estado social exige a formulação de uma responsabilidade típica para essa 

organização política. Deve ser um paradigma que o reforce como instância existente 

internamente à sociedade. Deve ser uma responsabilidade que não o impeça de agir, mas sim 

que o determine a atuar. Não deve ser uma responsabilidade que fique à disposição da elite 

econômica, haja vista que o pressuposto para sofrer prejuízo patrimonial é ter patrimônio, mas 

sim uma responsabilidade construída mais para os que não têm patrimônio e precisam 

efetivamente de uma prestação do Estado. Deve ser, portanto, uma responsabilidade que 

corrija os problemas acarretados pelo liberalismo, incluindo a massa popular que outrora 

excluída. 

Não vamos perder de vista que o Estado social se finca sob uma infra-

estrutura capitalista. Para elaboração de uma teoria mais real de responsabilidade do Estado, é 

necessário ter isso em mente. Por isso, a indenização é ainda um elemento vivo dentro da 

responsabilidade pública, mas não mais o único e não mais integral na conformidade da 

quantidade do patrimônio lesado. A responsabilidade exclusivamente por indenização não 

pode ser mais legado ao infinito como pretende parte de nossa doutrina e a atual classe 

dominante, sob pena de colocar em xeque essa segunda vertente da responsabilidade, que é 

pelos direitos sociais. 

Por mais paradoxal que possa parecer que algo que já é insuficiente deve 

ainda ser limitado, isso é o que deve ocorrer com a indenização a ser paga pelo Estado num 

paradigma social. Aliás, isso decorre exatamente das contradições do Estado-providência. Ou 

seja, exatamente pelo fato do modelo de responsabilidade fincado exclusivamente na 

indenização não ser suficiente para atender toda a gama de responsabilidade que o Estado 

assume com sua configuração social, deve ela ser limitada, para que um novo modelo ganhe 

espaço. 

Ocorre que tanto para o pagamento das indenizações como para 

concretização dos direitos sociais exigem-se recursos econômicos extraídos do sistema 

capitalista. Destarte, como o financiamento do Estado é composto preponderantemente de 

receitas derivadas (tributos), que são obtidos junto aos particulares, cumpre ao Estado 

ponderar os interesses prevalecentes que deve dar cabo. 
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Assim, o Estado social determina uma ampliação qualitativa de sua própria 

responsabilidade, albergando direitos individuais e sociais, porém uma redução quantitativa 

do modelo estritamente individual-liberal, fincado na exclusividade de se pagar indenizações. 

Portanto, a limitação não é da responsabilidade, essa se torna mais ampla no Estado social. A 

limitação se circunscreve ao montante de indenização a ser pago em um único caso, a uma 

única pessoa. 

 

3.2.1 A ficção do Estado solvente: 

A ficção é um instituto do direito moderno para que o direito situado no 

campo abstrato, num âmbito do dever-ser, desapegado à realidade, possa existir. 

No âmbito restrito aos particulares, há um limite natural ao dever de 

indenizar que é o tamanho do patrimônio do ofensor, ou seja, o agressor responde apenas com 

seu patrimônio e no limite deste para com os danos que cometer. Afora esse limite, não há 

como indenizar, em que pese ainda ficar responsável caso algum dia vier a ter patrimônio, 

salvo se prescrever, antes, a dívida. 

Diferentemente, nas relações com o ente público, para que este não pudesse 

se subtrair a um dever de indenizar, esculpiu-se uma ficção, que é a do Estado-solvente. Ou 

seja, por essa ficção, o Estado terá sempre de pagar a indenização no montante integral do 

dano patrimonial, independentemente do valor do dano, mesmo que não tenha verba 

orçamentária para tanto, ficando o pagamento da dívida postergado para o próximo ano, 

comprometendo, assim, o próximo orçamento. Assim, a tônica é que o Estado sempre vai ter 

recursos, ou pelo menos um dia via possuí-los. 

Verifica-se a fraqueza dessa ficção pelo simples olhar ao caótico sistema de 

precatórios. No estado de São Paulo, até 31de dezembro de 2006, o montante devido somava, 

incluindo as dívidas das Autarquias e Fundações públicas, R$ 12.768.510.173,34, sendo R$ 

7.373.353.874,15 de natureza alimentar e R$ 5.395.156.299,19 não alimentares. Esse valor se 

mostra impagável quando se verifica o total da receita do estado no mesmo ano de 2006 que 

foi de R$ 84.434.256.734,85, sendo R$ 63.419.902.854,59 receitas tributárias, R$ 

2.867.306.000,87 oriundos de contribuições sociais e R$ 8.321.263.976,63 decorrentes de 
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transferências do governo federal de parcela dos tributos federais que pertencem aos estados-

membros304.  

Ou seja, cerca de 15% da receita do Estado em 2006 serviria apenas para 

pagar dívidas de indenizações. Esse montante se torna gritante quando comparamos com o 

total destinado à educação no mesmo ano de 2006, em que a despesa bruta foi de R$ 

10.119.304.253,56305 (por volta de 12% do total da receita) e com a saúde a despesa líquida 

foi de R$ 4.336.514.175,38306 (em torno de 5%). Isso significa que o montante de indenização 

a ser pago é quase equivalente ao total das despesas com saúde e educação. Dessa forma, se o 

estado de São Paulo insistisse em quitar a sua dívida judicial na integralidade precisaria ficar 

sem dar educação e saúde por um ano inteiro. 

Em vista disso, não consegue o estado de São Paulo colocar em dia o 

pagamento desses precatórios, havendo débitos alimentares referentes ainda ao ano de 

1998307. 

Essa ficção mascara a realidade, principalmente nos Estados 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, pois se fosse verdade não haveria pobreza no 

mundo e todos os Estados conseguiriam cumprir a contento sua finalidade social. 

Nos Estados em desenvolvimento é que essa ficção se torna mais forte, pois 

já há certo desenvolvimento e já está havendo uma parcela da população que goza de alguns 

benefícios sociais. O problema é que ainda existem muitas necessidades sociais, que se 

acirram em demandas políticas ou jurídicas, pelo despertar da população para esses novos 

direitos e finalidade estatal. Dessa forma, os recursos se tornam escassos para cumprirem as 

funções estatais, tornando mais escancarada essa ficção, haja vista a necessidade de 

investimento duplo: no desenvolvimento do capitalismo e no desenvolvimento social. 

                                                           
304 Fonte: Site da Secretaria da Fazenda - 
http://www.fazenda.sp.gov.br/cge2/frger.asp?ano=2006&mes=00&fr=00&per=02&ref=2006&rel=01 (acessado 
em 16/12/2007). 
305 http://www.fazenda.sp.gov.br/contas/educ_2006.pdf (Acessado em 16/12/2007). 
306 http://www.fazenda.sp.gov.br/contas/saude_2006.pdf (Acessado em 16/12/2007). 
307 Sem querer adentrar na temática dos precatórios, mas apenas para ilustrar o descompasso do sistema 
apontamos a seguinte incongruência gerada pela Emenda Constitucional nº 30/2000: os débitos alimentares, que 
na dicção do parágrafo 1º A, do artigo 100, da CF, acrescentado por essa Emenda, são os oriundos de “salários, 
vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte 
ou invalidez”, que, teoricamente, são os mais urgentes, já que trata de meio de sobrevivência do servidor 
público, apenas são pagos residualmente, se houver saldo no caixa após adimplemento dos não alimentares, 
cujas iniciais foram ajuizadas até 31/12/1999, pelo qual se parcelou em 10 anos, pois para estes precatórios há 
previsão de seqüestro dos recursos públicos. Então, os mais urgentes, como não se tratam de uma violação direta 
à propriedade privada, e sim de uma remuneração decorrente do trabalho, no sistema capitalista brasileiro, pode 
ficar esperando, enquanto os menos urgentes acabam sendo pagos antes. 
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Tendo em vista a volumosa gama de recursos econômicos que o Estado 

social necessita para cumprir seu desiderato finalístico, conforme já acentuado anteriormente, 

desenvolveu-se o princípio da “reserva do possível” que é corolário das possibilidades 

econômicas do Estado. 

Esse princípio da reserva do possível tem sido alegado para desincumbir o 

Estado de concretizar direitos sociais, visando libertá-lo de sua obrigação principal e servindo, 

em vista disso, como causa excludente de sua responsabilidade social. Ora, se a 

responsabilidade do Estado, quer seja pelos direitos individuais de violação da propriedade 

privada, quer seja pela não concretização dos direitos sociais, segundo defendemos, parte do 

mesmo tronco que é a responsabilidade pública, o princípio apontado acima também deveria 

ser transportado como limite às indenizações. 

Isto é, se a fonte de recursos para se implementar os direitos sociais é a 

mesma para os direitos individuais, deve este último padecer da mesma limitação da reserva 

do possível daquele. 

Em sentido semelhante já se manifestou Stephen Holmes e Cass R. Sunstein: 

“as liberdades privadas têm custos públicos. Isto é verdade não apenas para 

a seguridade social, para o sistema público de assistência à saúde dos idosos para programas 

de distribuição de ticket para alimentação, mas também para direitos de propriedade privada, 

liberdade de expressão, proteção de abuso policial, liberdade contratual, livre exercício de 

religião e os demais direitos característicos da tradição estadunidense”308. 

Nesses colóquios, a análise da responsabilidade do Estado deve ser feita na 

totalidade de sua atividade e do seu dever de atuar tendo como limite o seu potencial 

econômico. Nos termos da metodologia utilizada por esse trabalho e conforme já apontamos 

no capítulo do pressuposto econômico do Estado social, este tem a limitação do potencial 

capitalista existente na sociedade que rege. Destarte, para que não haja exclusão dos direitos 

sociais para apenas uma responsabilidade exclusiva dos direitos individuais, devem os dois 

ser tratados conjuntamente. Por isso, devem os direitos individuais ser ponderados com os 

direitos sociais para se verificar quais os casos de melhor alocação de recursos públicos. 

Que não se alegue que o Estado tem direito de regresso contra o autor do 

dano, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal e este recomporia o 

patrimônio do Estado, pois, além das hipóteses de regresso ser muitas vezes menor do que a 

                                                           
308 “In” The cost of rights: why liberty depends on taxes. New York: W.W. Norton, 1999, p. 220. 
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imputação ao Estado, dando azo a vários casos em que simplesmente não haveria esse direito 

do Estado (não há culpa ou dolo do agente, culpa anônima etc.), é cediço que esse direito de 

regresso é inviabilizado na prática, quer seja pela dificuldade de se comprovar o elemento 

subjetivo da conduta do agente ensejador do dano ou pelo simples fato de ausência de 

patrimônio do agente. Mais uma vez voltamos a dizer que o direito tem de ser feito com base 

na realidade e não num mundo ideal. 

Por isso, é preciso parar de idealizar um Estado com infinitos recursos 

econômicos, apto a suprir de pronto todas as necessidades, sociais e individuais, e passar a ter 

consciência de que há um limite a esses recursos e, por conseqüência, da finitude da própria 

atividade estatal. 

 

3.2.2 A ficção do fundamento da repartição igual dos ônus sociais: 

É interessante notar que quando é para se salvaguardar privilégios, manter a 

hierarquização social, fala-se expressamente numa igualdade meramente formal, direito 

adquirido, segurança jurídica, direito de propriedade privada, ou seja, de privatizar os bônus 

sociais. Contudo, em relação aos ônus sociais, a defesa passa a ser de que eles devem ser 

solidarizados, repartidos igualmente por todos os membros da sociedade. A argumentação 

preconizada é da igualdade formal para os bônus e da igualdade material para os ônus. 

O Ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, Gilmar Ferreira 

Mendes, já se manifestou sobre as perplexidades do dever de indenizar: 

“Por mais que se faça um pretenso juízo de equidade, constitui-se em abuso 

querer transformar o Poder Público em salvador de empresas com gestões comprometidas e 

concebidas dentro do peculiar conceito de capitalismo ‘à brasileira’, no qual os lucros são 

apropriados e os prejuízos são socializados”309.  

É axiomático que estamos a criticar o fundamento referente aquele dano 

exclusivamente patrimonial a alguém com várias propriedades, com grande potencial 

econômico. Em relação aos danos extrapatrimoniais, preeminentemente os danos corporais, o 

fundamento não seria exatamente o da igualdade, mas sim o da solidariedade, de afago à 

lesão. 

                                                           
309 “In” Perplexidades acerca da responsabilidade civil do Estado: União “seguradora universal”? Jus Navegandi: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=495. Acessado em: 3/5/2007, p. 2. 
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Imagine-se o caso de um milionário, proprietário de vários veículos, que 

teve um dos seus automóveis de luxo abalroado por um automóvel oficial, havendo apenas 

danos patrimoniais em que ninguém ficou ferido. Certamente, não há uma necessidade desse 

privilegiado ser indenizado. Seria muito melhor pegar o dinheiro da indenização e aplicar no 

transporte público (caso não seja efetuado por concessão), comprando mais um ônibus e 

atendendo assim uma necessidade social de maior oferecimento de transporte coletivo. 

Imagine-se ainda que esse acidente ocorreu numa pequena cidade do interior do Estado do 

Tocantins (um dos estados mais pobres da federação310), provavelmente a indenização que 

seria pleiteada comprometeria todo o orçamento do Município, impedindo que este forneça 

qualquer serviço de educação, saúde, transporte, saneamento, pagamento de seus servidores 

etc. Consistiria, em se determinando a indenização, em submeter o interesse público a um 

interesse particular, passando não mais a valer a supremacia do interesse público, mas sim a 

preponderância do interesse privado sobre o público. 

É axiomático que essa lógica não vale para um Estado liberal que tem na 

sua base um capitalismo que preza pela segurança do capital e da propriedade privada e, a par 

disso, pelo ressarcimento do milionário em detrimento do social. Todavia, numa modelagem 

de responsabilidade social, em que o capitalismo continua na base, mas numa valoração 

menos individualista, o valor dessa indenização pode ser limitado de modo que o lesado seja 

indenizado parcialmente e a outra parte da indenização poderia ser empregada em algum 

direito social, como no transporte público, por exemplo. 

                                                           
310 Segundo dados do IBGE, o Tocantins ocupa o 24º lugar entre os 27 estados da federação em PIB 
(aproximadamente, R$ 9 bilhões) e contrasta com grandes desníveis sociais, com ricos fazendeiros vindos 
principalmente da região sul e sudeste que estabelecem seus latifúndios, aproveitando-se de incentivos fiscais, o 
que faz da agro-exportação seu principal negócio, em contradição com uma população pobre, inclusive com uma 
pequena quantidade de índios e tribos indígenas, em que todos já conhecem suas reais condições de 
miserabilidade (fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2005/tab01.pdf). 
 É no estado do Tocantins onde reside uma das menores cidades e também com menor PIB do país - São 
Félix do Tocantins – cujo PIB está em torno de R$ 2,3 milhões. Em vista desse grande choque entre ricos 
fazendeiros de um lado e uma população pobre de outro, é de se pensar se seria justo esse Município arcar com 
grandes somas de dinheiro para restabelecer o padrão de vida diferenciado daqueles que, em regra, nem faz parte 
da população originária local. Com certeza, na hipótese de um veículo oficial abarrotar uma camionete ou outro 
veículo de luxo desses fazendeiros, que podem, em alguns casos, se aproximar da cifra do R$ 1 milhão, a 
imposição do dever de indenizar esse montante, que atinge quase metade de tudo o que é produzido anualmente 
nesse Município, colocaria em xeque todos os outros serviços públicos, em prejuízo de toda a coletividade local. 
É subverter o princípio da supremacia do interesse público, para dar primazia ao interesse privado em detrimento 
do coletivo. 
 A rigor, não é preciso ir ao Tocantins para verificar o quão deficitários são alguns Municípios, pois 
basta ir no Oeste paulista e verificar a situação do Município de Pracinha, onde o PIB é de, aproximadamente, 
R$ 9,5 milhões. Ora, não é preciso fazer nenhuma ilação fantástica para se chegar a conclusão de que qualquer 
indenização milionária, referente a lesão de um rico empresário, ou fazendeiro, causaria danos a toda a 
coletividade, pois não haveria como o orçamento deste Município suportar essa imposição privada. 
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Ora, se alguém já se beneficiou da produção social, privatizando para si os 

ganhos e lucros, podendo se privilegiar de todos os bônus, não há razão em querer repartir os 

ônus de algum evento danoso ocorrido em parcela de seu patrimônio, socializando, assim, os 

riscos por possuí-los. 

Não se pode olvidar que o pagamento dessa indenização, em última análise, 

será feito por todos, por meio dos tributos, haja vista que, segundo os números apontados 

anteriormente, quase 85% das receitas do estado de São Paulo provêem dessas receitas 

derivadas. Então, a socialização dos riscos da propriedade privada, no fundo, é uma 

verdadeira desigualdade, é uma flagrante injustiça, pois nosso sistema tributário não é justo. 

Não dissemos em outro momento (capítulo sobre o pressuposto econômico 

do Estado social), mas dizemos agora visando reforçar nossa tese: em que pese haver a 

previsão do princípio da capacidade contributiva em nosso sistema tributário, que seria 

corolário de uma justiça distributiva, quando fincada na tese dupla de que quem tem menos 

deve pagar menos e quem tem mais deve pagar mais tributo311, sendo derivação desse 

princípio o da progressividade (quanto mais potencialidade econômica, a carga tributária deve 

ir aumentando em percentagens progressivas), é cediço que nosso sistema tributário guarda 

uma carga de regressividade, fazendo com quem tenha mais potencial econômico pague, por 

vezes, o mesmo índice de que quem tem menos, gerando, com isso, uma injustiça tributária, 

pois, quem tem menos capacidade econômica vai pagar ou a mesma coisa ou até 

regressivamente mais do que quem tem mais aptidão econômica. 

É fácil verificar o que estamos apontando bastando ter em vista que a carga 

tributária ideal seria aquela que incide mais vorazmente sobre um grande potencial 

econômico, mas, num contra-sensu, o único tributo não criado até o presente momento, 

embora previsto constitucionalmente há 20 anos, é o Imposto sobre Grandes Fortunas (art. 

153, VII, da CF). Não obstante esse imposto ser um dos melhores ao atendimento da 

capacidade contributiva, fato é que ele é simplesmente descartado. 

Ademais, consoante levantamento do IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada), referentes a dados de rendimento de 2002 e 2003, os 10% mais pobres 

do país gastam 32,8% da sua renda com impostos. A renda média dessa faixa da população 

considerada é de R$ 49,8 por mês. Em que pese a isenção ao Imposto de Renda e outros 

                                                           
311 Reforçamos essa dupla dimensão da capacidade contributiva, pois ela, geralmente, é estudada apenas num 
único sentido de não pagar tributos, quando, na verdade, ela também impõe um dever ao contribuinte com maior 
potencial econômico de pagar mais tributo. 



 

 

240 

tributos diretos, são famílias que consomem bens com alta carga de impostos indiretos. Em 

contrapartida, os 10% mais ricos do país gastam 22,7% do seu rendimento com impostos. A 

renda mensal destes considerados na projeção é da ordem de R$ 2.178,00. Com isso, a classe 

social mais paupérrima do país paga, numa proporção com sua renda, 44% mais impostos que 

os mais ricos312. 

Nesta senda, constata-se uma injustiça já na origem dos recursos públicos, 

haja vista partir de um sistema tributário regressivo, em que quem tem mais não acaba 

pagando mais do que quem tem menos. 

Com isso, acirra a injustiça exigir desse mesmo Estado, sustentado mais por quem deveria 

contribuir com menos, que pague indenizações voluptuosas para os mais favorecidos economicamente. 

No entanto, com fito de escamotear a realidade e obter do Estado uma 

proteção a mais do que a costumeiramente fornecida, projetou-se essa ficção de que 

corresponderia a um anseio de igualdade a socialização dos riscos da propriedade privada, 

tornando o Estado, além de um garantidor da proteção a essa propriedade, num sentido 

preventivo, um segurador, caso ele descumprisse sua obrigação de proteção. 

Não nos termos que aqui estamos colocando de crítica a uma 

responsabilidade do Estado pelo patrimônio particular, mas enfatizando a associação da elite 

econômica privada com o Estado no intento de aumentar e resguardar seus ganhos, já se 

manifestou o professor Alysson Mascaro: 

“A instância jurídica neutra como fecho da reprodução capitalista, no caso 

do capitalismo periférico e dependente, não se legitima pela neutralidade ou pelo mero 

tecnicismo, mas sim pela própria operacionalidade política em favor da maximização dos 

interesses burgueses. Portanto, os ganhos no capitalismo dependente não se dão apenas pelas 

formas tradicionais do contrato, mas sim pela associação com o Estado e com benefícios 

públicos e até mesmo amortização do risco privado pelo Estado (numa socialização dos 

prejuízos privados que acompanha a história do capitalismo nacional)”313. 

Ao invés de uma igualdade, é uma verdadeira iniqüidade socializar os danos 

à propriedade privada. E quanto maior for o valor econômico dessa propriedade privada, mais 

injusto se torna essa repartição coletiva, principalmente num país com um dos maiores 

contrastes sociais existentes como o Brasil. 

                                                           
312 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1605200807.htm 
313 “In” Crítica da legalidade e do Direito Brasileiro, ob. Cit., p. 92. 
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A intenção enrustida da ampla indenização do Estado quando viola a 

propriedade privada, principalmente dos maiores detentores dela, que se apregoa no Brasil, 

precipuamente pelo movimento neoliberal, é a manutenção do “status quo”, da 

hierarquização social, gerando, com isso, um impedimento à elaboração de políticas públicas 

de melhoria da vida da sociedade como um todo, já que retira recursos do Estado que 

poderiam ser alocados na implementação dos direitos sociais. O desiderato, disfarçado ou não, 

é manter o poder econômico dos atuais detentores, e, por vezes, até o valorizando, numa 

estratégia de hierarquização social. 

 

3.2.3 Limites ao valor da indenização: 

Ab initio, enfatizamos que o sentido da limitação a que nos fincaremos não 

se reveste de uma causa de exclusão. Na causa de exclusão inexiste responsabilidade, inexiste 

dever de indenizar. Na limitação, existe a responsabilidade, todavia, o dever de indenizar é 

restringido apenas no seu valor. Existe a obrigação de indenizar, porém é limitada, minorado 

no seu montante314. 

Queremos fixar com isso que não estamos trazendo nenhuma causa de 

exclusão nova, mas sim apenas um limite ao montante de indenizações a serem pagas pelo 

Estado. A responsabilidade existe, não é excluída, porém são traçados limites. Esses limites 

                                                           
314 Otto Mayer já tratou dos limites ao dever de indenizar, mas num sentido muito próximo a uma causa de 
exclusão, elencando hipóteses em que o Estado não teria qualquer dever de indenizar, diferente, portanto, do 
sentido que empreendemos. Já enfatizamos algumas das hipóteses por ele referida no capítulo das causas 
excludentes da responsabilidade pública. Para uma análise mais específica do que esse jurisconsulto alemão 
considera como “limites” verificar sua obra de direito administrativo no capítulo “límites exteriores del derecho 
a la indemnización” (“In” Derecho Administrativo Alemán, ob. cit., p. 235/245). 

Em tese de doutoramento, Fabiano Mendonça também estudou os limites da responsabilidade do 
Estado, mas, da mesma forma, numa vertente diferente da nossa. Para ele, limitação e excludente são muito 
próximas, pois ambas impossibilitam a ocorrência da responsabilidade, diferenciando-se na verificação, pois a 
primeira ocorre em abstrato, sendo geral; e a segunda é concreta, verificada em um caso específico. De toda 
forma, as duas impedem a ocorrência da responsabilidade (“In” Limites da responsabilidade do estado: teoria 
dos limites da responsabilidade extracontratual do estado na constituição federal brasileira de 1988. Rio de 
Janeiro: Impetus, 2003, p. 87/103). Extraímos os seguintes trechos para melhor compreendimento de suas teses: 
 “A excludente é pontual e verificável apenas no caso concreto, sem interferir na validade do tipo 
jurídico. Já a limitação impede a validade do tipo responsabilizador para determinado caso e pode acontecer de 
uma conduta equivalente (imunidade subjetiva) praticada por outra pessoa gerar responsabilidade” (p. 97). 
 “Em orientação final sobre a distinção, a Limitação é impedimento de criar norma (concreta ou geral) 
responsabilizadora e a Excludente é o impedimento de aplicar comando responsabilizador pré-existente” (p. 
103). 
 Apenas para fixar nossa posição, não é nos termos propostos por Fabiana Mendonça, muito mais 
relacionados às limitações administrativas, que empreendemos o termo limitação. Para fins do nosso trabalho, 
limitação segue um preciso significado de restrição, de ocorrência, mas delimitada na sua extensão. Para nós, a 
limitação não é supressão ou anulação da responsabilidade. Ela ocorre, sendo limitada apenas o valor da 
indenização. 
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incidem na forma da responsabilidade e não na sua essência. Isto é, incide apenas no valor da 

indenização, e não na existência ou não da responsabilidade. 

Não se pode perder de vista que no modelo que pretendemos, em verdade, a 

própria responsabilidade é aumentada. Ou seja, a limitação proposta não significa nem 

limitação da própria essência da responsabilidade, pois no modelo de responsabilidade social 

pública, ela é ampliada de forma a resguardar vários outros direitos – sociais - antes colocados 

de fora do estudo da responsabilidade do Estado. A limitação da forma da responsabilidade 

(indenização) é necessária para se viabilizar o aumento da essência da responsabilidade 

(direitos individuais e sociais). 

Não cabe a alegação de que a limitação ao valor da indenização é 

inconstitucional, pois o artigo 37, parágrafo 6º, preveria a mais ampla indenização. Alegar 

isso é uma mera interpretação literal, desapegado do todo da Constituição Federal. Ademais, 

se nenhum direito fundamental é absoluto, podendo ser restringido, relativizado quando em 

confronto com outros princípios constitucionais, da mesma forma é com a responsabilidade 

do Estado. E no caso não é nem diminuição da responsabilidade, mas sim do valor da 

indenização, visando adequar as realidades do Brasil. 

Em que pese Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira estudarem as 

“cláusulas gerais limitativas” como sinônimo de excludentes de responsabilidade, eles fixam 

exatamente essa idéia de que a responsabilidade prevista na Constituição pode ser reduzida 

mediante reserva legal, entendendo, no entanto, que o legislador apenas não poderia 

retroceder e criar uma cláusula de irresponsabilidade: 

“quanto à conformidade constitucional das chamadas ‘cláusulas legais 

limitativas ou excludentes da responsabilidade’ (ex: exclusão da responsabilidade por danos 

de guerra, exclusão da responsabilidade por atos legislativos, declarados inconstitucionais, 

exclusão do dever compensatório quanto a vinculações sociais da propriedade, exclusão da 

responsabilidade em caso de vícios meramente formais, exclusão da responsabilidade pela 

mudança de planos)... para além da dimensão prevista na Constituição, está sujeita a reserva 

de lei que, em determinadas situações, pode limitar ou excluir a responsabilidade. Não basta, 

porém, a lei reinventar a irresponsabilidade com base nos argumentos tradicionais da 

prerrogativa orçamental do Parlamento, da manutenção da capacidade funcional do Estado, 

das necessidades orçamentais, do caráter de simples vinculação social da restrição dos 

direitos. As limitações ou exclusões da responsabilidade devem ser consideradas como 

restrição de um direito, liberdade e garantia, e como tal sujeitas ao regime constitucional da 
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restrição deste tipo de direitos (art. 18º). Neste sentido, as cláusulas limitativas da 

responsabilidade carecem de fundamento legal (só a lei pode restringir o direito a pretensões 

indenizatórias por violação dos direitos, liberdades e garantias) e de justificação 

constitucional segundo os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade”315. 

Ora, se podem ser previstas cláusulas excludentes de responsabilidade sob a 

reserva legal, com muito mais razão pode haver leis limitativas do valor da indenização, em 

que permanece existindo a responsabilidade. Tanto é assim que algumas leis 

infraconstitucionais, como citaremos mais adiante, trouxeram limitações aos valores que 

devem ser pagos pelo Estado a título de indenização, sem que sua inconstitucionalidade fosse 

reconhecida.  

Não podemos esquecer de que a Constituição Federal moldou um Estado 

Social, estabelecendo nas dobras da propriedade o dever de atendimento a uma função social 

(artigo 5º, XXIII). Portanto, deve ser privilegiada uma interpretação sistemática, do bloco 

constitucional, balizada numa ponderação de interesses com outros princípios constitucionais 

e em dados concretos. 

Lembra-se que a erradicação da pobreza, da marginalidade e a redução das 

desigualdades sociais são valores prestigiados pela Constituição Federal (art. 3º, III) que, 

quando em confronto com a propriedade privada, ou seja, quando para se reduzir a pobreza 

verifica-se também ser necessário reduzir a riqueza, há que se colocar na mesma balança esses 

bens para que assim se proceda a uma ponderação do interesse a ser perseguido. 

Assim, não devemos perder de vista que os destinatários principais do 

Estado social são as populações marginalizadas e excluídas pelo capitalismo. Dessa forma, é 

um peso muito grande impor a essa sociedade pobre o peso de pagar indenizações milionárias. 

Como já disse o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira 

Mendes: 

“Não se revela condizente com o Estado constitucional garantidor de 

direitos fundamentais impor à sociedade como um todo o ônus de arcar com vultuosas 

indenizações decorrentes de danos causados pelo Estado, sem que isso seja objeto de uma 

investigação mais precisa e adequada às circunstâncias em que ocorreu o suposto fato 

danoso... se assim não se proceder, corre-se o risco de usurpar os direitos fundamentais e as 

                                                           
315 “In” Constituição da República Portuguesa anotada, ob. cit. p. 438. 
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garantias postas à disposição dos cidadãos, transformando-as em instrumentos destinados a 

proteger privilégios e interesses corporativos”316. 

Nesse ponto, Fabiano Mendonça trabalha a noção que já desenvolvemos 

aqui que a condenação do Estado é a condenação também de toda a sociedade: 

“Não há interesse público que não represente algum interesse individual (ex: 

o asfaltamento de uma rua). E, quando a ordem jurídica confere determinado direito a alguém, 

é porque há um interesse público em que tal ocorra. Mas, quando se vence uma demanda 

contra o Poder Público, o próprio vencedor também é perdedor”317. 

Sérgio Ferraz complementa essa idéia: 

“O Estado não atua pensando em si, mas pensando na coletividade que o 

criou. Quando a Fazenda Pública comparece em juízo, na verdade, não está em face de iguais. 

Ela está comparecendo em juízo levando consigo toda uma carga de interesse público, toda 

uma carga de interesse coletivo, que é a própria razão de ser da sua existência. Inclusive se 

podemos figurar na relação processual como adversários do Estado, no final das contas, ao 

menos indiretamente, somos interessados também naquilo que venha ser obrigado o Estado a 

cumprir, em razão do ditame judicial. De alguma maneira seremos atingidos, mesmo se 

vencedores”318. 

Além do mais, sem nenhum juízo de valor de nossa parte, mas apenas 

constatando uma realidade dos julgamentos de nossos tribunais, constata-se que para o dano 

moral já há um tabelamento do valor da indenização fixado jurisprudencialmente, utilizando-

se, por vezes, sob a alegação de uma suposta analogia, o Código Brasileiro de 

Telecomunicações, em que pese todas os argumentos de que esse estaria revogado após à 

CF/88. Dessa forma, dificilmente a indenização por morte ultrapassa a casa dos 100 salários 

mínimos, sendo fixado, quando muito, em até 200 salários mínimos319. 

                                                           
316 “In” Curso de Direito Constitucional, ob. cit., p. 844. 
 Para esse jurista, a responsabilidade do Estado (trato apenas de um direito de indenização) tem padecido 
de uma “banalização”, em que “alguns juristas e magistrados têm-se servido de um conceito amplíssimo de 
responsabilidade objetiva, levando às raias do esoterismo...”(p. 843). Ainda para esse autor, o que concordamos, 
“as razões e os interesses forjados em um discurso e uma prática corporativos, sempre no sentido de impor à 
União ônus a que não deu causa, parece forjar interesses unilaterais, sectários, e, freqüentemente, obscurantistas, 
o que obviamente não se pode tolerar” (p. 845). 
317 “In” Limites da responsabilidade do Estado, ob. Cit., p. 138. 
318 “In” Privilégios processuais da Fazenda Pública e princípio da isonomia. Revista de Direito Público. São 
Paulo, nº 53, p. 42. 
319 Cf. Rui Stoco. Tratado de Responsabilidade Civil, ob. Cit., p. 1295 a 1301. 
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Ademais, o próprio Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei 4117/62), 

no seu âmbito de regulação, ele opõe um limite às indenizações por danos morais no 

parágrafo 1º, do artigo 84, de no máximo 100 salários mínimos, podendo ser elevado ao dobro 

se verificada a reincidência. 

Já no âmbito próprio da responsabilidade pública, a Lei 9.140/95, que trata 

das pessoas desaparecidas por atividades políticas na época da ditadura também prevê um 

limite baseado num cálculo aritmético no artigo 11, em que a indenização consistirá no 

pagamento de um valor base de R$ 3.000,00 multiplicados pelo número de anos 

correspondentes à expectativa de sobrevivência do desaparecido, levando-se em consideração 

a idade à época que foi considerado desaparecido cujos critérios constam no Anexo II da Lei, 

especificando a expectativa média de sobrevida320. 

Considerando que o maior índice previsto no Anexo II dessa Lei 9140/95 é 

de 50,75 para mulheres, quando dada como desaparecida entre 16 e 20 anos de idade, o valor 

máximo da indenização é de R$ 152.250,00. 

Em outra previsão normativa oriunda da Medida Provisória nº 65 de 2002 e 

convertida na Lei 10.559/02, que regulamento o art. 8º do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, visando estipular uma indenização ao anistiado político, 

consigna, no parágrafo 2º, do artigo 4º, que o valor máximo da reparação econômica paga em 

uma única prestação será de R$ 100.000,00321. 

                                                           
320 “Art. 11. A indenização, a título reparatório, consistirá no pagamento de valor único igual a R$ 3.000,00 (três 
mil reais) multiplicado pelo número de anos correspondentes à expectativa de sobrevivência do desaparecido, 
levando-se em consideração a idade à época do desaparecimento e os critérios e valores traduzidos na tabela 
constante do Anexo II desta Lei. 
 § 1º Em nenhuma hipótese o valor da indenização será inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
 § 2º A indenização será concedida mediante decreto do Presidente da República, após parecer favorável 
da Comissão Especial criada por esta Lei.” 
321 “Art. 4o.A reparação econômica em prestação única consistirá no pagamento de trinta salários mínimos por 
ano de punição e será devida aos anistiados políticos que não puderem comprovar vínculos com a atividade 
laboral. 

§ 1o Para o cálculo do pagamento mencionado no caput deste artigo, considera-se como um ano o 
período inferior a doze meses. 

§ 2o Em nenhuma hipótese o valor da reparação econômica em prestação única será superior a R$ 
100.000,00 (cem mil reais)”. 
 Até mesmo o valor da prestação mensal é limitado, sendo o valor máximo o referente ao teto dos 
servidores públicos previstos no artigo 37, XI, estando essa previsão no artigo 7º: 
 “Art. 7o.O valor da prestação mensal, permanente e continuada, não será inferior ao do salário mínimo 
nem superior ao do teto estabelecido no art. 37, inciso XI, e § 9o da Constituição. 
 § 1o Se o anistiado político era, na data da punição, comprovadamente remunerado por mais de uma 
atividade laboral, não eventual, o valor da prestação mensal, permanente e continuada, será igual à soma das 
remunerações a que tinha direito, até o limite estabelecido no caput deste artigo, obedecidas as regras 
constitucionais de não-acumulação de cargos, funções, empregos ou proventos. 
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A Lei nº 10.309/01, decorrente da conversão da Medida Provisória nº 2, de 

2001, que dispõe sobre a assunção pela União da responsabilidade perante terceiros no caso 

de atentados terroristas ou atos de guerra contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras, 

prevê um complexo limite às indenizações cujo foco está no direito comparado, em que se 

determina o máximo do valor das indenizações equivalente ao maior valor estabelecido pelos 

países estrangeiros nos quais operam empresas aéreas brasileiras, deduzido o montante 

coberto por seguradoras. Nesta lei, o limite não é apenas para danos morais, servindo, 

inclusive, para danos patrimoniais, consoante preceitua o artigo 1º322. 

Como se vê, é possível e admitido no nosso sistema jurídico limitações aos 

valores das indenizações, quer seja pela via legal ou pela via judicial no caso de danos morais. 

No que tange aos danos patrimoniais, malgrado não haja uma limitação 

positivada do valor das indenizações em âmbito geral, há limitações indiretas, consistentes na 

forma de pagamento. Essas limitações são trazidas pela própria Constituição Federal oriunda 

de norma constitucional originária, não tendo, portanto, como se alegar sua 

inconstitucionalidade. Tais limitações existem no caso de desapropriação por interesse social, 

previstas no artigo 182, parágrafo 4º, III323 e artigo 184324, ambos presentes no Texto 

Fundamental, que prevêem o pagamento em forma de título (títulos da dívida pública e títulos 

da dívida agrária), e não em moeda corrente, resgatáveis apenas em 10 e 20 anos 

respectivamente. Ou seja, o pagamento efetivo apenas ocorre depois de 10 e 20 anos, e não de 

forma imediata, consoante o valor do título na data do resgate. 

                                                                                                                                                                                     
§ 2o Para o cálculo da prestação mensal de que trata este artigo, serão asseguradas, na inatividade, na 

aposentadoria ou na reserva, as promoções ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teria direito se estivesse 
em serviço ativo”. 
322 “Art. 1o Fica a União autorizada a assumir as responsabilidades civis perante terceiros no caso de danos a 
bens e pessoas no solo, provocados por atentados terroristas ou atos de guerra contra aeronaves de empresas 
aéreas brasileiras no Brasil ou no exterior. 

Parágrafo único. O montante global das assunções a que se refere o art. 1o fica limitado ao maior valor 
estabelecido pelos países estrangeiros nos quais operam empresas aéreas brasileiras, para cobertura dos danos a 
que se refere o caput, deduzido o montante coberto pelas seguradoras internacionais. 

Art. 2o O limite coberto para cada empresa aérea dependerá do montante de seu seguro de 
responsabilidade civil contra terceiros, contratado com base em sua posição do dia 10 de setembro de 2001. 

Art. 3o As empresas aéreas a que se refere esta Lei deverão apresentar ao Ministério da Defesa plano de 
segurança no prazo de trinta dias. 

Art. 4o Caberá ao Ministro de Estado da Defesa, ouvidos os órgãos competentes, atestar que o sinistro 
sujeito à assunção a que se refere esta Lei ocorreu em virtude de ataques decorrentes de guerra ou de atos 
terroristas.” 
323 “Art. 182, par. 4º, III: desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais”. 
324 “Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que 
não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com 
cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua 
emissão, e cuja utilização será definida em lei”. 
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Dessa forma, para a própria desapropriação, que consiste na supressão de 

um direito de propriedade, podendo ser enquadrada como um caso de responsabilidade do 

Estado constitucionalmente permitida e, por isso, previamente estipulada, haja vista a 

preocupação do Estado moderno com a manutenção e a segurança dessa propriedade, há 

mecanismos para que a forma de pagamento seja mais branda considerando o interesse social 

que está por trás desse instituto. Isso sem falar nas limitações existentes na própria lei de 

desapropriações (Decreto-Lei 3.365/1941), como índice máximo de juros de 6% ao ano, 

vedação de se pagar juros compostos (art. 15-A), não se incluir direitos de terceiros contra o 

expropriado no valor da indenização (art. 26), não pagamento das benfeitorias voluptuárias 

feitas após a desapropriação e pagamento das benfeitorias úteis apenas quando feitas com 

autorização do expropriante (par. 1º, art. 26) etc. 

Caso não seja apenas por isso, a própria CF prevê a hipótese de confisco de 

terras que estiver sendo utilizada para cultura de plantas psicotrópicas ocorrendo a 

expropriação sem que qualquer indenização seja devida (art. 243325). É o caso mais típico de 

supressão total do direito de propriedade, em que além de não empregar uma função social à 

propriedade, subverte-a. 

Outra forma de limitação indireta é feita em vista da própria realidade do 

sistema como ocorre o pagamento das indenizações pelo Estado – precatório -, pois diante da 

inadimplência estatal, haja vista a finitude dos recursos públicos, vários particulares optam 

por renunciar parte de seu crédito para perceber na modalidade de requisição de pequeno 

valor, nos termos do artigo 100, parágrafo 3º, com vistas a um pagamento em prazo muito 

menor do que receberiam se adentrassem no sistema de precatórios. 

Não obstante, é preciso evoluir mais, é preciso traçar alguns limites ao 

próprio valor da indenização quando violar alguma propriedade privada, que na ausência de 

lei, deve ser procedido pela jurisprudência. 

Fábio Konder Comparato, em recente artigo publicado na Folha de São 

Paulo, enfocou uma limitação ao valor da indenização no caso de lesão a direitos 

patrimoniais, fazendo uma divisão na categoria propriedade consoante a necessidade dessa 

para manutenção de uma vida digna, considerando que numa sociedade capitalista o elemento 

econômico e a propriedade são condições para a própria sobrevivência. Assim, para ele, 

                                                           
325 “Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas 
psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o 
cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de 
outras sanções previstas em lei”. 
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aquela propriedade que tiver ligação direta com uma existência individual e familiar digna 

deve ser amplamente indenizada. Todavia, aquela propriedade lesada que servia para mera 

luxúria, que visava apenas manter um status social de superioridade, essa deveria ter 

indenizações mais módicas, menor até do que o valor venal do bem. Mais esclarecedoras são 

as próprias palavras do jurisconsulto: 

“A propriedade ainda deve hoje ser reconhecida como direito fundamental, 

quando necessária à manutenção de uma vida individual ou familiar dignas. Fora dessa 

hipótese bem demarcada, estamos diante de um direito ordinário, que não goza das garantias 

fundamentais previstas na Constituição. Mas, em qualquer hipótese, o direito de propriedade 

não deve ser confundido com poder de controle empresarial, que é um direito sobre pessoas, e 

não só sobre coisas. 

Perante um direito fundamental de propriedade, o juiz deve, na 

desapropriação, fixar uma indenização que corresponda à totalidade dos danos sofridos pelo 

expropriado; o que pode superar o valor venal do bem. No caso da propriedade ordinária, ao 

contrário, a indenização não deve exceder o valor correspondente à efetiva importância da 

coisa no patrimônio do proprietário, o que deve equivaler a muito menos que o valor venal; 

pois o interesse público prevalece sempre sobre o interesse privado... a regra constitucional de 

que ‘a propriedade atenderá a sua função social’ (art. 5º, inciso XXIII) influi decisivamente 

sobre a proteção desse direito”326. 

Realmente devem ser considerada essas assertivas levantadas pelo professor 

Comparato, que já traça uma limitação ao valor das indenizações naquelas lesões à 

propriedade cujo significado não for de fundamentabilidade para uma vida digna. Assim, para 

aquelas propriedades que forem fundamentais para uma existência digna, qualquer lesão, deve 

ser amplamente indenizada, o que certamente nunca atingirá valores estratosféricos, já que se 

refere à essencialidade. Os valores milionários, por vezes, bilionários arbitrados são sempre 

oriundos de uma violação da propriedade que não guarda conexão com sua 

fundamentabilidade e, por isso, não deveria alcançar esse montante. 

Aliás, sugestivo o nome do artigo (“propriedade ou a vida”), posto que 

aventa o choque, por vezes, existente entre esses dois direitos, quando a propriedade não 

adquire contornos de fundamentabilidade para existência digna. 

                                                           
326 “In” A propriedade ou a vida. Folha de São Paulo, 7/5/2008, A3. 
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Ademais, como o maior bem jurídico a ser tutelado é a vida e para ela foi 

estipulado, arbitrariamente ou não, um padrão máximo a ser pago, não entendemos que seja 

justo impor uma condenação patrimonial à coletividade de pagar um valor monetário acima 

do que fixado para a vida, pois a grande massa popular não tem nada mais do que sua própria 

subsistência. Para a expressiva maioria do povo brasileiro, seu único bem é sua própria vida. 

Portanto, não há qualquer justiça querer impor à pobre sociedade brasileira uma condenação 

tamanha, consoante ao tamanho do patrimônio privado violado, não-fundamental, que supere 

o único bem acessível a todos (a vida). A razão é simples: por que o patrimônio privado de 

um rico vale mais do que a vida de um pobre? 

Num Estado construído para corrigir os problemas do liberalismo e da 

concentração de bens materiais, não pode o ente público continuar a dar mais valor a este do 

que a vida do ser humano. Assim, o máximo de indenização que deveria o Estado suportar por 

uma violação à propriedade privada de alguém é o teto pago por danos morais nos moldes 

delineados acima. Essa seria uma primeira limitação. 

Decorre disso que o Estado não pode ficar a disposição de uma pequena 

elite com vistas sempre a reparar seu antigo status de elite. O Estado não pode servir de 

segurador para manutenção do “status quo”. Na modelagem social, ele assume um prisma, 

embora limitado, de reformador das estruturas sociais e de alteração do próprio “status quo”. 

É cediço que o Estado, ao atuar no empreendimento desse mister social, 

poderá gerar danos econômicos a uma elite, descontentando-a na pretensão de manter seu 

preponderante nível social. Com isso, não pode o Estado ser responsável pela manutenção 

dessa hierarquização social. Destarte, deveria ficar o ente público desincumbido de parte da 

responsabilidade pelos danos patrimoniais ocorridos de grande monta que superasse o padrão 

de condições materiais médio do brasileiro. 

Já foi lembrado nesse trabalho, mas nunca é demais enfatizar que a atual 

elite econômica, outrora denominada de burguesia, precisou fazer uma revolução para assumir 

o poder político, confiscando todos os bens dos nobres e vários bens da igreja, entregando a 

si, sem qualquer indenização àqueles, antes dominante no cenário político. Ou seja, se fosse 

para idealizar um Estado responsável naquela época, o feudalismo não teria acabado e a 

burguesia não teria ficado mais rica ainda. 

Portanto, deve ser vislumbrada uma responsabilidade que não impeça o 

Estado de atuar, que não sirva como seguro da elite econômica manter-se nessa posição e que 
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possibilite reformas sociais para melhoria da grande parcela da população desprivilegiada. 

Deve ser, enfim, um modelo de responsabilidade que permita ao Estado alterar o “status quo”. 

Entrementes, no direito privado, em vista da verificação de que uma 

indenização muito alta pode levar um particular a um estado de miserabilidade, em vários 

artigos do Código Civil de 2002 (artigos 738, parágrafo único327, 928, parágrafo único328, 944, 

parágrafo único329, 953, parágrafo único330 e 954331) é determinado um critério de fixação de 

indenização por equidade, permitindo a redução do quantum a ser pago.  

Ora, se no direito privado, cujo foco principal é a proteção do patrimônio, 

da propriedade privada, da segurança dos contratos, regulando relações apenas privadas e tão-

somente entre particulares, é possível limitar o valor das indenizações, com muito mais razão 

será aplicação dessa limitação oriunda daquela “equidade” em favor do Estado, ainda mais 

porque milita a seu favor a supremacia do interesse público, o intento de uma igualdade 

material, diferentemente do direito privado que se contenta com a igualdade formal. 

Veja-se o que já escreveu Rui Stoco no que tange as relações particulares: 

“cabe esclarecer que a indenização – seja para reparar o dano patrimonial, 

seja para compensar o dano moral – deve ser fixada com equilíbrio e parcimônia, segundo o 

prudente arbítrio do Juiz, dentro das margens estabelecidas na legislação, quando houver. Em 

não havendo legislação específica ou limites mínimo e máximo, caberá ao julgador valer-se 

da analogia e dos princípios gerais do Direito, segundo dispõe o art. 4º da Lei de Introdução 

ao Código Civil. Não se pode desprezar o critério da eqüidade, grandemente valorizado no 

Código Civil de 2002... Em resumo, cabe ao prudente arbítrio do julgador e à força criativa da 

                                                           
327 “Art. 738. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes no 
bilhete ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos 
passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço. 

Parágrafo único. Se o prejuízo sofrido pela pessoa transportada for atribuível à transgressão de normas e 
instruções regulamentares, o juiz reduzirá eqüitativamente a indenização, na medida em que a vítima houver 
concorrido para a ocorrência do dano”. 
328 “Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem 
obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 

Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não terá lugar se privar 
do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem”. 
329 “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz 
reduzir, eqüitativamente, a indenização”. 
330 “Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte 
ao ofendido. 

Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, 
eqüitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso”. 
331 “Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que 
sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do 
artigo antecedente”. 
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doutrina e da jurisprudência a instituição de critérios e parâmetros para a fixação do quantum 

nas indenizações por dano patrimonial ou extrapatrimonial (moral), seja livremente, quando 

não houver estabelecimento prévio na legislação de regência, seja dentre as margens por ela 

estabelecidas”332. 

Em que pese estar se referindo a relações privadas, essas colocações podem 

ser transplantadas com muito mais razão para o direito público, que é notória a carência do 

Estado e a pobreza da população que o habita. Entre os critérios que Rui Stoco prescreve na 

fixação de indenização, destacamos três que encontram guarida no modelo de Estado social 

brasileiro em desenvolvimento: 

a) “não se deve impor uma indenização que ultrapasse a capacidade 

econômica do agente, levando-o à insolvência;” 

b) “a indenização não pode ser causa de ruína para quem paga, nem fonte 

de enriquecimento para quem recebe;” 

c) “deverá o julgador fixá-la buscando o equilíbrio, através de critérios 

eqüitativo (eqüidade) e prudência segundo as posses do autor do dano e as necessidades da 

vítima e de acordo com a situação socioeconômica de ambos”333. 

Devemos ser enfáticos nos desdobramentos deste último item “c”, que 

preconiza: necessidade da vítima e capacidade econômica do autor. É axial levar em 

consideração a condição econômica do Estado brasileiro, sendo totalmente incongruente 

fixar-se indenizações que superem em muito o padrão de vida média do brasileiro. Essa é uma 

segunda limitação. Não pode a coletividade ser responsável pelos danos patrimoniais 

individuais que superem o padrão médio da capacidade econômica da população brasileira. 

Uma terceira limitação é vista de forma mais global: não pode o montante 

geral das indenizações a ser pagas atingir expressivo montante das receitas do Estado, de 

forma que o impossibilite de atuar e a concretizar direitos sociais. Destarte, deveria o 

montante de indenização ter uma previsão orçamentária, assim como todo gasto público334. 

                                                           
332 “In” Tratado de responsabilidade civil, ob. cit., p. 1295. 
333 Idem, ibidem, p. 1296. 
334 Há um Projeto de Emenda Constitucional (nº 12/2006) que tramita no Poder Legislativo Federal que trata da 
hipótese de previsão orçamentária para os pagamentos de indenizações num montante de 3% da despesa primária 
líquida. O problema dessa PEC é que ela não conserta a distorção existente hoje de que os precatórios oriundos 
de verbas não-alimentares são pagas antes do que as de natureza alimentar. Seria necessário nessa PEC, além de 
uma previsão geral no orçamento, haver uma limitação mais específica do montante de indenização em cada 
precatório e do montante geral a que o Estado poderia ser condenado em um exercício financeiro para que assim 
todos pudessem receber e não somente aquele que tivesse um precatório milionário que ficaria atravancando o 
pagamento para quem efetivamente precisa. 
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Essa limitação deve ser conjugada com as anteriores, pois se existir isoladamente gerará outra 

distorção que é a de alguém que tiver uma verba milionária para receber acabar restringindo o 

direito de recebimento dos demais. 

Uma quarta limitação é decorrente da autorização que o Estado social tem 

de proceder a desequiparações segundo um critério econômico, privilegiando mais os carentes 

de recursos econômicos: aquele que tem mais necessidade, principalmente menos condição 

econômica deve ser privilegiado no recebimento de indenizações, quer seja recebendo antes 

ou recebendo mais. 

Isso significa uma inversão no critério da responsabilidade civil suplantado 

para o direito administrativo em que a “indenização mede-se pela extensão do dano” (artigo 

944 do Código Civil), leia-se quanto maior o valor econômico, maior vai ser o direito de 

indenização. Essa lógica pode continuar prevalecendo entre particulares, no entanto não pode 

prevalecer na relação com o Estado, pois em nenhum dispositivo da Constituição está escrito 

que o rico tem mais direito de receber indenização do que o pobre. E na sistemática atual de 

seguro do Estado terá o prêmio maior para quem tiver maior patrimônio. Não deve ser esse o 

raciocínio. A indenização deve ser feita em patamares mais ou menos equivalentes, 

independente do valor de mercado. Fixar indenizações milionárias para uma pessoa prejudica 

o direito dos demais receberem indenização e restringe as possibilidades de atuação do 

Estado. Se alguém quiser um seguro maior, ele que contrate uma seguradora. 

Aliás, essa idéia de uma seguradora de responsabilidade civil já é defendida 

entre os próprios particulares, haja vista o despertar para a realidade em que se verifica que os 

padrões abstratos pelo qual se erigiu o instituto da responsabilidade civil não conseguem ser 

reproduzidos de forma concreta. 

Marcos D’Agostini e Maria Clara Osuna Diaz Falavigna desenvolvem essa 

idéia. O primeiro trata de alguns modelos desse seguro de responsabilidade civil, com fulcro 

na necessidade que as sociedades pós-modernas têm de segurança e especialização335. A 

segunda trata também do seguro de responsabilidade civil com vistas a não permitir que a 

vítima fique irressarcida. Maria Clara ainda trata da possibilidade desse seguro ser instituído 

pelo próprio Poder Público, a conta de pagamento de uma taxa para proteção do patrimônio. 

                                                           
335 Bases Filosóficas da Responsabilidade Civil. In: Ensaios sobre Responsabilidade Civil na Pós-modernidade/ 
Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka e Maria Clara Osuna Diaz Falavigna (coordenadoras). Porto Alegre: 
Magister, 2007, p. 267/274. 
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Dessa forma, para estar segurado contra qualquer dano ao seu patrimônio deve pagar taxas 

específicas desse seguro que tenham referência e proporção com o patrimônio336. 

Anderson Schreiber também esmera o seguro de responsabilidade civil, 

situando-o entre os meios de diluição dos danos, sendo esta diluição um dos principais 

elementos de sua responsabilidade solidária337. 

A idéia é interessante e já encontra amparo no ordenamento pátrio, havendo 

previsão expressa da possibilidade de seguro de responsabilidade civil nos artigos 787 e 788 

do Código Civil338. Consoante Maria Clara, o caso concreto mais conhecido é o do seguro 

obrigatório de veículos automotores, denominado de DPVAT, instituído pela Lei 6194/74, 

que prevê uma indenização pelas sociedades seguradoras, mesmo que não identificado de 

quem é a responsabilidade. O problema do DPVAT é que ele prevê uma indenização mínima 

e não completa, na integralidade do dano patrimonial339. 

Poder-se-ia aproveitar essa idéia na responsabilidade do Estado de modo a 

torná-lo responsável pelos danos patrimoniais apenas num padrão médio de vida do brasileiro. 

O restante deveria ser saldado por uma seguradora, privada ou pública, seguindo a lógica do 

mercado. Isso serve, portanto, ao desiderato do presente trabalho, pois evita que o Estado 

fique responsável a manter os anteriores desníveis sociais e impede que a vítima fique 

ressarcida apenas no que considerou mínimo, podendo pleitear o restante do patrimônio 

atingido junto à seguradora. 

Sem embargo de tudo que foi dito, podemos considerar que se o princípio 

da reserva do possível tem aplicação para os direitos sociais, também deve ter aplicação para 

os direitos patrimoniais. Ora, se os direitos sociais exigem gastos e para estes foi esculpido o 

“princípio da reserva do possível”, e como a restituição dos direitos patrimoniais lesados, que 
                                                           
336 A Composição do Dano em um Modelo Solidarista. In: Ensaios sobre Responsabilidade Civil na Pós-
modernidade/ Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka e Maria Clara Osuna Diaz Falavigna (coordenadoras). 
Porto Alegre: Magister, 2007, p. 275/293. 
337 “In” Novos paradigmas da Responsabilidade Civil, ob. cit., p. 212/215. 
338 “Art. 787. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos 
pelo segurado a terceiro. 

§ 1o Tão logo saiba o segurado das conseqüências de ato seu, suscetível de lhe acarretar a 
responsabilidade incluída na garantia, comunicará o fato ao segurador. 

§ 2o É defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir 
com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador. 

§ 3o Intentada a ação contra o segurado, dará este ciência da lide ao segurador. 
§ 4o Subsistirá a responsabilidade do segurado perante o terceiro, se o segurador for insolvente”. 
“Art. 788. Nos seguros de responsabilidade legalmente obrigatórios, a indenização por sinistro será 

paga pelo segurador diretamente ao terceiro prejudicado. 
Parágrafo único. Demandado em ação direta pela vítima do dano, o segurador não poderá opor a 

exceção de contrato não cumprido pelo segurado, sem promover a citação deste para integrar o contraditório”. 
339 Idem ibidem, p. 289 e 291. 
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não adquirem conteúdo fundamental para uma existência digna, também exige gastos, para 

essa restituição também deve ser extensível esse princípio de reserva, de forma a viabilizar a 

análise conjunta dos direitos sociais e direitos patrimoniais não fundamentais no que tange 

aos gastos públicos e, a par disso, aumentar a margem de gastos em direitos sociais, em 

detrimento de uma diminuição de gastos com direitos da propriedade privada. 

 

3.2.4 A irresponsabilidade do Estado pela manutenção do “status quo”: 

Considerando os riscos da sociedade industrial e financeira em que vivemos, 

sendo acentuado no presente momento em que somos alçados novamente no epicentro de uma 

nova revolução – tecnológica, informática e comunicação – que traz novos desafios e 

inseguranças, é axiomático que todos gostariam de ter um segurador universal para todas as 

intempéries acontecidas no seio da sociedade. Esse segurador universal passa exatamente por 

aquele caráter de abstração anteriormente preconizado, mas que não reproduz as bases reais. 

Todavia, a vida em sociedade exige certos sacrifícios em prol da convivência do todo. 

Numa sociedade como a nossa, que impera os maiores desníveis sociais, em 

que se goza de uma riqueza compatível com o poder econômicos dos países mais ricos e em 

contrapartida uma pobreza comparável, por vezes, com países africanos não pode nossa 

pequena elite se imiscuir de todos os ricos sociais e relegando esse para as classes mais 

desprivilegiadas. O sacrifício que se exige não é mais dessa classe historicamente pauperizada 

e sacrificada, devendo a minoria privilegiada que sempre se favoreceu à custa daquela 

contribuir com seu próprio sacrifício material em benefício de todos. 

O enquadramento do Brasil numa categoria econômica de país em 

desenvolvimento apenas reproduz o progresso para uma ínfima elite econômica, que consegue 

se apropriar de quase toda a produção social deixando migalhas para o resto da população. 

Portanto, o desenvolvimento que se apregoa ao país não reflete a evolução de todo povo 

brasileiro, que ainda se vale de padrões de subsistência subumanos. 

Deve, portanto, a superestrutura social (Estado) que se ergue sobre esse 

sistema capitalista se nortear pela redução desses desníveis. Lógico que não se pode esperar 

do Estado, fincado numa infra-estrutura egoísta, individualista e hedonista, a correção de 

todos os males sociais e o alcance da paz perpétua. Entrementes, é dever desse mesmo Estado 

minorar a diferença entre os níveis sociais, proporcionando um mínimo de existência e 

sobrevivência em conformidade com um padrão social. 
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E a redução das desigualdades nem sempre se resumirá a melhorar o padrão 

de vida dos mais desprivilegiados. É axiomático que esse deve ser o intento maior. Entretanto, 

em alguns casos, para se melhorar a qualidade de vida será necessário diminuir na outra 

ponta, reduzindo luxúrias. Ou seja, existem hipóteses que para se poder conceder um mínimo 

social terá que se opor uma diminuição econômica as classes mais favorecidas. Nessas 

hipóteses cuja outorga de um direito social às populações carentes estarão intimamente 

atreladas a redução de um direito individual de propriedade do escol social, não há como se 

querer responsabilizar alguém para restabelecer os antigos padrões sociais (salvo, lógico, se 

os integrantes dessa casta contrataram seguros para assegurar seus direitos de propriedade, 

ficando esse seguro sempre responsável por manter os atuais padrões econômicos do 

segurado). 

Ora, se os objetivos fundamentais da República brasileira (art. 3º da CF) são 

a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, erradicando a pobreza e a 

marginalização e reduzindo as desigualdades sociais e para isso ser viável torna-se premente a 

redução do poder econômico dos mais privilegiados, é sem fundamento responsabilizar o 

Estado para que restitua os antigos padrões de desníveis sociais. Não há como conceber uma 

responsabilidade do Estado pelo simples fato de ele ter agido consoante seus objetivos 

fundamentais, porém, para isso, gerou um mero prejuízo econômico que era necessário em 

benefício de todos.  

Querer responsabilizar o Estado quando, a par de concretizar um direito 

prestacional em benefício do todo social, gerar algum dano econômico à casta mais 

privilegiada de forma que não acarrete sua derrocada é, no mínimo, inconstitucional. 

O constitucionalismo social exige reforma nos padrões sociais e isso pode 

significar a diminuição da riqueza de uns para que se viabilize a diminuição da pobreza de 

outros. Se tentar impingir uma responsabilidade ao Estado por aquela diminuição nunca este 

vai conseguir reduzir as desigualdades, erradicar a pobreza e concretizar o constitucionalismo 

social. 

O Estado, fincado num constitucionalismo social, para a promoção de um 

direito social que, inequivocamente, gera restrição (e não anulação) de um direito individual 

de quem teria condições de obter a mesma prestação social sem intervenção do Estado não há 

que se cogitar da responsabilização do ente público pela restrição. 
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A irresponsabilidade do Estado pela manutenção do status quo não significa 

sua irresponsabilidade pela anulação de um direito, pois aí sim haveria responsabilidade do 

ente público. É a irresponsabilidade tão-somente pela restrição de um direito do escol social. 

Para ilustrar isso, citamos o exemplo da reserva de vagas em escolas e universidades públicas 

para pessoas carentes em que, conseqüentemente, estar-se-á restringindo o direito de quem 

não é carente a obtenção dessa vaga. Todavia, não se pode cogitar de responsabilidade do 

Estado, pois foi necessário para a promoção de um direito social, para quem não está em 

igualdade de condições, restringir um direito individual de quem tem melhores possibilidades 

para disputar outras vagas ou até mesmo para pagar uma escola ou universidade privada. 

Tanto de direito como de fato o constitucionalismo social exige mudança de 

paradigmas. Gilmar Mendes refuta categoricamente o ideal de uma Constituição como 

garantia do status quo econômico e social elaborada por Ernst Forsthoff: 

“é a teoria da Constituição de um Estado de Direito meramente formal... 

uma Constituição, materialmente entendida, não pode ser axiologicamente neutra, devendo, 

antes, ser democrática e social. As idéias de Ernst Forsthoff não constituem o ponto de partida 

para a elaboração de uma teoria da Constituição constitucionalmente adequada, de uma teoria 

capaz de compreender o Estado de Direito como ordem jurídica e política intencionalmente 

socializante”340. 

Celso Campilongo também já escreveu que as novas funções do direito são 

“redistributivas, transformadoras e legitimadoras”341, sendo acrescentado por José Eduardo 

Faria, na mesma obra, que: 

“Se no Estado liberal as leis tinham por finalidade básica definir as ‘regras 

do jogo’, no Estado-Providência as normas de caráter social são especialmente concebidas 

para modificar os resultados desse jogo, alterando implicitamente suas regras”342. 

Se a função do Estado social é “modificar o resultado do jogo”, não pode ele 

ser responsável quando, de fato, o altera. 

Em vista disso, não pode o Estado ser galgado a essa posição de mero 

segurador, sendo iminente no atual contexto verificar certa congruência em relação aos casos 

em que o Estado deve responder: necessidade da vítima, tipo de dano (patrimonial ou 

extrapatrimonial) e potencialidade econômica do Estado. É axiomático que a Constituição não 

                                                           
340 “In” Curso de direito constitucional, ob. cit., p. 6. 
341 “In” Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça, ob. cit., p. 47. 
342 Idem, ibidem, p. 63 
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poderia fazer essa diferenciação. Por isso, não se pode partir dela, servindo a mesma apenas 

para saber que o Estado responde pelos seus atos, estando submetido ao Direito (posto e 

pressuposto). Essa análise somente vai poder ser empreendida no caso concreto. 

Com isso, a elaboração de teses em que o Estado deve indenizar sempre, no 

montante máximo, principalmente quando se trate de mero prejuízo econômico decorrentes de 

uma política aplicada, visando dar ao prejuízo econômico uma condição de violação de 

direito, não encontra guarida numa estrutura de Estado social.  

Portanto, não pode o Estado ser responsável por restabelecer os anteriores 

padrões de riqueza quando é cediço que existe uma população toda sem qualquer recurso 

econômico para as suas necessidades básicas. E é sabido que quando se pretende fazer alguma 

reforma social em benefício das pessoas mais carentes poderá haver, e costumeiramente há, 

prejuízo econômico para uma elite ou para uma categoria da elite econômica, não podendo 

ficar o Estado responsável para restabelecer o padrão de vida dessa elite sob pena de 

inviabilizar as reformas e diminuir as desigualdades. 

Depreende-se do todo colocado que a fixação de indenizações milionárias e, 

por vezes, bilionárias, como a decidida recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça343 que 

garantiu uma indenização de R$ 3 bilhões à VARIG relativos a prejuízos causados pelo 

congelamento de tarifas durante o governo do ex-presidente José Sarney, na segunda metade 

da década de 1980, se tornam totalmente desarrazoadas numa estrutura de Estado que visa o 

bem-estar social e não individual. 

Essas condenações milionárias e até mesmo bilionárias impostas ao Estado 

não são tão incomuns quanto se possa imaginar. No Estado de São Paulo, há dois casos 

paradigmáticos: da construtora Tratex S/A e da Aragon Engenharia Viária Ltda – ambos em 

face do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, tendo como pano de fundo 

pedidos de indenização, decorrentes de alegada violação de cláusulas contratuais por parte da 

autarquia estadual, que ultrapassam, em muito, a cifra de R$ 1 bilhão para cada uma344. 

                                                           
343 EREsp 628806-DF, rel. Min. Castro Meira, 1º Turma, DJU 25/04/2007. 
344 O caso da Construtora Tratex S/A já se encontra fase de precatório, estando suspenso por uma decisão do 
Superior Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Medida Cautelar nº 13.266-SP, rel. Min. João Otávio de 
Noronha, que consignou de forma expressa em seu voto: 
 “não vejo como desconsiderar os altíssimos valores envolvidos na demanda (aproximadamente 1 bilhão 
de reais), cujo seqüestro terá, certamente, o efeito de desestabilizar as finanças estaduais”. 
 Já o caso da Aragon Engenharia Viária Ltda. está na fase de liquidação por artigos, em que o DER-SP 
conseguiu suspender a execução por meio de embargos à execução que se encontra aguardando julgamento dos 
Embargos Infringentes nº 037.048.5/5-10 no Tribunal de Justiça. 
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Não é preciso tecer muitos comentários para se verificar os danos que o 

pagamento desses desarrazoados valores, independente de qual seja a sua causa, pode causar 

ao erário público, acarretando prejuízo para toda a coletividade em prol da satisfação de um 

interesse individual meramente patrimonial. Não se quer advogar que essas empresas não 

devam ser indenizadas, mas sim que não podem ser indenizadas nesses patamares. Portanto, 

deve ser restringido o valor dessa indenização, e não anula-la. Chega a ser até imoral fixar 

uma indenização desse montante frente ao Estado. 

Não se quer defender aqui a irresponsabilidade do Estado. Muito pelo 

contrário. O que pretendemos é fazer com que o instituto não seja desvirtuado. E para isso não 

podemos concordar com a utilização desse instituto para manutenção de privilégios e regalias 

em detrimento de toda a coletividade. O Estado não pode ser responsabilizado a manter para 

sempre o “status social” de uma elite e é natural que quando atuar para diminuir os contrastes 

sociais produzirá prejuízo econômico para essa mesma elite. Assim, restabelecer o anterior 

padrão, fazendo com que toda a coletividade pague por esse, não é fazer mudança social e sim 

concordar e defender a injustiça. 

José Reinaldo de Lima Lopes expõe algumas colocações da função que o 

Poder Judiciário assume de ser mero defensor do “status quo”, aludindo a necessidade de 

mudança desse paradigma: 

“no caso presente do Brasil este é o problema do Judiciário. Se este for 

imaginado como máquina de garantia das posições adquiridas (entenda-se, como defensor de 

direitos adquiridos e atos jurídicos perfeitos), seu desenho institucional está apropriado para 

que a ele tenham acesso os que têm algo a defender. Nesta linha de idéias, os que nada têm 

nada podem esperar de uma tal máquina judicial. E, no entanto, a dificuldade pela qual passa 

nosso Judiciário é que com a constitucionalização de direitos sociais, com a expectativa de 

incorporação à cidadania, com a organização dos movimentos sociais com reivindicações 

vinculadas em termos não apenas políticos, mas já político-jurídicos, são estes não 

possuidores, são estes, a quem foi atribuída a situação de marginalizados que chegam 

crescentemente aos tribunais pedindo sua parte na riqueza social. Como esta parte da riqueza 

social foi, necessariamente, apropriada por alguém, ou por algum grupo, com base em um 

sistema de normas e de práticas vigentes, tal grupo certamente responderá com o argumento 

do direito adquirido. Seja o direito de propriedade, seja o direito a não pagar mais impostos. E 

assim como no século XIX os proprietários de escravos diziam que a abolição seria uma 
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atitude inconstitucional porque eles haviam licitamente adquirido escravos segundo as leis e a 

própria Constituição do Império, assim hoje debate semelhante se opera entre nós”345. 

Com foco nesse ideal de manutenção do “status quo” e de preservação das 

regalias adquiridas, a responsabilidade do Estado, no direito moderno, foi elaborada sempre 

com vistas à salvaguarda da propriedade privada. O Estado tornou-se responsável não para 

proteger o indivíduo, mas sim sua propriedade. São as regalias oriundas da alta concentração 

da propriedade privada que induz a estratificação social e assegura que uma classe se 

mantenha no poder. No bojo do Estado social, a propriedade ainda é protegida, todavia, não 

mais na mesma intensidade de outrora, devendo também essa proteção assumir uma “função 

social”. 

O professor Miguel Reale, com todo o peso da sua subscrição, já assinou 

parecer em favor de Cooperativa de empresas álcool-açucareiras, determinando a 

responsabilidade do Estado pelos prejuízos acarretados àquelas “como decorrências da 

referida maxidesvalorização da moeda nacional”346. Com todo respeito ao nobre jurista, além 

                                                           
345 “In” Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça, ob. cit., p. 88. 
346 “In” Responsabilidade Civil do Estado. Revista de Direito Público nº 87, ano XXI, julho-setembro de 1988, p. 
27. 
 Fernando Facury Scaff, após realizar um bom trabalho sobre o desenvolvimento do Estado, 
demonstrando as incoerências do Estado Moderno e do sistema capitalista, deixando fincada sua posição 
contrária ao liberalismo, que gera apenas libertação do mercado e não do ente humano, realçando a necessidade 
de se reduzir as desigualdades sociais, se apega, de forma que não conseguimos compreender, na parte final do 
seu livro, em princípios liberais de não intervenção do Estado na economia, do “medo” da atuação do Estado, e 
da preferência pela sua “omissão”. Assim, deixa esse autor transparecer que o Estado não deve intervir na 
economia, e se intervir deverá responder (indenizar). A preocupação do autor nesse ponto se liga as anteriores 
elites econômicas que não ocupam mais o papel de preponderância no cenário político brasileiro e que devem ser 
ressarcidas pelo Estado pelo fato de outras elites ocuparem esse papel. Assim, para ele, as anteriores elites 
econômicas que tiverem qualquer prejuízo por uma atuação do Estado devem ser indenizadas para manterem seu 
atual “status” econômico. Nesse sentido, ele se torna um defensor da manutenção do “status quo” e de que o 
Estado deveria restringir sua atividade a manter essa estratificação sob pena de ter de responder por isso. Ainda 
bem que o próprio autor reconhece estar se valendo de uma ideologia liberal para concluir sua tese, pelo menos 
assim ele deixa o alerta para o leitor. Vejamos esse reconhecimento: 

“Em um primeiro momento pode parecer que será um processo através do qual se retirarão recursos de 
todos (do orçamento do Estado) para dar a alguns que foram alijados do processo, e que se teriam beneficiado se 
porventura se tivessem mantido com o controle do Estado. Todavia, o desenvolvimento das relações sociais não 
comporta soluções a curto prazo” (“In” Responsabilidade Civil do Estado Intervencionista, ob cit., p. 263). 

“O uso dos Princípios liberais da Boa-fé, do Direito Adquirido, da Igualdade e do próprio Princípio da 
Lucratividade para operacionalizar um instituto democrático apenas demonstra que é possível a implementação 
de um avanço teórico visando o aperfeiçoamento do sistema sócio-econômico, através do reenquadramento do 
instrumental teórico hoje existente” (p. 265). 

Do conjunto da obra desse autor, verifica-se que essa colocação acima é incoerente com o seu 
pensamento, preocupado, sempre, com reformas sociais e melhorias para toda a população. Veja-se o que ele já 
escreveu em outro artigo, em que trata do financiamento do Estado para concretização dos Direitos Humanos, 
em que crítica os desvios orçamentários para pagamento de juros da dívida pública, ao qual se enquadra os juros 
de precatórios e de indenizações: 

“os contingenciamentos e desvinculação da receita de impostos e contribuições às finalidades 
normativamente previstas acarretem um desequilíbrio no sistema desviando recursos que originalmente iriam 
para a implementação dos direitos humanos de 2º dimensão, transferindo-os para outras finalidades, dentre elas o 
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do dano não ser especial nem jurídico, sendo um mero prejuízo econômico extensível a toda 

uma categoria de agentes econômicos, não poderia o Estado ser responsável pela manutenção 

dos lucros de um segmento econômico. 

Esse caso foi também objeto de análise de Gilmar Ferreira Mendes, em 

artigo, denominando esse caso e outros semelhantes como de “aberrações”, pois “alguns 

juízes entendem que estão a criar uma jurisprudência libertária quando condenam a União – 

significa dizer, a pobre sociedade brasileira – a pagar vultuosas indenizações a segmentos 

largamente privilegiados, seja com a política de subsídios do passado, seja com a generosa 

hermenêutica do presente”347. 

Ademais, considerando que essa atividade volta a estar em destaque no 

cenário brasileiro e mundial, com os lucros voltando e sendo melhorados estratosfericamente, 

alguém acredita que essas mesmas empresas vão devolver à sociedade e ao Estado o valor das 

indenizações milionárias que obtiveram? 

Esse Ministro do Supremo Tribunal Federal também questiona a amplitude 

que vem se procurando dar à responsabilidade do Estado em casos outros, tais qual o de uma 

empresa que buscava ressarcimento pela cessação dos lucros decorrentes da interrupção do 

escoamento de sua produção após a suspensão da prestação de serviço de transporte fluvial 

pela União, que obteve ganho de causa até o Tribunal Regional Federal da 5º Região, 

conseguindo-se converter essa decisão apenas em sede de Recurso Extraordinário (nº 

220.999). Segundo Gilmar Mendes, “o que pleiteava a empresa era o direito adquirido ao 

lucro garantido, a ser custeado pelo Estado”348. 

Num modelo estatal de bem-estar, não há como não reconhecer que o poder 

econômico oriundo do capitalismo se vê obrigado a fazer diversas concessões em prol da 

coletividade, excepcionando, de certa forma, o individualismo para obtenção de proveito para 

a sociedade, até como forma de sobrevivência e permanência na infra-estrutura, acarretando 

uma maior relação entre esta infra-estrutura e a superestrutura, e não o condicionamento 

completo da primeira sobre a segunda. 

Num Estado que é chamado a atuar para diminuir as desigualdades, que é 

instado a agir, não há que se cogitar de sua responsabilidade pelo simples fato de desenvolver 

                                                                                                                                                                                     
pagamento dos juros da dívida pública, muitas vezes com enormes antecipações – enquanto os problemas sociais 
permanecem em segundo plano” (Como a sociedade financia o Estado para a implementação dos Direitos 
Humanos no Brasil. In: Interesse Público nº 39, Ano VIII. Porto Alegre: Ed. Notadez, 2006, p. 210). 
347 In” Perplexidades acerca da responsabilidade civil do Estado. Ob. cit., p. 2. 
348 Idem, ibidem, p. 1. 
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uma atividade em benefício da coletividade. A responsabilidade ocorrerá se houver abuso ou 

desvio de finalidade, mas não pelo prejuízo acarretado pela mera implementação de uma 

política pública, que naturalmente não atenderá o interesse de todos, podendo decorrer algum 

prejuízo econômico para alguns privilegiados. A responsabilidade surgirá não pela 

concretização da política pública, mas sim pela sua omissão, conforme demonstraremos no 

capítulo seguinte. 

Vale ainda reproduzir as considerações de Gilmar Mendes: 

“A consideração central a se fazer é, se determinados planos econômicos ou 

se determinadas políticas públicas afetaram toda a sociedade, por que razão pretenderiam 

alguns privilegiados encontrar numa atuação global do Poder Público um nexo de causalidade 

com eventual prejuízo. Essa obscura lógica só pode encontrar respaldo numa visão distorcida 

de Estado, protetora de privilégios e de corporativismos.  

É necessário, portanto, identificar-se no Estado Democrático de Direito a 

formação do interesse público calcado em interesses universalizáveis e publicamente 

justificáveis. As razões e os interesses forjados em um discurso e uma prática corporativa, em 

sentido contrário, são unilaterais, sectários, e, freqüentemente, obscurantistas.  

O que tem ocorrido, lamentavelmente, é a usurpação de instrumentos 

normativos destinados à proteção da cidadania para proteger privilégios, e os casos aqui 

abordados representam apenas parcela das conspirações sectárias que se fazem hoje para 

cooptar o interesse público para a defesa de interesses obscuros e injustificáveis. A tarefa de 

todos, nesse contexto, é desenvolver uma percepção crítica, para permitir-se a identificação e 

a denúncia das tentativas ilegítimas de apropriações indevidas de recursos da sociedade 

brasileira”349. 

Arrematamos esse capítulo com a seguinte colocação: numa estrutura de 

Estado liberal é natural pensar numa responsabilidade estatal quando atua. Todavia, numa 

estrutura de Estado social, sua responsabilidade é muito mais por se omitir do que por agir. 

 

3.3 O surgimento da responsabilidade social do Estado: 

                                                           
349 Idem ibidem, p. 2. 
 Em outra obra o Ministro Gilmar Mendes também é categórico em advertir que não há qualquer 
responsabilidade do Estado pela manutenção ou geração de lucro privado. (“In” Curso de Direito Constitucional, 
ob. cit., p. 849). 
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No atual estágio do Estado Social, a sua responsabilização se compraz mais 

com a modalidade de fazer do que de pagar, ou seja, atuar efetivamente, e não somente de dar 

dinheiro. A responsabilização apenas de pagar tem servido para aumentar a dívida do Estado, 

submetendo-o ao poder do capital privado e possibilitando uma escusa para não concretização 

de direitos sociais sob a alegação de falta de recursos econômicos. 

Além do mais, o dever restrito de pagar gera a idéia de que “reparará” um 

dano apenas quando tiver capital para fazer frente a essa dívida e a partir daí estaria isento de 

sua obrigação de “fazer”, isso quando não ficasse impedido de atuar por absoluta falta de 

recursos, gerando um ciclo vicioso de ter de aumentar tributos. 

Assim, a responsabilidade do Estado não pode ser exclusivamente pelo 

indivíduo e de seu patrimônio, devendo assumir uma função social em consonância com o 

Estado a que é imputada. 

Com isso, deve-se expandir a teorização da responsabilidade do Estado para 

as hipóteses de violação a direitos sociais. A grande problemática que se opõe neste ponto é 

em relação à concretização dos mesmos, haja vista que o melhor enquadramento se perfaz 

com políticas públicas, e não na forma de pleitos individuais, que obscurecem o conhecimento 

do todo. Há um nítido paradoxo tratar direitos sociais como uma garantia individual e exigir a 

prestação de um direito social exclusivamente para uma pessoa. Direito social é para ser 

concedido à coletividade e de forma coletiva; não privada. 

Portanto, a concretização dos direitos sociais amolda-se com a 

implementação de políticas públicas que procuram selecionar as necessidades mais prementes 

no seio da coletividade e as pessoas mais carentes, para que, conjugado com o potencial 

econômico do Estado, possam obter os resultados mais satisfatórios para sanar as questões 

sociais. 

Diferentemente dos direitos individuais clássicos, que pregam uma inação 

estatal, os direitos sociais exigem uma atuação do Estado, uma prestação positiva, uma 

intervenção com vistas a minorar as necessidades e desníveis sociais. 

Dessa forma, em sentido contrário aos direitos individuais, que professam 

mais uma responsabilidade pública quando o Estado atua, prevendo uma imputação apenas 

subjetiva na omissão, em relação aos direitos sociais esse raciocínio deve ser quase que 

invertido, pois a verdadeira violação de direitos sociais não decorre exatamente da atuação 

estatal, mas sim de sua omissão, em que pese poder se cogitar de uma responsabilidade social 
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pela atuação, concernente na implementação de uma política governamental que não condiz 

com o ideal de um Estado social. 

Posto que a omissão à concretização dos direitos sociais é que se reveste da 

verdadeira violação de uma obrigação imposta ao Estado de bem-estar, há que se cogitar de 

uma responsabilidade que condene a omissão e imponha uma atuação, devendo esta se 

amoldar a uma estrutura política de cunho social. Porém, consoante já assentamos, que não se 

resuma, essa responsabilidade social, ao caráter indenizatório para uma única pessoa, haja 

vista que o dano é social, e não pessoal.  

De nada adianta o Estado indenizar uma pessoa pelos problemas da 

educação ou pela não prestação desse serviço a quem precisa. Da mesma forma, muito pouco 

presta indenizar uma pessoa pela não elaboração de uma política de saúde, pelo não 

fornecimento de remédios a pessoas carentes de recursos econômicos, que não poderiam 

adquiri-los por si só. E é cediço que não tem servido a indenização pelo dano ao meio 

ambiente, mesmo que esse montante vá para um fundo para reparar o dano. 

Assim, é preciso evoluir no trato da responsabilidade do Estado, de forma a 

prescrever uma sanção que compila o Poder Público a intervir, não ficando numa situação de 

inércia, em que bastaria pagar para manter seu status de inação. É preciso aplicar-se sanções 

que, de fato, corrija o dano, e não que pague pela sua ocorrência e, com isso, permita que ele 

(dano) continue a existir no meio social. É preciso uma sanção condizente com o Estado 

social previsto pela CF de 1988, e não uma sanção que atenda exclusivamente os fins 

monetários-patrimoniais de um Estado liberal que não encontra guarida no Texto 

Fundamental. 

A atribuição de uma função social à responsabilidade do Estado que o 

impeça de ficar numa situação de omissão frente as mazelas sociais, cobrando-lhe uma 

intervenção curativa, e não reduzida ao mero pagamento individual que permite que o dano 

continue a sobreviver, é tema que ganha mais destaque quando governos neoliberais tentam 

desmantelar e reduzir progressivamente os serviços públicos, deixando a população mais 

desprivilegiada a sua própria sorte. Destarte, diante de um cenário político e econômico que 

labora na afirmação do neoliberalismo, o enlace da responsabilidade com uma função social 

pode ser uma poderosa arma para se manter o constitucionalismo social e exigir a preservação 

e expansão de serviços públicos de promoção da dignidade da pessoa humana. 
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Insta frisar que no comento da responsabilidade privada já há autores que 

tentam impingir-lhe um caráter mais coletivo, vindo a denomina-la de “responsabilidade 

social”350. Isto simboliza o descontentamento até mesmo no âmbito privado com um 

paradigma de responsabilidade voltado estritamente para a defesa do patrimônio privado, 

exigindo-se uma alteração para englobar novos danos e novas sanções. 

Se a busca de uma função social na responsabilidade – assim como 

aconteceu com a propriedade e o contrato - já está sendo perseguida pelo direito privado, com 

muito mais razão também deveria sê-lo no direito público. Contudo, há uma inércia 

dogmática para evoluir nesse sentido, restringindo-se a doutrina a conceber que o 

aprofundamento no trato da responsabilidade do Estado significa, tão-somente, a descoberta 

de novas hipóteses que caracterize um dever do ente público indenizar. 

 

                                                           
350 Anderson Schreiber, em tese de doutoramento apresentado na Università degli studi del Molise, na Itália, 
adota como ponto nodular de seu trabalho precisamente uma responsabilidade social para o direito privado. Para 
ele: 
 “A constatação de que, por variados caminhos, a responsabilidade civil vem, na prática, se 
desprendendo de suas bases individualistas e subjetivistas, mesmo à margem de alterações estruturais 
coordenadas e significativas na dogmática do instituto, não apenas reforça o deslocamento de foco rumo ao 
dano, mas também sugere que a sua diluição tende a ser verificar, na prática, independentemente de qualquer 
reforma legislativa... Melhor orientação parece ser a que enxerga a responsabilidade civil de forma mais ampla, 
como uma técnica de administração justa (e não apenas eficiente) dos danos produzidos em sociedade – sendo 
certo que, em um cenário de proliferação de danos anônimos ou causais, mais justo parece ser a diluição destes 
danos por toda sociedade ou, ao menos, por um grupo de agentes potencialmente lesivos... O que se pretende 
defender, em síntese, não é uma alteração exterior que implique a passagem de um sistema de responsabilidade a 
um sistema de solidariedade, mas uma modificação interna à própria responsabilidade civil, que venha a 
substituir uma responsabilidade individual por uma responsabilidade social. Trata-se, em outras palavras, de uma 
readequação da estrutura da responsabilidade civil à sua atual função, ditada pelos novos valores sociais. 
 Tetos indenizatórios, exclusão de ressarcibilidade de certos danos extrapatrimoniais, critérios legítimos 
de merecimento de tutela fundados na gravidade da lesão ou na sua anormalidade social, todos estes 
instrumentos de que se cogita na experiência jurídica contemporânea são direcionados a um único objetivo: o de 
conter a expansão do dano ressarcível, pelo natural temor de que tal expansão lance sobre os agentes lesivos um 
ônus exagerado e, conseqüentemente, injusto. Todas estas propostas reduzem, porém, a reparação integral a que 
faz jus a vítima, promovendo igual ou maior injustiça. Entre estes dois extremos oscila, hoje, a gangorra da 
responsabilidade civil. Melhor do que permanecer neste dilema é, sem dúvida, optar pela diluição do ônus 
reparatório entre toda a coletividade ou entre grupos de agentes potencialmente lesivos... A responsabilidade 
civil apresenta-se, sob esta ótica, como um renovado instrumento a serviço de pretensões individuais, mas 
voltado à solução dos danos como problema coletivo e social” (“In” Novos paradigmas de responsabilidade 
civil, ob. cit. p. 221/225). 
 É a conclusão dessa obra: 
 “O essencial é que se busque, por via hermenêutica ou por reforma legislativa, a substituição de uma 
responsabilidade individual – que, estendida pelo imperativo de proteção à vítima, acaba distribuindo, de forma 
cada vez mais aleatória e ineficiente, o custo das reparações – por uma autêntica responsabilidade social, que 
atribua a cada pessoa um ônus correspondente ao seu real potencial lesivo, transformando o problema dos danos 
em um problema de toda a sociedade... Em oposição à tradicional preocupação com a transferência do ônus 
causado pelo prejuízo da vítima ao autor (loss shifting), a diluição dos danos (loss spreading), consubstancia-se, 
hoje, em imperativo no tratamento de certas hipóteses de lesão, a exigir autêntica reconstrução da 
responsabilidade civil, que deve ser revista não mais como simples técnica privada de solução de conflitos 
individuais, mas como política pública, a serviço de toda a sociedade” (p. 244/246). 
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3.3.1 Estado X Governo. A separação de poderes e os direitos sociais: 

Eros Grau já escreveu: 

"O individualismo possessivo que toma conta de nós permite visualizarmos 

exclusivamente o que pertence a cada um, e os bens que são ditos públicos assim são 

chamados porque arrebatados pelo Estado, este inimigo de cada um, concebido como 

instituição rigorosamente separada da sociedade. Esse, o defeito essencial que vicia o 

pensamento de nossos juristas, carentes de vocação para a crítica da realidade social, 

dedicados exclusivamente à oposição ou ao apoio sem limites aos governantes, desde a 

perspectiva estreita do individual. 

Parecem ou são efetivamente incapazes de compreender que o Estado e 

Governo não se confundem. O Estado é uma instituição, abstrata. Embora aja como um ator 

no embate das forças políticas, no exercício do poder estatal, o Estado é, concomitantemente, 

o troféu da política, disputado por essas forças, interessados na conquista desse mesmo poder, 

o poder estatal. Mas isso não são capazes de perceber... Uns combatem o "estatismo" porque 

estão a serviço, mesmo sem o saber, do poder empresarial; outros, simplesmente porque 

dirigem seus petardos contra o inimigo errado, não contra a tyrannia absque titulo ou a 

tyrannia quoad exercitum; não contra quem detém ou exerce o poder estatal de modo 

legítimo, mas contra a própria instituição estatal. 

Falta aos nossos juristas o discernimento de que Estado e sociedade 

constituem dois momentos de uma só unidade e de que, como ensina Hegel o indivíduo obtém 

a sua liberdade substancial ligando-se ao Estado como à sua essência, como ao fim e ao 

produto da sua atividade... Assim, porque ingênua ou maliciosamente atuam como autêntica 

'linha auxiliar' dos que detém os poderes de fato hegemônicos, juristas que se recusam a 

praticar o pensamento crítico nutrem uma concepção do princípio da supremacia do interesse 

público que resulta por privilegiar não o que se poderia supor ser o interesse do Estado (= da 

sociedade), mas os interesses, privados, daqueles que detém o controle do Estado, usando o 

vocábulo 'controle', aqui, sob o sentido de dominação". Nesta senda, haveria uma "confusão 

entre Estado e Governo e a equivocada concepção de que seria ele, o Estado, o grande vilão, o 

inimigo mais temível da sociedade"351. 

Do que se depreende desse excerto colacionado é que Estado e Governo não 

se confundem. São figuras distintas. O Estado é algo abstrato e permanente na Idade 

                                                           
351 "In" Direito posto e direito pressuposto, ob. cit., p. 257/259. 
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Moderna; já o governo é mais efêmero, sem embargo da existência de governos totalitários 

que podem se valer do poder do Estado para se perpetuar no tempo. 

O "Poder" é do Estado e não do Governo. O Governo apenas se vale de 

parcela desse "Poder" enquanto dirigir os caminhos do Estado. 

O Estado é mais amplo do que o próprio Governo, pois carrega consigo um 

corpo transitório (Governo) e um corpo fixo, mais estável, consubstanciado nos espaços, 

serviços, servidores e obras públicas que extrapolam os limites temporais de um Governo. As 

fronteiras, o espaço aéreo e marítimo, os edifícios e praças públicas, as ruas e rodovias, 

serviços como de saúde e educação, os servidores concursados constituem exemplos do corpo 

estável do Estado, que não se limitam ao tempo de um Governo. Lógico que o Governo pode 

dar uma diretriz para esse corpo fixo, como afetar ou desafetar edifícios e praças públicas, 

investir mais ou menos na saúde e educação etc. Todavia, inegável que esse corpo fixo 

também exerça um poder estatal, que acarreta direitos e deveres para os administrados e acaba 

por influir no Governo. 

O próprio lugar onde se instala o Governo (Poder Executivo e Poder 

Legislativo) constitui um corpo fixo, pois permanecerá posteriormente à saída de um Governo 

e o ingresso de outro. É cediço, portanto, que não se deve confundir Estado e Governo. Este 

último ocupa um espaço do Estado, exercendo parcela de seu poder, mas que em nenhum 

momento esgota toda a complexidade do ente público. 

Entrementes, considerando que o Governo ocupa transitoriamente um 

espaço no Estado que lhe outorga o poder de dirigir várias atividades, parece-nos claro que 

em caso dessa atividade ser muito aquém das potencialidades do Estado e esperado pela 

sociedade, ou em caso de abuso ou desvio do poder do Estado, quem deve responder, mais do 

que o próprio Estado, é o Governo que o dirige. 

Ora, se o Governo usa inadequadamente o poder do Estado, abusando ou 

omitindo-o, deve ser responsável por esse uso. Isso se evidencia mais quando verificamos que 

o Estado se mantém e o Governo se esvai, pois, na forma como funciona a responsabilidade 

estatal atual, fica o Estado com todo o encargo do Governo e esse pode se conservar no 

cenário político ou simplesmente sair sem que nenhuma conseqüência lhe seja carreada. 

Não pode um Governo se esconder atrás da personalização jurídica do 

Estado. Se ele (Governo) intenta se valer das prerrogativas públicas que acaba por definir a 

trilha do Estado, deve ser tão ou mais responsável quanto o ente público. Se o Governo 
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desenha uma vereda mais liberal ao Estado desconforme com a idealizada pela Constituição 

Federal, na qual o Poder Constituinte Originário definiu uma personalidade jurídica de Estado 

social, esse Governo atua de forma inconstitucional e, portanto, torna-se temerária sua 

manutenção como órgão norteador do ente público. 

É axiomático que não podemos pensar tão-somente numa responsabilidade 

por indenização do Governo, pois isso geraria o efeito perverso de apenas pessoas com grande 

potencial econômico intentarem ocupar o Governo. Essa responsabilidade por indenização 

deve sim existir principalmente para aqueles casos de desvio ou mal gerenciamento de verbas 

públicas. No entanto, para aquelas hipóteses em que resta caracterizado uma inépcia política, 

uma diretriz não condizente com os reais fins de um Estado social esculpido na Constituição 

Federal, a sanção que melhor se ajusta é, de fato, a política.  

Se o dano decorre da diretriz e dos fins perseguidos pelo Estado - elementos 

essencialmente políticos - a sanção deve ser, também, política. E quem pode sofrer sanção 

política não é o Estado, mas sim o Governo. Por isso, não pode a doutrina e a jurisprudência 

se sentirem satisfeitas com um simples indenizar, com o mero pagar, devendo ser exigido 

mais uma sanção que seja caracterizada por uma aplicação exclusivamente ao Governo, e essa 

sanção é a política. 

Uma perscrutação cabível no ponto a que nos enveredamos é em relação à 

competência para imposição dessa sanção política. Numa visão pura da separação de poderes, 

ficaria incumbido de aplicar essa sanção apenas os órgãos políticos, cada um na sua esfera, 

sendo impensável a atuação do Poder Judiciário no manejo dessas penas. Entretanto, o 

princípio da separação de poderes não pode ser encarado numa forma pura e rígida. 

Consoante já defendeu Paulo Bonavides: 

“Chegamos, de nossa parte, a essa conclusão: a teoria da divisão de poderes 

foi, em outros tempos, arma necessária da liberdade e afirmação da personalidade humana 

(séculos XVIII e XIX). Em nossos dias, é um princípio decadente na técnica do 

constitucionalismo. Decadente em virtude das contradições e da incompatibilidade em que se 

acha perante a dilatação dos fins reconhecidos ao Estado e da posição em que se deve colocar 

o Estado para proteger eficazmente a liberdade do indivíduo e sua personalidade”352. 

Pelas palavras do constitucionalista cearense verifica-se que o antigo 

princípio da separação de poderes puro, elaborado nos tempos do iluminismo por 

                                                           
352 “In” Do Estado Liberal ao Estado Social, p. 86. 
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Montesquieu, não pode ser aplicado rigidamente no cenário político atual, encontrando-se 

essa versão em verdadeiro declínio. A separação de poderes em sua acepção mais moderna 

significa muito mais uma forma de inter-relação entre funções típicas e atípicas, do que 

separação em poderes estanques e inconciliáveis. 

Na versão pura da separação dos poderes elaborado por Montesquieu, o 

Poder Judiciário assumiria uma função praticamente nula353, pois a ele não seria reservado 

nenhuma competência ativa, ficando com uma mera atuação secundária em relação aos 

demais poderes. Numa perspectiva mais atual do princípio da separação dos poderes, deve o 

Poder Judiciário assumir uma competência mais ativa e se igualar em importância aos demais 

poderes estabelecidos (Poder Executivo e Poder Legislativo). 

Fincando-se mais numa teoria de “separação de funções” do que de 

“separação de poderes”, a Constituição Federal vislumbrou uma maior conectividade entre 

esses “poderes” estabelecidos, prescrevendo competências de ingerência e controle de um 

“poder” em outro. 

Sem embargo desse intercâmbio de funções, fato é que as competências de 

controle político pelo Judiciário ainda são mínimas, sendo reduzidas as previsões de apuração 

de crime de responsabilidade a integrantes dos outros poderes354. Seria necessário uma 

ampliação355 dela, permitindo ao Poder Judiciário um controle maior do Governo (e não 

apenas do Estado), haja vista que o Poder Judiciário, como integrante do corpo fixo, estável, 

do Estado deve zelar para que o corpo transitório (Governo) não seja irresponsável no 

comando político desse Estado. 

                                                           
353 “In” O Espírito das Leis, ob. cit., p. 172. 
354 A Constituição Federal apenas traz no artigo 102, I, “c”, a competência do STF de julgar crimes de 
responsabilidade para os Ministros de Estado e membros do alto escalão das forças armadas, desde que esses 
crimes não sejam conexos com os crimes de responsabilidade cometidos pelo Presidente da República, pois 
nessa hipótese se submeteria ao julgamento também pelo Senado Federal. 
 O Tribunal de Justiça, pela letra do artigo 74, II, da Constituição Estadual, tem uma competência menor 
ainda de controle político, cabendo-lhe apenas, em relação aos demais poderes, o julgamento do Delegado de 
Polícia Civil e o Comandante Geral da Polícia Militar. 
355 Com base no artigo 37, parágrafo 4º, e visando um controle maior dos agentes públicos e até mesmo para 
aumentar o rol de sanções a serem aplicadas, editou-se a Lei nº 8429/1992 (Lei da Improbidade Administrativa) 
que permite, inclusive, a aplicação de sanções políticas a agentes políticos tanto do Poder Executivo quanto do 
Poder Legislativo. Todavia, como a perda de mandato político do Presidente da República tem procedimento 
próprio previsto na Constituição Federal e na Lei 1.079/50 (processo de impeachment) a ele não se aplica essa 
pena. Quanto a Deputados e Senadores, em que pese a Constituição prever um procedimento específico para a 
perda de seu mandato, fato é que o artigo 55, IV, da CF determina que perderá o mandato se perder ou tiver 
suspensos os direitos políticos, e como o artigo 15, V, permite a cassação dos direitos políticos no caso de 
improbidade administrativa, de forma indireta, a imposição de sanção política por improbidade administrativa 
acaba acarretando a perda do mandato político. No que tange a Vice-Presidente e outras autoridades, inclusive os 
membros do próprio Poder Judiciário e do Ministério Público, não há qualquer óbice para aplicação dessa sanção 
política. 
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As primeiras vozes a refutarem essa colocação acima se apegariam a um 

princípio democrático, de que o Poder Judiciário não teria legitimidade para aplicar qualquer 

sanção as pessoas eleitas pelo povo. Em que pese guardar uma veracidade inequívoca essas 

alegações, pois, de fato, os membro do Governo se sujeitaram a uma aprovação nas urnas, 

entretanto, não podem essas pessoas, após eleitas, agirem a seu bel-prazer, jogando “ao vento” 

todos os compromissos e todas as promessas que fizeram na época de campanha, que os 

erigiram ao mandato eletivo, e contrariar a Constituição Federal e o constitucionalismo social 

esculpido nela. 

A eleição, a aprovação de um candidato nas urnas para dirigir o Estado, não 

pode servir de passapourt para a irresponsabilidade ou de justificativa para se violar a 

Constituição Federal e as diretrizes do Estado esculpido por ela. A eleição se junge muito 

mais a uma escolha pelo povo daquele candidato que é considerado o melhor para cumprir 

com os compromissos fixados pela ordem constitucional e que apresentou as melhores 

propostas para se atingir o Estado de bem-estar. 

Deve, portanto, o Poder Judiciário, como membro fixo e guardião da 

Constituição Federal, ser um fiscal não apenas das promessas e compromissos assumidos pelo 

Governo em campanha eleitoral, visando que estes sejam cumpridos, ou pelo menos alvo de 

propostas factíveis, mas também que as prescrições constitucionais sejam atendidas e 

colocadas em pauta. 

Não obstante essas colocações, ainda sim poderia persistir outros 

argumentos que impossibilitasse o Poder Judiciário de aplicar uma sanção política àqueles 

que obtiveram um mandato político. Para estancar qualquer argumento contrário à imposição 

de uma sanção política pelo Poder Judiciário, poder-se-ia assinalar uma proposta: deve o 

processamento ocorrer no órgão de cúpula do Poder Judiciário, consoante o mandato do 

processado (se estadual, no Tribunal de Justiça; se federal, no Supremo Tribunal Federal). 

Admitida a acusação, esse órgão de cúpula deveria ter o poder de convocar um ‘recall’ para 

que assim se viabilizasse a revogação do mandato político ou se determinasse a ineficácia da 

decisão judicial. Ou seja, a acusação julgada procedente não geraria efeitos imediatos, 

devendo ter de se submeter ao crivo popular. 

É cediço que para obtenção de um legítimo crivo popular, este deveria ser 

amplamente informado dos fatos ocorrentes no processo, inclusive com acesso a todos os 

dados, documentos e posições firmadas. Para esse esclarecimento, o interessante seria 

conceder espaços nos meios de comunicação para o Poder Judiciário, em que se exporiam, 
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dentro dos gabinetes dos Ministros ou Desembargadores, os elementos do processo, abrindo o 

mesmo tempo de exposição para quem julgou a favor e contra. Esse crivo popular poderia 

ocorrer não em cada processo, mas em períodos previamente estipulados, em que se 

apresentaria ao público todos os casos analisados pelo Poder Judiciário naquele período. 

A par dessa proposta, haveria como o Poder Judiciário fazer um controle 

maior sobre a concretização dos direitos sociais, haja vista que estes, como prescrições 

constitucionais impingindo ao Estado um fazer e que fica a cargo do Governo envidar meios 

para encaminhar o Estado nessa trilha, não podem ficar desamparados de qualquer eficácia. 

Em outras palavras: as obrigações constitucionais mínimas (direitos sociais) 

que o Estado deve prover para promoção do fundamento da dignidade da pessoa humana, que 

é responsabilidade de um Governo eleito projetá-lo e implementá-lo, em não havendo uma 

política pública de atendimento a esses deveres, não pode o Poder Judiciário restar apático e 

também se omitir diante de um Governo que se compromissou com a observância da 

Constituição e com o detentor do Poder Constituinte Originário - o povo que o elegeu. Deve o 

Poder Judiciário enquanto membro fixo e estável do Estado garantir que um Governo 

(efêmero) observe a Constituição Federal e os compromissos a que se sujeitou em campanha, 

que, com certeza, envolveram direitos sociais. 

É axiomático que para a realização dessa proposta é necessário alterações 

legislativas e, principalmente, mudança de mentalidade356. Entretanto, não é porque o sistema 

jurídico posto ainda é insuficiente para tratar de novas questões sociais que devemos nos 

limitar a ele, sendo sempre salutar projetar novos mecanismos jurídicos que confiram maior 

ascensão ao valor da dignidade da pessoa humana e às correções das desigualdades sociais357. 

 

                                                           
356 Uma aplicação mais enérgica dos instrumentos já existentes, como a lei de improbidade administrativa (Lei 
8429/92) ou uma posição mais concretista e prospectiva no mandado de injunção e na ação declaratória de 
inconstitucionalidade por omissão, já seria suficiente a proporcionar uma melhoria social, com a exigência de 
mais responsabilidade de nossos políticos no trato com a coisa pública e no implemento de soluções para as 
necessidades sociais. 
357 José Reinaldo de Lima Lopes numa demonstração de possibilidade de aplicação de novas sanções, mesmo 
com o ordenamento jurídico já positivado, escreve: 
 “quando se tratar de garantia geral os caminhos serão: por meio do Ministério Público (art. 129 da 
Constituição Federal), promover a responsabilidade de autoridades que não estejam dando andamento a políticas 
e ações já definidas em lei (orçamentárias e programas) e regulamentos ou atos administrativos: as leis 
orçamentárias, incluídos os orçamentos da previdência social, poderão ser impugnados por ação direta de 
inconstitucionalidade (art. 102, I) toda vez que contrariarem dispositivos constitucionais, como o art. 201, e seus 
parágrafos, ou o artigo 212, e sua respectiva hierarquia (lei complementar referida no art. 163 da Constituição 
Federal, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, orçamento anual); responsabilização do Presidente da 
República especialmente no caso do artigo 85, VI, e do artigo 167, parágrafo 1º” (“In” Direitos Humanos, 
Direitos Sociais e Justiça, ob, cit., p. 137). 
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3.3.2 Do preparo do Poder Judiciário para operar com Direitos sociais: 

Antes de abordamos especificamente a temática da judicialização dos 

direitos sociais, o que faremos no tópico seguinte, urge que verifiquemos as condições do 

Poder Judiciário de operar com esses direitos prestacionais. Essa pauta se mostra deveras 

importante, haja vista que o Poder Judiciário foi esculpido sob um ideário liberal, cuja 

temática se cravava no trato dos direitos individuais, preponderantemente de defesa do 

patrimônio privado. 

Num conjunto de pareceres de alguns juristas brasileiros, compilados por 

José Eduardo Faria, a posição unânime é que o Poder Judiciário não se mostra aparelhado 

devidamente para operar com direitos sociais, havendo o empecilho processual, a falta de 

instrumentos desencadeadores de uma tutela social, a impossibilidade de uma resposta efetiva 

aos anseios sociais e ainda a mentalidade liberal que reina em nossos julgadores. 

O próprio José Eduardo Faria trata da formação técnico-profissional pela 

qual se enveredaram os operadores do direito e avalia que “na literatura jurídica, esse debate 

vem sendo travado em torno de duas concepções distintas: a que vê o direito como uma 

simples técnica de controle e organização social (o que implica um conhecimento jurídico 

meramente informativo e despolitizado a partir de um sistema legal tido como completo, 

lógico e formalmente coerente), e a que o concebe como um instrumento de direção e 

promoção social, encarando-o numa perspectiva histórica e valorizando-o antes como um 

método para correção de desigualdades e consecução de padrões mínimos de equilíbrio sócio-

econômico do que como uma técnica para a consecução de certeza e segurança (o que 

pressupõe um conhecimento jurídico multidisciplinar a partir de uma interrogação sobre a 

dimensão política, sobre as implicações sócio-econômicas e sobre a natureza ideológica da 

ordem legal)”358. 

Sem embargo dessas colocações, José Eduardo Faria acentua que essa 

segunda concepção vem sofrendo dificuldades para se afirmar para os profissionais do direito 

“porque tem sido tradicionalmente impedida de se expandir nas faculdades de direito, uma 
                                                           
358 “In” Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça, ob. cit. p. 20.  

Acrescenta ainda José Eduardo Faria sobre esse tópico:  
“Ao limitar o papel das leis e dos códigos a uma mera técnica de controle e organização social, a 

primeira concepção vê o ordenamento jurídico como algo fixo; trata-se, em outras palavras, de uma noção 
estática do sistema legal, pressupondo que o conteúdo de suas disposições se encontra claramente determinado 
nas normas em vigor, bastando, para sua interpretação, o recurso a métodos lógico sistemáticos. Já a segunda 
concepção, destacando o papel do direito como um instrumento destinado a permitir a implementação e 
execução de determinados programas governamentais voltados à promoção da ‘justiça social’, encara o 
ordenamento jurídico na perspectiva de um projeto político-normativo cujos dispositivos, para serem aplicados, 
exigem uma interpretação capaz de adequá-los ao contexto sócio-econômico” (p. 24). 
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vez que estas se limitam a atuar apenas como ‘escolas da legalidade’, restringindo-se a 

reproduzir soluções pré-elaboradas a partir de casos exemplares e problemas rotineiros, 

mediante premissas e conceitos consolidados na primeira metade do século XX... Ao forjar 

uma mentalidade legalista em flagrante contradição com a realidade sócio-econômica, os 

cursos jurídicos condenam os estudantes de hoje - portanto, os juízes, promotores e 

advogados de amanhã - a uma (in)formação burocrática, incapaz de perceber as razões dos 

conflitos sociais”359. 

Em outra passagem, José Eduardo Faria apresenta o pano de fundo do 

Judiciário no trato aos novos conflitos: 

“a maioria das leis está envelhecida; apesar dos novos direitos consagrados 

pela Constituição de 1988, a magistratura continua com uma cultura técnico-profissional 

defasada, incapaz de entendê-los e, por conseqüência, de aplicá-los; embora o acesso à Justiça 

venha aumentando, por causa dos novos protagonistas de nossa vida política, como é o caso 

dos movimentos comunitários e corporativos, as deficiências burocráticas do Judiciário, o 

número insuficiente de juízes em relação ao total da população, e o número de cargos não 

preenchidos (por absoluto despreparo dos candidatos), comprometem a qualidade de seus 

serviços... Ritualistas, os tribunais não conseguem enfrentar com eficácia e presteza as 

armadilhas jurídico-processuais preparadas pelos ativistas do direito, que contrapõem a 

legitimidade à legalidade, os fins aos meios, o tempo da política ao tempo do processo”360. 

Celso Campilongo também ressalta algumas incoerências ínsitas no Poder 

Judiciário brasileiro: 

"O sistema de valores inerentes à função judiciária no Estado liberal é 

marcada pela ideologia da fidelidade à lei. A rígida delimitação da competência do sistema 

judicial - marcadamente distinta da competência administrativa e legislativa - reforça a 

imagem doutrinária do juiz técnico, esterilizado politicamente e que faz da adjudicação um 

silogismo capaz de garantir, dogmaticamente, a certeza do direito. Essa tipificação já foi 

chamada de 'folclore judicial'. A hermenêutica jurídica do Estado liberal, vale dizer, de uma 

concepção de Estado de Direito exclusivamente preocupada com a preservação da liberdade 

jurídica, 'tinha uma orientação de bloqueio - interpretação de bloqueio - conforme princípios 

                                                           
359 Idem ibidem, p. 27. 
360 Idem, ibidem, p. 56 e 58. 
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de legalidade e estrita legalidade como peças fundantes da constitucionalidade'. O juiz liberal 

é aquele que circunscreve as atividades do Estado e as funções do próprio Judiciário"361. 

José Reinaldo de Lima Lopes aponta outros problemas no Judiciário 

brasileiro: 

“Será que a crise do Judiciário é apenas de meios? Se lhe forem 

multiplicados os recursos financeiros, a crise estaria resolvida? Pode-se formular a hipótese de 

que não: além de não dispor de meios, a máquina judiciária ainda padece de dois problemas: é 

centralizada e concentrada. Centralizada porque a carreira da magistratura é estadual e não 

municipal ou distrital: assim, a progressão na carreira é sempre progressão para o centro, as 

grandes cidades, as capitais. O mesmo se dá na esfera federal, embora esteja dividida em 

regiões, conforme os cinco Tribunais Regionais Federais (Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Porto Alegre e Recife). Centralizada porque apesar de o Judiciário ser basicamente estadual a 

legislação é basicamente federal. Assim, para uniformização nacional da interpretação das leis 

federais (aí incluídos os códigos de processo civil e penal, o código civil, código penal, leis de 

sociedade anônimas, etc), o Superior Tribunal de Justiça pode ser provocado por meio de 

recurso especial (art. 105, III, da Constituição Federal). Isto significa que existe em muitos 

casos um sistema piramidal de recursos que chega até três instâncias (juiz de primeiro grau, 

tribunal de apelação e Superior Tribunal de Justiça). Além disso, o sistema é concentrado: o 

próprio regime de recursos concentra as decisões nos órgãos superiores da máquina. Não 

apenas em matéria jurisdicional existe concentração, mas também em matéria 

administrativa... a concentração e a centralização têm um impacto no curso dos processos, 

tornando-os mais longos e mais caros”362. 

A conclusão inexorável é que o Poder Judiciário ainda não se mostra 

suficiente aparelhado - nem materialmente nem culturalmente - para decidir sobre as novas 

demandas de cunho mais social do que individual. Não é por causa disso que o Poder 

Judiciário deve continuar apático, inerte, nutrindo-se ainda de um discurso eminentemente 

liberal-individualista, de defesa da propriedade privada. 

Deve o Poder Judiciário evoluir - materialmente e culturalmente - para 

ingressar no Estado de bem-estar, adotando para si uma função social conectada a uma 

                                                           
361 Idem, ibidem, p. 45. 
 Campilongo ainda trata da função do Poder Judiciário num Estado social, todavia coloca toda essa 
tratativa no futuro, deixando claro que esse Poder ainda não se pautou por uma função social, estando, ainda no 
presente, à mercê de um liberalismo. 
362 Idem, ibidem, p. 73.  
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atuação mais efetiva, de mudança das estruturas sociais classistas e de impedimento de 

manutenção do “status quo”. 

Deve o Poder Judiciário balizar-se por uma hermenêutica concreta, atado 

com os valores prestigiados na Constituição Federal, de redução de desigualdades, de 

privilegiar os hipossuficientes e, se preciso for, tornar-se mais severo, mais rígido com os 

detentores de potencial econômico, redistribuindo parte de sua riqueza com toda a 

coletividade. 

Não pode o Poder Judiciário continuar imaginando que bastaria fixar 

indenizações e prosseguir com uma visão míope de que o aspecto monetário, concedido de 

forma individualizada, resolveria todos os problemas sociais. Como já advertiu José Reinaldo 

da Lima Lopes: 

“O Judiciário não se tornou mais independente porque passaria a condenar o 

Estado a pagar indenizações a A ou a B. Isto já se fazia antes, sendo certo que grupos de 

empreiteiras e diversos grupos particulares sempre recorreram ao Judiciário e saíram 

contemplados com indenizações”363. 

Essa função do Poder Judiciário de mero fixador de valores de indenização 

e cobrador delas não se compraz com um modelo de Estado social esculpido pela 

Constituição Federal de 1988. O Poder Judiciário, tendo seus integrantes no corpo fixo, 

estável, do Estado deve assumir para si a responsabilidade de manter o aspecto “social” vivo 

dentro do Estado, podendo, para isso, coagir o Governo a dar o devido caminho “social” para 

o Estado. 

O Poder Judiciário não pode ser relegado a segundo plano nos assuntos de 

Governo, como era na sistemática do Estado liberal. A cúpula do Poder Judiciário deve ser 

chamada a participar preventivamente dos assuntos de Governo e assim, como parte fixa do 

Estado, não permitir que demandas sociais sejam tratadas de forma meramente efêmera e com 

fins preponderantemente eleitoreiros. 

É por isso que os autores citados acima, em que pese reconhecerem as 

deficiências do Poder Judiciário, também enxergam nesse poder um importante potencial de 

melhoria do Estado e uma imprescindível função de alteração do “status quo”. Celso 

Campilongo resume essas posições: 

                                                           
363 Idem, ibidem, p. 72 
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“Não há motivos para acreditar que a multiplicação dos sujeitos e objetos de 

tutela jurídica ou a maior complexidade dos sistemas normativos esvaziem ou descartem a 

relevância do Judiciário. Os descompassos entre o ‘tempo’ do processo judicial e o ‘tempo’ 

das modernas transações mercantis, os desajustes entre a aplicação judicial de regras jurídicas 

nacionais e as necessidades da internacionalização do processo produtivo, e o fortalecimento 

dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos jurídicos - a desinstitucionalização do 

conflito - não são sinais reveladores da ‘inutilidade’ da magistratura. Mas são indicadores da 

urgência: da revisão dos procedimentos; da mudança na formação; do incremento da 

operacionalidade do Poder Judiciário”364. 

De fato, um dos elementos do Judiciário que necessitaria de uma reforma 

(poderíamos até falar em revolução) séria, profunda, e não pontual e meramente acessória 

como a que vem ocorrendo, é a do sistema processual brasileiro, pois na forma liberal em que 

foi idealizado constitui num dos grandes entraves do Judiciário adentrar no Estado social. 

O nosso sistema processual, feito com bases liberais, impede que o juiz 

intente conhecer a verdade por trás da lide ou nos seus meandros. Esse sistema processual 

apregoa apenas o conhecimento da “verdade formal”, a superfície da lide, e não suas 

profundezas, a verdade real. O juiz deve se manter à superficialidade isolada de uma 

demanda, como se aquela relação subjetiva fosse uma ilha dentro da sociedade, sendo 

obstruído o conhecimento de suas inter-relações e suas conseqüências para toda a 

                                                           
364 Idem, ibidem, p. 44. 
 Igual crítica é encontrada em Andreas Krell, para quem "a estrutura do Poder Judiciário é relativamente 
inadequada para dispor sobre recursos ou planejar políticas públicas" (p.85). 
  Andreas ainda vislumbra que o "maior impedimento para uma proteção mais efetiva dos Direitos 
Fundamentais no Brasil seja a atitude ultrapassada de grande parte dos juristas para com a interpretação 
constitucional, cuja base até hoje consiste no formalismo jurídico que tem dominado gerações de operadores de 
Direito, especialmente durante o tempo autoritário. A concepção 'formalista' da interpretação jurídica, fruto do 
jus-positivismo, dá absoluta prevalência às formas com base numa operação meramente lógica, isto é, aos 
conceitos jurídicos abstratos da norma legislativa com prejuízo da finalidade perseguida por esta, da realidade 
social que se encontra por trás das formas e dos conflitos de interesse que se deve dirimir... A pouca experiência 
dos membros do Poder Judiciário no manejo dos princípios constitucionais termina subvertendo a lógica jurídica 
e colocando a população refém de normas infralegais editadas sem qualquer preocupação com esses princípios 
superiores, no mais das vezes, com elas conflitantes. A natureza político-social dessas normas impõe a 
necessidade de métodos de interpretação específicos. O modelo dominante no Brasil sempre foi de perfil 'liberal-
individualista-normativista', que nega a aplicação das normas 'programáticas' e dos princípios constitucionais" 
(p. 71 e 73). 
 Da mesma forma como os autores em comento no texto, Andreas aposta no Poder Judiciário como um 
legítimo defensor dos direitos sociais, pois, "enquanto o positivismo jurídico formalista exigia a neutralização 
política do Judiciário, com juízes racionais, imparciais e neutros, que aplicam o direito legislado de maneira 
lógico-dedutiva e não criativa, fortalecendo deste modo o valor da segurança jurídica, o moderno Estado social 
requer uma magistratura preparada para realizar as exigências de um direito material ancorado em normas éticas 
e políticas, expressão de idéias para além das decorrentes do valor econômico. O Direito no Estado Liberal 
dependia basicamente do legislador; no Estado Social da sociedade de massas ele não sobrevive, não se 
aperfeiçoa, não evolui nem se realiza sem o juiz" (p. 73). 
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coletividade. É uma análise emparedada sem o verdadeiro alcance da totalidade e sem ao 

menos poder ver que existe essa totalidade. É mais uma vez a sobreposição da forma sobre a 

essência. 

Nosso professor de Filosofia do Direito, Alysson Mascaro, já comentou: 

“O Código Buzaid persiste numa tradição liberal de compreensão dos 

conflitos jurídicos, reduzindo o conflito judicial a um conflito inter partes, reforçando assim o 

dique processual e jurisdicional aos conflitos sociais que o capitalismo brasileiro, por meio de 

uma ditadura militar, procurava estancar politicamente. O modelo de individualização do 

conflito processual entre autor e réu – com raras possibilidades de universalização do conflito 

– corresponde a uma lógica liberal que, ao fragmentar o conflito social em conflitos 

interindividuais, não dá margem para que o Poder Judiciário aprecie demandas cujo caráter 

seja politicamente maior, como no caso de conflitos sociais, de classe”365. 

Luiz Guilherme Marinoni também já se expressou sobre a incoerência do 

sistema processual brasileiro: 

“O processo civil clássico fundou-se nas idéias liberais clássicas, dentre elas 

na de que a liberdade individual deveria ser preservada a qualquer custo, sendo impossível ao 

juiz, nessa linha, atuar sobre a vontade do réu para constrangê-lo a adimplir sua decisão... 

Acontece que o processo civil tradicional – fundado na idéia de procedimento comum, sem 

tutela antecipatória, e na classificação trinaria das sentenças (declaratória, constitutiva e 

condenatória) – foi concebido para dar tutela aos direitos patrimoniais de cem anos atrás. 

A tutela ressarcitória, limitando-se a exprimir o equivalente em dinheiro do 

bem almejado, nega as necessidades de determinado grupo ou classe e a diversidade de 

importância dos bens. Nada mais natural quando o objetivo é o de preservar o funcionamento 

de mercado, sem qualquer preocupação com a tutela das posições social e economicamente 

mais fracas. Ora, se o direito a ser tutelado possuía natureza patrimonial, e podia – 

conservando sua importância e valor – ser convertido em pecúnia, a tutela ressarcitória pelo 

equivalente era efetiva em caso de violação de direito”366. 

Marinoni ainda defende que a tutela que mais se adequa a um paradigma de 

Poder Judiciário mais ativo é a sentença mandamental, que parte “da necessidade de se 

conferir uma tutela preventiva realmente efetiva às novas situações jurídicas, freqüentemente 

                                                           
365 “In” Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro, ob. cit., p. 192. 
366 “In” Manual do processo de conhecimento. 4º ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 68/69. 
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de conteúdo não patrimonial ou prevalentemente não patrimonial, em que se concretizam os 

direitos fundamentais do cidadão”367. 

Um Estado de bem-estar não se compraz com um Poder Judiciário Liberal 

fincado em bases processuais estritamente liberais. É preciso um salto de evolução de forma a 

extrapolar os limites subjetivos de uma lide e começar a analisar a adequação do julgamento 

no meio social. 

Demos o primeiro salto na década de 80, com a Lei 7347/85, a conhecida 

Lei da Ação Civil Pública e a CF, que prevê vários instrumentos processuais de cunho 

coletivo, entre eles, o art. 5º, LXX, da CF, que disciplina o Mandado de Segurança Coletivo e 

o art. 5º, LXXIII, da CF, que amplia Ação Popular, podendo ser incluído, ainda, os 

mecanismos de controle de constitucionalidade “in abstracto”. O que importa agora é tornar 

esses instrumentos processuais mais profícuos, com novos legitimados ativos368, além de 

desenvolver outros mecanismos de processo coletivo, visando que o “ser” suplante o mero 

formalismo369. 

                                                           
367 Idem, ibidem, p. 69. 
 A utilização da sentença mandamental nas demandas judiciais que envolvem políticas públicas também 
é mais profícua na visão do Fábio Konder Comparato, para quem: 
 “Seria desejável que a demanda judicial de inconstitucionalidade de políticas públicas pudesse ter, além 
do óbvio efeito desconstitutivo (ex nunc, como assinalado), também uma natureza injuntiva ou mandamental. 
Assim, antes mesmo de se realizar em pleno um programa de atividades governamentais contrário à 
Constituição, seria de manifesta utilidade pública que ao Judiciário fosse reconhecida competência para impedir, 
preventivamente, à realização dessa política” (“In” Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas 
públicas. Revista Interesse Público nº 16. Porto Alegre: ed. Notadez, 2002, p. 61). 
368 A professora Flávia Piovesan defende a tese da legitimidade da iniciativa popular para propositura da ação 
direta de inconstitucionalidade junto ao STF. É esta a conclusão de seu pensamento: 
 “Não obstante o notável avanço constitucional que determinou o alargamento do rol dos legitimados 
para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, ainda maior seria este avanço se houvesse a inclusão 
no elenco do artigo 103 da iniciativa popular. Se os cidadãos podem apresentar projeto de lei às Casas do Poder 
Legislativo, nos termos do artigo 61, parágrafo 2º, da Constituição de 1988, seria razoável se também detivessem 
o poder de subscrever ação direta de inconstitucionalidade, respeitados determinados requisitos constitucionais” 
(“In” Proteção judicial contra omissões legislativas: Ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado 
de injunção, ob. cit., p. 171). 
 Em outro artigo, a professora Flávia Piovesan também demonstra seu interesse por abarcar um rol mais 
extenso dos legitimados a manejar os instrumentos de defesa social: 
 “Inspirada por ideário individualista e voltada à solução de conflitos interindividuais, exige-se hoje da 
cultura jurídica respostas a conflitos sociais, marcados por alta complexidade e intensidade. Todo aparato 
jurídico, também inspirado na tutela de direitos individuais, começa a incorporar mecanismos de defesa de 
direitos metaindividuais – vide as novas garantias introduzidas pela Carta de 1988 – sendo ainda necessária uma 
revisão dos instrumentos jurídicos com a ampliação da legitimidade ativa aos entes coletivos. Fica explícita a 
exigência de uma postura diferenciada por parte daqueles que lidam com o instrumental jurídico, os profissionais 
do Direito, sejam advogados, promotores, procuradores, seja o próprio Poder Judiciário. Ficam explícitas as 
exigências de novos procedimentos, novo saber e cultura jurídica capazes de concretizar os direitos 
metaindividuais” (A atual dimensão dos direitos difusos na Constituição de 1988. “In” Direito, cidadania e 
justiça: ensaios sobre lógica, interpretação, teoria, sociologia e filosofia jurídicas/ coordenadores: Beatriz Di 
Giorgi, Celso Campilongo, Flávia Piovesan. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 123). 
369 O professor Alysson demonstra que na década de 90 houve um retrocesso em relação à década anterior, no 
que tange a coletivização do processo: 
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Destarte, o que se espera do Poder Judiciário é que ele adentre no Estado 

social de “corpo e alma”, adotando estruturas sociais nos seus meandros, desapegando-se do 

ideário liberal de proteção individualista e patrimonialista, arrogando para si uma posição 

mais ativa e preventiva, do que omissiva e repressiva, e apresente decisões mais condizentes 

ao Estado a que pertence. 

 

3.3.3 Da Judicialização dos Direitos sociais: 

Em que pese o início da positivação, em âmbito constitucional, dos direitos 

sociais ter ocorrido há quase um século e ter-se disseminado por várias constituições no 

segundo quadrante do século XX, o tema da judicialização dos direitos sociais é bem recente. 

Para isso há uma explicação relacionada com a crise do Estado providência, 

posto que o Estado que se modelou de bem-estar, em não conseguindo dar cabo de todas as 

demandas sociais, e demonstrando-se deveras oneroso para o capitalismo que o sustentava, 

passa a padecer de constantes crises financeiras. Arrefecidos por um discurso neoliberal e sem 

a falta da opção do socialismo, vários serviços públicos são desmantelados e outros são 

impedidos de ter início, impedindo que o constitucionalismo social, que se mostrava em 

                                                                                                                                                                                     
 “A revogação de direitos sociais, se não é feita constitucionalmente, é operada, no entanto, nas esferas 
infraconstitucionais que, à falta de um imediato entendimento, não representarão afronta pública a direitos, mas 
sim meras demandas técnicas. Escudada na reformulação técnica, a reação institucional da década de 1990 
desmonta as estruturas sociais anteriormente estabelecidas. O processo de minirreformas processuais, cujo ápice 
se verifica em 1994, representa a tecnicização do movimento reacionário, desmobilizando o seu caráter público e 
relegando aos técnicos em direito o argumento da autoridade para a sua discussão. 
 O desvio da atenção jurídica em relação à socialização do processo civil inicia-se em debates europeus e 
americanos já nas décadas de 1960 e 1970, tendo como seu expoente maior o professor italiano Mauro 
Cappelletti, cujas pesquisas, financiadas por órgãos norte-americanos, encaminham-se a uma uniformização do 
processo civil no mundo ocidental, desenvolvendo, para tanto, pesquisas sobre procedimentos e instituições 
jurídicas capazes de servir, ao mesmo tempo, para a sociedade norte-americana, italiana, brasileira ou japonesa. 
Mauro Cappelletti, cuja repercussão nas reformas processuais da década de 1990 no Brasil foi decisiva, trata do 
diagnóstico dos problemas do processo civil esvaziando a sua conexão com as contradições sociais, em especial 
nos países do capitalismo periférico, para tratar de problemas de praxe, custos do Poder Judiciário e prazos, 
como forma de expansão da atividade do capital internacional sem que encontre barreiras institucionais nos 
países de seu comércio, produção ou investimento” (“In” Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro, ob. cit., 
p. 197 e 200). 
 Para esse professor, a morosidade atual do Judiciário se deve as minirreformas liberais empregadas, 
num intento enrustido de atrasar o Poder Judiciário na concretização de uma justiça. Com isso, conclui nesse 
peculiar que a demora do Poder Judiciário beneficia e não prejudica as grandes empresas. 
 Terminamos essa nota com o trecho final do capítulo “Processo e Liberalização” da sua Tese de 
Doutoramento: 
 “Não por outra razão, a linguagem do processo civil vem abdicando, nos últimos anos, de tratar por 
cidadão o demandante para, em seu lugar, denominá-lo consumidor dos serviços jurisdicionais, bem revelando o 
caráter de consumo das instituições no capitalismo contemporâneo” (p. 204). 



 

 

279 

expansão, seja colocado em prática, tornando-se incongruente com a realidade e demagógico 

ou, como prefere Marcelo Neves, simbolista370. 

Em vista das prestações públicas prometidas pelo constitucionalismo social 

que não são concretizadas, entra em pauta a discussão sobre se essas "promessas" são 

vinculativas para o Governo ou não. Por meio de teorias como "a força normativa da 

Constituição" elaborada pelo constitucionalista alemão Konrad Hesse371, o texto da 

Constituição deixa de ter caráter meramente político e passa a gozar de caráter também 

jurídico, se valendo da coercibilidade do direito posto e servindo de fonte primeira de 

validade para todas as normas infraconstitucionais. 

Como categoria jurídica, alguns estudos preliminares são feitos a cerca da 

jurisdicionabilidade dos direitos sociais constitucionais não realizados, ou seja, sobre a 

possibilidade de se exigir em juízo a prestação que vem no bojo de um direito social. O 

fundamento primeiro para viabilizar essa prestação em juízo a que se baseia a doutrina372 é o 

mesmo relativo aos direitos individuais, consubstanciado no princípio da inafastabilidade do 

Poder Judiciário, que nossa Constituição traz no artigo 5º, XXXV. 

Ultrapassada, portanto, a fase da Constituição como instrumento 

exclusivamente político, e adotando para a Constituição também um prisma jurídico, a 

questão que se põe é: como poder exigir a concretização dos direitos sociais em juízo?  

Como já dito, a temática da judicialidade dos direitos sociais entra mais em 

voga quando há uma grande gama de direitos sociais ainda previstos mas que não são 

atendidos. Porém, ainda há para ressaltar que, com a aplicação de políticas governamentais 

neoliberais, torna-se objeto a ser analisado também a constitucionalidade dessas políticas 

neoliberais e a violação dos fins do Estado social. De toda forma, o que se tem é uma omissão 

dos direitos sociais, pois tanto na inércia do Estado como na entabulação de políticas 

neoliberais, a concretização dos direitos sociais resta desatendida. É um tema, portanto, 

situado na crise do Estado social, em que o neoliberalismo ganha destaque na política 

internacional e nacional e o resgate dos valores sociais se faz pela técnica do 

neoconstitucionalismo. 
                                                           
370 "In" A constitucionalização simbólica, ob. cit. 
371 "In" A força normativa da Constituição. Trad: Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1991. 
372 Andreas Krell chega a acentuar que a negação de judicialidade dos direitos sociais “tem como conseqüência a 
renúncia de reconhecê-los como verdadeiros direitos” (“In” Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na 
Alemanha, ob. cit., p. 23). É certo que o autor aí está se referindo a uma negação de direito enquanto oriundo de 
norma estatal, ou seja, tratando especificamente do direito posto, direito estatal, e não de direito como categoria 
social, numa visão mais abrangente que albergaria o direito estatal e o extra-estatal, o posto e o pressuposto. 
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Um dos grandes problemas na forma como se modela a judicialização das 

políticas públicas atualmente é que todos os recursos que deverão ser despendidos para 

cumprimento das decisões judiciais saem da mesma pasta (Ministério ou Secretaria) 

responsável pela implementação dos direitos sociais. Isto é, uma decisão judicial que 

determine a entrega de um remédio, o fornecimento de vagas em escolas etc. gera custos, pelo 

qual quem acaba arcando com estes é a própria pasta da Saúde ou Educação. Assim, esses 

órgãos que tem recursos limitados dentro do orçamento estatal – que são pequenos, pois a 

maior parte é destinada a pagar juros de dívida, como já demonstramos alhures – não 

conseguem se valer nem da totalidade dos recursos que lhe são destinados posto que são 

obrigados a utilizar parte desses recursos no atendimento a uma decisão judicial. 

E qual o grande mal nessa forma de judicialização? É que a decisão judicial 

não aumenta nem indica de onde sairá os recursos para os órgãos estatais já responsáveis pela 

concretização dos direitos sociais. Muito pelo contrário. Na forma como vem se estruturando, 

a judicialização dos direitos sociais serve mais para desviar os recursos que poderiam ser 

implementados numa política mais geral para serem aplicados numa política mais específica 

ou até mesmo de forma individualizada. 

A conseqüência da utilização do Poder Judiciário para se implementar 

políticas públicas, valendo-se dos mesmos recursos materiais que já seriam originariamente 

destinados às Secretarias e Ministérios responsáveis pelos direitos sociais, é que deixará de se 

resolver as mazelas sociais em âmbito geral para se resolver pontualmente e apenas para 

aqueles que têm acesso ao Poder Judiciário ou possam se beneficiar de uma decisão judicial. 

O Poder Judiciário brasileiro ainda não é acessível a ampla maioria da 

população brasileira, que é exatamente essa a população necessitada que deve ser 

contemplada pelas políticas públicas, mesmo com as auspiciosas leis que visam democratizar 

e permitir um maior ingresso das classes mais desprivilegiadas na sua arena, como a criação 

da defensoria público, a lei dos juizados especiais, a proteção do consumidor etc. Destarte, 

uma decisão do Poder Judiciário, em que pese se revestir do ideal de concretizar um direito 

social, pode acarretar maior exclusão das pessoas realmente carentes, que não tem acesso a 

esse Poder, e por isso não podem se beneficiar dessa decisão, gerando ainda o inconveniente 

de que os recursos que poderiam ser utilizados a seu favor serem desviados para aqueles que 

tem amplo acesso ao Poder Judiciário. 

Luís Roberto Barroso já identificou esse problema ao tratar especificamente 

do tema do fornecimento gratuito de remédios: 
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“As políticas públicas de saúde devem seguir a diretriz de reduzir as 

desigualdades econômicas e sociais. Contudo, quando o Judiciário assume o papel de 

protagonista na implementação dessas políticas, privilegia aqueles que possuem acesso 

qualificado à Justiça, seja por conhecerem seus direitos seja por poderem arcar com os custos 

do processo judicial. Por isso, a possibilidade do Judiciário determinar a entrega gratuita de 

medicamentos mais serviria à classe média que aos pobres. Inclusive, a exclusão destes se 

aprofundaria pela circunstância de o Governo transferir os recursos que lhes dispensaria, em 

programas institucionalizados, para o cumprimento de decisões judiciais, proferidas, em sua 

grande maioria, em benefício da classe média”373. 

Sem embargo dessas colocações, não há que se condenar a judicialização 

dos direitos sociais. É que para se evoluir e realmente sanar os problemas, deve-se, primeiro 

conhecer toda a problemática, inclusive dos métodos erigidos para a resolução. Ademais, um 

problema de forma não pode obstaculizar a realização da essência, isto é, a constatação de um 

defeito na forma como ocorre a judicialização dos direitos sociais não pode servir de 

argumento para se impedir a busca da concretização desses direitos. 

A par disso, deveria o Poder Judiciário não apenas determinar a 

implementação de uma política pública, mas também, para que o Estado social não seja 

subvertido, deveria avocar o poder de manejar as destinações dos recursos orçamentários, 

realizando, com isso, uma ponderação de interesses entre quais os principais problemas que 

devem ser atendidos (ex: pagar juros de dívida ou investir mais na saúde). 

Ora, se os fundamentos e objetivos do Estado social brasileiro estão 

grafados textualmente no artigo 1º e 3º da CF e se o Governo aloca expressiva soma de 

recursos em questões outras não condizentes com esses valores fundamentais, não só pode 

como deve o Poder Judiciário corrigir a destinação desses recursos, não havendo que se alegar 

assunto de governo inserido no âmbito da discricionariedade política, pois mais do que ilegal, 

a atitude governamental é inconstitucional. 

Nessa vereda, o Poder Judiciário deveria, ao fixar o dever do Estado a 

implementar uma política pública, determinar que os recursos para cumprimento dessa 

decisão sejam oriundos não do próprio Ministério ou Secretaria já responsável por essa 

                                                           
373 “In” Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de 
medicamentos e parâmetros para atuação judicial. In: Interesse Público, nº 46, Ano XIX. Belo Horizonte: ed. 
Fórum, 2007, p. 53. 
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política, mas de outros locais do orçamento, como da previsão de pagamento de juros de 

dívida e outros itens relacionados meramente com a proteção do direito de propriedade. 

Lógico que em sendo constatada a própria inércia do Ministério ou 

Secretaria na utilização dos recursos a que lhes são destinados, fica a cargo do Poder 

Judiciário determinar que esses recursos sejam efetivamente empregues na formulação e 

concretização de políticas públicas. 

O ingresso mais profundo na pauta da judicialização dos direitos sociais 

exige que dividamos o tema em dois itens para que assim confusões sejam evitadas. Como é 

cediço, direitos sociais se referem a uma coletividade, podendo estar difuso ou não por toda a 

sociedade, mas que de toda forma extrapolam a mera individualidade. Em vista disso, os 

direitos sociais se perfazem com políticas de âmbito mais geral, que abrangem maior número 

de pessoas. Por isso, o primeiro item é tratar do controle judicial dos direitos sociais na sua 

vertente mais adequada que são as políticas públicas por meio de ações coletivas ou de ordem 

geral. Excepcionalmente, deve ser examinado se uma única pessoa poderia exigir o direito 

social para si. Destarte, esse segundo item se refere a subjetivação dos direitos sociais, que 

intenta verificar a possibilidade de efetivação de um direito social de forma individualizada. 

Há de ser anotado que a regra é o manejo de direitos sociais e a 

implementação de políticas públicas, primeiro, em vias políticas, perante o Poder Executivo e 

Legislativo. Excepcionalmente, frente à omissão desses dois poderes é que se pode aventar a 

interferência do Poder Judiciário no controle judicial de políticas públicas. E mais 

excepcionalmente ainda é que se poderá perquirir da concessão de um direito social de forma 

individualizada, passando-se ao largo de uma política pública. 

 

3.3.3.1 Controle Judicial de Políticas Públicas: 

Para melhor compreensão do tema, é de bom alvitre que dividamos esse 

item em dois: a) controle judicial das omissões das políticas públicas; b) controle judicial das 

políticas públicas realizadas. 

 

a) Controle judicial das omissões das políticas públicas: 

Como já diversas vezes enfatizadas, nossa Constituição entabula um Estado 

de bem-estar, nomeando inúmeros direitos sociais em seu texto. Também já foi dito que a 
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forma correta para dar atendimento a esses direitos sociais é por meio da formulação e 

concretização de políticas públicas, cujo expediente a ser utilizado para dar concretude a esses 

direitos fica a cargo do Governo eleito. 

A escolha do melhor modo ou do método que o Governo repute ser mais 

adequado para dar cabo dos direitos sociais, de forma a reduzir o problema progressivamente, 

é uma escolha técnica-política. É técnica, pois para tratar de direitos sociais tem de estar 

fixado em dados sociais, em estudos do meio social, da população que o habita, dos dados 

históricos e das técnicas existentes para solucionar ou minorar as carências sociais. Para se 

resolver o problema de uma doença, é preciso ter conhecimento dessa doença e quais os 

métodos possíveis de cura; da mesma forma, para se atacar o problema da educação, é 

necessário conhecer os sistemas de educação, analisar os livros didáticos, verificar onde estão 

as pessoas mais necessitadas de ensino público; também na problemática da moradia, é 

necessário ter conhecimentos de construção civil. 

Não se está aqui dizendo que o governante tenha de ter todos esses 

conhecimentos, pois isso seria humanamente impossível. O que se está afirmando é que o 

governante deve ter auxílio de um corpo técnico que o possa assessorar nas suas decisões. Por 

isso, que toda política governamental é composta de uma decisão técnica e política. Técnica, 

pois tem de ser baseado em dados, como demonstrado acima, e política, já que é fruto de uma 

escolha. 

Esse corpo técnico, logicamente, tem de estar junto com o Governo, para 

auxiliá-lo e subsidiar suas decisões. Seria ilógico manter esse corpo técnico também no Poder 

Judiciário, pois estar-se-ia gastando duas vezes para com o mesmo recurso humano. Em vista 

disso, torna-se axiomático concluir que não há condições mínimas para o Poder Judiciário 

formular políticas públicas. E realmente, não é para isso que o Poder Judiciário foi idealizado. 

Ademais, como se disse, o tópico trata de controle e não de criação de políticas públicas. 

Nessa esteira, verifica-se que a função de criar e concretizar uma política 

pública é uma função típica do Governo. A questão que se põe é: e se o Governo não cumpre 

com sua função típica? 

Num Estado providência, não há que se compactuar com essa omissão, pois 

fere os fins de um dever de atuação. A partir disso, surge a função típica do Poder Judiciário 

de controle dessa omissão. Portanto, o Judiciário, como Poder de um Estado social, deve se 
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comportar como fiscalizador não só dos atos, mas também da omissão do Estado, impedindo-

o que reste passivo frente as problemáticas sociais. 

No entanto, como dito, não tem o Poder Judiciário condições de formular e 

realizar políticas públicas e isso de fato, fugiria a sua competência constitucional. O que cabe 

ao Poder Judiciário fazer é determinar que se formule e realize uma política pública, é 

enfatizar a obrigação já prevista constitucionalmente. Ressalta-se que a obrigação de políticas 

públicas já existe na Constituição, devendo o Poder Judiciário reconhecer essa existência e 

impor seu cumprimento, fixando uma sanção em caso de manutenção da inércia. Às sanções 

trataremos mais adiante, mas já adiantamos que pode se revestir de natureza penal (crime de 

desobediência), civil (multa diária), ou política (perda do mandato)374, além de outras que 

analisaremos. 

Muitas objeções têm sido feitas sobre o controle judicial das políticas 

públicas com fulcro no argumento da discricionariedade administrativa ou por se tratar de 

matéria exclusivamente política. Não negamos que a eleição do meio para se cumprir um 

direito social é, realmente, política, devendo-se situar nesse âmbito de discricionariedade. 

Contudo, o perímetro da discricionariedade se restringe à seleção de um entre os meios 

existentes de atuação, que não alberga a hipótese de não intervenção. Ou seja, a omissão é 

vedada, cabendo a discricionariedade apenas na nomeação de um dos métodos de atuação. 

Dessa forma, incabível qualquer argumento que permita a omissão do 

Estado com base nesses argumentos de discricionariedade administrativa ou política. A 

discricionariedade se circunscreve à eleição da forma de atuação, e não de omissão. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen tratou especificamente do tema, rechaçando as teses que 

permitem a omissão com base num argumento de discricionariedade. São suas colocações: 

“as normas constitucionais criam vinculação para a administração e para o 

legislador, pois a Constituição Federal estabelece claramente políticas públicas, que foram 

explicitadas em leis integradoras, a serem cumpridas para implementação dos direitos 

estabelecidos no título da ordem social e em outros dispositivos... Conclui-se, portanto, que o 

administrador não tem discricionariedade para deliberar sobre a oportunidade e conveniência 

de implementação de políticas públicas discriminadas na ordem social constitucional, pois tal 

                                                           
374 A sanção política também foi tratada no tópico Governo X Estado. 
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restou deliberado pelo Constituinte e pelo legislador que elaborou as normas de 

integração”375. 

Ora, se a Constituição Federal estabeleceu nos objetivos fundamentais (art. 

3º) verbos de ação (construir, erradicar, reduzir e promover), ela mesma reconhece que se o 

Estado ficar omisso não vai dar cabo desses objetivos. Destarte, se esses objetivos são 

vinculantes, e não meras recomendações, resta vedada a omissão. Por isso, não há 

discricionariedade entre agir e não agir, somente havendo essa discricionariedade entre os 

métodos de atuação para se atingir os objetivos. Trataremos no próximo tópico, mas para já se 

advertir, insta mencionar que também não há discricionariedade de atuação entre métodos que 

prestigiem os objetivos fundamentais e outros que não, isto é, entre métodos para se atingir 

esses objetivos e outros que os afrontem, posto que o Estado está vinculado aos fins, apenas 

havendo liberdade de escolha nos meios para atingir esses fins. 

Afirmamos, portanto, que a discricionariedade existe apenas para eleição da 

forma que se repute mais adequada para se atingir os objetivos constitucionais. Entretanto, 

tem-se reconhecido uma discricionariedade no manejo e execução do orçamento, que são os 

meios materiais necessários para se implementar políticas públicas, inclusive para não gastar 

todas as verbas lá rubricadas que poderiam ser aplicadas na resolução das questões sociais e 

que simplesmente são omitidas quer sejam para gerar superavit ou desviadas para outros 

interesses, por vezes, não condizentes com o ideal de um Estado social. Andrea Krell lamenta 

essa falta de vinculação orçamentária: 

“torna-se ainda mais lamentável o fato de que, no Brasil, não há vinculação 

legal dos governos de executar os orçamentos, isto é, os agentes do Poder Executivo nos três 

níveis federativos não são obrigados a aplicar os recursos financeiros previstos pela lei 

orçamentária para determinadas tarefas e serviços sociais. Como conseqüência, muitos 

governantes interpretam a aprovação do Legislativos à sua proposta orçamentária não como 

imposição, mas simples autorização para gastar dinheiro nas respectivas áreas. Desse modo, 

quem analisar essas propostas poderá ganhar a impressão de efetiva preocupação do governo 

com os Direitos Humanos, mas tal impressão de desfaz quando se verifica quanto foi 

efetivamente gasto”376. 

                                                           
375 “In” Políticas Públicas – A responsabilidade do administrador e o Ministério Púbico. São Paulo: Max 
Limonad, 2000, p. 93 e 95. 
376 “In” Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha, ob. cit., p. 100. 
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De fato, assinalar que há uma ampla e irrestrita discricionariedade nos 

meios torna-se incongruente se os objetivos são vinculados. Nesta senda, há que haver balizas 

inclusive para a discricionariedade dos “modus operandi”, entre as quais apontamos que para 

poder estar na margem de liberdade política deve ser apto a atingir os objetivos 

constitucionais. Destarte, na posição que defende a falta de vinculação do orçamento, 

admitindo, inclusive, a omissão de recursos para os direitos sociais, reveste-se de clara 

impossibilidade de realização desses direitos, pois, se são omitidos ou desviados recursos 

materiais para as prestações estatais, é axiomático sua inviabilização prática. Dessa forma, a 

falta de vinculação orçamentária no que tange a omissão ou desvio de recursos para os 

direitos sociais não pode ser enquadrada no âmbito de discricionariedade administrativa. Para 

isso Andreas Krell apresenta uma solução: 

“Uma solução para o problema da dedicação insuficiente de verbas públicas 

para a realização de serviços sociais seria a contestação e o controle das leis orçamentárias do 

respectivo ente federativo, por ação direta de inconstitucionalidade”377. 

Ademais, em vista do amplo controle de constitucionalidade previsto no 

sistema jurídico pátrio, o controle judicial de políticas públicas, de forma geral, pode ocorrer 

de maneira difusa (denominado método de exceção) ou concentrado (denominado de método 

de ação). Pelo sistema concentrado, fica a cargo da cúpula do Poder Judiciário na instância 

federada em que deveria ser realizada a política pública analisar a questão. Pelo sistema 

difuso, pode ser acionado qualquer magistrado, iniciando-se pelo juiz de 1º grau, para decidir 

sobre o dever de implementar políticas públicas ou não. Várias outras são as diferenças entre 

os dois sistemas, quer seja pela abrangência da decisão e os efeitos a ela coligidos, quer seja 

pelos legitimados, quer seja pelo objeto da lide. 

Entrementes, no controle difuso, com o advento de mecanismos de 

coletivização da demanda, os efeitos e a abrangência das lides processuais começam a traçar 

uma aproximação com o sistema concentrado. E para se tratar de política pública 

necessariamente estar-se-á aduzindo a demandas coletivas, pois, caso contrário, seria uma 

mera individualização de um direito social, o que enfocaremos no item da subjetivação desses 

direitos. 

Assim, o controle judicial de políticas públicas necessariamente exige que 

os instrumentos processuais que têm de ser utilizados devem portar cunho coletivo, cuja 

solução judicial reflita uma eficácia geral, ínsita aos desígnios de uma política pública. Esses 
                                                           
377 Idem, ibidem, p. 102. 
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instrumentos praticamente não existiam antes da década de 80, haja vista a construção 

estritamente liberal do Poder Judiciário brasileiro, fincado meramente nas demandas 

particularizadas. Na década de 80 o Brasil deu o primeiro salto a uma coletivização do 

processo com a Lei 7347/85 (Lei da Ação Civil Pública) e a CF com previsão de alguns 

instrumentos processuais que determinam a superação de demandas meramente individuais. 

Destacamos, entre eles, no art. 5º, os incisos LXX (Mandado de Segurança Coletivo), LXXI 

(Mandado de Injunção), LXXIII (amplia a Ação Popular), podendo ser incluídos, ainda, os 

mecanismos de controle de constitucionalidade “in abstracto” previstos no artigo 102 e 103 

da CF. 

Sem embargo, a maioria dos instrumentos idealizados foi para corrigir uma 

atuação estatal, sendo mínimo os instrumentos existentes com fim específico de coibir uma 

omissão, como é o caso do Mandado de Injunção e da Ação Declaratória de 

Inconstitucionalidade por omissão (artigo 102, parágrafo 2º, da CF). 

E o que se mostra mais draconiano ao espírito do Estado social é que a 

construção jurisprudencial que se formulou a partir da positivação desses instrumentos não 

acompanhou o mesmo intento reformista da Constituição, pois ao Mandado de Injunção e à 

Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão foram dados efeitos não-

concretistas, ou seja, de meramente afirmar a mora legislativa ou executiva, quando este 

exercer função atípica no âmbito legislativo (ex: iniciativa, veto e sanção de lei), sem que 

nenhuma imposição de conduta seja determinada e sem que qualquer responsabilidade seja 

afirmada pela manutenção da inércia. 

Em que pese ainda de forma incipiente, nossa corte judicial suprema, pela 

sua nova composição, vem mudando a orientação dos julgados nesses instrumentos de 

controle de omissão estatal, adotando em alguns casos uma posição mais concretista, fixando-

se prazo para cumprimento de suas decisões, no sentido de legislar e deliberar sobre uma 

política pública378. 

Para sanar a omissão da formulação de políticas públicas, o professor 

Comparato inova, como de costume, e lança as bases de uma “ação direta de 

inconstitucionalidade de políticas públicas”, cujo objeto seria suprir a omissão de uma medida 

legislativa que configurasse em óbice à concretização dos direitos sociais ou declarar mesmo 

                                                           
378 ADI 3682-3/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, DJU 6/9/07. MI 721-7/DF, rel. Min. Marco Aurélio, DJU 
30/28/07. 
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a inconstitucionalidade de uma política pública que não seja dirigida ao seu verdadeiro 

destinatário379. 

Lógico que não caberia ao Poder Judiciário elaborar essa política pública, 

pois ele não é técnico suficiente para analisar as diversas áreas de atuação do Estado. O que 

cumpriria ao Poder Judiciário é impor o dever da autoridade política elaborar essa política 

pública num prazo hábil, sob pena de sanções que descreveremos no momento oportuno e já 

adiantado nesse tópico. 

 

b) Controle judicial das políticas públicas realizadas: 

Em ensaio pioneiro sobre o juízo de constitucionalidade das políticas 

públicas, Fábio Konder Comparato explica que: 

“A primeira distinção a ser feita, no que diz respeito à política como 

programa de ação, é de ordem negativa. Ela não é uma norma nem um ato, ou seja, ela se 

distingue nitidamente dos elementos da realidade jurídica, sobre os quais os juristas 

desenvolveram a maior parte de suas reflexões, desde os primórdios da iurisprudentia 

romana. Esse ponto inicial é de suma importância para os desenvolvimentos a serem feitos a 

seguir, pois, tradicionalmente, o juízo de constitucionalidade tem por objeto, como sabido, 

apenas normas e atos. Mas, se a política deve ser claramente distinguida das normas e dos 

atos é preciso reconhecer que ela acaba por englobá-los como seus componentes. É que a 

política aparece, antes de tudo, como uma atividade, isto é, um conjunto organizado de 

normas e atos tendentes à realização de um objeto determinado. 

A política, como conjunto de normas e atos, é unificada pela sua finalidade. 

Os atos, decisões ou normas que a compõem, tomados isoladamente, são de natureza 

heterogênea e submetem-se a um regime jurídico que lhes é próprio. De onde se segue que o 

juízo de validade de uma política – seja ela empresarial ou governamental – não se confunde 

nunca com o juízo de validade das normas e dos atos que a compõem. Uma lei, editada no 

quadro de determinada política pública, por exemplo, pode ser inconstitucional, sem que esta 

última o seja. Inversamente, determinada política governamental, em razão de sua finalidade, 

pode ser julgada incompatível com os objetivos constitucionais que vinculam a ação do 

                                                           
379 Essa Ação de Inconstitucionalidade é citada, “an passan”, em dois artigos: Proteção, promoção e violação 
dos direitos econômicos, sociais e culturais: a responsabilidade do Estado no direito interno e no direito 
internacional, ob. cit., p. 137; e Estado, Empresa e Função Social. São Paulo: Revista dos Tribunais, Ano 85, v. 
732, outubro de 1996, p. 43. 
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Estado, sem que nenhum dos atos administrativos praticados, ou nenhuma das normas que a 

regem, sejam, em si mesmos inconstitucionais”380. 

A par dessas ponderações, Comparato, com muito acerto, rechaça as teses 

contrárias à verificação judicial das políticas públicas com base no argumento de que se 

revestiria de matéria política, insuscetível de sindicabilidade, aduzindo que “o juízo de 

constitucionalidade nessa matéria, tem por objeto não só as finalidades, expressas ou 

implícitas, de uma política pública, mas também os meios empregados para se atingirem essas 

metas”. Contudo, reconhece o mestre que os instrumentos à disposição são insuficientes para 

tratar judicialmente das políticas públicas, sendo necessário uma reforma jurídica para 

contemplar de forma mais abrangente e especificamente o controle judicial dessa atividade 

governamental381. 

Em verdade, pela vinculação que qualquer Governo eleito tem com os 

objetivos e fundamentos prescritos no Texto Fundamental, não há que se cogitar de 

discricionariedade administrativa ou política na escolha de qual política pública realizar. 

Pode-se cogitar sim, de uma discricionariedade da utilização dos meios para se atingir os 

objetivos; mas os fins são vinculados. Portanto, na construção de um Estado social, é tão 

inconstitucional uma omissão de políticas públicas quanto a realização de políticas que 

afrontem os valores sociais erigidos como fundamentais. 

Assim, ao Poder Judiciário cabe fazer um controle não apenas da omissão, 

mas também das políticas públicas realizadas, verificando a compatibilidade dela com os 

valores prestigiados pela CF. Negar esse poder de sindicabilidade das políticas públicas é 

negar eficácia jurídica aos valores e princípios constitucionais, retornando à época em que a 

                                                           
380 “In” Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. Revista Interesse Público nº 16. Porto 
Alegre: ed. Notadez, 2002, p. 57 e 58. 
 O professor Comparato assinala peremptoriamente a vinculação dos objetivos do Estado social aos 
governantes: 
 “tais objetivos são juridicamente vinculantes para todos os órgãos do Estado e também para todos os 
detentores do poder econômico ou social, fora do Estado. A juridicidade das normas que simplesmente declaram 
tais fins (as Zielnormen dos alemães), ou que impõem a realização de determinado programa de atividades – as 
normas propriamente programáticas -, já não pode ser posta em dúvida, nesta altura da evolução jurídica. 
 O importante a assinalar é que, na estrutura do Estado Dirigente, a lei perde sua majestade de expressão 
por excelência da soberania popular, para se tornar mero instrumento de governo. A grande maioria das leis 
insere-se, hoje, no quadro de políticas governamentais e tem por função não mais a declaração de direitos e 
deveres em situações jurídicas permanentes, mas a solução de questões de conjuntura, ou então o 
direcionamento, por meio de incentivos ou desincentivos, das atividades privadas, sobretudo no âmbito 
empresarial, ou ainda a regulação de procedimentos no campo administrativo” (p. 59). 
381 Idem, ibidem, p. 60/61. 
 Comparato cita como exemplo de uma política que poderia ser submetida ao crivo do judiciário “a 
política de estabilidade monetária fundada na prática de juros bancários extorsivos e na sobrevalorização do 
câmbio”, posto que, “de modo geral, incompatível com os fundamentos constitucionais de toda a ordem 
econômica” (p. 60). 
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Constituição era tida apenas como uma carta de intenção, tendo um sentido meramente 

político, sem qualquer grau de eficácia jurídica. 

Dessa forma, quando o Governo adota uma política em que a principal 

destinação dos recursos será o pagamento de juros de dívida, ou quando adota uma política de 

altos subsídios para a classe dominante, ou quando reduz a carga tributária de produtos signos 

de alta capacidade contributiva e, para compensar, aumenta os ônus tributários das classes 

mais desprivilegiadas, nessas hipóteses e em outras similares que indiquem uma sobreposição 

de objetivos não firmados pela Constituição em relação aos fins que nela se encontram, não 

há que se cogitar do afastamento da possibilidade de fiscalização e verificação de 

compatibilidade dessas políticas com o Estado social delineado. 

Em vista disso, as políticas neoliberais que os Governos brasileiros que se 

sucederam desde a década de 90 até o presente momento empregaram, no nosso entender, não 

poderiam estar livres de qualquer impugnação judicial, pois violaram os objetivos sociais do 

Estado, permitindo maior apropriação privada do espaço público, aumentando as 

desigualdades sociais e provocando maior pobreza da maioria da população. 

Lógico que essa análise deve ser empreendida no órgão de cúpula judiciário 

da instância federativa de onde se originou a política governamental. Seria um contra-senso 

colocar ao crivo de qualquer juiz nos mais de 5.000 Municípios brasileiros o exame desse 

juízo de constitucionalidade. Ademais, essa temática não é para ser tratada como matéria 

incidental num processo, que é o mecanismo que permite o juízo de constitucionalidade 

difuso, sendo imperativo que se situe como objeto principal e direto da decisão judicial, cujo 

julgamento deve ser de âmbito geral e com eficácia “erga omnes”. 

 

3.3.3.2 Subjetivação dos Direitos sociais: 

O exímio constitucionalista português, Joaquim Gomes Canotilho, já 

ponderou que: 

“Os direitos sociais são compreendidos como autênticos direitos subjetivos 

inerentes ao espaço existencial do cidadão, independentemente da sua justicialidade e 

exeqüibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança social, o direito à saúde, o direito à 

habitação, o direito ao meio ambiente e qualidade de vida, o direito à educação e cultura, o 

direito ao ensino, o direito à formação e criação cultural, o direito à cultura física e desporto, 

são direitos com a mesma dignidade subjetiva dos direitos, liberdades e garantias. Nem o 
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Estado nem terceiros podem agredir posições jurídicas reentrantes no âmbito de proteção 

destes direitos. 

Não obstante a inequívoca dimensão subjetiva assinalada a estes direitos, a 

sua operatividade prática diverge, em muitos casos, da apontada anteriormente quanto aos 

direitos, liberdades e garantias. As normas constitucionais consagradoras de direitos 

econômicos, sociais e culturais, modelam a dimensão objetiva de duas formas: (1) imposições 

legiferantes, apontando para a obrigatoriedade de o legislador atuar positivamente, criando as 

condições materiais e institucionais para o exercício desses direitos; (2) fornecimento de 

prestações aos cidadãos, densificadoras da dimensão subjetiva essencial destes direitos e 

executoras do cumprimento das imposições institucionais”382. 

Esse constitucionalista, com base na dimensão subjetiva, apresenta duas 

categorias de direitos que decorrem dos direitos às prestações sociais: direitos originários e 

direitos derivados. Para ele, existe direitos originários quando: “(1) a partir da garantia 

constitucional de certos direitos; (2) se reconhece, simultaneamente, o dever do Estado na 

criação dos pressupostos materiais, indispensáveis ao exercício efetivo desses direitos; (3) e a 

faculdade de o cidadão exigir, de forma imediata, as prestações constitutivas desses 

direitos”383. São os direitos de prestação geral que, para esse autor, o não cumprimento desses 

direitos devem ser atacados por ação de inconstitucionalidade por omissão. Já tratamos desse 

temática no tópico anterior (“controle judicial das políticas públicas”) apresentando, inclusive, 

outros instrumentos para se pleitear a satisfação desses direitos originários. 

Os direitos derivados, para Canotilho, surgiriam “`a medida que o Estado 

vai concretizando as suas responsabilidades no sentido de assegurar prestações existenciais 

dos cidadãos (é o fenômeno que a doutrina alemã designa por Daseinsvorsorge), resulta, de 

forma imediata, para os cidadãos: (1) o direitos de igual acesso, obtenção e utilização de todas 

as instituições públicas criadas pelos poderes públicos (ex.: igual acesso às instituições de 

ensino, igual acesso aos serviços de saúde, igual acesso à utilização das vias e transportes 

públicos); (2) o direito de igual quota-parte (participação) nas prestações fornecidas por estes 

serviços ou instituições à comunidade (ex.: direito de quota-parte às prestações de saúde, às 

prestações escolares, às prestações de reforma e invalidez)... Conseqüentemente, eles 

radicam-se subjetivamente não podendo os poderes públicos eliminar, sem compensação ou 

                                                           
382 “In” Direito Constitucional e Teoria da Constituição, ob. cit. p. 476. 
383 Idem, ibidem, p. 477. 
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alternativa, o núcleo essencial já realizado desses direitos. Neste sentido se fala também de 

cláusulas de proibição de evolução reacionária ou de retrocesso social”384. 

O que se depreende das lições do mestre Canotilho é que o particular apenas 

poderia exigir judicialmente para si o direito derivado das prestações sociais, haja vista que os 

direitos sociais originários ficariam mais circunscritos ao âmbito geral, podendo somente ser 

pleiteado de forma geral na realização de políticas que visem tornar concreto o direito social 

de forma generalizada. Para o particular, apenas aqueles direitos sociais já concretizados 

(derivados) é que estariam na sua esfera de disponibilidade, podendo ser requerido em juízo 

no caso de falha ou omissão dessa prestação. Ou seja, a prestação já é existente, e o direito do 

particular é que ela continue sendo prestada adequadamente. 

Luís Roberto Barroso, em parecer solicitado pela Procuradoria-Geral do 

Estado do Rio de Janeiro a cerca do tema de fornecimento gratuito de medicamentos, 

posteriormente publicado pela revista Interesse Público, adota uma posição muito similar a 

que seria obtido seguindo o método do constitucionalista português declinado acima. São os 

parâmetros traçados pelo constitucionalista do Rio de Janeiro: 

“no âmbito de ações individuais, a atuação jurisdicional deve ater-se a 

efetivar a dispensação dos medicamentos constantes das listas elaboradas pelos entes 

federativos. O primeiro parâmetro que parece consistente elaborar é o que circunscreve a 

atuação do Judiciário – no âmbito de ações individuais – a efetivar a realização das opções já 

formuladas pelos entes federativos e veiculadas nas listas de medicamentos referidas acima. 

Veja-se que o artigo 196 da Constituição Federal associa a garantia do direito à saúde a 

políticas sociais e governamentais, até para que seja possível assegurar a universalidade das 

prestações e preservar a isonomia no atendimento aos cidadãos, independentemente de seu 

acesso maior ou menor ao Poder Judiciário. Presume-se que Legislativo e Executivo, ao 

elaborarem as listas referidas, avaliaram, em primeiro lugar, as necessidades prioritárias a 

serem supridas e os recursos disponíveis, a partir da visão global que detêm de tais 

fenômenos... A princípio, não poderia haver interferência casuística do Judiciário na 

distribuição de medicamentos que estejam fora da lista. Se os órgãos governamentais 

específicos já estabeleceram determinadas políticas públicas e delimitaram, com base em 

estudos técnicos, as substâncias próprias para fornecimento gratuito, não seria razoável a 

ingerência recorrente do Judiciário”385. 

                                                           
384 Idem, ibidem, p. 478 e 479. 
385 “In” Da falta de efetividade à judicialização excessiva, ob. cit., p. 54/56. 
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Para o catedrático Luís Roberto Barroso, a alteração das listas de 

medicamentos, com a inclusão de novos remédios, apenas pode ser objeto de pleitos no 

âmbito de ações coletivas ou ações abstratas de controle de constitucionalidade, haja vista que 

os legitimados “terão melhores condições de trazer tais elementos aos autos e discuti-los, 

sendo possível ter uma idéia mais realista de quais dimensões da necessidade (e.g., qual o 

custo médio, por mês, do atendimento de todas as pessoas que se qualificam como usuárias 

daquele medicamento) e qual a quantidade de recursos disponível como um todo”386. 

As colocações desses constitucionalistas, de fato, são dignas de relevo 

quando se tem em vista um pleito individual, arrogando exclusivamente para uma única 

pessoa um direito social. É cediço que direito social tem de ser encarado socialmente, de 

forma geral, e não individualmente, sob pena de subverter os objetivos do Estado social. 

Destarte, as demandas particularizadas de direitos sociais devem ser tratadas 

de forma excepcional. Todavia, não se pode excluir por completo a hipótese de alguém 

requerer para si uma prestação social, haja vista uma urgência subjetiva que pode estar 

inserida numa carência social (alguém que precisa de remédio ou não tem vaga numa escola). 

Como já se pronunciou José Reinaldo de Lima Lopes: 

“Os novos direitos, que aliás nem são tão novos visto que já se 

incorporaram em diversas constituições contemporâneas, inclusive brasileiras anteriores a 

1988, têm característica especial. E esta consiste em que não são fruíveis, ou exeqüíveis 

individualmente. Não quer isto dizer que juridicamente não possam, em determinadas 

circunstâncias, ser exigidos como se exigem juridicamente outros direitos subjetivos. Mas, de 

regra, dependem para sua eficácia, de atuação do Executivo e do Legislativo por terem o 

caráter de generalidade e publicidade. Assim é o caso da educação pública, da saúde pública, 

dos serviços de segurança e justiça, do direito a um meio ambiente sadio, o lazer, a assistência 

aos desamparados, a previdência social, e outros previstos no artigo 6º, no artigo 7º, sem 

contar as disposições do artigo 170, do artigo 182, do artigo 193, do artigo 225, e muitas 

                                                           
386 Idem, ibidem, p. 57. 
 Em que pese Barroso se posicionar pela possibilidade de alteração das listas de medicamentos que 
podem ser fornecidos gratuitamente por meio de ações coletivas, ele entende que deva haver alguns filtros para 
que não se desperdice recursos públicos, nem desorganize a atuação administrativa, permitindo-a a manter um 
planejamento de atuação estatal e, com isso, impedir uma judicialização excessiva e a interferência de 
influências externas de agentes econômicos que visam obter lucro a partir da intervenção do Poder Judiciário, 
subvertendo o processo licitatório. Os filtros traçados são: “a) O Judiciário só pode determinar a inclusão, em 
lista de medicamentos de eficácia comprovada, excluindo-se os experimentais e os alternativos; b) O Judiciário 
deverá optar por substâncias disponíveis no Brasil; c) O Judiciário deverá optar pelo medicamento genérico, de 
menor custo; d) O Judiciário deverá considerar se o medicamento é indispensável para a manutenção da vida” (p. 
59/60). 
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outras espalhadas ao longo do corpo de toda a Constituição de 1988. Ora, todos os direitos aí 

previstos têm uma característica que durante muito tempo assombrou os que foram formados 

em nossa dogmática herdeira do século XIX: não se trata de direitos individuais, não gozam, 

aparentemente, da especificidade de proteção proposta no artigo 75 do Código Civil: qual a 

ação, quem o seu titular, quem o devedor obrigado? Naturalmente, a dogmática do século 

XIX, que ainda prevalece entre nós, teve enormes dificuldades para dar a resposta a isto. 

Tratava-se, como já disseram alguns entre nós, parafraseando Pirandello, de direitos à procura 

de um autor. De fato, a dificuldade deriva materialmente do modelo social do mercado, ao 

qual corresponde um modelo jurídico de relações interpessoais”387. 

Como já enfatizado, os direitos sociais não deveriam ser veiculados em 

demandas particularizadas. Entretanto, dada a premência de alguma necessidade social que se 

individualiza, não pode o sistema jurídico desamparar esse necessitado frente a uma omissão 

do Estado. Por consecutivo é que se mostra relevante o método de Canotilho para as ações 

individualizadas de direitos sociais, em que somente poderia ser acionado o Estado, via Poder 

Judiciário, quando se tratar de um direito social derivado, isto é, para aquele onde já há uma 

política pública implementada, porém que não está sendo proporcionada a contento ou de 

forma a dar cabal atendimento a quem precise dessa prestação estatal. Assim, o Estado apenas 

poderia ser submetido a uma vontade individual de se prestar um direito social quando já 

existisse uma política pública, mas que não esteja sendo prestado a um particular 

adequadamente. 

Essa metodologia serviria para quase todos os direitos sociais. No direito à 

saúde, Luís Roberto Barroso já demonstrou que as ações individuais apenas poderiam 

requerer fornecimento gratuito de medicamentos quando estes já constarem de uma lista 

estatal, ou seja, já elaborada uma política pública sobre o fornecimento desse específico 

remédio. No direito à educação, da mesma forma, somente teria direito a uma vaga nas 

escolas já existentes. O direito à moradia também ficaria restrito às construções já efetivadas. 

E mesmo no plano da previdência e assistência social, unicamente tem direito àquelas 

prestações já existentes e se preenchidos os requisitos para fazer jus ao benefício. 

Entrementes, os direitos sociais se valem não pelo seu conteúdo abstrato e 

aplicação rigorosa – válido ou inválido, certo ou errado – mas pela sua análise concreta e 

flexível. É salutar se traçar um parâmetro, como o que apontamos acima com fulcro nas lições 

de Canotilho, para poder se ter uma base de compreensão do tema. No entanto, a adoção desse 

                                                           
387 “In” Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça, ob. cit., p. 129. 



 

 

295 

paradigma não quer dizer que qualquer outra hipótese que não se amolde nesse modelo esteja 

impossibilitada de análise. 

Mesmo traçando um método para verificação judicial dos direitos sociais de 

forma particularizada, Luís Roberto Barros advertiu em nota: 

“parece impossível, por evidente, considerando a garantia constitucional de 

acesso ao Judiciário, impedir demandas individuais que visem o fornecimento de 

medicamentos não incluídos em lista. Ao decidir tais demandas, porém, o magistrado terá o 

ônus argumentativo de enfrentar os óbices expostos no texto. O ideal, a rigor, seria o 

magistrado oficiar ao Ministério Público para que avalie a conveniência do ajuizamento de 

uma ação coletiva, ainda que, naquele caso específico, e em caráter excepcional decida deferir 

a entrega do medicamento para evitar a morte iminente do autor”388. 

De fato, não se pode cerrar todas as possibilidades de um pleito individual 

de políticas públicas. Em situações que se caracterizem por uma excepcionalidade tamanha 

poderá haver, pelo menos, uma análise do mérito da ação, sem que argumentos meramente 

formais impeçam o conhecimento de uma necessidade que, quiçá, tenha caráter social. 

Por isso, louvável a proposta do constitucionalista do Rio de Janeiro de 

tornar coletivo um pleito individual de concretização de políticas públicas ainda não realizada, 

permitindo assim que um anseio particular seja submetido ao crivo coletivo. A coletivização 

do processo individual de demandas que versem sobre implementação de políticas públicas se 

mostra uma alternativa desejável, sendo alvissareiro derrogar a prerrogativa ao Poder 

Judiciário de chamar novos atores sociais, inclusive o Ministério Público, para integrar a lide, 

viabilizando assim uma análise mais geral da problemática e não meramente individual. 

A lide individual com o Estado guarda nítido caráter egoístico e liberal, pois 

o particular não tem qualquer pretensão de que o direito que arroga para si seja estendido às 

demais pessoas que se encontram no mesmo estado de carência social389. Por isso, não pode o 

                                                           
388 “In” Da falta de efetividade à judicialização excessiva, ob. cit., p. 55. 
389 Fábio Comparato já ponderou que: 
 “Uma política pública é sempre decidida e executada no nível mais elevado da instância governamental. 
Ademais, é muito comum o seu espraiamento por toda a Administração Pública e o concurso legislativo para a 
consecução de seus objetivos. Nessas condições, não faz sentido que o litígio a respeito da constitucionalidade 
de uma política pública possa ser decidido incidentalmente, no curso de outro processo judicial, tendente à 
solução de uma lide particular. Por via de lógica conseqüência, esse juízo de constitucionalidade, ao contrário do 
que tem por objeto leis e outros atos normativos, deveria ser concentrado e não difuso. O órgão judiciário 
competente para proferi-lo haveria de ser, com exclusividade, aquele colocado na cúpula do sistema, em cada 
nível da estrutura federativa, admitindo-se que, em se tratando de políticas municipais, a competência de 
processo e julgamento caberia ao Tribunal de Justiça do Estado onde se encontra o Município em questão (“In” 
Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas, ob. cit., p. 61). 
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Poder Judiciário ficar na situação meramente passiva de se restringir a análise dessa lide e nos 

limites dela. Como já dito, o Poder Judiciário num modelo de Estado social deve assumir uma 

posição mais ativa, extrapolando os limites da lide, coletivizando um processo individual e 

proferindo decisões mais próximas da realidade social. 

Para esses casos em que se intenta a realização de uma política pública, 

ainda não existente, de forma individualizada deve-se firmar novos filtros que se 

compatibilizem com os ideais de um Estado social e para com os destinatários das políticas 

públicas. Alguns desses filtros poderiam se situar já na legitimidade do autor, pois apenas 

deveria ter o direito de exigir individualmente uma política pública ainda não implementada 

aquele que se situasse entre a população necessitada. A carência econômica pode ser 

objetivamente verificada num processo, por exemplo, no caso de ação proposta pela 

Defensoria Pública ou advogado privado mas em regime de convênio de assistência judiciária 

gratuita. A par disso, um pleito que não fosse ajuizado por esses patronos (defensor público 

ou advogado conveniado) poderia se entender como não cumpridor do filtro e por isso não 

admitido. 

Os direitos sociais são estruturas jurídicas complexas, dinâmicas, mutáveis, 

consoante cada realidade social e a mutabilidade dentro da mesma sociedade, e que se pesam 

pelo seu valor e princípios que o norteiam. A dogmática tradicional-liberal preocupada em 

estabelecer padrões rígidos, estanques, imutáveis não consegue lidar com esses novos direitos, 

pois não consegue se fincar no âmbito concreto e real de uma sociedade viva e ativa. 

Não cabe no exame dos direitos sociais adotar uma única posição como a 

exclusivamente válida, a que deve sempre ser seguida. Não há como se estabelecer um único 

método que seja o melhor e o mais seguro, pois a dinâmica social exige e exigirá análises 

diversas, sob vários enfoques concernente ao meio em que é dirigido, a necessidade 

constatada, as pessoas que se pretendem beneficiar e todos os demais elementos sociais, 

culturais, econômicos e históricos vivenciados em determinado local. 

O mesmo direito social não tem a mesma aplicação e não alcança os 

mesmos efeitos em todos os lugares do globo. Até dentro de um mesmo país, principalmente 

como o nosso com dimensões continentais e com realidades distintas de estado para estado, há 

disparidade de concretude desses direitos sociais. Além do que, dependendo das necessidades 

locais, torna-se premente a concretização de um direito social em detrimento de outro ou, até 

mesmo, de uma política pública, dentro do mesmo direito social, sobre outra (ex: um bairro 

pobre em que se constata que haja mais crianças que jovens deve ter mais creches e escolas de 
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ensino fundamental num primeiro momento, para depois vir a ter mais escolas de nível médio, 

pois essas crianças vão se tornar jovens; num determinado local está havendo uma epidemia, a 

política pública sanitária deve se pautar mais, nesse momento, pela cura dessa doença). 

Assim, dentro de uma nova teorização dos direitos modernos sob um prisma 

social, não há um método rígido a estabelecer a contínua prevalência de um único direito. 

Todos se interagem e podem assumir posições de destaque consoante as condições sociais e o 

momento histórico que se vivencia. 

Essa constatação evidencia o quanto ainda é atual a advertência de Hans-

Georg Gadamer na sua obra-prima “Verdade e Método”: “Não existe nenhum método próprio 

para as ciências do espírito” 390. Completa o filósofo alemão no volume II da mesma obra: 

“Se a conscientização das condições hermenêuticas presentes nas ciências 

da compreensão leva as ciências sociais – que não buscam ‘compreender’ mas apreender 

cientificamente a estrutura real da sociedade pela inclusão das compreensibilidades que se 

alojam na estrutura da linguagem – a sistematizações metodológicas úteis ao seu trabalho, 

isso certamente é um ganho científico Mas a reflexão hermenêutica não permitirá que aquelas 

lhe prescrevam uma obrigação de restringir-se a essa função científica imanente, e sobretudo 

não permitirá que lhe impeçam de aplicar novamente uma reflexão hermenêutica ao 

estranhamento metodológico da compreensão que move as ciências sociais, mesmo que isso 

provoque uma nova desvalorização positivista da hermenêutica”391. 

 

3.3.4 Pressupostos da responsabilidade social: 

A responsabilidade social tem como pressupostos a existência de um dano 

social, em que há a constatação real de uma necessidade social e a previsão de um direito 

social para dar cabo dessa necessidade, e a omissão estatal, pelo qual se verifica que a 

concretização desse direito social não está sendo engendrado pelo governo. 

Não há que se cogitar de nexo de causalidade entre a omissão e o dano, pois 

não é da omissão que ocorre o dano. A omissão não é pressuposto ao dano, e sim o dano é 

pressuposto à omissão. 

                                                           
390 “In” Verdade e Método I: Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Trad. de Flávio Paulo 
Meurer, 8º ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007, p. 42.  
391 “In” Verdade e Método II: complementos e índices. Trad. de Enio de Paulo Giachini, 8º ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2002, p. 278. 
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A análise da responsabilidade social começa a ser invertida aqui em relação 

à responsabilidade individual. Na responsabilidade por violação dos direitos privados, o dano 

decorre de uma conduta ou de uma omissão. Antes da conduta ou da omissão não existia o 

dano. O dano, portanto, é uma conseqüência direta da conduta ou omissão. Assim, primeiro 

há uma conduta ou omissão do Estado e somente após é que advêm o dano. 

Na responsabilidade social, primeiro existe o dano depois é que se passa a 

analisar se o Estado agiu para saná-lo. Então o dano deixa de ser conseqüência para ser 

pressuposto de um dever de agir. Destarte, o dano deve ser preexistente a constatação da 

omissão do Estado. Ademais, o Estado se torna responsável por não agir ou por agir de forma 

a acentuar o dano, e não porque existia o dano, pois se este existia e o Estado tem atuado para 

minorá-lo e obtendo êxito nessa empreitada, deixa de existir sua responsabilidade social. 

Dessa forma, não existe um nexo de causalidade entre a omissão ou a 

conduta de implementar uma política governamental que vá de encontro com o Estado social 

e o dano, pois a existência do dano é independente de qualquer atitude ou omissão do Estado. 

Se algum nexo de causalidade pode ser aventado, esse deve ser examinado na situação 

contrária, em que o dano demanda uma atuação do Estado. Ou seja, averigua-se a existência 

de uma necessidade social e, a par dessa, há uma previsão legal e/ou constitucional do Estado 

agir, pelo qual esse descumpre esse dever. Por conseguinte, pode-se cogitar de um nexo de 

causalidade entre a manutenção do dano social e a omissão do Estado392. 

                                                           
392 Anderson Schreiber, na já comentada tese de doutoramento sobre os novos paradigmas de responsabilidade 
civil, indica a existência de teorias que apontam por uma flexibilização na averiguação do nexo de causalidade 
em relação a novos danos, mesmo no âmbito do direito privado, denominando esse fenômeno de “erosão do 
nexo de causalidade como filtro de reparação”, propondo uma teoria da causalidade alternativa. 

Entrementes o autor enfocar o tema sob outra vertente (direito privado, da qual deriva um dano 
conseqüente de uma conduta a qual não se é possível apontar o infrator), vale anotar sua preocupação com a 
diluição dos danos no meio social, laborando para que a impossibilidade de se descrever o nexo de causalidade 
não sirva de óbice ao saneamento desse dano. A rigor, a responsabilidade social do Estado também se baliza pela 
diluição dos danos no meio social, pois o Estado assume o encargo para solucionar essas mazelas que afligem a 
população. Reproduziremos algumas lições desse escritor: 
 “A rigorosa necessidade de demonstração do nexo causal vem, ainda, amenizada pela chamada teoria da 
causalidade alternativa. Tal teoria não se propõe a eleger um critério de aferição da causalidade jurídica, mas a 
cuidar de certas situações que pareciam ao desabrigo nas construções mais comumente adotadas. Sua origem 
situa-se na discussão sobre o tratamento a ser dado à causalidade em hipóteses em que, embora seja possível 
identificar o grupo de cuja atuação adveio o dano, mostra-se impraticável a determinação precisa de seu 
causador... É neste contexto que vem invocada a teoria da causalidade alternativa, a fim de impor a 
responsabilidade solidária sobre todo o grupo envolvido na geração do dano... a relativização do nexo causal 
abrange situações as mais diversas e as justificativas empregadas em tal procedimento mostram-se plurais, 
variando de acordo com o cenário que se tem em vista. Idêntico é apenas o seu efeito: a erosão do nexo causal 
como filtro da reparação.  O que vem sendo apontado como relativização da prova do nexo causal parece 
legitimar-se por aquilo que já foi denominado como o imperativo social da reparação” (“In” Novos paradigmas 
da responsabilidade civil, ob. cit. p. 70/75). 
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Nesta senda, o Estado é responsável não por ter dado causa ao dano, pois 

este já existia, mas sim por permitir que ele (dano) continue a subsistir. 

Em vista disso, as teorias que apontamos sobre o nexo de causalidade na 2ª 

parte dessa obra (Responsabilidade do Estado), precisamente a dos danos diretos e imediatos 

e sua subteoria da necessariedade, não tem qualquer aplicação quando o direito violado é um 

direito social. As teorias sobre o nexo de causalidade continuam valendo para a violação dos 

direitos individuais, e devem continuar sendo estudadas no aprimoramento da 

responsabilidade do Estado pela violação desses direitos, porém não há que se cogitar de sua 

aplicação quando o objeto da responsabilidade passa a ser a violação de direitos sociais. 

 

a) Dano: 

Conforme já assentamos em relação ao dano individual, este deve ser, 

primeiro, um dano jurídico, e não um mero prejuízo econômico. Deve ser, também um dano 

certo (não eventual), podendo abranger danos presentes e futuros, mas que seja real, 

quantificável e aferível. Deve, por fim, ser um dano especial e anormal. 

No que tange aos direitos sociais, a verificação do dano tem algumas 

nuances próprias cujas balizas acima não de adequam. Sem embargo das diferenças existentes 

entre os danos aos direitos individuais e sociais, fato é que ambos devem ter previsão jurídica, 

ou seja, os dois precisam consistir num dano jurídico. A divergência que começa a se verificar 

é que para o dano individual, o sistema jurídico previa uma situação que deveria ter sido 

mantida, mas quer foi rompida por uma ação ou omissão; já para o dano social o sistema 

jurídico constata uma situação exigindo sua alteração, ao qual se mantém inalterada. 

Destarte, o dano jurídico dos direitos individuais ocorre pela alteração de 

um status jurídico anteriormente estabelecido, diferentemente do dano jurídico aos direitos 

sociais, em que se mantém uma situação social que o sistema jurídico exige mudança. 

O dano decorrente da violação dos direitos sociais também é jurídico, pois 

sua condição é a imposição de uma intervenção do Estado pela previsão normativa na 

Constituição Federal ou numa legislação infraconstitucional. A Constituição ou uma lei 

devem constatar algum problema social, cuja resolução não pode ser deixada à sorte dos 

próprios particulares que padecem dessa problemática, haja vista sua carência de recursos e 

condições para solucioná-los. 
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A norma deve constatar esse problema, em regra, já existente no meio social 

e, a par disso, impor um dever de agir. Surge a responsabilidade do Estado, portanto, quando 

este viola esse dever normatizado de agir para solucionar a mazela social. 

Não podemos perder de vista que a norma a que nos referimos tem caráter 

amplo, não se restringindo a mera literalidade de disposições formais. Com o advento dos 

princípios e do resgate de valores de justiça e da dignidade da pessoa humana no sistema 

jurídico do Estado social, aquele conceito estrito de “norma pura” torna-se desajustado com o 

atual standard jurídico. 

Nessa vereda, dificilmente uma necessidade coletiva atada aos interesses 

das classes mais desprivilegiadas não vai encontrar amparo na Constituição Federal, pois esta 

estabeleceu como objetivo fundamental construir uma sociedade justa e solidária, reduzir as 

desigualdades sociais, promover o bem de todos, tendo como fundamento o valor da 

dignidade da pessoa humana. Em vista disso, quaisquer daquelas necessidades podem ser 

balizadas nesses objetivos e fundamento. 

O dano social também deve ser certo e presente. Entrementes, há que ser já 

existente e, por isso, também é passado e o ideal é que ele não exista no futuro. Assim, para se 

constatar a responsabilidade social do Estado deve-se verificar se havia algum problema 

social (passado), ainda existente (presente), cujo objetivo da responsabilização é que ele não 

subsista no futuro. 

Na mesma linha dos danos individuais, os danos sociais são reais, concretos, 

e não hipotéticos e abstratos, porém, não são quantificáveis em valores como são os danos 

individuais. Em vista disso, a indenização não se torna a melhor arma para combatê-lo. 

Em posição diametralmente oposta aos direitos individuais, os danos sociais 

não se revestem da característica da anormalidade e da especialidade, posto que são gerais 

(sociais e não individuais) e já existente para a maioria da população. É certo que o dano 

social ultrapassa, por sua natureza, os incômodos e sacrifícios toleráveis e exigíveis da 

vivência em sociedade, sendo, em várias hipóteses, atentadores à própria dignidade humana. 

Ocorre que, num país periférico como o nosso, que para sustentar uma pequena elite a grande 

maioria da população deve padecer das mazelas sociais, esses danos convertem-se numa 

habitualidade para essa população marginalizada, por isso, não se enquadrando numa 

anormalidade social. 
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A falta de moradia, a ausência de saneamento básico, a inadequação dos 

serviços de saúde e educação, entre outros problemas sociais, em que pese não desejável, é a 

realidade diuturna para a população desprivilegiada. Por isso, revestem-se de uma 

normalidade na realidade e anormalidade em ideal. 

É o contrário de boa parte dos casos de responsabilidade pela violação de 

direitos de propriedade privada, em que a efetivação de um ideal de justiça imporia a 

diminuição do patrimônio avantajado de algumas pessoas em benefício da vivência em 

sociedade, o que ensejaria uma normalidade dessa diminuição e uma anormalidade da 

manutenção. Não obstante, essa diminuição patrimonial (e não anulação) é encarada como 

anormal e a mantença dos atuais desníveis sociais é vista como normal. 

Os danos sociais, como já dito, são gerais, extensíveis a toda uma 

coletividade, podendo, em alguns casos, até se individualizar as vítimas, mas que não tira a 

pecha de seu caráter social. Por isso, não se reveste o dano social da característica da 

especialidade do dano individual. 

Como o dano social consiste em problemas sociais já existentes no meio 

social, e considerando a impossibilidade de se eleger uma única pessoa para responder pela 

sua resolução, o ideal é sua diluição pela sociedade. Destarte, o Estado, como ente social 

guardião do interesse público, é eleito responsável pelo saneamento dos danos sociais, 

diluindo, com isso, os recursos necessários ao cumprimento dessa responsabilidade por toda a 

sociedade. 

 

b) Omissão: 

A responsabilidade do Estado pela violação dos direitos sociais não decorre 

de uma atitude sua (Estado) que gerou dano, mas sim de sua omissão perante a já existência 

de um dano social que permita a subsistência desse dano no seio social. Essa omissão pode se 

caracterizar de duas formas – uma, quando resta totalmente inerte perante a sociedade; duas, 

quando implementa uma política governamental contrária aos fins de um Estado social, que 

vá de encontro aos objetivos dos direitos sociais, podendo até acirrar os danos sociais. Nas 

duas formas o que se tem é uma omissão diante da concretização dos direitos sociais. 

Nos direitos individuais, o dano ainda não existe e passa a existir após a 

conduta ou omissão do Estado. Nos direitos sociais, o dano já existe e é mantido por uma 

hipostasia do ente público. Deste modo, numa versão dos direitos individuais de cunho 
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liberais, em que a intervenção do Estado é condenada, sendo um dever a sua abstenção 

perante as problemáticas sociais, a omissão do ente público apenas pode acarretar sua 

responsabilidade se, excepcionalmente, havia um dever jurídico de agir e este foi 

negligenciado. 

Diferente é a posição da omissão em relação aos direitos sociais, em que a 

regra é a imposição de um dever constante para o Estado intervir em benefício do bem-estar 

social, sendo sua responsabilidade configurada quando desatende esse dever social e jurídico 

de atuar. Destarte, se o Estado tem o dever constante de agir, sua omissão é que deve ser 

condenada. 

Assim, em se tratando de direitos sociais, a omissão não pode ficar restrita 

ao exame do aspecto subjetivo - culpa ou dolo do agente. Esse modelo atende somente aos 

direitos individuais, em que se pretende uma não-intervenção do Estado. Num Estado de bem-

estar, em que o Poder Público é instado a agir, sua omissão é danosa, pois a atuação é um 

dever, uma obrigação. 

Como assentamos que a responsabilidade se traduz numa obrigação 

acessória decorrente do não cumprimento de uma obrigação principal, a não-intervenção pode 

ser considerada como uma autêntica violação de uma obrigação de agir imposta ao Estado 

social. Essa constatação da não intervenção acaba por ser objetiva, pois basta verificar se há 

alguma necessidade social e se seu saneamento encontra fundamento nos ideais do Estado 

social. Por consecutivo, o modelo de responsabilidade subjetiva não se compraz com a análise 

da violação de direitos sociais. 

O que se deve verificar é se há o dever de agir. Esse dever de agir deve ser 

verificado na realidade social, buscando-se as necessidades sociais conjugados com uma 

previsão jurídica de atender essas necessidades. Destarte, o dever decorre de uma análise 

fática com previsão jurídica de atendimento a esse dever. 

O que queremos dizer com isso é que o Estado providência não teria a 

responsabilidade social a que estamos mencionando quando o interesse de atuação for o de 

uma elite, ou uma atividade econômica que se encontra em dificuldade. Por isso, que a análise 

deve partir dos fatos, da verificação de quais são as necessidades coletivas, mesmo que 

setoriais, atados aos interesses da população mais carente, que não conseguiria por si dar cabo 

de suas necessidades. É para com as classes socialmente desprivilegiadas que a 

responsabilidade social do Estado despiciende de culpa ou dolo, pois é para estes que o 
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Estado de bem-estar foi modelado, em que pese no interesse da elite econômica que pretendia 

manter o capitalismo vivo. 

Juarez Freitas apontou a mudança em que deve ser encarada a 

responsabilidade do Estado no caso de omissão, fazendo menção, inclusive, a alguns direitos 

sociais: 

“a Constituição Federal, no art. 5º, parágrafo 1º, exige aplicabilidade direta e 

imediata dos direitos fundamentais (inclusive os sociais, relacionados a serviços públicos), 

donde segue a imprescindibilidade da escolha de teoria apropriada à ampliação eficacial. 

Neste contexto, a técnica da responsabilização objetiva desponta como a mais aconselhável, 

ao se observar que o Poder Público oscila impunemente entre dois pecados: a negação da 

eficácia dos direitos fundamentais ou a sua afirmação claudicante. Desproporcional em ambas 

as situações. Sem pretender argumentação ad baculum, inquestionável que, na vida real, a 

subjetivista perquirição de culpa, nos casos de omissão, representa a persistência de danos 

sem a devida e tempestiva reparação, haja vista a reiterada omissão do Estado brasileiro, que 

não respeita, no núcleo essencial, os direitos fundamentais do cidadão”393. 

A proposta de Juarez é verificar a omissão dolosa com base no princípio da 

proporcionalidade, de forma a não responsabilizar o Estado por tudo, o que o levaria a 

assumir um papel de mero segurador universal, porém instando-o a agir, que é precisamente 

nossa preocupação: 

“o princípio da proporcionalidade veda excesso e, simultaneamente, 

inoperância, de maneira que a omissão injustificável se apresenta, em si, violadora do dever 

de agir proporcional. Consubstanciada a violação, não há por que indagar psiquicamente 

sobre a responsabilidade no caso de condutas omissivas, impositivas – sem peias subjetivistas 

– a plena justiça retificadora... Isso não significa que a sociedade deve arcar com os danos 

oriundos dos riscos exclusivamente atribuíveis às vítimas ou inerentes a seus negócios. Numa 

fórmula, o Estado não deve ser segurador universal, tampouco omisso e descumpridor dos 

deveres defensivos e prestacionais ou positivos”394. 

Na construção de um Estado social, sua responsabilidade se verifica pela 

caracterização da omissão frente as problemáticas sociais que assolam a vida coletiva. 

Diferentemente do Estado liberal em que o ente público não deveria intervir, no Estado social 

                                                           
393 “In” Responsabilidade civil do Estado e o princípio da proporcionalidade: vedação de excesso e de 
inoperância, ob. cit. p. 182. 
394 Idem, ibidem, p. 182 e 185. 
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há uma imposição de intervenção na correção dos desníveis sociais. Por isso, que a omissão 

estatal que permite a sobrevida das feridas sociais ou uma conduta do Estado que vá no 

sentido contrário ao saneamento dessas feridas devem ser condenadas de forma a instar o 

Estado a agir para impedir que elas se perpetuem no seio público. 

 

c) Causas excludentes da responsabilidade social do Estado: 

Adotando-se um modelo de Estado social, deve este enfrentar as questões 

sociais sem que possam ser colocados óbices a sua atuação. Assim procedendo, não há que se 

cogitar de causas excludentes da responsabilidade social do Estado para justificar sua inércia. 

Havendo uma necessidade social e havendo previsão jurídica de intervenção Estatal para 

atendimento dessa necessidade traduz-se em inconstitucionalidade a oposição de qualquer 

causa com intento de legitimar a omissão do Estado. 

Lógico que isso não pode significar que o Estado deva ser um segurador 

universal, devendo haver algumas balizas que, nos termos constitucionais e/ou legais, 

desincumba o Estado da obrigação da prestação social. Destarte, é permitido a Constituição 

e/ou a legislação que veicula um direito social determinar o preenchimento de um requisito 

para que possa se beneficiar da prestação social. 

Pode, portanto, o direito social ser condicionado, limitado mas não excluído 

do cenário social. Então, o que de fato ocorre não é uma exclusão do direito social, mas sim 

uma exclusão particular, individualizada, pois o direito social vai e deve continuar existindo, 

apenas exigindo que seja preenchido requisitos para poder se valer dele. Aquele particular que 

não preencheu as condicionantes legais ou constitucionais não vai poder se valer do direito 

social e, assim, não há responsabilidade do Estado para esse indivíduo. Ora, se para uma 

pessoa não há direito à obrigação principal de perceber uma prestação social, não haverá, por 

consecutivo, responsabilidade do Estado pela concessão desse direito. 

Como dito, essas limitações devem estar previstas na própria Constituição 

Federal ou em lei, como no caso do direito de receber aposentadoria, em que a CF prescreve 

condições à exigibilidade desse direito395, permitindo à lei que discipline outras causas que, se 

não preenchidas pelo particular, excluem o dever do Estado de conceder aposentadoria. 

                                                           
395 “Artigo 201, parágrafo 7º. É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da 
lei, obedecidas as seguintes condições: I – 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se 
mulher; II – 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, reduzido em 5 anos o limite para os 
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É possível se cogitar de uma causa excludente não prevista expressamente 

em lei ou na Constituição Federal, mas que decorre do próprio fim do Estado social de reduzir 

os conflitos sociais e de atendimento às classes mais desfavorecidas, por isso, decorreria de 

mera interpretação da CF ou da legislação editada com base nela. Assim, no ajuizamento de 

ações individuais para pleitear particularmente um direito social que ainda não se configurou 

em sua feição derivada poderia o Estado se opor a essa prestação se o pleiteante não for 

portador de uma deficiência social, geralmente396, traduzido numa carência econômica. 

Como uma política pública se pauta por ser um instrumento de governo com 

foco no selecionamento das carências e pessoas mais necessitadas, se o requerente não se 

enquadra nessa população carente, não tem prerrogativa ao direito social. E se não há o 

direito, não há que se cogitar da responsabilidade do Estado por essa concessão. Ora, se ele 

não necessitaria ser contemplado por uma política pública, não pode, por via obliqua, via ação 

individual, obter a prestação social. 

Isso, aliás, decorre das próprias condições da ação a que deve se submeter o 

pleito individual, visto que deve esse pleito transpassar pela análise do interesse processual, 

que é delimitado pelo binômio: necessidade e adequação. Se o particular tem como conseguir 

o benefício social por seus próprios recursos, não há que se cogitar da intervenção do Estado 

para conceder-lhe individualmente397. 

Portanto, fica o Estado excluído do dever de conceder o direito social, em 

ação individual, para o pleiteante que tem plenas condições materiais de obter por si mesmo o 

objeto da prestação social (saúde, educação, moradia...) e que não seria alvo da 

implementação de uma política pública. 

Também se poderia conceber de uma causa excludente da responsabilidade 

do Estado pela implementação de uma política pública, mesmo em ações coletivas ou civis 

públicas, em caso similar ao proposto acima para ações individuais, quando o objeto da ação 

                                                                                                                                                                                     
trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 
nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal”. 
396 Cada direito social exigiria uma análise específica, por isso enfatizamos a cláusula “geralmente”, pois há 
direitos sociais como aqueles que são titulares pessoas deficientes, físicos ou mentais, que mesmo tendo grande 
poder aquisitivo padeceria de uma série de limitações se não fossem feitas construções e políticas de inclusão 
que permitissem a utilização e acesso dessas pessoas. Desta feita, o deficiente, mesmo que detentor de 
capacidade econômica relevante, deve poder se valer de ação individual relacionada a um interesse que permita 
sua inclusão, sem que a causa de exclusão aventada acima possa lhe ser oposta. 
397 Essa idéia de que apenas tem interesse aquele que não pode obter o direito material por si só já é bem 
consolidada na doutrina processual: 
 “No que diz respeito ao interesse de agir, este repousa sobre o binômio necessidade + adequação. A 
parte tem ‘necessidade’ quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz” (“In” 
Manual do processo de conhecimento. 4º ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 62). 
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desvirtuasse os fins do Estado social. Seria o caso de uma associação de ricos empresários 

intentarem ajuizar uma ação civil pública para pleitear uma política governamental que lhe 

favoreça, ou mesmo no caso do objeto for, por exemplo, da instalação de uma escola ou posto 

de saúde num bairro nobre, em que residem as pessoas mais ricas da cidade. É lógico que a 

saúde e a educação são direitos de todos, porém uma política pública tem de ter a estratégia e 

o objetivo de alcançar a população mais carente e não vai ser construindo uma escola ou um 

posto de saúde num bairro nobre que se atingirá essa finalidade398. 

Tem-se formado uma construção judicial que coloca a reserva do possível, 

analisada objetivamente, como uma justificativa para omissão do Estado399. Todavia, como já 

declinamos, não pode a reserva do possível servir de justificativa para omissão, devendo ser 

um discurso de opção, pois para a implementação de uma política pública sempre vai haver 

vários caminhos, devendo servir a reserva do possível para demonstrar, num primeiro 

momento, qual o melhor custo benefício e até para que se planeje a reserva de verbas 

orçamentárias para o próximo exercício financeiro para a concretização dessa específica 

política pública. 

Verifica-se que as cláusulas excludentes da responsabilidade social do 

Estado são em números bem reduzidos, não havendo que se falar em culpa exclusiva da 

vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior400. Estas servem para a violação de direitos 

individuais de fundo liberal que visa a proteção da propriedade privada contra a atuação do 

Estado. Num Estado social em que a obrigação é de agir, não pode ser obstada essa obrigação 

por justificativas coactadas ao rompimento do nexo causal ou pelo fato do dano não ter sido 

oriundo da conduta do Estado. 

                                                           
398 Como já dissemos em nota anteriormente, cada direito social exige uma análise individualizada e em cada 
caso concreto. Lógico que se a intenção da construção de uma escola ou uma creche nesse bairro nobre seja 
facilitar a vida dos empregados que nesse bairro exercem seu múnus (empregadas domésticas, motoristas, 
cozinheiras, babás etc.), de forma que possa deixar seus filhos nessa creche ou escola enquanto vai para o 
trabalho, ficando, assim, mais perto do filho para eventuais solicitações de presença e até mesmo para 
acompanhar melhor o desenvolvimento escolar, a implementação dessa política pública talvez seja salutar, 
podendo ser considerada. Não se pode perder de vista que o objetivo precípuo vai ser atender os empregados, e 
não os moradores. Como se vê, direitos sociais devem ser tratados concretamente e em casos reais. Por isso a 
análise deverá ser sempre empreendida em consonância com o meio social e os fins do Estado de bem-estar. 
399 REsp 811608/RS, 1º Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJU 04/06/2007, p. 314. REAgR 410715/SP, 2º Turma, rel. 
Min. Celso de Mello, DJU 03/02/2006, p. 291/300. 
400 O Estado de necessidade a que referimos alhures, poderia ter alguma aplicação enquanto causa de exclusão, 
pelo menos num primeiro momento, mas que voltaria a se constituir como obrigação depois de transpassado a 
situação excepcional, principalmente quando se tratasse de estado de guerra, haja vista o interesse primordial que 
deve balizar as ações do governo de proteção nacional. Talvez, seja melhor falar em causa de suspensão da 
responsabilidade enquanto durar a situação excepcional do que de exclusão, pois o estado de necessidade não 
chega a excluir as obrigações do Estado social, servindo apenas para suspendê-las por um período. 
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Mais do que uma análise abstrata para verificação de alguma causa 

excludente da responsabilidade social do Estado, é necessário fazer-se uma análise concreta 

do meio social e a conjugação dos objetivos do Estado de bem-estar. Apenas após relacionar 

esses três elementos (meio social – beneficiários – e objetivos do Estado social) é que se 

poderá verificar se o Estado tem responsabilidade para agir em benefício dos pleiteantes ou 

não. 

 

3.3.5 Sanções da responsabilidade social: 

Já tratamos da sanção aplicável ao Governo, no tópico atinente a separação 

entre Governo e Estado, pela qual nos enveredamos que a melhor sanção a ser manejada é a 

política, podendo essa decorrer não de uma aplicação direta do Poder Judiciário, mas sim de 

um exame de admissibilidade deste para depois ser ratificada ou revogado por instrumentos 

de democracia participativa tais como o recall, objetivando, com isso, estancar qualquer 

argumento contrário de uma posição mais política do Poder Judiciário e tornar mais profícua a 

participação popular nos assuntos de governo. Essa sanção política encontra melhor 

enquadramento quando se trata de ações coletivas e outras modalidades de controle judicial de 

políticas públicas. 

Quando a questão for ventilada em ações individuais que postula uma 

prestação social de forma individualizada, tem a jurisprudência trabalhado ora com a 

imposição de multa diária, prevista no artigo 461, parágrafo 4º e 5º do CPC401, ora com uma 

sanção penal pelo crime de desobediência de não cumprimento de uma ordem judicial. No 

caso de algumas ações coletivas e ações civis públicas, a técnica da multa diária também tem 

sido recorrente, valendo-se de disposição expressa contida na Lei 7.347/85, artigo 11402.  

Essa técnica da multa diária também constitui um importante instrumento de 

combate a inação do Estado, pois, fixada em valores razoáveis, pode ser cobrada em regresso 

do omisso de forma que este possa ter consciência que quanto mais inerte se manter maior 

será o montante da multa. Há que ressaltar que essa multa não guarda relação direta com uma 

                                                           
401 O art. 84, parágrafo 4º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor tem similar redação do artigo 461, parágrafo 
4º e 5º, do CPC, prevendo, também uma multa diária. Todavia, seu alcance é mais amplo, pois serve de sanção 
tanto para as ações individuais como para as coletivas, inclusive para ação civil pública. 

Cumpre salientar que essa multa não tem intento ressarcitório, como já afirmou a jurisprudência, tendo 
o objetivo precípuo de induzir ao cumprimento da obrigação de fazer (RSTJ 111/197). 
402 “Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará 
o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução 
específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de 
requerimento do autor”. 
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quantificação monetária da obrigação de fazer que se espera cumprida do Estado. Por isso, 

pode ser fixada em valores que permitem ser suportados, posteriormente, pelo omisso. 

É mister salientar que essas sanções (multa diária, penal e política) não são e 

não devem ser impostas de plano, devendo ser uma sanção diferida no tempo, pois deve-se, 

primeiro, expedir uma decisão ou sentença mandamental que contenha uma obrigação de 

fazer (conceder a prestação social) para, apenas depois de transcorrido o prazo fixado junto 

com a sanção, em caso de manutenção da inércia, ser incidente a sanção. Ou seja, em primeiro 

lugar o Poder Judiciário reafirma a obrigação de se cumprir o direito social, determinando o 

implemento da prestação social e fixando-se um prazo razoável para dar cabo do benefício a 

ser concedido. Somente após transcorrido o prazo fixado judicialmente sem que seja 

implementado o direito social é que terá cabimento a responsabilidade. 

O que o Poder Judiciário faz não é estabelecer uma nova obrigação de agir, 

e sim declarar a existência de uma obrigação já prevista constitucionalmente e/ou legalmente 

e expedir uma decisão mandando cumpri-la. A responsabilidade no âmbito judicial, em 

verdade, vai surgir da manutenção da omissão estatal após transcorrido o período fixado 

judicialmente para concessão do direito social. 

Cumpre salientar que alguns direitos sociais já prevêem uma 

responsabilidade específica para o seu descumprimento, como é o caso do artigo 208, 

parágrafo 2º, do Texto Fundamental403, que determina a responsabilidade da autoridade 

competente no caso de não-oferecimento de ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 

oferta irregular. Todavia, não é definido qual a sanção dessa responsabilidade. Pensamos que 

como fala em responsabilidade da autoridade, esta deveria seguir um modelo de sanção 

política ou administrativa. 

Há uma outra sanção já prevista no texto constitucional, o que ensejaria sua 

pronta concretização, mas que não se tem dado a devida importância: a intervenção. 

O artigo 34, inciso VII, traz o elenco denominado pela doutrina de 

princípios constitucionais sensíveis ao qual destacamos a alínea ‘b’ (direitos da pessoa 

humana404) e ‘e’ (aplicação do mínimo exigido da receita de tributos no ensino e na saúde). A 

                                                           
403 “Art. 208, parágrafo 2º. O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, 
importa responsabilidade da autoridade competente”. 
404 Note-se que esse inciso não menciona direitos e garantias individuais como faz o artigo 60, parágrafo 4º, 
inciso IV, da CF, sendo, portanto, mais abrangente ao mencionar direitos da pessoa humana, da qual os direitos 
sociais são categorias. Em vista disso, os direitos sociais, como categoria dos direitos humanos, se violados, 
também são aptos a ensejar intervenção. 
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violação desses princípios constitucionais sensíveis pode acarretar intervenção federal nos 

estados-membros, sendo dependente, segundo previsão do artigo 36, inciso III, de provimento 

pelo próprio Supremo Tribunal Federal de ação direta de inconstitucionalidade interventiva 

proposta pelo Procurador-Geral da República. Da mesma forma, pode-se seguir a intervenção 

do estado-membro no Município, dependendo de provimento pelo Tribunal de Justiça daquela 

ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça. 

Declarada procedente essa ação, o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal 

de Justiça, consoante a instância em que for ajuizada a ação e o objeto da mesma, requisita a 

decretação da intervenção pelo Presidente da República (art. 84, X, CF) ou Governador do 

Estado (artigo 47, VIII, da Constituição do Estado de São Paulo)405. O decreto o Chefe do 

Executivo “limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao 

restabelecimento da normalidade”406. 

A hipótese que a Constituição não é expressa é que em relação aos direitos 

sociais, em regra, a violação ocorre por uma omissão e não por um ato em que bastaria 

suspendê-lo para se restabelecer a normalidade. Assim, se não há um ato a suspender, essa 

medida não basta, o que, logo, induz que seja aplicado o parágrafo 1º, do mesmo artigo 36407, 

que permite a nomeação de interventor, afastando-se as autoridades necessárias para dar 

cumprimento a intervenção e viabilizar a atuação do interventor. Nessa hipótese deve haver 

controle político pela casa legislativa, devendo o Chefe do Executivo submeter seu Decreto ao 

exame do Congresso Nacional ou da Assembléia Legislativa no prazo de 24 horas408. 

Além dessas sanções mencionadas, uma outra pode ser adotada e que já 

encontra vozes e disciplina favoráveis ao seu implemento: a sanção internacional do Estado 

pela violação de direitos sociais. 

                                                           
405 Segundo posição amplamente majoritária, não há discricionariedade para o Chefe do Executivo decretar a 
intervenção ou não, ficando ele, na hipótese de requisição do Poder Judiciário, vinculado a decretar a 
intervenção, cabendo-lhe apenas formalizar a decisão judicial (cf. Gilmar Mendes, Curso de Direito 
Constitucional, ob. cit., p. 808; e Pedro Lenza, Direito constitucional esquematizado. 12º ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 280). 
406 Art. 36, parágrafo 3º, in fine. 
407 Art. 36, parágrafo 1º. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de 
execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da 
Assembléia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas”. 
408 José Afonso da Silva (Direito constitucional positivo, 19º ed. São Paulo: Malheiros p. 489) e Pedro Lenza 
defendem igual posição no caso de não bastar para restabelecimento da normalidade que o decreto do Chefe do 
Executivo suspenda o ato. Veja-se o que já escreveu Pedro Lenza: 
 “se o decreto que suspendeu a execução do ato impugnado não foi suficiente para o restabelecimento da 
normalidade, o Presidente da República decretará a intervenção federal, nomeando, se couber, interventor, 
devendo submeter o seu ato ao exame do Congresso Nacional (controle político), no prazo de 24 horas, nos 
termos do art. 36, par. 1º” (“In” Direito constitucional esquematizado, ob. cit., p. 281). 
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Com fulcro num conceito amplo de direitos humanos, de forma a englobar 

os direitos e liberdades fundamentais, os direitos sociais, econômicos, culturais e todos os 

demais necessários a realização de uma vida digna, Flávia Piovesan é ferrenha defensora da 

proteção internacional. São suas lições: 

“Fortalece-se, assim, a idéia de que a proteção dos direitos humanos não 

deve se reduzir ao domínio reservado do Estado, isto é, não deve se restringir à competência 

nacional exclusiva ou à jurisdição doméstica exclusiva, porque revela tema de legítimo 

interesse internacional... O processo de universalização dos direitos humanos permitiu a 

formação de um sistema internacional de proteção desses direitos, integrado por tratados 

internacionais de proteção que refletem, sobretudo, a consciência ética contemporânea 

compartilhada pelos Estados, à medida que invocam um consenso internacional acerca de 

temas centrais aos direitos humanos. Nesse sentido, cabe destacar que, até junho de 2001, o 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos contava com 147 Estados-partes; o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, com 145; a Convenção contra a 

Tortura, com 124; a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial, com 157, a 

Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, com 168; a Convenção 

sobre os Direitos da Criança, a mais ampla adesão apresentada, com 191 Estados-partes. 

Ao lado do sistema normativo global, surgem sistemas regionais de 

proteção, que buscam internacionalizar os direitos humanos nos planos regionais, 

particularmente na Europa, América e África. Adicionalmente, há um incipiente sistema árabe 

e a proposta de criação de um sistema regional asiático. Consolida-se, assim, a convivência do 

sistema global da ONU com instrumentos do sistema regional, por sua vez integrado pelo 

sistema americano, europeu e africano de proteção aos direitos humanos. Os sistemas global e 

regional não são dicotômicos, mas complementares”409. 

Em outro artigo, Flávia Piovesan acrescenta: 

“A sistemática internacional, como garantia adicional de proteção, institui 

mecanismos de responsabilização e controle internacional, acionáveis quando o Estado se 

mostra falho ou omisso na tarefa de implementar direitos e liberdades fundamentais. Ao 

acolher o aparato internacional de proteção, bem como as obrigações internacionais dele 

decorrentes, o Estado passa a aceitar o monitoramento internacional no que se refere ao modo 

pelo qual os direitos fundamentais são respeitados em seu território. O Estado passa, assim, a 

                                                           
409 Direitos humanos e o princípio da dignidade humana. “In” Ensaios Constitucionais de Direitos Fundamentais/ 
Alexandre Sturion de Paula (coordenador). Campinas, SP: Servanda Editora, 2006, p. 218/221. 
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consentir no controle e na fiscalização da comunidade internacional quando, em casos de 

violação a direitos fundamentais, a resposta das instituições nacionais se mostra insuficiente e 

falha, ou, por vezes, inexistente. Enfatiza-se, contudo, que a ação internacional é sempre uma 

ação suplementar, constituindo uma garantia adicional de proteção dos direitos humanos”410. 

Entrementes, essa mesma autora reconhece que no específico trato de 

direitos sociais, econômicos e culturais ainda é preciso evoluir mais profundamente nos 

mecanismos de proteção internacional, haja vista as políticas neoliberais e a globalização 

econômica que tem atuado para agravar “ainda mais as desigualdades sociais, aprofundando 

as marcas da pobreza absoluta e da exclusão social”411. 

Essa necessidade de aprofundar a proteção dos direitos econômicos sociais e 

culturais também foi anotada por Fábio Konder Comparato ao comentar o Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que identifica algumas falhas nesse sistema: 

“O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

apresentava uma falha evidente: ele não criara nenhum órgão de fiscalização e controle da 

aplicação de suas normas, tal como fizera o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos com o 

Comitê de Direitos Humanos. Essa falha só veio a ser corrigida quase vinte anos mais tarde, 

com a Resolução nº 1985/17 do Conselho Econômico e Social da ONU, a qual criou, contra o 

voto solitário dos Estados Unidos, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais”412. 

De fato, a responsabilidade do Estado em âmbito internacional é um salutar 

meio para lhe cobrar a implementação real do Estado de bem-estar, proporcionando uma 

melhoria de vida para toda a população e não apenas para uma pequena parcela que se 

apropria de toda a produção social. 

Como já lecionou Flávia Piovesan, “o processo de justicialização do Direito 

Internacional, em especial dos direitos humanos, celebra por assim dizer, a passagem do reino 

do ‘direito da força’ para a ‘força do Direito”, contudo, como reconhece a própria autora, “o 

grande problema do Direito Internacional sempre foi adquirir ‘garras e dentes’, ou seja, poder 

e capacidade sancionatórios”413. 

                                                           
410 “In” Direitos humanos e globalização, ob. cit., p. 200. 
411 “In” Direitos humanos e justiça internacional, ob. cit., p. 23. 
412 “In” A afirmação histórica dos direitos humanos, ob. cit., p. 342. 
413 “In” Direitos humanos e justiça internacional, ob. cit., p. 55 e 56. 
 Flávia Piovesan adverte que “no sistema global, não há ainda um Tribunal Internacional de Direitos 
Humanos. Há a Corte Internacional de Justiça (principal órgão jurisdicional da ONU, cuja jurisdição só pode ser 
acionada por Estado), os Tribunais ad hoc para a ex-Iugoslávia e Ruanda (criados por resolução do Conselho de 
Segurança da ONU) e o Tribunal Penal Internacional (para julgamento dos mais graves crimes contra a ordem 
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É cediço que para maior eficácia do direito internacional é necessário uma 

revisão nos conceitos tradicionais de soberania do Estado. E numa sociedade globalizada, essa 

revisão se torna imperativo até para que a globalização não se restrinja ao âmbito econômico, 

mas também possibilite uma globalização do sistema de proteção de direitos humanos, 

inclusive sociais. 

É salutar que a arena internacional ganhe especial destaque na imposição a 

um Estado de obedecer o primado da dignidade da pessoa humana, com o dever de 

concretizar direitos prestacionais, estabelecendo um padrão mínimo satisfatório de bem-estar 

social. Da mesma forma, é necessário democratizar ainda mais essa arena internacional, de 

forma a possibilitar cada vez mais o ingresso de novos atores, não-estatais, no seu cenário, 

com legitimidade para pleitear em nome dos direitos humanos violados, e atribuir aos 

organismos internacionais de proteção de direitos humanos, na mesma proporção, maior 

poder de coagir os Estados a obedecer suas decisões. 

Sem embargo desse ideal, fato é que com o fim das peias que amarrou o 

capitalismo a um desiderato social e a volta de um novo liberalismo (neoliberalismo) a arena 

internacional se encontra deveras ameaçada pela hegemonia, que já desponta, dos organismos 

internacionais financeiros e de proteção econômica dos países do capitalismo central, como o 

Banco Mundial, o FMI e a OMC. 

O resgate da importância da ONU, da OIT, da UNESCO, da OMS, e demais 

órgãos internacionais de proteção aos direitos humanos, além de ser uma aspiração 

humanitária, talvez, apenas possa ocorrer por uma maior democratização desse sistema 

internacional de proteção, com a permissão de ingresso de novos atores não-estatais em seu 

cenário e pela análise de maior relevo para os pleitos dos Estados periféricos, além da 

vinculação que esses organismos têm de carrear aos organismos financeiros internacionais. 

A autonomia engendrada pelos organismos financeiros internacionais, 

responsáveis pela implementação de políticas neoliberais e absenteísta nos Estados 

periféricos, não pode persistir em descompasso com o sistema internacional de proteção dos 

direitos humanos. É necessário se entabular meios de ceifar essa autonomia, vinculando esses 

organismos financeiros às diretrizes firmadas pela proteção dos direitos humanos e sociais dos 

órgãos responsáveis por essa proteção. 

                                                                                                                                                                                     
internacional). A criação de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos no âmbito da ONU constitui 
medida imperativa para o fortalecimento dos direitos humanos na ordem contemporânea” (p. 56). 
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CONCLUSÕES: 

À luz das pesquisas e do todo tratado neste trabalho, as conclusões 

principais a que chegamos são: 

1) O desenvolvimento do Estado Moderno não ocorreu de forma 

homogênea e linear em todos lugares do globo, havendo peculiaridades e evolução 

diferenciada concernente a cada local em que se propuser estudar. 

2) Numa visão geral, o Estado Moderno se confunde com a própria história 

do capitalismo, adquirindo caracteres em consonância com o nascimento, consolidação e 

expansão desse modo de produção, bem como com a necessidade atual do capital restringir-se 

para poder subsistir como força política e econômica. 

3) O capitalismo teve sua gênese na Baixa Idade Média, no período 

denominado pela história de Renascimento, quando ainda prevalecia o modo de produção 

feudal. A primeira forma capitalista foi o comércio, assentado no trabalho artesanal 

organizado pelas corporações de ofício. O comércio, porém, não surgiu nesse período (por 

isso renascimento e não nascimento), e sim voltava no cenário econômico, mas agora com 

uma posição de destaque, pois já visava uma produção para o mercado e não mais para mera 

subsistência. 

4) Com a expansão do comércio, que determinou a transição da economia 

de subsistência para a economia de mercado, alterando-se o fator de riqueza, que era fincado 

num fator fundiário estático passando a se fixar no valor para circulação de bens, portanto, 

mais dinâmico, a classe que despontou – a burguesia – exigiu e apoiou o fortalecimento de um 

poder central e único para garantir a segurança e o incremento de suas atividades e colocar em 

cheque o poder dos senhores feudais, que a tolhiam. 

5) Da aliança rei-burguesia (aliança do poder político com o poder 

econômico) e da formação de um exército profissional para afirmar que o único poder político 

existente dentro das fronteiras de um país era o do rei, não permitindo mais que esse poder 

fosse difuso entre os vários senhores feudais, que o exerciam soberanamente nos limites do 

seu feudo, o que viabilizou a unificação do território, criaram-se as condições para o 

surgimento do Estado Moderno, sendo a primeira forma adotada a do absolutismo. 

6) O absolutismo permitiu a ocorrência da revolução comercial que, a partir 

da expansão marítima que acarretou a descoberta de novos mercados, promoveu um grande 
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acúmulo de capitais nas mãos da burguesia mercantil, preparando-a materialmente para novos 

empreendimentos que culminaram com a Revolução Industrial. 

7) Com o incremento do poder econômico da burguesia decorrente primeiro 

da revolução comercial, mas evidenciado pela revolução industrial, patrocina-se movimentos 

para contestar as regalias reais (iluminismo) e apregoar o livre comércio (liberalismo), liberto 

das ingerências do rei. Essas regalias reais provocavam um alto custo para a burguesia que a 

financiava e que não vislumbrava mais como necessário continuar despendendo, além do que 

o rei passou a tolher as atividades dos burgueses, pois constatava o fortalecimento do poder 

econômico dessa classe, encarando, por vezes, como uma ameaça ao seu próprio poder real, 

dando azo, como na França, à instalação do que se denominou de Estado Policialesco. A 

burguesia, por consecutivo, almejava depor o poder político real e assumir, além do poder 

econômico que já lhe era inerente, também o poder político. E assim o fez, sendo o exemplo 

mais latente a Revolução Francesa. 

8) Com a adequação da superestrutura política e jurídica após as revoluções 

burguesas à infra-estrutura econômico do capitalismo, o Estado liberal ficou com um dever de 

praticamente omitir-se perante o mercado econômico, devendo intervir o mínimo possível na 

sociedade, que agora era tratada separadamente do ente público. 

9) Com a grande concentração de riqueza e a apropriação privada de toda a 

produção social no decorrer do Estado liberal, estabeleceu-se a pauperização da grande 

maioria da população, a qual foi submetida a condições sub-humanas de vida, em vários 

casos, numa situação pior do que as impostas aos escravos. O desenvolvimento da produção e 

de novas tecnologias, até então nunca visto na história da humanidade, ficava restrito a uma 

pequena classe de burgueses, que se beneficiava de todo esse desenvolvimento, restando à 

grande maioria ficar ao largo desse progresso e assistir, sem ter para quem recorrer, à 

evolução exclusiva de uma classe. 

10) As marcas ideológicas e de dominação das massas do Estado liberal 

eram: não interferência estatal, livre mercado (liberdade apenas do mercado econômico e não 

do homem), liberdade de contrato (colocando no mesmo nível empregado e empregador), 

proteção da propriedade privada como valor absoluto, manutenção do “status quo” burguês, 

individualismo, voto censitário e igualdade meramente formal sem qualquer apego às 

diferenças reais. 
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11) Essa situação de profunda desigualdade social acarreta, já no século 

XIX, um período extremamente instável e com revoluções se disseminando por toda a 

Europa, como a “Primavera dos Povos” de 1848, a instalação do primeiro regime comunista 

em 1871 – A “Comuna de Paris” – e a Revolução Russa de 1917. A partir de então, o 

capitalismo verificou que era necessário ceder para não sucumbir. 

12) Ao mesmo tempo que as revoluções populares socialistas começam a se 

propagar ainda na primeira metade do século XX, crises econômicas oriundas do intento 

concentrador e sem qualquer projeto de repartição da produção social pelo sistema capitalista 

começam a assolar os Estados liberais, acarretando a 1º Guerra Mundial, a crise do mercado 

econômico de 1929 e a 2º Guerra Mundial, que mostrou ao mundo que não era mais possível 

resolver os problemas do modo de produção capitalista por meio de uma guerra, sob pena de 

ocasionar o fim do próprio planeta. Em vista disso, o Estado liberal foi colocado em cheque, 

devendo o capitalismo, para não perecer, adotar daí em diante sistemas políticos e jurídicos 

com uma certa carga valorativa, mais preocupado com o humano do que apenas com o 

mercado econômico, sendo criados organismos não-governamentais para intermediar as 

relações entre Estados e servir, inclusive, de guardiões de valores mais humanitários. Dessa 

forma, o constitucionalismo social se difundiu no mundo ocidental. 

13) As concessões do capitalismo para atendimento parcial dos anseios 

sociais, nesta senda, deram origem à idealização dos Estados sociais. Primeiro, adotou-se leis 

de proteção ao trabalhador; posteriormente, leis para as situações em que restava 

impossibilitado o trabalho (previdência social), para, em seguida, constitucionalizar vários 

direitos sociais, com vistas a alcançar a maior gama possível de carências sociais e possibilitar 

a sobrevivência do capitalismo. 

14) A infra-estrutura do Estado social continua sendo capitalista, mas sua 

superestrutura política e jurídica passa a ter conteúdo também social. A par disso, o Estado de 

bem-estar pode ser situado como a síntese que decorre da tese do liberalismo e a antítese de 

socialismo. Ou seja, em que pese a mola propulsora do Estado social ter sido as várias 

revoluções proletárias, onde ele se instalou significa que as revoltas não foram, no todo, 

vitoriosas no sentido de provocar o ocaso do sistema até então vigente (capitalismo), 

conseguindo obter apenas concessões do capitalismo para atendimento de algumas demandas 

sociais. 

15) Como o capitalismo subsiste na infra-estrutura do Estado de bem-estar, 

foi delineado aos institutos privados uma função social. Destarte, a propriedade passa a ter 
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função social assim como o contrato. Nessa toada, também deve seguir a responsabilidade, 

assumindo uma função social que suplante seu mero caráter individualístico, de proteção 

absoluta da propriedade privada, salvaguarda de regalias e manutenção do “status quo”. 

16) Como o moderno Estado social se sustenta sobre uma base capitalista, 

seu limite de atuação se encontra no próprio sistema econômico adotado, pela disponibilidade 

que o modo de produção capitalista oferece ao ente público, principalmente pelo pagamento 

de tributos. 

17) O Estado social se realiza no âmbito jurídico pela positivação de direitos 

sociais e no âmbito político pela implementação de políticas públicas que concretizem aqueles 

direitos sociais. Em verdade, os direitos sociais não são direitos que visam realizar uma 

justiça geral, mas sim corrigir as injustiças latentes, estabelecendo um padrão mínimo para se 

viver em sociedade. Ademais, os direitos sociais, como direitos fundamentais, não se reduzem 

a uma mera programaticidade despida de efeito vinculante pois, além da eficácia negativa de 

revogar leis que o contrariem, como considerável gama dos direitos sociais traz em seu bojo 

uma prestação social, há que se aferir também uma eficiência positiva de forma a extrair 

meios de coerção à concessão dessas prestações. 

18) Independentemente dos direitos sociais trazerem em seu bojo uma 

prestação social, fato é que para todos os direitos sociais é necessária uma atuação do Estado, 

sendo vedada sua omissão. Nesses colóquios, a intervenção torna-se ínsita ao Estado 

providência. 

19) Como os direitos sociais foram modelados para atendimento de uma 

classe social, depreende-se que guardam, mesmo atualmente, uma nítida característica de 

atendimento às necessidades das classes mais desprivilegiadas, sendo, portanto, seletivos na 

sua prestação, posto que não são extensíveis a todos, sendo restritos aos detentores de alguma 

carência social que legitimem o Poder Público atuar em seu benefício. Esse selecionamento é 

feito por meio de políticas públicas. 

20) Com o fim da alternativa do Estado socialista no plano concreto, pelo 

colapso da União Soviética, o termo dos Estados socialistas do leste europeu e a abertura 

econômica da China, o Estado social entra em crise, haja vista que o capitalismo não vê mais 

motivos para adotar uma superestrutura social, já que esta impõe despender grandes somas. A 

par disso, o pensamento neoliberal entra em voga nos debates políticos, visando desmantelar 

os serviços públicos e as políticas públicas efetivadas. 
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21) A globalização, em que pese trazer em seu bojo aspectos econômicos, 

políticos, ideológicos, culturais e sociais, é apropriada pelo pensamento neoliberal, dando o 

tom precípuo de uma internacionalização dos mercados, o que acirra a crise do Estado social 

porque é fomentada uma concorrência alçada a níveis internacionais. 

22) O capitalismo na sociedade neoliberal e globalizada é preferencialmente 

financeiro, assumindo uma nova feição virtualizada e internacionalizada, o que tem 

contribuído para acarretar maior impessoalidade das relações, a qual proporciona, por sua vez, 

o desapego de fatos concretos e olvida as desigualdades reais. 

23) O neoliberalismo, para os Estados que se situam na periferia do 

capitalismo, tem surtido um efeito ainda mais draconiano já que esses países da periferia, que 

não tiveram tempo nem condição de estabelecer um verdadeiro Estado social e, com isso, 

colher os frutos positivos do capitalismo, já são submetidos, no neoliberalismo, a desmantelar 

o pouco que conseguiram em nome da liberdade de mercado em nível internacional. 

24) O resgate e a salvaguarda de valores sociais dentro desse cenário 

neoliberal ocorre pela técnica do neoconstitucionalismo, que visa elaborar novos mecanismos 

de interpretação e integração da constituição e do ordenamento jurídico, com fulcro em 

princípios e valores que dão primazia à dignidade da pessoa humana, a um conceito de 

mínimo existencial emancipatório e a ponderações sociais na tentativa de se proceder uma 

igualdade mais material, reaproximando o Direito da Justiça e extrapolando a tradicional 

visão positivista, legalista e formalista, do Direito. 

25) Num primeiro olhar, poderia se aduzir que o neoconstitucionalismo está 

atrasado relativamente ao tempo histórico, pois seria uma teoria que se adequaria mais a um 

Estado de bem-estar, o que se embateria com uma realidade em que o neoliberalismo começa 

a soar mais forte. Entrementes, o neoconstitucionalismo, na verdade, é uma teoria que começa 

a ganhar destaque exatamente no período de crise do Estado providência, no qual, por força 

do neoliberalismo, intenta-se desmantelar legalmente o Estado social, sendo que a 

recuperação dessa superestrutura social apenas pode advir pela concessão de eficácia e 

vinculação aos valores e objetivos traçados na Constituição. O tema da responsabilidade do 

Estado social se situa exatamente entre a celeuma do neoliberalismo econômico e o 

neoconstitucionalismo jurídico. 

26) Em que pese nossa Constituição Federal ter esculpido um Estado social, 

fato é que a responsabilidade do Estado vem sendo estudada e desenvolvida à luz, ainda, de 
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um Estado liberal, daquele Estado que não pode agir, pelo qual a omissão é, invariavelmente, 

a regra a que ele deve se ater. Dessa forma, a preocupação da responsabilidade do ente 

público ainda se restringe à proteção de direitos individuais, precipuamente os de defesa da 

propriedade privada contra a ingerência estatal. Não obstante a isso, a forma preconizada para 

a responsabilidade pública reside num enfoque estritamente monetário-patrimonial. 

27) A irresponsabilidade do Estado perdurou até a consolidação do Estado 

liberal, passando a ser teorizada somente após o liberalismo já se tornar o sistema vigente, 

para, assim, estancar qualquer outra reforma do Estado e a ingerência deste na sociedade civil 

e nos direitos de propriedade dos burgueses. Se no início do Estado liberal já se houvesse 

vislumbrado a responsabilidade do ente público, restaria impossibilitado aos burgueses fazer 

as reformas necessárias para derrocada do sistema anterior vigorante (absolutismo), valendo-

se do Estado, tais como os confiscos de terras dos nobres e da Igreja, as perseguições e as 

mortes, sem que fosse paga qualquer indenização. Ademais, num liberalismo puro, em que a 

omissão é a regra, estando vedada qualquer atividade do Estado, não haveria porque se cogitar 

da formulação da responsabilidade do ente público, pois não haveria como este cometer 

qualquer dano. 

28) Com a crise do Estado liberal, a temática da responsabilidade do Estado 

ganhou força pois o ente público teve de voltar a intervir na economia, o que redundaria em 

danos à propriedade privada do particular. Assim, o contraponto do dever de intervenção do 

Estado na tentativa de sanar alguns problemas sociais e econômicos e tentar proporcionar um 

mínimo social é a formulação de uma teoria da responsabilidade do Estado, ao qual se torna 

mais aguda e mais ampla consoante a maior necessidade de intervenção. Por isso, a 

responsabilidade do Estado se desenvolve a passos largos num modelo estatal de bem-estar, 

em que a omissão passa a ser vedada e a regra é a intervenção. 

29) A teorização da responsabilidade do Estado iniciou-se por um modelo 

subjetivista, em que se perquire a culpa, até um modelo objetivista, em que resta despiciendo 

aquela perquirição. Essa evolução da responsabilidade subjetiva para objetiva ocorreu 

primeiro para o Estado do que para as relações entre particulares, sob o pretexto de que o ente 

público deveria ter uma responsabilidade própria e em consonância com seu potencial lesivo. 

Com a descoberta de que mesmo nas relações entre particulares o potencial lesivo de um 

particular sobre toda a sociedade também é latente, adotou-se o modelo objetivista também 

para os particulares em várias hipóteses (legislação consumerista, do meio ambiente etc.), não 

havendo mais, portanto, um modelo próprio de responsabilidade para o Estado. 
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30) Como a teorização da responsabilidade do Estado se prende à defesa de 

direitos individuais, precipuamente de fundo liberal de proteção da propriedade privada, e 

como no liberalismo se entende que a conduta estatal é danosa e a regra deveria ser a omissão, 

torna-se correta a sistemática, nessa visão, de adotar uma responsabilidade objetiva para a 

conduta e uma responsabilidade subjetiva para omissão. 

31) No modelo de responsabilidade do Estado focado na defesa dos direitos 

individuais, os pressupostos para sua caracterização são: a) a ocorrência de dano jurídico, 

certo, especial, anormal, presente ou futuro, podendo ser material ou moral e que o particular 

não tenha o dever de suportar; b) uma conduta ativa ou omissiva do Estado; c) nexo causal 

entre a conduta estatal e o dano; d) ausência de causas excludentes da responsabilidade estatal 

(força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima, ato de terceiro e estado de necessidade).  

32) A sanção dessa responsabilidade pelos direitos individuais é fixada 

exclusivamente num dever de indenizar, que tem o caráter positivo de impedir as penas 

corporais. Entretanto, essa sanção permite o dano, pois basta pagar o valor fixado que fica 

permitido que o dano continue a existir, sem se perquirir se, de fato, esse dano poderia ser 

sanado ou reparado. A responsabilidade na modalidade exclusivamente de indenização, 

portanto, serve muito mais como modelo de recompensa por ter sofrido um dano do que de 

efetiva reparação e imposição para se cumprir a obrigação principal violada. 

33) Ademais, a indenização pressupõe prejuízo e este pressupõe uma 

condição econômica. Destarte, quanto maior a condição econômica, maior pode ser o prejuízo 

e maior será a indenização que deve ser paga. Nesse sistema, as classes economicamente mais 

favorecidas estariam mais protegidas a restabelecer seus atuais padrões de riqueza do que as 

classes menos favorecidas. Ou seja, o Estado acaba sendo responsável para manter a elite 

econômica na condição de privilegiada e os menos desfavorecidos, o máximo que pode 

acontecer, é continuarem na sua posição de desprivilegiados. O que torna mais injusto esse 

sistema em nosso país é que a tributação é altamente regressiva, sendo o financiamento do 

Estado feito muito mais por essa classe desprivilegiada do que pelas classes mais favorecidas. 

Dessa forma, o restabelecimento dos padrões de riqueza, a partir do Estado, é feito pelos mais 

pobres.  

34) Uma das alternativas viáveis para se minorar essa incoerência é se fixar 

um padrão, um teto, condizente com as condições de vida da maioria da população, para o 

valor da indenização a ser paga pelo Estado e o restante ser feito pelo sistema de seguros, que 

poderiam ser públicos ou privados. De forma arbitrária ou não, já se estabeleceu um limite aos 
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valores de indenização para os danos extrapatrimoniais, sendo este limite veiculado em 

diversas leis existentes, que não foram reputadas como inconstitucionais, ou pela própria 

jurisprudência. Insta agora modelar limites para os danos patrimoniais para que, superado esse 

limite, fique o encargo da indenização, no que extrapolar, com a seguradora. É de se perceber 

que, diante da finitude dos recursos estatais, a própria realidade impõe limites indiretos, 

verificados na forma de pagamento, onde se tem um caótico sistema de precatórios, que para 

não se adentrar nesse sistema, vários particulares renunciam parte de seu crédito para receber 

por meio de requisição de pequeno valor, visando um prazo muito menor de pagamento pelo 

Estado. Note-se que estamos tratando de limites ao montante de indenização e não de uma 

nova causa excludente de responsabilidade. 

35) Além do mais, se a CF estabeleceu um Estado social, visando que este 

interfira e proporcione uma melhor redistribuição da produção social, com destinação de uma 

maior parcela às classes historicamente mais desamparadas, e se a produção social é finita, 

logicamente que o Estado, ao concretizar o repasse de maior fração dessa produção para os 

mais desprivilegiados, estará subtraindo uma maior gama do montante que sempre foi 

destinado a essa elite econômica. Sem embargo disso, tem-se verificado uma certa recorrência 

a teorias, balizando-se no ideário liberal de não intervenção estatal e de manutenção do 

“status quo”, de que o Estado seria obrigado a indenizar às elites por estar subtraindo parte da 

produção social que historicamente lhes foram destinadas. Num modelo de Estado social, essa 

interpretação liberal da responsabilidade do Estado deve ser rechaçada, pois o Estado é eleito 

para fazer reformas (não revolução!) que, inexoravelmente, causarão prejuízos econômicos 

para essa mesma elite, pois deve destinar maior parcela da produção social – que é finita, 

repetimos – às classes mais desprivilegiadas e, com isso, não pode ser imposto o ônus dessa 

classe, por meio do Estado, indenizar as elites. Se o Estado social tem a obrigação de fazer 

reformas, não pode ele ser responsabilizado a restabelecer os anteriores padrões sociais. A 

responsabilidade, na visão de uma obrigação acessória decorrente da violação de uma 

obrigação principal, deve subsistir se for violada a obrigação de fazer reformas, de melhorar a 

vida das classes mais desprivilegiadas, e não se caracterizar porque se fez reformas. 

36) Num paradigma de Estado social, torna-se uma visão parcial modelar 

uma responsabilidade exclusiva por direitos individuais. Para os direitos individuais, com as 

limitações que traçamos, já há um modelo vigente, mas que se mostra inaplicável ou 

insuficiente quando se pretende versar sobre direitos sociais. Ademais, considerando que o 

Estado necessita de recursos econômicos para concretizar os direitos sociais em âmbito de 
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políticas públicas, indenizações vultuosas podem acarretar a privatização de recursos 

públicos, gerando o efeito contrário a um dever de atuar, pois pode retirar os meios para que o 

Estado possa agir. 

37) Como os direitos sociais exigem uma atuação do Estado, vedando sua 

omissão, há que se modelar uma responsabilização que o inste a agir, a intervir no seio social 

e a provocar mudanças, e não que fique na confortável situação de mero pagador, bastando 

repassar os recursos arrecadados para o pagamento das indenizações para se permitir ficar 

numa situação de inércia. 

38) Considerando que a trilha que o Estado segue é determinada pelo 

Governo, num modelo de responsabilidade social cujo objetivo seja que o Estado siga a 

vereda traçada na CF, dando primazia aos fundamentos e objetivos fundamentais, há que se 

incluir sanções não apenas para o Estado, mas também para o próprio Governo que intenta 

empregar um caminho para o Estado diferente daquele apregoado pela CF. Não é porque o 

Governo foi eleito que ele pode descumprir a CF. Muito pelo contrário, ele foi eleito 

exatamente para cumprir a CF. Dessa forma, os objetivos e fundamentos, assim como os 

valores, os princípios, os direitos sociais previstos na Constituição e a própria ideologia do 

Estado social são vinculantes para o governo. E, em não sendo observados, devem acarretar 

sanções políticas que deveriam ser ministradas pelo Poder Judiciário, como corpo fixo do 

Estado social. 

39) Em que pese o Poder Judiciário não se mostrar devidamente aparelhado 

para operar com direitos sociais, havendo empecilho processuais, falta de instrumentos 

desencadeadores de uma tutela social, impossibilidade de uma resposta efetiva aos anseios 

sociais e ainda a mentalidade liberal que reina em nossos julgadores, não é por causa disso 

que deve ele ser descartado como instrumento de exigência de reformas sociais e atuar 

coarctado com os ideais sociais do Estado em que vive. Continuar o Poder Judiciário apático, 

inerte, nutrindo-se ainda de um discurso eminentemente liberal-individualista, de defesa da 

propriedade privada e não concretista, não mais condiz com seu “status” de Poder de um 

Estado de bem-estar. 

40) A tutela ressarcitória ou condenatória não mais se ajusta com um 

postulado de efetivação dos direitos sociais. Entrementes ser cabível falar desse tipo de tutela 

para corrigir violação de direitos individuais, fato é que, para os direitos sociais, a forma 

principal que deve o Poder Judiciário se valer é a da tutela mandamental, com poder de coagir 
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os demais poderes a realizarem os direitos sociais, determinando um dever de atuação para o 

Estado. 

41) A problemática da judicialização dos direitos sociais entra no cenário 

jurídico exatamente quando o Estado social entra em crise, visto que se positivou uma 

expressiva gama de direitos sociais que restam ainda inaplicados, procurando-se meios de lhes 

outorgar concretude. Depreende-se que, em verdade, os direitos sociais devem ser alvo de 

políticas públicas elaboradas pelo Governo. Apenas quando o governo não cumpre com essa 

obrigação de concretizar os direitos sociais, formulando e implementando as políticas 

públicas, é que se pode cogitar da sindicabilidade do Poder Judiciário pelas políticas públicas. 

Portanto, o primeiro controle judicial que deve ser feito é o de forma ampla, das próprias 

políticas públicas. Excepcionalmente, em casos pontuais, é que se poderá tratar da concessão 

de um direito social de forma individualizada, situada à margem de uma política pública. 

42) O controle que cabe ao Poder Judiciário em relação às políticas públicas 

se refere à omissão delas ou àquelas realizadas que contrariem o espírito do Estado social. 

Quanto à omissão, o controle deverá ser exercido por meio de demandas coletivas, quer na via 

concentrada quer na via difusa. No que tange às políticas governamentais realizadas, cujo 

desiderato neoliberal norteou sua elaboração, que de alguma forma se oponha à concretização 

dos direitos sociais, pode haver uma fiscalização do Poder Judiciário pela via concentrada ou 

de ação. 

43) A concessão de direitos sociais de forma individualizada apenas pode 

ocorrer de forma derivada, quando esses direitos já foram implementados por meio de uma 

política pública. Salvo casos extremamente pontuais, para destinatários comprovadamente 

carentes, é que se pode cogitar da aplicação originária de um direito social sem que haja uma 

política pública. 

44) Os pressupostos da responsabilidade do Estado pela violação dos 

direitos sociais são: a) a pré-existência de um dano social e b) omissão do Estado frente a esse 

dano, não agindo para saná-lo ou reduzi-lo (pode até haver uma conduta positiva do Estado, 

mas essa atuação vai no sentido contrário à concretização dos direitos sociais). 

45) As sanções da responsabilidade social do Estado podem ser: política, 

penal, civil (multa diária), de intervenção de um ente federado em outro ou internacional. 

46) Por conseguinte, é preciso tirar o direito administrativo das bases 

estritas de um liberalismo que vise precipuamente a defesa da propriedade privada em face do 
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Estado e que ainda o coloque como inimigo da sociedade, para torná-lo mais social, cujo foco 

seja a proteção da coletividade e os destinatários de sua atuação sejam as classes 

marginalizadas pelo capitalismo, proporcionando ao Poder Público uma posição de ente 

propulsor do desenvolvimento social e objetivando, com isso, caminhar pari passu com o 

neoconstitucionalismo, adequando-o a um modelo de Estado de bem-estar. 
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