
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Programa de Pós-Graduação em Direito 

 

 

 

 

 
 
 
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIALÓGICA: a participação pop ular como 

instrumento de controle da efetividade de direitos fundamentais sociais 

 

 
 

 

 

Gabriela Mansur Soares 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Belo Horizonte 
2010



 2

Gabriela Mansur Soares 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIALÓGICA: a participação pop ular como 

instrumento de controle da efetividade de direitos fundamentais sociais 

 

 

 
 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais, como requisito parcial para a obtenção do título de 
Mestre em Direito Público. 

 

Orientadora: Marinella Machado Araújo 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

          2010 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 
                   Soares, Gabriela Mansur 
S676a              Administração pública dialógica: a participação popular como 

instrumento de controle da efetividade de direitos fundamentais 
sociais / Gabriela Mansur Soares. Belo Horizonte, 2010. 

                         107 f.  
                        
                         Orientador: Marinella Machado Araújo  
                         Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais.  
                    Programa de Pós-Graduação em Direito. 
                          Bibliografia  
   
                         1. Direitos fundamentais. 2. Politica pública. 3. Planejamento 

administrativo-financeiro. I. Araújo, Marinella Machado. II. Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação 
em Direito. III. Título. 

                       

                                                                                    CDU: 342.7 
 

                   Bibliotecária:  Erica Fruk Guelfi  -  CRB/MG 6/2068 
 
 



 4

Gabriela Mansur Soares 
 
 
 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIALÓGICA : a participação popular como instrumento 

de controle da efetividade de direitos fundamentais sociais 

 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial para a obtenção do título de 
Mestre em Direito Público. 
Belo Horizonte, 2010. 

 

 

___________________________________________________ 
Marinella Machado Araújo – Orientadora 

 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Edimur Ferreira de Faria 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Roberto Sorbilli 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 5

AGRADECIMENTOS 
 

 
Mais uma etapa vencida nesta grande caminhada. 

Sim, o desejo e a força direcionada para tal empenho, renderam-me louros... 

Mas devo este agradecimento a muitos que comigo estiveram, de todas as formas 

apoiando, segurando, entendendo os tropeços e acertos diários. 

Seria pouco, mas com grande alegria agradeço em especial: 

Aos meus pais André e Tânia, e irmãos Emanuela e Tarcisius pelo carinho e apoio; à 

minha filha, Ana Julia, que iluminou de maneira especial os meus pensamentos me levando a 

buscar mais conhecimento.  

À minha família pelo exemplo e incentivo acadêmico. 

À professora e orientadora, Marinella Machado Araujo, pelo convívio, pelo apoio, 

pela compreensão e pela amizade. 

Aos professores, Álvaro Ricardo de Souza Cruz pelo incentivo que tornou o meu 

ingresso no mestrado possível; José Adércio Sampaio Leite pelo conhecimento compartilhado 

e pelos momentos de descontração; José Alfredo de Baracho Junior pelas lições dadas. 

Aos colegas do mestrado e amigos, Alessandra Mahé Rodrigues, Amanda Garcia, 

André Henrique Almeida, Cássio Brant, Clarice Paiva, Cynthia Lessa Costa, Daniel Bizzotto, 

Juliana Evangelista, Leda Soares, Luzia Werneck, Maria Elisa Lemos, Mariano Henrique, 

Mônica Zylbersztajn, Rafaela Braga Ribeiro e Ramona Cardoso pela paciência e constante 

apoio. 

 



 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O direito administrativo é um conjunto de normas jurídicas de direito público que 
disciplinam as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos 

fundamentais e a organização e o funcionamento das estruturas estatais e não estatais 
encarregadas de seu desempenho.” 

Marçal Justen Filho 
 

“O que é política? A política baseia-se na pluralidade dos homens. A política trata da 
convivência entre diferentes”  

 Hannah Arendt 
 

“A idéia dos direitos humanos e a soberania do povo determinam até hoje a 
autocompreensão normativa de Estados de direito Democráticos”. 

(...) 
“Um poder administrativo eficaz, tendencialmente autônomo se liga a um poder social eficaz 

formando uma contracorrente que atravessa o fluxo dos processos decisórios democráticos 
dirigidos pelo poder comunicaconal.” 

 Jürgen Habermas 
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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como ponto base (i) a efetivação de direitos fundamentais sociais 

através da formulação e execução de políticas públicas pela Administração Pública, levando 

em conta a escassez dos recursos financeiros estatais destinados à realização dos mesmos, e 

(ii) a participação popular como instrumento de controle social de políticas públicas. Para 

demonstrar como as políticas públicas são essenciais para a concretização dos direitos 

fundamentais sociais, em especial o direito fundamental à saúde, definimos primeiramente o 

que são direitos fundamentais, direitos fundamentais sociais, políticas públicas, para depois 

enfim definirmos como a participação popular e o orçamento público são essenciais nesta 

concretização. Chegamos a conclusão que no paradigma contemporâneo a efetivação dos 

direitos fundamentais sociais só se dá de forma efetiva e legitima através do planejamento dos 

gastos da administração pública. Esse planejamento deve ser realizado de forma que o povo 

participe das decisões alocativas dos recursos financeiros estatais. Na área da saúde a 

efetivação do direito fundamental à saúde, no Brasil, só é possível graças a participação 

popular nos Conselhos Gestores de Saúde que definem os recursos a serem gastos na área e as 

políticas de saúde que esses recursos irão atender. Por fim, chegamos a conclusão que a 

concretização do direito fundamental á saúde deve acontecer através do planejamento 

participativo de políticas públicas e não apenas pelas decisões judiciárias. Mas caso o 

judiciário seja chamado a intervir nessa concretização essa intervenção deverá ocorrer apenas 

de forma subsidiária, balisada na aplicação do postulado da proporcionalidade e apenas 

naqueles casos em que a política pública já está posta mas não foi implementada pelo gestor 

público. 

 

Palavras chave: Administração Pública Dialógica. Efetivação de Direitos Fundamentais 

Sociais. Políticas Públicas. Planejamento Administrativo- Financeiro. 
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ABSTRACT 

 

 

This study is based on point (i) effecting fundamental social rights through the 

formulation and implementation of public policies for Public Administration, taking 

into account the lack of state budget resources for their achievement, and (ii) public 

participation as an instrument of social control of public policies. To demonstrate how 

public policies are essential to the realization of fundamental social rights, especially 

the fundamental right to health, we define first what are fundamental rights, social 

rights, public policy, and then finally define as popular participation and public 

budgeting are essential in this achievement. It is concluded that the contemporary 

paradigm of the enforcement of fundamental social rights only occurs effectively and 

legitimate through the planning of expenditures of public administration. This 

planning should be done so that t  he people participate in decisions related financial 

resources of the state. In health the realization of the fundamental right to health in Brazil is 

only possible thanks to popular participation in decision-making councils oh health to define 

the resources to be spent in the área and health policies that will meet these features.  

Finally, we come to the conclusion that the realization of the fundamental right to 

health must take place through participatory planning of public policies and not only 

by judicial decisions. But if the judiciary is called upon to intervene in implementing 

this intervention should occur only secondarily, landmark in the application of the 

postulate of proportionality and only in cases where public policy is already in place 

but not implemented by public officials. 

 

Key words: Dialogic Public Administration. Enforcement of Fundamental Social Rights. 

Public policy administrative and financial planning. 
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 1 PLANO DE ESTUDO 

 

 

A presente dissertação tem como cerne a preocupação com a efetivação de direitos 

fundamentais sociais através da formulação e execução de políticas públicas pela 

Administração Pública, levando em conta a escassez dos recursos financeiros estatais 

destinados à realização daqueles e os custos desses direitos. 

No paradigma contemporâneo a efetivação dos direitos fundamentais sociais1 embasa 

debates jurídicos, políticos e sociais, que de uma forma ou de outra visam assegurar tal 

efetivação frente às crescentes demandas sociais em sociedades multiculturais e pluralistas 

que muitas vezes não garantem o mínimo de direitos para realização social do indivíduo, 

como cidadão pleno de direitos. 

Esses mesmos direitos são satisfeitos na Administração Pública pela elaboração de 

políticas públicas, o que se justifica pela satisfação de direitos fundamentais sociais, ou seja, 

aqueles direitos fundamentais que se concretizam por prestações positivas do Estado. 

A pesquisa está inserida na linha de pesquisa ‘Estado, Constituição e Sociedade no 

Paradigma do Estado Democrático de Direito’ do Programa de Pós-Graduação em Direito da 

PUC Minas e a maioria da sua fundamentação foi palco de discussões do Grupo de Trabalho 

‘Administração Pública Dialógica’ do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas (NUJUP) sob 

coordenação da professora Dra. Marinella Machado Araújo. 

Inicialmente, o estudo era voltado para uma análise da efetivação de direitos pelo 

poder Judiciário, justamente onde a gestão pública falha. Com as discussões e leitura da 

bibliografia percebeu-se que o judiciário não é capaz de garantir, sozinho, a concretização dos 

direitos sociais de forma universal e legítima. Tal legitimidade foi percebida através da 

participação popular na Administração Pública, quando da formulação e execução de políticas 

públicas que visavam justamente à concretização desses direitos sociais. 

Para entender a razão pela qual esses direitos fundamentais - que por muitos autores 

são tidos como princípios - são o centro das atenções na contemporaneidade, essencial 

analisar a efetivação e importância dada a eles ao longo da história do constitucionalismo 
                                                 
1 NEVES,2007,78: Nas palavras de Marcelo Neves os direitos fundamentais sociais instituídos pelo Estado de 
direito são imprescindíveis à institucionalização dos direitos de liberdade civil e participação política, e conclui: 
“(...) na sociedade supercomplexa de hoje, fundada em expectativas e interesses os mais diversos e entre si 
contraditórios, o direito só poderá exercer satisfatoriamente sua função de congruente generalização de 
expectativas normativas de comportamento enquanto forem institucionalizados constitucionalmente os princípios 
de inclusão e da diferenciação funcional e, por conseguinte, os direitos fundamentais sociais e os concernentes à 
liberdade civil e à participação política.” 
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moderno e nas mudanças paradigmáticas ocorridas no Direito e na sociedade ao longo da 

formação e estruturação do Estado Moderno e mais, como essas mudanças paradigmáticas no 

Estado, na sociedade e na Constituição influíram na estrutura dos institutos da Administração 

Pública.  

O cerne da presente dissertação é, nesse diapasão, a percepção de que além da 

participação popular conferir legitimidade à formulação e execução de políticas públicas é 

condição de validade das normas que ditam tais políticas. Conforme demonstrarei ao longo do 

estudo. 

Dessa forma é que se apresenta o plano de estudo, dividimos o trabalho em 2 partes. 

Primeira parte: que se refere ao capítulo 3, e divide-se em dois tópicos, dedica-se a 

estudar a Administração Pública no Estado Democrático de Direito, principalmente a função 

política e função governamental como partes integrantes da mesma função pública, ou seja, a 

executiva. Nesse sentido estuda-se (i)a construção do interesse público do Estado liberal ao 

Estado Democrático de Direito e os entraves da cultura política brasileira, (ii)  o interesse 

público e a esfera pública como resultado da integração da função política e da função 

administrativa. 

Segunda parte: que se refere ao capítulo 4, e divide-se em 7 tópicos, destina-se ao 

estudo da efetividade de Direitos Fundamentais Sociais no Estado Democrático de Direito, os 

pontos chave dessa parte são (i) direitos fundamentais como princípios, (ii)  os direitos 

fundamentais, (iii)  as políticas públicas como efetivadoras de direitos fundamentais sociais, 

(iv) a função administrativa e princípio da eficiência: a importância do planejamento 

administrativo-financeiro participativo, (v) a participação popular como instrumentos de 

controle social e legitimidade e validade de políticas públicas, (vi) o modelo de gestão 

participativa e integrada do SUS, (vii) crítica a judicialização de políticas públicas como 

solução abrangente para a efetividade de direitos fundamentais: aplicação do postulado da 

proporcionalidade e da reserva do possível. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

 

A formação do Estado Moderno e de suas organizações teve por base fundamentos 

transcendentais, principalmente a religião e a moral. No que chamamos de pré-modernidade o 

Direito era visto como pertencente ao indivíduo, e sua violação identificava-se como pecado e 

desobediência ao divino e às tradições do grupo ao qual esse indivíduo pertencia. 

Um Direito que não era escrito, em seus primórdios e que passa a sê-lo com as leis 

draconianas na Grécia em 620 a.C. Aliás, é na Grécia que temos a primeira noção de cidade e 

vida política, com a idéia de pólis, essa antecedia ao indivíduo e só era consolidada como tal 

perante o exercício da vida social e política dentro da pólis. Era nesse espaço que as relações 

entre governantes e governados aconteciam, sob a ingerência da Politéia (ordem fundamental 

da comunidade grega, que era constituída por um conjunto de leis).  

Ordem essa que não significava garantia do indivíduo frente ao Estado, como o faz a 

Constituição dos dias atuais. A presença das tradições e dos costumes era o que fundamentava 

o Direito, que só tinha razão de ser enquanto força coercitiva. A justiça era entendida como 

adeqüabilidade às leis da Politéia, tidas como corretas desde que realizassem o interesse de 

toda a pólis. Percebemos aqui as origens da cidadania, mas sempre ligada à idéia de 

pertencimento e participação na pólis. 

Em Roma, no período republicano (510 a.C à 27 d.C), a organização política do 

Estado e de todo o seu Império era ditada por decretos e normas do Senado, sempre ligados 

aos costumes da sociedade romana, que com passar do tempo, perdem seu espaço para a 

aplicação do Direito pelos magistrados. No período seguinte (período do principado até 284 

d.C) a ação dos magistrados cede à vontade do imperador e é nesse momento que o Direito 

deixa suas características de ligação com o sagrado. 

Após a derrocada do Império Romano e de suas instituições, inclusive as jurídicas, 

vemos na Idade Média uma fusão de alguns institutos e leis do Direito Romano e de escritos 

de Direitos de cada povo que se formava no momento. O Direito era ligado a solução de 

conflitos de forma não organizada e compilada. Dessa ausência de forma mais uma vez o 

Direito baseado na racionalidade (mesmo que primitiva em Roma) cede lugar ao Direito 

baseado em dogmas religiosos – Direito Canônico, que na Idade Média era a materialização 

superior do Direito. 

Ao Renascimento remontamos a idéia do Direito revisitado de Roma, principalmente o 

Direito que concebeu a soberania do Estado, que só se formou na medida em que era de 
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interesse dos reis que nesse momento pretendiam reforçar seus poderes na expansão de seus 

impérios. A partir desse horizonte, o Direito é apresentado como formal, universal e abstrato, 

mas, principalmente, dogmático pois dessa forma era garantida a segurança que tanto se 

buscava. 

O que percebemos na pré-modernidade, pois, é um Direito sempre ligado a costumes 

ou ao sagrado, Direito como forma de garantir a governança do Imperador ou do Cânon, mas 

sempre como repressor do indivíduo frente a supremacia desses últimos. Mesmo o 

desenvolvimento do que poderíamos considerar como Constituição na Grécia, a Politéia, ou 

da soberania estatal do Direito Romano, todas essas concepções foram concebidas em nome 

da dominação que se pretendia frente aos indivíduos. 

A modernidade significou, pois, a passagem da prioridade dos direitos dos súditos à 

prioridade dos direitos dos cidadãos e a ruptura da justificação sagrada para o Direito que 

passa a exigir uma justificação própria e racional tanto para sua fundamentação quanto para 

sua aplicação, daí institutos primariamente delineados na pré-modernidade ganham contornos 

nítidos que podem enfim ser aprimorados pelos juristas. 

O Estado Moderno foi marcado por ideologias contratualistas (HOBBES, ROSSEAU, 

LOCKE) e jusnaturalistas, que buscando uma nova justificação tanto para o Direito quanto 

para o Estado. Retiram a influência do religioso, sacro, para a obediência e submissão à razão 

humana. 

Em Hobbes (CRUZ, 2004) o Estado é constituído por um pacto através do qual os 

indivíduos procuram se proteger e se autoconservar por leis de proteção da maioria dos 

pactuantes que conformam o Direito. A soberania hobbesiana é o molde do Estado e fruto da 

vontade do consenso dos pactuantes para superação do estado de natureza, essa soberania só 

conhece limites pelas leis naturais próprias da liberdade dos pactuantes. 

Já Rosseau (CRUZ, 2004), na crítica a algumas posições hobbesianas, concebe um 

Direito, onde a força, a coerção, não é o fundamento, mas a moral e a liberdade, expressa na 

vontade geral da nação por um acordo ou contrato social. O autor ainda distingue as noções de 

vontade geral de vontade do povo, já que povo para Rosseau não é equivalente a integralidade 

dos indivíduos que compõem a sociedade. É pelo contrato social que a vontade dos cidadãos é 

expressa por leis que conformam o Estado. 

Jonh Locke (CRUZ, 2004), apesar de conceber a formação do Estado também como 

superação do estado de natureza no qual vive o indivíduo, muda algumas concepções perante 

o pensamento dos outros contratualistas, é que o pactum societatis para o autor advém de um 

Estado anárquico que deve ser normatizado para evitar conflitos entre os indivíduos, através 
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de leis coercitivas, criadas por um parlamento (fruto da escolha dos indivíduos) para agir no 

interesse da sociedade. A doutrina de Locke evidencia a distinção entre sociedade e Estado e 

prima pela racionalidade, baseada na soberania, para legitimar o Direito, e ainda a idéia de 

Constituição e separação dos poderes. 

O ápice do pensamento moderno ocorreu com a Revolução Copernicana em Kant 

(GOMES, 2007), que ao teorizar sua lei moral, baseada na racionalidade humana, expressa no 

Imperativo Categórico, universaliza ações ‘por dever’ e ‘boas em si mesmas’ através da 

liberdade do homem como formadora do Direito, sempre vinculada à coerção, e conexa com a 

ação livre do mesmo. Kant (2002) é importante porque abandona, em certa medida, o 

positivismo2 ao afirmar que como valor universal o Direito vale apenas em um tempo e lugar, 

portanto, não deve ser vinculado a ordem positiva: 

 

Daí o imperativo universal do direito como aplicação do imperativo categórico 
moral: age externamente de tal modo, que o livre arbítrio possa coexistir com a 
liberdade de todos segundo uma lei universal [...]. (SALGADO, apud CRUZ, 2007, 
p. 145) 
[...] o ato pelo que o povo mesmo se constitui como Estado –ainda que propriamente 
falando, só a idéia deste, que é a única pela que se pode pensar a legalidade- é o 
contrato originário, segundo o qual todos no povo renunciam à sua liberdade 
exterior para recobrada em seguida como membros da comunidade [...]. (KANT, 
2000, p.92) 
 

Todos esses pensamentos associados às revoluções ocorridas no campo social e do 

capital (as Revoluções Burguesas do século XVIII), foram fonte de ruptura com a ordem pré-

moderna, que corroboraram para a instituição do paradigma estatal liberal. Neste todos os 

indivíduos devem ser livres e iguais, mas, sobretudo, proprietários. O Estado não é mais 

monárquico absoluto, é um Estado não intervencionista que só legisla para proteção da 

liberdade do indivíduo frente outro indivíduo e ao próprio Estado, mas nunca com o intuito de 

intervir na economia que é livre à iniciativa privada burguesa. 

O Estado conforma-se à lei formal, o Direito é positivado formalmente e só atua na 

limitação do Estado à legalidade. Nesse paradigma o essencial é a submissão do Estado ao 

Império da Lei, à divisão estanque dos três poderes e à garantia dos direitos individuais. A 

soberania ainda é a estatal que pode ser exercida graças à vontade dos indivíduos, que dotados 

de certos poderes políticos, podem escolher quem administra o Estado. 

Ocorre assim a institucionalização do Estado e com ela ao lado das noções de povo a 

de cidadão; na de soberano, a de governante, que só se garante por ser ‘governo do povo pelo 

                                                 
2 Vale destacar, conforme GOMES (2007), que Kant apresenta uma fundamentação transcendental para o 
Direito, com a qual  supera o positivismo jurídico antes de sua chegada.  
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povo’ – primeiros passos da Democracia. Em um primeiro momento, já no século XVIII os 

direitos fundamentais eram identificados como direitos civis ligados à liberdade do indivíduo, 

num segundo momento aos direitos políticos. Assim quanto aos direitos de primeira geração 

(civis e políticos) a cidadania era “medida” pelo ‘não agir’ do Estado perante a liberdade dos 

cidadãos diante das questões sociais (VILLANI, 2002). Sua efetivação, portanto era 

mensurada a partir do exercício da liberdade individual frente ao Estado.  

No início do século XX, o modelo positivista do Direito como sistema fechado e 

completo, baseado na subsunção da norma se mostra insuficiente para atender as demandas 

sociais emergentes, incapaz de regular juridicamente a sociedade garantindo segurança 

jurídica aos indivíduos. Aliado a isso o excesso formal do Estado liberal e a sua incapacidade 

de superar as demandas sociais são causas justificadoras da ruptura que gerou a construção do 

paradigma do Estado Social, pois a simples previsão legal de normas que dispunham sobre 

igualdade, liberdade, não foi suficiente para que tais direitos fossem estabelecidos. O 

capitalismo crescente criou uma distância social entre o proletariado e a burguesia, ao passo 

que os ordenamentos jurídicos privilegiavam as liberdades individuais e o respeito às 

minorias, a democracia, o sufrágio universal etc. 

Os sistemas normativos passam a conter orientações gerais conciliando direitos de 

liberdade e direitos sócio-econômicos, sendo que as Constituições do México (1917) e de 

Weimar (1919) foram as primeiras a trazer os chamados direitos sociais. Surgem as políticas 

públicas de inclusão social com objetivo de materializar os direitos fundamentais.  

O Welfare State – Estado de bem-estar social – foi intensificado após a Segunda 

Guerra Mundial e possibilitou o crescimento econômico dos Estados industrializados, o que 

gerou também determinadas garantias relativas à relação de trabalho, seguridade social, 

saúde, educação, habitação; gerando a função estatal paternalista, que reduzir desigualdades 

sociais (SOARES, 2001).  

Porém, apesar da contribuição para o surgimento de determinados direitos sociais, o 

Estado do bem-estar social tem uma atuação onerosa. A situação econômica vai tornando-se 

instável a ponto de não justificar mais tanta intervenção estatal na individualidade dos 

cidadãos, somado ao fato de que o Estado Social criou um autoritarismo desprovido de 

qualquer expressão da vontade popular, exemplificado nos regimes da Itália fascista e da 

Alemanha nazista. No Brasil, a intervenção estatal também produziu seus efeitos, por 

exemplo, com a criação de várias empresas estatais como os sistemas Telebrás 

(comunicação), Petrobrás (petróleo), Eletrobrás (energia) e outras.  
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No esteio dos novos movimentos sociais, tais como o estudantil de1968, o pacifista, o 

ecologista e os de luta pelos direitos das minorias, além dos movimentos contra-culturais, que 

passam a eclodir a partir da segunda metade da década de 60, a “nova esquerda”, a partir de 

duras críticas tanto ao Estado de bem-estar – denunciando os limites e o alcance das políticas 

públicas, as contradições entre capitalismo e democracia, quanto ao Estado de socialismo real 

– a formação de uma burocracia autoritária, desligada das aspirações populares, cunha a 

expressão Estado Democrático de Direito (OLIVEIRA, 2002). 

Nesse paradigma estatal os direitos fundamentais são aqueles ditos de cunho social, 

são os chamados direitos de segunda geração (direitos sociais), a cidadania era efetiva a partir 

do momento que o Estado ativamente prestava à sociedade direitos que garantiam ao 

indivíduo tanto segurança material quanto o bem-estar social. Cidadão, portanto, era quem 

além de deter a liberdade, herança dos direitos de primeira geração, também fosse objeto de 

prestação positiva do Estado quanto a direitos essenciais como saúde e a educação. 

Assim como no paradigma liberal, o Estado social contribuiu para a implementação do 

paradigma do Estado Democrático de Direito através dos Direitos Sociais, que na 

Constituição Brasileira de 1988, por exemplo, possuem status de direitos e garantias 

fundamentais.  

Nesse contexto Kelsen (2000b) revê algumas de suas posições assumidas na Teoria 

Pura do Direito e passa a admitir, quando da tomada de decisão judicial a vontade do 

julgador, o Direito não é visto mais como sistema livre de posições políticas e causas 

metafísicas (dentro de uma gama de possíveis decisões a mais conveniente a seu juízo de 

valor era a escolhida para se tomar decisão e resolver a demanda).  

Vemos o desvirtuamento da teoria de separação estanque dos poderes e por muito a 

invasão (discricionária) de competências por um poder em outro. Percebemos aqui o primeiro 

passo para a delimitação do paradigma contemporâneo, que tanto para o Direito quanto para o 

Estado exige a percepção não só da razão mas também dos instintos humanos, de suas 

posições políticas de suas vontades, superando o positivismo, e sua objetividade, valorizando 

a subjetividade. 

A partir da valorização da subjetividade o paradigma da consciência (onde a 

linguagem é vista como intermediação entre sujeito/objeto) é substituído pela relação 

sujeito/sujeito que fez com que o racionalismo humano fosse revisto em seus conceitos 

emergindo a filosofia da linguagem. 

A filosofia da linguagem trouxe a abertura do homem para o ser. A linguagem que 

possibilita a mediação entre sujeito/sujeito, também possibilita que o Direito se submeta a 
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idéia de círculo hermenêutico heiggeriano e fusão de horizontes gadameriano. As decisões 

estatais não são tomadas arbitrariamente e segundo a vontade de quem as profere, como em 

Kelsen, mas de acordo com os precedentes dessa decisão e a historicidade da sociedade que as 

comporta (CRUZ, 2007). 

O Estado, nesse paradigma, é estruturado também de acordo com a abertura à 

linguagem, é um Estado onde a soberania popular e a participação do indivíduo são relidas 

segundo modelos abertos, e mais valorizadas quando da criação desse. Nesse passo o Estado e 

a sociedade atuam seguindo o princípio da subsidiariedade (ao lado do poder estatal encontra-

se instituições ou associações privadas na tomada de decisões estatais). 

É nesse paradigma que a teoria discursiva Habermasiana é estruturada, através dela a 

justificação e legitimação do Direito e Estado são obtidas por procedimentos baseados no 

diálogo entre as forças sociais (cidadãos) e o Estado para tomada de decisões, seja quanto à 

administração estatal e seus bens seja na fundamentação do Direito que conforma o Estado. 

O Direito só pode ser justificado e legitimado por um discurso de fundamentação e de 

aplicação das normas que o compõe. 

Sob a luz desse paradigma filosófico da linguagem é que estrutura o paradigma estatal 

democrático nos moldes postos pela CR/88 que é o objeto de nossa reflexão. Analisaremos, 

pois, a democracia, a soberania e participação popular sob o foco do Estado Democrático de 

Direito com a leitura procedimentalista habermasiana. 

O Estado Democrático de Direito, baseado no Império do Direito e no princípio 

democrático, pode ser entendido como um processo de reinvenção constante de direitos. 

Nesse paradigma busca-se construir uma visão integradora do Direito, isso significa que o 

Direito deve legitimar e justificar tanto o Estado e suas ações, quanto a sociedade. Para atingir 

essa ‘força integradora’ diversas teorias foram desenvolvidas ao longo do século XX como o 

Construtivismo e a Integridade do Direito em DWORKIN (1999), a Jurisprudência de Valores 

em ALEXY (1993) e a visão procedimentalista do Direito em HABERMAS (1997), que 

prima pela equiprimordialidade entre a autonomia pública e privada e pela construção do 

Estado baseado na soberania popular, que valoriza os princípios erigidos constitucionalmente. 

O Estado nesse paradigma estatal, só pode ser um Estado baseado no ‘governo do 

povo, pelo povo, para o povo’ e no princípio democrático de Direito, mas não um Estado 

como visto na visão Kelseniana, fechado a posições e interesses políticos, ‘puro’ e livre de 

concepções metafísicas. Ao contrário, a construção do Estado Democrático de Direito na 

contemporaneidade deve levar em conta sempre essas questões que influenciam e até 

modificam a sua estrutura, ou seja, levar em conta questões metafísicas. 
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A Democracia continua, em certo ponto, dotada de seu significado original, qual seja, 

a “institucionalização de um uso público da razão, exercida conjuntamente pelos cidadãos em 

sua prática política de autodeterminação” (OLIVEIRA, 2000, p.74). Mas esse uso público da 

razão é determinado por uma política deliberativa que depende de procedimentos e princípios 

previamente estabelecidos pela Constituição e pela vontade e opinião políticas da sociedade 

que deve ser canalizada por discursos racionais no momento da tomada de decisões estatais. 

O uso público da razão deve ser exercido em uma esfera pública onde os problemas 

sociais são detectados e interpretados pelos atores sociais que ali permanecem para 

participarem das deliberações sócio-estatais. 

 

No paradigma procedimental do Direito, a esfera pública (não) é tida (simplesmente) 
como ante-sala do complexo parlamentar (mas também) como periferia que 
(influencia) o centro político [...] através dos canais de eleições gerais e de formas de 
participação específicas, as diferentes formas de opinião pública convertem-se em 
poder comunicativo. (HABERMAS, 2003, p.175) 

 

A Democracia não é a deliberativa, como empregada pelo paradigma liberal e por 

Kelsen (2000a), é democracia participativa, onde o princípio da democracia, é garantia de que 

o discurso de justificação do Direito seja permeado por argumentos éticos e políticos. O 

Direito legitimado pelo princípio democrático participativo é o que se funda nos direitos 

fundamentais como ‘máximas universalizáveis’ (KANT, 2002) ao lado do princípio da 

moralidade pós-convencional e que assenta a legitimidade tanto do Direito quanto do Estado 

na legalidade: 

 

[...] a legitimidade é possível na base da legalidade uma vez que os procedimentos 
para a produção e aplicação de normas legais são também conduzidos racionalmente 
no sentido moral-prático da racionalidade procedimental. A legitimidade se deve ao 
encadeamento de dois tipos de procedimentos, nomeadamente, de processos legais 
ou procedimentos de argumentação moral que seguem uma racionalidade 
procedimental própria. (HABERMAS, 1997, p.201) 

 

Mudança mais profunda no conceito de Democracia pela teoria Habermasiana ocorre 

quando o autor delimita quais os direitos fundamentais fundam o princípio democrático. 

Afirmando que tal princípio funda-se em 5 categorias, dentre as quais destaco a que diz 

respeito aos direitos de participação nos processos de formação da vontade, por esta tanto o 

indivíduo quanto a coletividade (sociedade) não se representam no poder apenas quanto a 

delegação de poderes a seus representantes e aos lobbies parlamentares (democracia 

representativa), mas o fazem quando da constituição da sociedade em esfera pública , e do 

desenvolvimento de uma cidadania ativa, como apontarei adiante. 
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[...] por estar apoiada em direitos fundamentais, esta esfera fornece as primeiras 
referências acerca de sua estrutura social. A liberdade de opinião e da reunião, bem 
como o direito de fundar sociedades e associações, definem o espaço para 
associações livres que interferem na formação da opinião pública [...]. O sistema 
político, que deve continuar sensível da opinião pública, conecta-se com a esfera 
pública e com a sociedade civil através da atividade eleitoral dos cidadãos. 
(HABERMAS, 1997, p. 223) 

 

A teoria discursiva da Democracia pode ser vista como um procedimento que cria uma 

coesão interna entre negociações, discursos de auto-entendimento e discursos sobre a justiça, 

além de justificar a suposição de que sob tais condições se pretende resultados ora racionais 

ora justos e honestos. A razão prática, neste caso, desloca-se dos direitos universais do 

homem ou da eticidade concreta de determinada comunidade, e fica restrita a regras 

discursivas e formas argumentativas que extraem seu teor normativo da base validativa da 

ação que se orienta ao estabelecimento de um acordo mútuo, do consenso (HABERMAS, 

2002). 

Pode-se ver ao lado dessa democracia participativa o surgimento de novos moldes para 

a Constituição que passa a ser entendida como a 

 

[...] institucionalização de condições processuais para a formação da vontade e da 
opinião políticas e como instância de reconhecimento reflexivo de espaços públicos 
e privados abertos à interpretação que [...] pretendem garantir o exercício das 
autonomias pública e privada dos co-associados juridicamente. (OLIVEIRA, 2000, 
p.87). 

 

Percebemos que pela teoria discursiva tanto Democracia quanto Constituição, além de 

serem modeladas procedimentalmente, são abertas ao diálogo entre os atores sociais. Mas 

para que esse modelo estatal, baseado em uma democracia participativa funcione é necessário 

o elemento mais importante para a formação do Estado - o povo. Sob o enfoque do paradigma 

democrático o povo adquire status de soberano e o exercício dessa soberania que conforma o 

Estado Democrático de Direito, é realizada pela cidadania ativa que se traduz em participação 

nas deliberações estatais. 

No Estado Democrático o status legal de cidadania, como capacidade de ter direitos 

civis soma-se ao status cultural da cidadania, ao pertencimento do indivíduo a uma 

comunidade, onde os vínculos sociais acabam por gerar responsabilidade mútua 

(HABERMAS, 1997). 

 

Uma soberania popular [...] só se abriga no processo democrático e na 
implementação jurídica de seus pressupostos comunicacionais [...] essa validação 
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provém das interações entre a formação da vontade institucionalizada de maneira 
jurídico-estatal e as opiniões públicas mobilizadas, que sua parte encontram uma 
base nas associações de uma sociedade civil igualmente distante do Estado e da 
economia (HABERMAS, 2004, p.269 )  

 

A sociedade na democracia participativa se sustenta e legitima na medida em que sua 

normatização é resultado da participação dos indivíduos no processo de produção das normas 

– os indivíduos, cidadãos, se identificam como autores e destinatários das normas jurídicas 

que delineiam a sociedade. 

Aqui a soberania popular é exercida e institucionalizada juridicamente, por um 

processo legislativo democrático, para servir de nexo entre autonomia pública e privada dos 

cidadãos (equiprimoridialidade) entendidas como dimensões co-originários. Interpretada 

segundo a teoria procedimental de Habermas “os cidadãos tornam-se os autores dos seus 

próprios direitos e deveres” (OLIVEIRA, 2000, p. 83). 

A soberania popular só pode ser justificada pelos princípios e direitos constitucionais 

postos, pois, são eles, segundo Habermas, que vão garantir o uso das liberdades políticas 

pelos cidadãos no momento de sua autodeterminação. 

Afirmada a soberania popular perante o Estado passemos a análise de como esta é 

exercida. A cidadania moderna identifica-se com o processo histórico, remonta as revoluções 

burguesas e significa, para o indivíduo, um ganho de direitos que convencionou-se chamar de 

direitos fundamentais. 

De que modo, pois, essa cidadania, que se requer ativa, em uma sociedade 

multicultural, onde as demandas sociais são cada vez mais crescentes e diferentes, é 

legitimada e efetivada? 

A resposta é encontrada na participação popular que deve ser posta em todos os canais 

de deliberação estatal, para que enfim seja consolidado o Estado Democrático de Direito e a 

soberania popular que esse pressupõe. Nesse ponto recorro mais uma vez à teoria discursiva 

habermasiana e conseguimos conciliar os interesses individuais e privados e os ideais 

coletivos na medida em que as decisões estatais para gerir e estruturar o Estado são tomadas 

levando-se em conta o diálogo entre todos os integrantes da comunidade política, visando 

sempre a efetivação, garantia e proteção dos direitos fundamentais. 

Por participarem ativamente dos processos políticos de decisão estatal os cidadãos 

sentem-se como co-autores de tais decisões o que facilita e legitima esses processos, o 

cumprimento do ‘pacto’ social que advém do consenso entre atores sociais e o Estado, e que 

almeja a universalização. 
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A Administração Pública como determinei anteriormente surge da concessão do poder 

do povo aos representantes que deverão dar prioridade aos direitos difusos em todas as suas 

decisões políticas. Esta concessão é feita principalmente pela Constituição que norteia 

claramente a vontade da Administração. O texto constitucional incumbe a Administração 

Pública como a detentora do bem estar social. 

Administração Pública Dialógica busca uma gestão do interesse público de forma 

democrática de modo a concretizar direitos fundamentais, principalmente os sociais, 

constitucionalmente postos. Nesse modelo de Administração o cidadão é co-responsável pela 

gestão do interesse público e concretização dos direitos fundamentais sociais. 

Tal modelo ainda pressupõe a cooperação entre gestor público e cidadão na construção 

desse interesse, o que culmina em um modelo transparente de gestão pública. Para tanto vê-se 

a aproximação/integração da função administrativa da função política dentro da função 

executiva, aqui destaca-se o planejamento para formulação e execução de políticas públicas 

visando a concretização, a efetividade e a eficiência (produção de efeitos/eficácia) dos direitos 

fundamentais. 

No contexto do Estado Democrático de Direito é que se delimita o objeto do presente 

trabalho. Assim identificarei: (i) a Administração Pública no Estado Democrático de Direito 

perpassando pela cultura política brasileira e a construção do interesse público e da esfera 

pública nos paradigmas estatais; (ii)  a efetividade dos direitos fundamentais sociais no Estado 

Democrático de Direito através da participação popular na determinação de políticas públicas.  

Tomarei como marco teórico a Teoria de Alexy quanto aos direitos fundamentais e a 

de Habermas no que concerne a participação popular. 
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3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIR EITO: 

FUNÇÃO POLÍTICA E FUNÇÃO GOVERNAMENTAL COMO LADOS D A MESMA 

“FUNÇÃO PÚBLICA” 

 

 

Administração do latim ad e ministro-as-are, significa servir, executar ou, ainda, ad 

manus trahere que identifica a idéia de direção ou gestão. 

Segundo Bandeira de Mello (1969) administrar significa não só prestar serviço, 

executá-lo, como, igualmente, dirigir, governar, exercer a vontade com o objetivo de obter um 

resultado útil; isto é, de atividade de uma pessoa física ou jurídica para gestão dos seus 

negócios, mesmo aplicada ao Estado-poder. 

Pacificado pela doutrina administrativista está que o termo “Administração Pública” 

designa o exercício da função executiva, tem caráter objetivo. Já o termo “administração 

pública” (com letras minúsculas) com as iniciais maiúsculas designa órgãos e pessoas, tem 

caráter subjetivo. A concepção de Administração Pública existente na doutrina brasileira, 

consoante Mello (2007), Di Pietro (2004), Carvalho Filho (2007), Medauar (1999), Meirelles 

(2004) e outros, é baseada na tradição do liberalismo político do Estado de Direito, segundo a 

visão clássica e moderada, concepções de bem-estar social.  

Nesse sentido Bandeira de Mello diz que “a Administração Pública, é composta por 

um sentido subjetivo, significando a organização e outro objetivo relacionado à forma de 

manifestação da ação administrativa” (BANDEIRA DE MELLO, 1969, p.50). 

No mesmo sentido cito Cretella Júnior “Administração não é só governo, poder 

executivo, a complexa máquina administrativa, o pessoal que movimenta, como também a 

atividade desenvolvida por esse indispensável aparelhamento, que possibilita ao Estado o 

preenchimentos de seus fins”. (CRETELLA JÚNIOR, 2005, p.19) 

Essa concepção liberal ainda é percebida em Bandeira de Mello ao tratar de atos 

administrativos “atos políticos ou de governo [...] por corresponderem ao exercício da função 

política e não administrativa, não há interesse em qualificá-los como atos administrativos.” 

(BANDEIRA DE MELLO, 1969, p. 339) 

O objeto desse estudo não se restringe ao sentido da palavra, antes vamos analisar 

como se concretizam direitos fundamentais e sociais pelas políticas públicas, através da 

Administração Pública (subjetiva e objetivamente). 

A Administração Pública (BANDEIRA DE MELLO, 1969) sofreu transformações em 

sua estrutura conforme a modificação paradigmática do Direito e do Estado. Assim no 
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paradigma liberal a Administração Pública era concebida como o conjunto de pessoas 

jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer a função administrativa, tripartida 

em fomento, serviços públicos e poder de polícia. A função executiva (GARRIDO FALLA, 

1963), exercida principalmente pelo Poder Executivo, era, no paradigma liberal, separada da 

função governamental, o que se justificava, basicamente, pelo entendimento da primeira 

(função administrativa) como mero instrumento de execução das decisões políticas tomadas 

pelo governo (função governamental). Entendia-se, assim, que a função administrativa estaria 

vinculada ao princípio da legalidade, enquanto a função governamental seria discricionária, 

controlada apenas por meio do pleito eleitoral. À “máquina” administrativa, competia 

somente executar as medidas necessárias à manutenção da ordem pública e a garantia do 

indivíduo. 

Mesmo no paradigma social, com a crise do paradigma liberal, e a estruturação do 

Estado sob o enfoque do bem-estar social, o liberalismo político continuou a ser o marco 

referencial da atividade executiva, isso porque a atividade administrativa (executiva), mesmo 

sofrendo ampliações, continuou a ser dividida em administrativa e governamental. Assim, a 

função administrativa continuava a ser um mero instrumento de decisões governamentais, 

apesar de essas decisões compreenderem obrigações de agir por parte do Estado, como 

exemplo, a criação de programas destinados à materialização da igualdade formal (políticas 

públicas destinadas à implementação de direitos sociais).  

O princípio basilar da atuação administrativa continuava a ser o da “supremacia do 

interesse público sobre o interesse privado”, apesar de essa supremacia significar a supressão 

das demandas do cidadão por meio de políticas públicas assistencialistas concebidas e 

executadas pelo executivo. Tais políticas se caracterizavam como políticas de governo ou 

programas estatais, sempre executadas tendo como princípio norteador a legalidade.  

Os cidadãos eram, portanto, os clientes de uma Administração Pública que garantia 

bens e serviços, jamais participavam do poder decisório da Administração, ou seja, das 

discussões sobre as demandas sociais e interesses a serem perseguidos pelas políticas públicas 

ou mesmo sobre como seriam executadas. Tínhamos, portanto, uma Administração Pública 

assistencialista e paternalista seguindo o molde do Estado a que se inseria. 

No contexto do Estado Democrático de Direito a Administração Pública toma 

contornos democráticos dialógicos, já que os princípios norteadores de todas as funções 

estatais são justamente o democrático e do discurso, não fazendo mais sentido a cisão entre as 

funções administrativa e governamental. Isso significa, por exemplo, que as políticas públicas 
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(que integrariam originalmente a função governamental) dependem da função administrativa3, 

seja quando de sua formulação, seja quando de sua execução, ou mesmo na avaliação dos 

resultados pretendidos por elas. Isso porque, para criar, executar e avaliar uma política 

pública4 é imprescindível conhecermos a estrutura da Administração Pública para sabermos o 

modo como essa política pública será implementada. 

Grande parte dos cientistas políticos e sociólogos acreditam que quanto maior o 

consenso, em torno da definição de qual direito ou interesse deve ser implementado por uma 

política pública, melhores as condições de execução da política proposta, evitando assim 

eventuais conflitos entre os atores sociais que buscam a implementação de um direito ligado a 

à seu grupo. 

Percebemos, assim, que a superação de uma visão puramente assistencialista da 

Administração Pública depende de uma maior participação dos cidadãos na construção do 

interesse público, bem como, na concepção e execução de políticas públicas destinadas à 

implementação desse interesse público. 

Nesse ponto, devemos destacar, antes de tudo, que a “supremacia do interesse público 

sobre o interesse privado”, à luz do paradigma democrático, carece de uma reflexão quanto ao 

seu fundamento de justificação, sobretudo porque, sua mera alegação não fundamenta, e nem 

orienta a atuação administrativa. Aqui merecem destaque as contribuições de Humberto Ávila 

(2005), que considera o tratamento dado ao princípio pela doutrina administrativa, como um 

dogma, um axioma que não serve, no seu entender, como critério racional para balizar seja a 

compreensão, seja a atuação da Administração Pública.  

Propõe Ávila (2005), então, que a “supremacia do interesse público sobre o particular” 

não pode ser interpretada como se fosse uma norma-princípio, já que um conflito de 

princípios jamais pode ser resolvido a priori, com base na supremacia de um interesse sobre o 

outro, e independentemente dos elementos que integram o caso específico. Ao contrário, diz o 

autor, a solução de um conflito principiológico carece de uma atitude reflexiva ou de 

ponderação in concreto, para que, por meio dessa atitude, seja aferido aquele interesse que 

deve prevalecer. 

                                                 
3 [...] poder executivo enfeixa duas ordens de atividades: governamental e administrativa; aquela de orientação 
política do país e esta de realização de dita atividade e de execução da ação legislativa (BANDEIRA DE 
MELLO, 1969, p.46). 
4 Política Pública é tudo o que um governo faz e deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas 
omissões. (AZEVEDO, 2003, p.38) Assim política pública é um instrumento ou programa de ação 
governamental realizado pelo Estado com vistas à implementação de um interesse público, que no Estado 
Democrático de Direito deve ser dialogicamente concebido e devidamente institucionalizado. 
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Portanto, apenas a posteriori, e levando em conta o caso concreto, seria possível falar 

em uma eventual supremacia de interesses. Ávila (2005) ainda argumenta que o mencionado 

“princípio” da supremacia não é recepcionado pela Constituição da República de 1988, que 

em vários momentos consagrou princípios destinados à proteção do particular em detrimento 

do Poder Público. Portanto, a supremacia do interesse público sobre o particular não poderia 

ser, nesses termos, igualada a uma norma-princípio.  

Ávila ainda sustenta que o mencionado “princípio” não poderia ser tido como 

postulado. Nesse ponto, o autor ressalta que alguns postulados, entre eles o da unidade do 

ordenamento jurídico e o da coerência, buscam possibilitar a compreensão interna do sistema 

jurídico, no sentido de que a compreensão das normas depende da intelecção de todo o 

ordenamento, da análise das normas que o integram. Outros se constituem em normas sobre a 

aplicação de outras normas, são as chamadas normas de sobre-direito (GALDINO, 2005), isto 

é, normas de segundo grau, que balizam a aplicação das normas de primeiro grau. Dentre 

essas normas de sobre-direito encontram-se os postulados da proporcionalidade e o da 

concordância prática. Ambos, segundo Ávila, apontariam para uma aplicação das normas 

jurídicas de uma forma equilibrada; o primeiro buscaria o equilíbrio entre meios e fins 

(adequação, necessidade e ponderação em sentido estrito); o segundo, a máxima realização 

dos interesses em conflito, ou seja, uma aplicação ótima. Nenhum desses postulados apontaria 

para uma solução do conflito de normas a priori, com base em uma relação de prevalência. 

Por isso, também postulado jurídico não seria o “princípio” da supremacia do interesse 

público sobre o privado.  

Com essa análise, Ávila (2005) pretende demonstrar que o mencionado “princípio”, é 

aceito pela doutrina administrativista como um axioma, isto é, um dogma irrefletido, aceito 

por todos e nunca comprovado. O que nos interessa é a conclusão do autor: a Administração 

Pública não deve se pautar em um dogma. Seus atos, decisões e políticas públicas não podem 

ser fundados simplesmente em um princípio de supremacia, que dispense uma análise das 

especificidades do caso concreto, bem como das possibilidades normativas abertas em vista 

do discurso. O que não impede, eventualmente, a supremacia de interesses, do público sobre o 

privado, mas isso depende, segundo Ávila, da análise do caso concreto, e não de uma solução 

a priori, e ainda naquela análise, essa supremacia não pode ser considerada absoluta, vez que 

o interesse público segundo o texto constitucional está permeado pelo interesse privado. 
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Certo é que no Brasil, após a promulgação da Constituição da República de 1988, a 

Administração Pública passou a pautar-se em um modelo dialógico5 de tomadas de decisões, 

assim como sua estrutura, não comportando a supremacia do interesse público sobre o 

privado, mas antes, no momento da tomada de decisão pelo gestor público os dois interesses 

são considerados. Caso é do planejamento urbano e das políticas públicas garantidas pelo 

primeiro. 

A tradição do liberalismo político leva em conta os ideais revolucionários de 1789 na 

França, que disseminaram pelo mundo, levando a concepção de Estado de Direito amparada 

pelo modelo político da representatividade. Segundo este modelo, o Estado age sempre de 

acordo com um aparato legal, que serve de limitação para as ações estatais em face dos 

interesses individuais. O parlamento é o responsável pela criação das leis, seguindo a 

orientação de divisão dos poderes trabalhada por Montesquieu. Assim, o voto é o principal 

instrumento de participação do povo, detentor da soberania do Estado, que elege os 

representantes que comporão o Parlamento.6  

Desta forma, todas as concepções trabalhadas pela doutrina administrativista levam 

em consideração o modelo de Estado a partir do liberalismo político. Neste sentido, prevalece 

a universalização desmotivada da aplicação do princípio da supremacia do interesse público 

sobre o privado. 

Pretendo analisar nesse ponto a concepção clássica de função pública da 

Administração Pública até a concepção contemporânea que, com a evolução paradigmática, 

deve ser entendida como função política e governamental aberta ao princípio do discurso que 

permite aos destinatários da norma (objetos da ação governamental), serem os mesmos que as 

elaboram (função política), participando do processo de tomada de decisões por parte da 

Administração Pública e aplicação das leis que regulam a atuação do administrador público e 

da função administrativa. 

Demonstrarei o quanto avançamos em relação ao modelo proposto pelo Liberalismo 

Político trabalhado pela doutrina administrativista, que abandona importantes instrumentos de 

participação do povo, advindos da concepção de Estado Democrático.  

                                                 
5Para el tema de la participación cuidadana em la Administrácion existe hoy especial sensibilidad: 
‘participación’ es uma gran entelequia social y política de nestro tiempo [...]. (GARRIDO FALLA, 1963, p. 85) 
6 Assim, é nesse sentido que podemos dizer que o processo político, segundo o modelo liberal, ilustrado pelo 
pensamento lockeano, realiza a tarefa de programar o governo de acordo com o interesse da sociedade, 
compreendendo-se o primeiro como um aparato administrativo e a segunda como uma rede de intenções entre 
sujeitos privados organizada na forma do mercado. A política como em Locke, tem a função de reunir os 
interesses privados e encaminhá-los à Administração Público-Estatal, cuja finalidade é do poder político para 
atingir objetivos coletivos majoritários. (OLIVEIRA, 2000, p.62.) 
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Para HABERMAS (2007), um modelo de democracia deve surgir em face daqueles 

propostos pelo Liberalismo e pelo Republicanismo. Esse novo modelo deve assumir padrões 

racionais-discursivos em que o processo de tomada de decisões leve em conta o debate em 

situações ideais de fala e o consenso acerca destas decisões, buscando maior legitimidade das 

ações do Estado (Administração Pública).  

No mesmo sentido, PETTIT (2003) propõe um modelo democrático baseado na 

oportunidade de contestação por parte da sociedade. O Estado será mais democrático quanto 

mais canais de contestação forem disponibilizados, a fim de que as ações do Estado 

(Administração Pública) possam ser analisadas, criticadas e até mesmo modificadas pelos 

maiores interessados, o povo, destinatário das políticas públicas.  

Com isso, farei uma abordagem diferenciada das propostas de trabalho da doutrina 

administrativista clássica, buscando analisar a Gestão Pública, matéria que passa livre de 

comentários dos autores mais renomados do Direito Administrativo, essencial, no meu ponto 

de vista para efetivação de direitos fundamentais sociais, considerando o modelo democrático 

previsto na Constituição Federal. 

Dessa forma devemos fazer uma releitura da Administração Pública e de seus 

institutos conforme os princípios que informam o Estado Democrático de Direito. 

Transformações essas ocorridas ao longo dos séculos, advindas de mudanças paradigmáticas 

tanto no campo filosófico, social quanto do Direito. Assim a Administração Pública em cada 

um dos paradigmas pelos quais passamos ganhou novas roupagens sem deixar de lado a 

essência do paradigma que a formou, o Liberal. 

No Estado Democrático de Direito, onde há autonomia político-administrativa dos 

entes federados, existe uma função executiva que se desdobra numa função política e numa 

função administrativa. Um dos fundamentos da Administração Pública Dialógica, primada 

por este estudo é a integração dessas duas funções, não quero dizer com isso, entretanto, que 

uma função encampe a outra.  

Pela concepção da Administração Pública nos moldes dialógicos a função 

administrativa é articulada com a função política, sendo uma necessária a implementação da 

outra. Esse movimento de integração coloca o formulador da norma na condição de 

administrador público e vice-versa, criando condições para uma maior colaboração. 
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3.1 A construção do interesse público do Estado liberal ao Estado Democrático de 

Direito e os entraves da cultura política brasileira 

 

 

Para entendermos a atuação da Administração Pública e o campo de sua ação 

necessário compreendermos como o interesse público modificou-se historicamente à ponto de 

na modernidade  ser entendido como interlocução entre o interesse público e privado. 

Para melhor assimilar a concepção de interesse público, no Estado Democrático de 

Direito, e como aquele pode ser entendido como processo historicamente construído, faremos 

um paralelo com os Direitos determinados aos indivíduos em cada paradigma estatal. 

Na tradição liberal o Estado Constitucional é protetor das liberdades e das 

propriedades dos cidadãos (liberdades negativas), onde a divisão de poderes era feita de forma 

estanque, e o exercício do poder popular era representativo. 

Um Estado baseado na tolerância e no pluralismo político, onde os interesses privados 

são privilegiados. A democracia nesse paradigma era meio para desenvolvimento pessoal do 

indivíduo, concebida inclusive como o conjunto de liberdades básicas, que é base dos direitos 

fundamentais.  

O interesse público nesse paradigma é moldado então pelas liberdades negativas e pela 

propriedade privada. A Administração Pública, portanto, para ser eficiente devia seguir o 

interesse público moldado pelos interesses privados. 

Já na tradição socialista o Estado Constitucional é protetor da igualdade. Prima-se pelo 

bem-comum e pelo coletivo. A democracia existe para assegurar o bem-estar social a todos os 

cidadãos, além claro de permanecer conferindo liberdades e igualdades formais. A 

propriedade privada dos meios de produção é vista pelos socialistas como a origem da 

desigualdade entre os homens, a sociedade que pretende o igualitarismo, na concepção 

socialista, limita, controla ou abole a propriedade privada. 

Nesse paradigma a formação do interesse público logicamente só poderia se dar de 

acordo com o princípio da igualdade entre os indivíduos, e pelo bem coletivo. A 

Administração Pública devia então atender ao interesse público que limita a propriedade 

privada uma vez que o Estado socialista considera como fonte da desigualdade a propriedade 

privada. 

O interesse público nesses dois paradigmas era completamente separado do interesse 

privado. Percebemos a supremacia do interesse público sobre o privado. 
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Na tradição democrática a visão de interesse é moldada por liberdades e igualdades. A 

visão de interesse público puramente assistencialista é superada por uma visão com maior 

participação dos cidadãos (autonomia privada) na construção do interesse público. 

Nesse ponto, merece ser destacado que a “supremacia do interesse público sobre o 

interesse privado”, à luz do paradigma democrático, carece de uma reflexão quanto ao seu 

fundamento de justificação, sobretudo porque, sua mera alegação não fundamenta, e nem 

orienta atuação administrativa alguma.  

A Administração Pública não deve, portanto, balizar seus atos, decisões e políticas em 

um princípio de supremacia, que dispense uma análise das especificidades do caso concreto, 

bem como das possibilidades normativas abertas em vista da linguagem (O conteúdo 

normativo não se encerra no texto do dispositivo). Pode até haver, eventualmente, supremacia 

de interesses, do público sobre o privado, mas isso depende, segundo Ávila (2005), da análise 

do caso concreto, e não de uma solução a priori.   

Feitos esses esclarecimentos, passa-se, de pronto, à análise das contribuições da teoria 

discursiva de Habermas para a compreensão do interesse público e a intelecção de uma forma 

dialógica de atuação da Administração Pública na implementação desse interesse. A 

preocupação aqui, como já se disse, é com a legitimidade. As questões a serem respondidas, 

nesse ponto, são as seguintes: i) como conceber, democraticamente, o interesse público, a tal 

ponto que ele passe a ser reconhecido como tal pelos cidadãos? ii)  como as políticas públicas 

devem ser entendidas, criadas e executadas à luz do paradigma Democrático? A solução para 

essas perguntas está na abertura, aos cidadãos, de canais de comunicação, por meio dos quais 

estes possam, intersubjetivamente, contribuir para a construção daquilo que eles entendem por 

interesse público, bem como daquilo que eles entendem como o meio adequado para a 

realização desse interesse.  

Segundo a teoria discursiva o Direito só é legítimo se aqueles a quem ele se dirige 

(seus destinatários) manifestarem o seu assentimento, ainda que de forma indireta, em relação 

ao conteúdos, a tal ponto que possam ser entendidos como co-autores de seus próprios 

direitos. 

A teoria discursiva trabalha com uma concepção de soberania popular (autonomia 

pública) exercida intersubjetivamente (autonomia privada) em canais/arenas públicas (esfera 

pública), de onde brota a opinião mais ou menos racional dos cidadãos acerca de temas 

relevantes para a sociedade. Essa opinião advinda das diversas arenas públicas (informais ou 

institucionalizadas), gerada comunicativamente por meio do discurso, influencia na tomada de 

decisões pelo Poder Público, a tal ponto que, uma vez institucionalizadas, recebem o 
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assentimento dos cidadãos, entendidos, em vista disso, ao mesmo tempo como destinatários e 

co-autores do Direito. A opinião gerada comunicativamente por meio do discurso (razão 

comunicativa) atua sobre o Poder Público, isto é, sem pretensão de conquista.  

Segundo Habermas (2002), o discurso, que leva ao assentimento intersubjetivo acerca 

de temas relevantes para a sociedade, depende não de uma virtude cidadã (tal como pensavam 

os republicanos), mas da institucionalização de procedimentos que balizem esse discurso. Os 

Direitos Fundamentais, ao contrário de uma concepção liberal, não são entendidos por 

Habermas como limite à atuação da soberania popular, mas como condição e conseqüência da 

atuação dessa soberania exercida intersubjetivamente (sem sujeito).  

Transpondo essa teoria para plano prático, sobretudo para o âmbito da Administração 

Pública, poder-se-ia argumentar no seguinte sentido: em primeiro lugar, o interesse só é 

público se é assim entendido pelos cidadãos que integram uma dada comunidade jurídica. 

Sua implementação só passa a ser exigível se esse interesse é institucionalizado pelo 

Poder Público, na forma do Direito. É o que acontece, por exemplo, com os Direitos 

Fundamentais Sociais. Esse interesse público vincula não apenas o legislador, mas também o 

administrador, que deve instituir programas de ação (Políticas públicas) destinados à sua 

implementação. À luz do paradigma democrático, também as políticas públicas devem ser 

legitimadas.  

Nesse sentido, também elas poderiam ser objeto de debate intersubjetivo em arenas 

públicas autônomas, de onde fluíssem opiniões mais ou menos racionais acerca dos melhores 

meios para a implementação de interesses públicos, passíveis de serem, posteriormente, 

institucionalizadas pelo Poder Público. É o que acontece, por exemplo, nos diversos 

conselhos gestores institucionalizados pelo Estado, considerados como arenas mistas 

compostas por uma diversidade de atores sociais (membros da sociedade civil e da 

Administração Pública), de onde, através de debates racionalmente concebidos, surgem 

decisões consensuais acerca das políticas públicas passíveis de institucionalização.  

A opinião gerada no âmbito desses conselhos atua sem pretensão de conquista; ela não 

vincula o Poder Público, mas influencia a tomada de decisões, na medida em que apresenta 

uma série de argumentos racionais acerca dos meios pelos quais um dado interesse público 

(devidamente institucionalizado) pode vir a ser implementado. Daí a contribuição da teoria 

discursiva para uma concepção dialógica da Administração Pública.  

Cumpre finalmente esclarecer que, à luz do paradigma democrático, as políticas 

públicas devem ser entendidas como programas de ação estatal, e não como políticas de 
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governo. Elas devem ser institucionalizadas, a tal ponto que vinculem o Administrador 

Público.  

Não quer isto dizer, no entanto, que elas não possam ser executadas pela iniciativa 

privada, mas essa execução depende do processo de formulação, ou seja, de análise sobre o 

melhor meio para que o fim - implementação de Direitos Fundamentais Sociais - seja 

atingido. 

As políticas públicas, sob um viés democrático, decorrem de um processo de 

coordenação dos recursos e meios existentes no âmbito da Administração Pública, como 

veremos à frente, para a consecução dos fins previamente determinados e institucionalizados.  

Em resumo, uma Administração Pública que se pretenda democrática deve sempre 

estar aberta, no que tange ao conteúdo de suas decisões, à opinião dos atores sociais que 

integram a ordem jurídica. A opinião popular, como dito, deve não apenas influenciar a 

tomada de decisões (preocupação com a legitimidade), mas também, manifestar-se como 

forma de controle a posteriori de decisões arbitrárias, enfim deve ser condição de validade 

para a formulação e implementação de políticas públicas que efetivem direitos sociais. Suas 

decisões devem, portanto, ser sempre transparentes, legitimadas e passíveis de controle tanto 

em relação à sua eficiência, quanto em relação à sua qualidade.   

De qualquer forma, a Administração Pública deve privilegiar a participação popular no 

planejamento e gestão do interesse público como forma de garantia da legitimidade das 

políticas públicas e conseqüentemente da concretização de direitos fundamentais sociais.  

Um instrumento importante de participação da sociedade civil são os já mencionados 

conselhos gestores, formados por diversos segmentos sociais. No entanto, a doutrina 

administrativista sequer trata da participação democrática na gestão da Administração Pública 

e não propõe classificação acerca desses órgãos de cunho popular como componentes da 

estrutura administrativa.  

Esses órgãos foram introduzidos na legislação que regula políticas públicas como 

Sistemas de Habitação de Interesse Popular, Gestão de Recursos Hídricos, Estatuto da Cidade, 

e, no caso em estudo, Conselhos Gestores de Saúde, mas são esquecidos pelos tradicionais 

Manuais de Direito Administrativo, enraizados na tendência do liberalismo político do século 

XIX.  

Como vimos o interesse público no Estado Democrático de Direito deve ser moldado 

pelos interesses dos cidadãos mitigados através da participação popular na esfera da tomada 

de decisões na Administração Pública. Essa tomada de decisões é moldada por vários fatores, 

um deles é a cultura política brasileira, caracterizada pela apropriação privada da esfera 



 33

pública e da seletividade na efetivação de direitos, que na história brasileira pode ser tida 

como privilégio de uns poucos grupos o que, ao longo do tempo impacta a efetivação da 

Democracia brasileira. 

A conseqüência óbvia dessa cisão entre um grupo de pessoas formalmente protegidos 

pelo ordenamento jurídico, e de outro formado por uma minoria de pessoas, é a submissão do 

primeiro grupo ao poder estatal e ao segundo, que se encontra socialmente forte. Maior 

discrepância ainda, em relação a este, encontramos na mera proteção formal e ausência da  

material conferida pelos direitos fundamentais quando comparado ao primeiro grupo. 

A construção do interesse público nesse caso, através da participação popular, está 

condicionada à relação entre realidades cultural, social e jurídica. Por um lado temos um 

ordenamento jurídico, que como vimos, garante formalmente direitos a uma maioria de 

pessoas mas que, concretamente, seu exercício e efetividade está ligado a uma minoria, 

contrariando, assim, o princípio da democracia adotado na construção do Estado de Direito 

brasileiro, o que, como conseqüência traz a inefetividade dos direitos fundamentais sociais 

também eregidos na ordem constitucional brasileira ora porque as pessoas objeto desses 

direitos não estão inseridas na tomada de decisões da Administração Pública, na definição de 

políticas públicas que garantam seus direitos fundamentais, ora porque mesmo inseridas na 

tomada de decisões não têm força para participar das discussões que levaram ao planejamento 

dessas políticas públicas. 

A cultura política que influi nessa tomada de decisões pela Administração Pública, e 

que é traço característico da formação do brasileiro, é essencialmente estruturada em torno do 

personalismo (pela indistinção entre as esferas pública e privada, submetendo-se aos mesmos 

parâmetros de avaliação e condução as relações pessoais de caráter privado e aquelas que se 

travam no espaço público-institucional.), do patrimonialismo (apropriação de recursos estatais 

por funcionários públicos, grupos políticos ou segmentos privados) e do clientelismo 

(situações em que a política se dá pela distribuição de recursos públicos em troca de apoio, e 

em que as lideranças políticas se especializam na intermediação entre os governos e os 

diferentes tipos de clientela) (FAORO, 1976). 

Dessa Administração Pública baseada em uma cultura de personalista se agregam 

outros fatores: crise das instituições democráticas em conferir legitimidade às questões 

propostas pelo Estado, crise das instituições políticas, sociedade ainda vista como uma 

sociedade de mercado, que tem como objetivo a realização do indivíduo, que influem para 

que as decisões da Administração Pública, por muitas vezes, ainda sejam patrimonialistas e 

não com intuito de bem comum. 



 34

A certeza que devemos ter é que sob o paradigma estatal democrático que se baliza e 

estrutura as suas funções nos princípios democráticos e do discurso, a Administração Pública 

deve ser calcada em princípios e instituições que primam pelo bem comum, como o 

fortalecimento dos atores sociais no momento de tomada de decisões em conjunto com o 

gestor público. 

 

 

3.2 Interesse público e esfera pública como resultado da integração da função política e 

da função administrativa: a contribuição de Arendt e Habermas 

 

 

Em primeiro lugar deve-se considerar o que vem a ser ‘esfera pública’. 

Dotado de diferentes significados e concepções a expressão é identificada quanto a 

uma multiplicidade de concepções adotadas ao longo das mudanças detectadas no processo 

histórico humano do conhecimento. 

Certo que várias vezes no momento de sua aplicação a expressão apresenta-se 

indefinida podendo encaixar em um mesmo contexto sob suas diversas significações. 

Entendemos que o essencial para uma aplicação correta do termo, é antes de tudo 

identificar o seu uso, perante os vários paradigmas estatais e sociais aos quais a humanidade 

foi submetida. 

A partir de então podemos, com propriedade, empregá-lo na contemporaneidade 

designando ou utilizando o melhor significado para os contornos da atual sociedade civil e 

para a efetivação do Estado Democrático de Direito. 

De tal forma analisaremos brevemente os significados da expressão durante os 

paradigmas estatais a que fomos submetidos em uma tentativa de construir o atual significado. 

A análise do termo ‘esfera pública’ se liga a outras expressões e com elas por muito é 

confundida, como o caso do uso do ‘público’, e da ‘opinião pública’ principalmente quando 

essa análise é identificada no âmbito jurídico e social. 

Essa confusão entre significados e significantes é comum uma vez que os termos 

mencionados advém sempre do que temos por público, ou por aquilo que pertence ou 

estrutura a figura do Estado e do poder por ele exercido. 

Já na pré-modernidade os gregos faziam separação do que pertencia à pólis, ou seja, 

aquilo que pertencia aos cidadãos livres do Estado – esfera da pólis – daquilo que pertencia 

unicamente ao particular e só por ele podia ser usufruído – esfera do oikos. Embora essa 
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separação fosse clara o exercício da vida política não se restringia a uma só esfera e o que a 

caracterizava era a capacidade de ‘discussão’ expressa em conselhos e tribunais entre as duas 

esferas com o intuito de formação da cidade-estado grega, claro que essa participação no 

exercício da vida política e pertencimento nos grupos de discussão só era possível aos 

cidadãos que naquela época eram aqueles indivíduos dotados de autonomia privada, 

proprietários e senhores da casa.  

A esfera pública era um reino da liberdade e da continuidade. Só à luz da esfera 

pública é que aquilo que, consegue aparecer tudo se torna visível à todos. Na conversação dos 

cidadãos entre si é que coisas se verbalizavam e se configuravam (HABERMAS, 2003, p.16). 

Em Roma a distinção entre público e o privado ganha força com a normatização de 

ambos em categorias distintas. A esfera pública é a res pública (o que é acessível ao povo em 

geral) e essa idéia perdurou desde a Idade Média até o surgimento do Estado Moderno sempre 

significando o ponto ou o princípio da organização do ordenamento político da vida pública 

política na estruturação tanto do Estado quanto da sociedade. 

Embora presente na Idade Média tal separação entre esfera pública e privada não tinha 

caráter obrigatório já que nesse momento histórico as relações de poder e submissão não se 

ligavam ao Estado, mas ao senhor feudal e ao rei e à um modelo despótico, monárquico de 

exercício de poder onde os que mandavam o faziam por ‘ordem divina’, momento em que 

tanto o Estado quanto o Direito e a sociedade muito mal delimitados se submetiam ao 

sagrado, ao religioso. 

O poder público de mando se misturava ao poder privado já que os que exerciam os 

primeiros eram os mesmos que exerciam os segundo: 

 

[...] autoridade ‘privada’ e ‘pública’ fundem-se numa inseparável unidade, já que 
ambas são a emanação de um único poder, sendo também compreensível que 
estejam ligadas aos bens fundiários e que possam ser tratadas como direitos 
privados, bens adquiridos.  (HABERMAS, 2003, p.17.) 

 

Apesar dessa identificação entre público e privado alguns bens já se mostravam 

pertencentes unicamente à ‘esfera pública’, como o caso do poço, da praça, que de domínio 

comum são tidos como coisas públicas, ao contrário dos bens particulares que pertenciam ao 

privado. Outro ponto importante identificarmos é que como na pré-modernidade com o 

exercício do poder monárquico, ‘público’ ou ‘esfera pública’ era tudo aquilo que representava 

o monarca e sua autoridade, bem como a autoridade dos senhores feudais, autoridade essa que 

‘cedida’ pelo rei. 
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Notamos, porém, que apesar da não identificação pontual de ‘esfera pública’, os 

contornos pré-modernos da mesma nos apresentam a constituição e concepção da sociedade 

nessa época. Uma sociedade sob o julgo do senhor feudal, do monarca e de Deus, sem 

nenhuma expressão política no exercício do poder, aliás, totalmente excluída desse exercício, 

que só servia para representar a soberania do monarca. 

Mas o processo histórico da humanidade e as revoluções ocorridas a partir do século 

XVIII – Revoluções Burguesas – corroboraram para o processo de ruptura entre as duas 

esferas, e entre a sociedade e o Estado que nos primeiros momentos da modernidade não mais 

se identificavam. 

A Revolução Burguesa significou o ganho do capitalismo, da propriedade e da 

autonomia privada, que só foi possível pelo processo pré-capitalista e mercantil que 

possibilitou o surgimento de grandes cidades comerciais, e com elas a crescente troca de 

informações sobre os interesses dos envolvidos na mercancia, possibilitando assim o 

desenvolvimento de novos meios de comunicação tais como a imprensa e os correios. A 

publicidade das informações mercantis, econômicas, políticas e sociais é a pedra de toque 

para a fundamentação da nova ‘esfera pública’ que define uma nova organização social 

baseada na informação para o exercício da vida política. 

A economia nesse momento passa à valorização do capital e do comércio e exige 

maior segurança jurídica que só pode ser posta por garantias políticas dentro do território 

nacional – processo de nacionalização da economia - e que significa a institucionalização da 

nação.  

Assim estrutura-se o Estado Moderno no início um Estado baseado em uma esfera do 

poder pública essencialmente arrecadadora de impostos. A participação nessa ‘esfera’ só é 

possível através dos cargos burocráticos de organização do Estado, ou seja, para ser ‘esfera 

pública’ devia-se pertencer ao Estado, portanto, nesse momento histórico, ‘esfera pública’ 

torna-se sinônimo de estatal que é simbolizada pela autoridade traduzida na pessoa do Estado. 

A sociedade civil no momento valoriza o capital, e tem por base econômica a 

sociedade burguesa, e se constitui como destinatária desse poder estatal exercido na ‘esfera 

pública’, que era formada pela ‘opinião pública’ influenciada pelos intelectuais burgueses: 

“ao influírem com argumentos retoricamente afiados na formação da opinião os intelectuais 

dependem de uma esfera pública capaz de lhes servir de caixa de ressonância alerta e 

informada” (HABERMAS, 2006, p. 200). 

Uma sociedade civil – ‘esfera privada’ – que se faz publicamente relevante, pois, 

exige da ‘esfera pública’ – Estado – condições para que sua atividade econômica e seu modo 
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de produção baseada no capital sejam garantidas. A ligação entre sociedade e Estado 

manifesta-se na composição das cidades onde a burguesia exerce sua cidadania através da 

publicidade, ou seja, do exercício de julgamento que os burgueses fazem através da leitura de 

livros e jornais (século XVIII). 

Ao mesmo tempo que essa ‘esfera pública’ burguesa de exercício de cidadania é 

regulamentada pela autoridade do Estado e fortalece essa autoridade, contra ela reage no 

momento de discussão de leis gerais que atingem sua atividade econômica, dessa forma é que 

a ‘esfera pública’ passa a agir politicamente, ou melhor, no cerne da ‘esfera pública’ são 

levadas as reivindicações daqueles que as pretendem legitimar frente ao Estado. 

Está lançada a base para a constituição do paradigma estatal de Direito burguês, ou 

liberal, que prima pela liberdade e igualdade formal a fim de garantir que a burguesia possa 

exercer livremente sua atividade econômica (mercado livre de intervenção estatal). As leis do 

Estado são as mesmas do mercado e não permitem que exceções ou privilégios atinjam as 

pessoas privadas (nesse contexto cidadão diferenciava-se de pessoas privadas, pois, só o eram 

os que exerciam direitos políticos, ou seja, o ‘povo ativo’). 

A ‘esfera pública’ atua politicamente enquanto órgão do Estado no intuito de que a 

mesma permaneça vinculada ao Império da Lei. 

A atividade do Estado era, pois, submetida toda ela à um sistema normativo que 

deveria ser erigido por um parlamento composto e votado pelo ‘povo ativo’, a idéia da 

burguesia nesse caso era diminuir ao máximo o poder estatal e fortalecer a ‘esfera pública’ 

burguesa enquanto institucionalizadora da sociedade civil. 

A soberania do monarca, no paradigma liberal, é substituída pela soberania do povo 

(lembrando sempre que povo não correspondia a totalidade da sociedade civil). 

Nessa constante luta na ‘esfera pública’ pela diminuição do poder estatal emergem a 

instituição e normatização dos direitos fundamentais em textos constitucionais que organizam 

e estruturam o Estado, o Direito e a Sociedade (direitos fundamentais de primeira geração) 

que reconhecem os direitos individuais pelos homens, corporificados nos ideais da Revolução 

Francesa, em 1789, consolidando as aspirações da burguesia de liberdade. Liberdade 

traduzida tanto como liberdade de locomoção (Hábeas Corpus Act da Inglaterra no século 

XIX), como liberdade empresarial, profissional, de expressão quanto religiosa. 

Os direitos políticos do indivíduo foram reconhecidos com a participação da vontade 

da burguesia, bem como conceberam o conceito de soberania na formação e exercício do 

poder estatal. 
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Protegido o capital e a propriedade burguesa assistimos à concentração de riquezas e a 

crescente pobreza dos explorados no processo de formação do capital, e no final do século 

XIX o Estado que premia pela garantia da ordem estatal no plano interno (função política) 

administrador das liberdades e igualdades formais não consegue evitar os conflitos 

econômicos crescentes. 

Dessa forma o Estado concebido pela visão liberal tem necessidade de ampliar suas 

funções e intervir tanto na economia quanto no social para garantir a liberdade e a igualdade 

não só dos grupos burgueses, bem como dos grupos socialmente explorados. 

Aqui se corporifica o paradigma estatal social e com ele a estruturação do Estado de 

modo a garantir proteção e indenização de grupos que sozinhos não conseguem atingir seus 

direitos. A constituição desse novo Estado Intervencionista garante direitos prestacionais ao 

indivíduo, os direitos fundamentais de segunda geração, ou direitos fundamentais sociais.  

O Estado assume perante o indivíduo e a sociedade o caráter ativo na prestação de 

direitos como a saúde, a educação e os direitos advindos das relações de trabalho. 

Crescente, com esse caráter intervencionista e prestacional do Estado, é o serviço 

público, e as leis e medidas administrativas que permitem que a intervenção estatal na 

economia e na sociedade seja efetiva. 

A separação nítida entre a ‘esfera pública’ e ‘privada’ própria do antigo paradigma 

começa a mostrar sinais de perturbação já que, cada vez mais, elas são correlacionadas 

quando da intervenção estatal. Por outro lado à medida que as cidades crescem, pelo 

crescimento do capital, e a sociedade apresenta-se mais diversificada essa tende a valorizar a 

‘esfera privada’ em detrimento da ‘pública’, vez que o ‘espaço público’ de discussão e 

transmissão de idéias e conhecimento encontra-se desvirtuado e reduzido pelo Estado 

Paternalista, e pelos abalos das instituições que a mantinham aberta essas discussões tais 

como a família e os jornais. 

 

A esfera pública política do Estado social está marcada por duas tendências 
divergentes. Enquanto configuração decadente da esfera pública burguesa, dá espaço 
a uma publicidade demonstrativa e manipulativa [...]. Por outro lado [...] resguardar 
a sua continuidade com o Estado liberal de Direito, ele se fixa no mandamento de 
uma esfera pública politicamente ativa, em decorrência da qual o público 
mediatizado por organizações deveria estar em movimento, através delas mesma, 
um processo crítico de comunicação pública (HABERMAS, 2003, p.270). 

 

Esfera pública nesse paradigma pode também ser identificada com um de seus 

significados a ‘opinião pública’ que assume tanto o caráter de publicidade crítica, no exercício 
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do poder político e social, quanto publicidade demonstrativa e manipulativa a qual já nos 

referimos, e que de certo modo é a base que justifica a dominação política. 

Essa esfera pública traduzida em ‘opinião pública’ é manifestação da soberania 

popular no Estado Moderno em especial nesse paradigma. 

 

Estado Moderno pressupõe como princípio sua própria verdade a soberania popular 
e esta, por sua vez, deve ser a opinião pública. Sem esse adicional, sem a 
substituição da opinião pública como origem de toda a autoridade das decisões 
obrigatórias para a totalidade, falta à democracia moderna a substância de sua 
própria verdade (HABERMAS, 2003, p.276). 

 

Já no meio do século XX o Estado Social dá sinais de desestruturação, isso porque no 

paradigma o Estado como providência assume para si todas as prestações de políticas e 

serviços que garantam a efetivação dos direitos sociais, políticos e individuais postos 

constitucionalmente ao cidadão. Essa demanda prestacional crescente para o Estado, pelo 

cumprimento dos direitos fundamentais em busca da dignidade humana, acarreta deficiência 

no momento da prestação. 

O Estado através da administração e de políticas públicas não consegue eficientemente 

prestar serviços e garantir direitos. Nesse passo surge a necessidade de justificação do Estado 

e do Direito por outra forma que possibilite que prestações de direitos não estejam mais 

apenas nas mãos do Estado (HABERMAS, 1997). 

Assim, é que se consolidam no final do século XX as Constituições Democráticas que 

pretendem efetivar através de suas normas um paradigma estatal e social balizado no princípio 

democrático, em que a garantia e a prestação de direitos fundamentais são obtidas à partir da 

participação do cidadão no momento da tomada de decisão, quanto à escolha de alocação de 

recursos para promoção de políticas públicas e de direitos que essas efetivem. 

A prestação de serviços de concretização de direitos básicos não mais é prestada 

apenas pelo Estado, assim vemos a abertura para a iniciativa privada no intuito de atender a 

crescente demanda de uma sociedade que cada vez mais se mostra multicultural, com 

interesses e anseios diversos. 

Urge assim a redefinição de ‘esfera pública’ e ampliação da mesma, já que como 

veremos passa ela a ser o palco ou o canal de diálogo entre os atores sociais e o Estado no 

processo decisório quanto às políticas públicas e a prestação de serviços. 

Importante perceber que a sociedade civil no paradigma democrático de direito, é uma 

sociedade complexa, descentrada e pluralista, mas atuante e organizada. Uma sociedade que 
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exerce seu poder soberano de estruturação e justificação estatal à partir do princípio da 

participação popular. 

Certo que a mudança paradigmática do Estado Social ao Democrático de Direito 

influenciou no aumento do espaço e a redefinição da ‘esfera pública’ à medida que 

reestruturou e renovou o conceito e os contornos da sociedade civil. 

A sociedade civil hoje em dia não é aquela velha sociedade liberal, onde a não 

intervenção estatal era o princípio primordial de sua constituição, tampouco é uma sociedade 

socialista, que almejava eliminar a autonomia privada em nome de um Estado prestacional. 

Segundo Moreira Neto (2003) a ampliação do conceito de participação se justifica 

nesse momento, pois na modernidade a participação era reduzida à escolha dos agentes 

políticos, e na contemporaneidade a complexidade das demandas políticas, exigem novas 

formas de participação nos processos de escolhas políticas públicas. 

A nova sociedade civil redesenhada pelo princípio democrático é uma sociedade que 

se baseia na gama de direitos fundamentais (individuais, sociais, difusos e genéticos) e na 

soberania política do povo no intuito de preservar, garantir e proteger a sua nova estrutura que 

cada vez mais ampla e multicultural se mostra plural socioeconomicamente. 

Sociedade civil no Estado Democrático de Direito é sinônimo de organização política, 

em que a cidadania requer-se ativa pela formação de associações e organizações não-estatais 

que expressam e legitimam movimentos sociais que exprimem as necessidades e demandas 

sociais. 

É por essa nova concepção de sociedade civil que a ‘esfera pública’ é ampliada no 

momento em que se torna a base comunicacional entre organizações e associações e o Estado. 

Nessa ‘esfera pública’ ou nesse ‘espaço público’ institucionalizam-se discursos capazes de 

solucionar os problemas e as demandas sociais, capazes de implementar políticas públicas na 

busca constante pela efetivação dos direitos fundamentais e pela concretização da dignidade 

da pessoa humana. 

 

No paradigma procedimental do Direito, a esfera pública (não) é tida (simplesmente) 
como ante-sala do complexo parlamentar (mas também) como periferia que 
(influencia) o centro político [...] através dos canais de eleições gerais e de formas de 
participação específicas, as diferentes formas de opinião pública convertem-se em 
poder comunicativo (HABERMAS, 2003, p.80). 

 

Tais políticas públicas, que são concebidas a partir do processo de decisão em que os 

atores sociais e o Estado de forma discursiva chegam a melhor decisão para alocação de 

recursos e uso dos bens públicos, são estruturadas em leis que só são legítimas, pois, sua 
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normatização advém do processo de participação do indivíduo, enquanto cidadão, no 

momento de sua formação. Assim os cidadãos tornam-se co-autores das normas que efetivam 

direitos e deveres que à eles se dirigem (co-autoria habermasiana). 

 

[...] Quando os cidadãos vêem a si próprios não apenas como os destinatários, mas 
também como os autores do seu direito, eles se reconhecem como membros livres e 
iguais de uma comunidade jurídica. (CITTADINO, 2004, p.158) 

 

Nesse mesmo sentido Soares (1997) diz que um dos fatores que leva uma norma a ser 

internalizada é o diálogo com a sociedade durante o processo legislativo, e que uma das 

formas de aumentar o nível de confiança nas instituições é criar um processo de concepção de 

que leve em consideração os destinatários, os interessados e os possivelmente envolvidos. 

A soberania popular, exercida pela participação nesses processos decisórios, e 

normatizada pelo processo legislativo democrático, redimensiona a autonomia pública e 

privada do cidadão dentro da esfera pública, através da dimensão da co-originária (os 

destinatários das normas jurídicas vigentes tornam-se autores dos seus direitos e deveres) e da 

equiprimordialidade dessas duas autonomias jurídicas, que já não são separadas como nos 

paradigmas anteriores, e que devem objetivar a integridade e a articulação das mesmas dentro 

dos canais institucionalizados de mediação entre vontade e opinião pública e Estado; e que 

por fim são representadas tanto pelo uso público das liberdades políticas quanto pelo uso 

privado das liberdades individuais (OLIVEIRA, 2002). 

A institucionalização desses usos tanto público quanto privado das liberdades (ou 

autonomias) pelos canais de discussão e deliberação, só é possível através dos princípios e 

direitos fundamentais postos constitucionalmente pela autodeterminação política do povo para 

constituição e estruturação do Estado, o que significa para o povo exercer seu poder soberano. 

Com a redefinição de sociedade civil o significado de soberania popular também é 

reconstruído e identificado com a idéia de ‘esfera pública’. 

 

[...] a soberania popular [...] retrocede aos procedimentos democráticos e à 
implementação legal de seus exigentes pressupostos comunicativos só para se fazer 
sentir como um poder engendrado comunicativamente. [...] esse poder comunicativo 
deriva das interações entre formação da vontade institucionalizada juridicamente e 
os públicos mobilizados culturalmente. [...] encontram fundamento nas associações 
de uma sociedade civil completamente distinta tanto do Estado quanto do mercado. 
(HABERMAS, 1995, 120). 

 

Tal esfera deve seguir o modelo procedimentalista discursivo, onde a soberania do 

povo é exercida nesse espaço político de ‘detecção, identificação e interpretação dos 
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problemas que afetam a sociedade’ (OLIVEIRA, 2000) e onde as formas comunicativas de 

tomada de decisão possam exprimir de maneira democrática a vontade e a opinião pública. 

 

A esfera pública... [da] qual se originam os impulsos: ela exerce influência sobre o 
estoque de argumentos normativos: porém sem a intenção de conquistar partes do 
sistema político. Através dos canais de eleições gerais e de formas de participação 
específicas, as diferentes formas de opinião pública convertem-se em poder 
comunicativo, o qual exerce duplo efeito: a) de autorização sobre o legislativo e b) 
de legitimação sobre a administração reguladora [...]. (HABERMAS, 1997, p.187). 
 

Nas palavras de CRUZ: 

 

Habermas [...] partindo do pressuposto de que o elemento essencial da integração da 
sociedade e do Estado está em sua nova visão da esfera pública [...] permitiria ao 
cidadão através da noção de moralidade pós-convencional e de universalidade 
normativa se sentir verdadeiro participante da construção do ordenamento jurídico. 
(CRUZ, 2006, p.165). 

 

Na visão habermasiana essa mudança na estrutura da esfera pública, que propicia 

tantos ganhos para o exercício do poder soberano do povo, é acelerada à medida que se 

reestrutura também a sociedade midiática e à medida em que ocorre “a reorientação da 

comunicação, da imprensa e do jornalismo escrito para a televisão e a internet conduzindo a 

uma ampliação insuspeitada da esfera pública midiática e uma condensação ímpar das redes 

de comunicação” (HABERMAS, 2006) e que permite intercâmbio mais intenso de idéias e de 

informações. 

O interesse público nessa esfera pública reestruturada é aquele definido e discutido em 

canais deliberativos participativos. 

Uma vez delimitado o interesse público na esfera pública participativa a execução do 

mesmo, através da Administração Pública, deve também ocorrer de forma participativa, isso 

como veremos é pressuposto de legitimidade e de validade das ações do gestor público. 

A tão discutida supremacia do interesse público sobre o particular que por muito 

permeou as ações da Administração Pública dá lugar à um interesse público conformado e 

delimitado também pelo interesse particular. 

Outro ponto chave na construção da Democracia Participativa a determinação do que 

vem a ser interesse público. Para Ávila (2008) no Estado Democrático de Direito interesse 

público não significa interesse do Estado, e mais, que a supremacia desse sobre o interesse 

privado defendido pelos liberais, não mais se sustenta.  

Antes disso, sua noção de democracia é baseada na equiparação entre o interesse 

público e o privado principalmente porque o direito público, e com isso o interesse público, 
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no Estado Democrático comporta elementos privados (necessidades das comunidades 

políticas), já que até mesmo a Constituição da República elege como estruturante do interesse 

público caracteres privados.  

A construção da Democracia para Ávila é baseada na concepção e definição de 

interesse público, que deve ser aquele que conjuga reciprocidade e unidade com o interesse 

privado. Elemento esse que identificamos em Habermas (2003) quando ele trata da 

equiprimordialidade do interesse público sobre o privado. 

Para esses autores a construção da democracia é determinada pela participação popular 

no âmbito político, ou seja, no momento da tomada de decisão política que aplicada à 

Administração Pública significa, momento de tomada de decisão na administração dos bens 

públicos e da concretização de políticas públicas. 

Entendido a formação da esfera pública para Habermas (2003) e suas implicações na 

formação do interesse público analisemos o entendimento de Hannah Arendt (2002) sobre o 

tema e as influências da formação política moderna nessa seara. O pensamento da autora gira 

em torno da autonomia e dignidade política e na inversão sofrida por ela na modernidade onde 

afirma a autora que a esfera privada ganha contornos de esfera pública  e onde a política passa 

a integrar a esfera administrativa estatal.    

Política, segundo a autora, é uma congregação do agir comunicativo coletivo humano, 

agir esse exercido em espaços delimitados e interativos em que os indivíduos o fazem por 

meio de ações e palavras, que só é possível no momento em que esses indivíduos traduzem 

suas experiências intersubjetivas para experiências traduzidas no mundo real. A crítica de 

Arendt reside justamente nesse ponto pois afirma a autora que na modernidade esses espaços 

interlocutórios são suprimidos pelos regimes políticos nas sociedades de massa.  

A autora defende que a esfera pública, livre formada apenas para a construção do 

interesse público, deve ser aquela de interesses individuais e geradora de vida política. Baseia 

seu entendimento no modelo clássico de democracia antiga (capacidade de exercer a atividade 

política enquanto atividade humana por excelência capacidade exclusiva humana a qual 

somente pode ser exercida no palco da esfera pública espaço no qual irrompe o autentico 

confronte da pluralidade de diálogos entre iguais), é a partir daqui que Arendt faz suas 

análises de democracia na modernidade, apontando suas possibilidades e limites. 

As possibilidades segundo a autora são aquelas: (i) que recuperam a política na 

dimensão ativa e comunicativa, (ii)  e que sejam vinculadas à construção da esfera pública. 

Então a contribuição da autora para a democracia moderna e conseqüentemente para a 

Administração Pública a que nos referimos é que devem ser elas fruto de um interesse público 
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construído dentro de uma esfera pública com participação política ativa e comunicativa. 

Assim a democracia é redesenhada conforme parâmetros participativos (Democracia 

Participativa), e o redesenho da Administração Pública a torna dialógica. 

A esfera pública, para Arendt (2002), é constitutiva da Democracia que incorpora 

elementos da complexidade e pluralidade da sociedade a partir da presença ativa do ‘sujeito 

social’, no nosso entender o cidadão. Para a autora então a democracia participativa deve ser 

aquela fundada na ação e no consentimento, onde as decisões políticas só são validas e 

efetivas quando passam pelo crivo da sociedade. 

Assim é a esfera pública o palco para que a sociedade coordene e direcione seus 

interesses para construção de decisões políticas legítimas, que no nosso entender devem 

abarcar todos os atores sociais. 

Para Arendt (2002) a limitação da esfera pública que, por conseguinte, recai sobre a 

democracia moderna reside (i) na despolitização que a modernidade confere à primeira, (ii)  na 

promoção de uma cultura de massa, (iii)  na prelazia do individualismo, (iv) no Estado 

assegurando e incorporando como sua a vida das pessoas. 

A conseqüência é que a vida humana torna-se um fenômeno da política e, por isso a 

esfera pública é a projeção de imperativos da necessidade individual. No tocante à 

Administração Pública isso acarreta o tecnicismo e a burocratização da Administração em 

função da realização econômica individual. 

A necessidade segundo Arendt é o guia do indivíduo, e é seguindo suas necessidades 

(expressado pelo trabalho e pela capacidade econômica, que ordenam a vida social moderna) 

que o homem se associa, independente, portanto, de identidade política. 

Essa falta de identidade política acarreta a prevalência dos interesses privados na arena 

pública. 

Por isso é que a comunicação intersubjetiva é tão importante para Arendt (2002) na 

teorização da democracia participativa, pois acredita a autora que a capacidade de 

comunicação dos indivíduos é essencial para construção e estabelecimento de acordos que 

conformaram a esfera pública e logicamente a democracia. 

Assim, como a esfera pública é o palco do agir e do expressar humano (que para 

Habermas nada mais é do que o agir comunicativo) em busca do senso comum, nela que as 

opções políticas devem ser demonstradas na tentativa de construção das decisões políticas. 

Mas a construção de decisões políticas racionais e democráticas, segundo a autora só 

acontece quando o sujeito ou o indivíduo é inserido no mundo (no caso na esfera de decisão 

política) levando-se em conta sua singularidade, mas sempre de forma ativa. Esta inserção “é 
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como um segundo nascimento, no qual confirmamos e assumimos o fato original e singular 

do nosso aparecimento físico e original” (ARENDT, 2002, p.190). 

Esse segundo nascimento à que Arendt se refere é de fácil entendimento à medida em 

que cremos que o indivíduo assim que nasce, nasce em um mundo já existente, para nós, na 

verdade uma ordem jurídica pré-existente, e com isso esses indivíduos devem agir dentro do 

‘mundo’ já concebido e responder à questões postas por esse em que estão inseridos. Diz a 

autora que isso é o fator identidade do indivíduo perante o mundo, e mais que essa identidade 

deve ser construída mediante o discurso e da ação sobre uma teia social e política já existente 

(ARENDT, 2002).  

A ação na visão de Arendt é sempre uma ‘ação original’ visto que cada homem é um 

indivíduo singular, e só essa ação só é efetivada em um espaço público que garanta o convívio 

social plural desses homens singulares, e que conseqüentemente garanta a ação política desses 

mesmos indivíduos. 

O pensamento arendtiano ainda faz distinção entre duas dimensões do indivíduo na 

esfera pública: (i) agente, (ii)  ser moral. Como agente, é na esfera pública, concebida como 

arena política, que o homem age ativamente e com isso consegue inserir algo novo nessa 

arena, ou delimitar novos interesses para a tomada de decisões políticas. Mas a autora aponta 

a liberdade do indivíduo para que essa ação seja efetiva, diz ela que só assim o indivíduo 

experimenta o mundo público e coletivo. 

Mas esse indivíduo só pode agir em um espaço que exija unidade moral e à priori 

entre os interlocutores, isso porque esse agente não é um indivíduo ‘interessado’, ou movido 

por interesses particulares, ele expressa não suas preferências particulares e sim interesses 

orientados por razões públicas que sempre devem orientar suas ações. Tais ações então, são 

pautadas em princípios valorativos universais o que possibilita o discurso dialógico entre os 

agentes na busca de acordos e consentimentos na arena pública, aqui é que a esfera pública é 

tida como fonte geradora de consenso. 

O agir interlocucional dos indivíduos na esfera pública independem de razões morais e 

virtudes, como vimos acima, dependem apenas de razões públicas, o que facilita a 

interlocução na arena uma vez que as visões de cada indivíduo, como vimos, é algo singular e 

própria de cada um, que por vezes não compartilham a mesma visão moral e valorativa de 

mundo. 

Sendo o indivíduo um ser singular, a soma das singularidades individuais resulta em 

uma pluralidade, que é condição de existência do dialógico ocorrida na esfera pública. 
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Mas para que a arena dialógica seja efetivada é necessário um nível de entendimento 

preliminar do indivíduo arendtiano sobre as razões públicas que motivam suas ações na arena 

pública. Além do mais é necessário que sejam satisfeitas algumas condições como a liberdade 

e a igualdade política de ação na arena pública. 

Como pano de fundo da teoria da democracia participativa arendtiana, temos a relação 

direito e política, explicada pela relação jurídico-legal como fator de estabilidade dos 

interesses dos indivíduos e dos movimentos desses em prol da efetivação daqueles. 

Por isso em muitos momentos de sua obra diz a autora que a política e o direito não se 

confundem, uma vez que a política modifica a realidade e o Direito restringe as mudanças 

ocorridas na realidade seja social, econômica e mesmo política. Apesar de a autora reconhecer 

que essa restrição é mais no sentido de equilibrar as mudanças ocorridas. 

Mas dessa relação ‘harmônica’ entre direito e política é que o processo dialógico na 

esfera pública acarretando a construção do interesse público. 

Enfim, Arendt acredita que a interação entre os agentes sociais, ou no nosso entender, 

atores sociais, na esfera pública, construindo o interesse público, é a fonte do poder que 

legitima e valida as decisões políticas. Já que o poder é concebido em meio à negociação 

dialógica entre vários interesses para conformação do bem coletivo. Por essa concepção o 

poder é consolidado na esfera pública e não no centro do sistema político, já que não é 

considerado como bem, ou propriedade individual, mas como bem de um grupo, ou de um 

coletivo, que vai persistir até que a união desse grupo se desfaça. 

Nos dizeres de Arendt: ‘Quando este mesmo conjunto de pessoas que deu origem ao 

poder desaparece, acaba também o poder do representante político’. (ARENDT, 2002). 

A legitimação do processo democrático ocorre com a participação dos ‘sujeitos 

coletivos’ no processo decisório na esfera pública. 

A crise das instituições políticas liberais que já elencamos em tópico anterior pode 

facilmente ser solucionada pela democracia participativa arendtiana, já que para a autora, a 

participação do indivíduo na esfera pública construindo o interesse público, ultrapassa o ato 

de votar, pois é uma participação que confere legitimidade e validade às instituições políticas 

e as decisões que ocorrem na arena pública: ‘é o apoio do povo que dá poder às instituições de 

um país, e este apoio nada mais é do que o prolongamento do consentimento que trouxe as 

leis à vida’. (ARENDT, 1998). 

Concluímos desse modo que para Arendt, a esfera pública política forma e gera 

opiniões e entendimentos que passando pelo crivo do poder comunicativo dos indivíduos é 

capaz de decidir e de direcionar as instituições políticas além de atos e decisões de governo. 
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Essa capacidade geradora de poder e de decisões políticas, confere à esfera pública 

arendtiana, caráter decisionista à mesma o que a nosso entender valida e justifica a concepção 

de soberania popular, e conseqüentemente de participação popular, que estrutura a concepção 

moderna de Democracia Participativa. 
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4 EFETIVIDADE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS NO E STADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO: EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA C OMO 

DECORRÊNCIA DO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEI RO 

 

 

A efetividade dos Direitos Fundamentais Sociais no Estado Democrático de Direito 

como veremos à seguir, depende da eficiência administrativa na prestação de serviços 

públicos definidos em políticas públicas previamente delimitadas por decisões políticas que 

envolvem a Administração de um lado e do outro a população, e que pressupõe ainda o 

planejamento administrativo-financeiro também participativo. 

 

 

4.1. Direitos Fundamentais como princípios jurídicos 

 

 

Antes de definirmos o que é Direito Fundamental e como o mesmo pode ser efetivado 

no Estado Democrático de Direito, essencial que entendamos que os Direitos Fundamentais 

são normas jurídicas que definem direitos da pessoa. Esses direitos definidos ora orbitam na 

esfera individual da pessoa (Direitos individuais e políticos), ora estão na esfera do coletivo e 

na relação da pessoa com outras pessoas e com a sociedade (Direitos sociais e Direitos 

difusos). 

Norma jurídica é uma norma que pretende produzir algum efeito no mundo dos fatos, 

ou deseja moldar a realidade, alterá-la ou modificá-la em alguma medida, e o que a torna 

jurídica é a sua capacidade de impor pela força, se necessário, a realização dos efeitos por ela 

pretendidos, ou ainda, a capacidade de associar algum tipo de conseqüência ao seu 

descumprimento, capaz ainda de provocar mesmo que em substituição, a realização do efeito 

normativo inicialmente previsto ou a que ele se equivalha. E as regras o que são? Seriam esses 

sinônimos de normas jurídicas? Por muito tempo tinha-se essa máxima como verdade, isso 

porque as teorias que explicavam o direito fossem elas realistas, ou positivistas, foram 

concebidas em paradigmas onde a lei traduzida pela regra, imperava como única via para 

evitar a volta a um Estado Absolutista subordinado ao poder do monarca. 

Atualmente, e sob a égide do Estado Democrático de Direito, entendemos regras como 

sendo uma forma de expressão da norma jurídica, que ao lado dos princípios jurídicos 

completam o ordenamento jurídico como um sistema (DWORKIN, 1999). 
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Entendido que as normas jurídicas podem ser ‘divididas’ em regras e princípios. E que 

essa distinção na modernidade é feita quanto à efetividade dos mesmos analisemos os 

princípios. 

Contando que os princípios jurídicos, são normas e que a discussão de que princípios 

não seriam espécies normativas já está um tanto ultrapassada, especialmente a partir de 

DWORKIN (1999) que ao analisar as normas jurídicas coloca os princípios ao lado das regras 

de forma a integrarem as normas jurídicas, de modo que os mesmos sejam dotados de 

normatividade e eficácia jurídica e que sua diferenciação se proceda no modo de aplicação 

dos mesmos. 

Os princípios jurídicos só ganharam a devida importância no momento no qual 

Dworkin, ao tentar desfazer das concepções realistas, convencionalistas e positivistas, 

elaborou a sua Teoria da Integridade do Direito (DWORKIN, 1999), a partir de então os 

princípios foram vistos como forma de concretização de uma norma, assim como as regras, e, 

portanto, dotados de normatividade, capazes de gerar efetividade e eficiência aos atos que 

erigia, além de segundo o autor, serem capazes de limitar a discricionariedade de um ato seja 

administrativo ou judicial. 

Desse modo Dworkin evidencia que a forma de aplicação das regras se submeteria ao 

modelo do ‘tudo ou nada’ (all or nothing), assim havendo antinomias entre as regras, uma 

delas será considerada inválida, para que a outra seja aplicada validamente. 

Já os princípios segundo DWORKIN (1999) não fixam absolutamente sua aplicação, 

assim como as regras, pois eles possuem uma dimensão que as regras não tem – a dimensão 

de peso ou importância, assim quando ao serem aplicados os princípios geram antinomias, 

aquele que vai resolver o conflito tem de levar em conta a força relativa do outro. Assim 

evidencia que não existem princípios contraditórios e sim princípios concorrentes. 

A dimensão de peso (ligada a um ponderar significando o refletir, avaliar, pensar) de 

um princípio é analisada quando existem dois princípios colidentes em um caso concreto, 

nesse passo o princípio aplicado deve ser aquele que leva em conta a história de uma 

comunidade (comunidade de princípios7) diante de um caso concreto deve ser aplicado, 

submetendo-se deste modo aos argumentos de princípios8 conformando a Integridade do 

                                                 
7 [...] as pessoas são membros de uma comunidade política genuína apenas quando aceitam que seus destinos 
estão fortemente ligados da seguinte maneira: aceitam que são governados por princípios comuns, e não apenas 
por regras criadas por um acordo político. (DWORKIN, 1999, p.254). 
8 [...] padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica política ou 
social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da 
moralidade. (DWORKIN, 2002, p.36). 
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Direito (o direito que respeita a integridade pretende fornecer a “resposta correta” para cada 

caso concreto. É tal pretensão que confere integridade ao Direito (CRUZ, 2007). 

Partindo da proposta de Dworkin, ALEXY (1993) estrutura sua teoria de diferenciação 

entre regras e princípios, também no âmbito da aplicação normativa. As regras expressam 

deveres definitivos e são aplicadas por meio de subsunção, são comandos de definição, sua 

aplicação não é baseada no ‘all or nothing’ de Dworkin mas na declaração de invalidade de 

uma regra quando colide com uma válida, incluindo para isso uma cláusula de exceção, e na 

instituição de obrigações que são absolutas (GALUPPO, 1998). 

A diferença encontra-se no modo de aplicação dos princípios já que para Alexy os 

princípios seriam normas prima facie, e o modo de resolver a tensão, quando da aplicação de 

dois princípios distintos a um caso, se situa no interior dos princípios analisados. Assim os 

princípios seriam deveres, ou mandados ou deveres de otimização aplicáveis em vários graus 

conforme as várias possibilidades normativas (devem levar em conta os outros princípios que 

com ele colidam) e fáticas (seu conteúdo como norma é determinado diante do caso concreto). 

Alexy assim entende que princípios são normas que estabelecem que algo deve ser, 

pois estão na ordem do dever-ser, realizado na maior medida possível diante das 

possibilidades fáticas e jurídicas presentes, assim a realização completa de um determinado 

princípio pode ser obstada pela realização de outro, o conteúdo definitivo de um princípio 

portanto, só é fixado após o sopesamento com princípios colidentes. Esse sopesamento é feito 

pela ponderação de valores, entre os princípios jurídicos, como veremos adiante. 

A ponderação como posta por Alexy diz qual dos interesses abstratamente do mesmo 

nível possui maior peso no caso concreto, mas isso não é absoluto, a precedência de um 

princípio sobre o outro é condicionada e determinada tomando-se em conta o caso concreto 

podendo variar de caso a caso. 

Modernamente, aceitamos os princípios como sendo o núcleo basilar de uma norma, é 

a essência de uma ordem, seus parâmetros direcionam um sistema jurídico ordenado. Para 

Carmen Lúcia “o princípio impõe-se como norma jurídica quando o valor formulado 

socialmente é absorvido pelo Direito como base do sistema posto a observância no Estado por 

governantes e governados”.(ROCHA, 1994, p. 21) 

No Brasil a tendência tanto na doutrina quanto na jurisprudência é de utilizar, de 

maneira equivocada, a teoria da ponderação de valores de Alexy para resolver diante de um 

caso concreto as antinomias porventura existentes entre dois princípios colidentes, sem 

nenhum critério, e sem o que ele convencionou utilizar para a resolução desses conflitos, 

como veremos abaixo, o postulado da proporcionalidade. 
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Seguindo essa linha, ÁVILA (2005) ao escrever sobre a diferença entre regras e 

princípios (teoria dos princípios da definição à aplicação dos princípios jurídicos) define as 

regras como “normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e com 

pretensão de decidibilidade e abrangência”, e princípios como “normas imediatamente 

finalísticas primariamente prospectivas e com pretensão de complementariedade e de 

parcialidade”. Para ÁVILA (2005), portanto, os princípios estabelecem um fim a ser atingido 

(ou seja, que estabelece uma orientação prática a ser alcançada) para ele, esse fim a ser 

atingido representa uma função diretiva para determinação de uma conduta, e essa instituição 

dos fins é condição para se estabelecer os meios que os alcancem, assim define meios como 

“condições (objetos, situações) que causem a promoção gradual do conteúdo do fim”. Dessa 

forma apropriando-se de um conteúdo utilitarista, próprio da filosofia da consciência, ele 

estabelece correlação entre meios e fins. 

Apesar das diferentes formas de se explicar o que é um princípio jurídico e como 

interpretá-lo frente a um sistema jurídico, o importante é que com a visão pós-positivista do 

que é Direito, esses princípios adquirem normatividade que antes á eles eram negados, pois 

são capazes de quando aplicados a determinado caso, de produzir determinados efeitos 

pretendidos pela norma, o que comumente conhecemos como eficácia da norma. 

Segundo a visão de princípios posta por Dworkin na sua Teoria do Direito como 

Integridade, onde o complexo de normas que representa o Direito deve ser capaz de 

apresentar sempre soluções jurídicas a casos concretos mesmo que para isso não seja o caso 

regulado pelo ordenamento jurídico em forma de regra. Nesse caso temos que seguir os 

mandamentos dos princípios que para o autor são padrões que contêm exigências de justiça, 

eqüidade, devido processo legal ou qualquer outra dimensão de moralidade9. 

A Integridade para Dworkin (2002) é obtida sempre com a fusão de dois outros 

princípios: o de se poder exigir do legislador o estabelecimento de um ordenamento coerente 

quanto aos princípios, e o de se exigir que a prestação jurisdicional seja coerente e uniforme 

quanto à aplicação das leis desse ordenamento, aqui o que se busca é a correta aplicação da 

lei. Importante observar que o Direito como Integridade só se realiza em uma comunidade de 

princípios10, onde as pessoas que formam essa comunidade reconhecem que são governados 

                                                 
9 [...] padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica política ou 
social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da 
moralidade. (DWORKIN, 2002, p.36).  
10 [...] as pessoas são membros de uma comunidade política genuína apenas quando aceitam que seus destinos 
estão fortemente ligados da seguinte maneira: aceitam que são governados por princípios comuns, e não apenas 
por regras criadas por um acordo político. (DWORKIN, 1999, p.254). 
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por princípios comuns e não somente por regras criadas em conformidade com um acordo 

político, onde o direito não se restringe a um conjunto de decisões tomadas 

institucionalmente, mas é antes um sistema de princípios construído a partir da interpretação 

da história e das práticas sociais dessa comunidade. 

 

 

4.2 Direitos Fundamentais 

 

 

O surgimento dos chamados ‘direitos fundamentais’ têm origem com a formação do 

Estado Moderno esse concebido como contraposição ao Estado Absolutista da Idade Média, 

em que os soberanos detinham todo o poder, com a justificativa baseada na vontade divina, 

não havendo distinção entre o direito, religião, tradição, costume e moral (BARACHO 

JÚNIOR, 2000), Estado esse, portanto, fruto das Revoluções da Inglaterra em 1688, dos 

Estados Unidos em 1776 e da França em 1789. Não obstante, há quem diga que desde a 

Magna Carta de 1215 já se possa falar Estado Moderno, dado o fato deste texto possuir dois 

elementos essenciais do constitucionalismo: a declaração dos direitos fundamentais e a 

limitação do poder do Estado (MAGALHÃES, 2008).  

Antes de adentrarmos na análise dos paradigmas estatais e dos direitos fundamentais à 

eles associados é importante ressaltarmos que os direitos fundamentais se ligam intimamente 

à idéia de escassez e necessidade humana assim quanto mais necessário ao indivíduo e básico 

a sua subsistência, e ainda quanto mais escasso maior é a necessidade de garantia e de 

proteção do mesmo. 

Concebemos como primeiro paradigma constitucional de Estado o Liberal. Seus 

primeiros delineamentos surgiram no século XVII, cuja característica de destaque era o culto 

a liberdade individual através da positivação de normas jurídicas de cunho negativo, e que 

visavam principalmente a limitação da atuação do Estado sobre os particulares.  

Outro fato de relevância nesse modelo estatal é o surgimento de uma organização 

política através da divisão de poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário - independentes e 

harmônicos entre si. Toda essa estrutura foi criada a fim claro, de garantir a manutenção do 

individualismo burguês, classe que predominava sobre o proletariado detentor da mão-de-

obra, com essas bases o paradigma constitucional do Estado liberal até o início do século XX. 
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Na democracia liberal, a igualdade política estabelecida entre os indivíduos, 
meramente formal, engendrou uma sociedade desequilibrada. A livre concorrência 
favoreceu o acúmulo de bens pela burguesia em detrimento dos segmentos 
proletariados. O Estado abstencionista, incapaz de superar injustiças sociais, viu-se 
questionado pelos segmentos marginalizados, anotando-se que o Manifesto 
Comunista afirmou-se como marco das declarações de direitos dos excluídos. 
(SOARES, 2001, p.274/275). 

 

Os movimentos constitucionalistas do final do século XVIII, e que estruturaram o 

modelo liberal, dentre os quais, a revolução Francesa e o movimento de independência e 

fundação do Estado norte-americano, muito contribuíram para a formação da nova era, a era 

de consolidação e juridicização dos direitos do homem. 

 

Com o movimento constitucionalista implantam-se Estados de Direito que resultam 
da conformação da organização política à necessidade de se impor e dar cursos a 
essas idéias, tidas como direito natural de cunho racional, verdades matemáticas 
absolutas e inquestionáveis que deveriam caracterizar o indivíduo – essa outra 
invenção da modernidade. O Direito é visto, assim, como um sistema normativo de 
regras gerais e abstratas, válidas universalmente para todos os membros da 
sociedade. O Direito Público, no entanto, deveria assegurar, ainda que de distintos 
modos, o não retorno ao absolutismo, precisamente para que aquelas idéias abstratas 
pudessem ter livre curso na sociedade, mediante a limitação do Estado è lei e a 
adoção princípio da separação dos poderes que, ainda que lido de distintos modos, 
sempre deveria requerer no mínimo, também a aprovação da representação 
censitária da “melhor sociedade no processo de elaboração dessas mesmas leis. 
(CARVALHO NETTO, 1992, p. 478). 

 

Nesse momento do constitucionalismo moderno consagram-se os direitos 

fundamentais de primeira geração, impondo que, para o desenvolvimento da sociedade, não 

deveria haver intervenção do ente estatal, e identificando os direitos fundamentais como 

limites à atuação do Estado em prol da liberdade dos governados.  

Os direitos fundamentais eram concebidos como direitos subjetivos públicos, 

oponíveis apenas face ao Estado, limitando sua atuação em prol da liberdade dos governados. 

Apesar dos problemas sociais gerados pelo paradigma liberal, é preciso ressaltar duas 

contribuições importantes para o paradigma do Estado Democrático de Direito: a organização 

política através da separação dos poderes, através do sistema de freios e contrapesos e a 

organização jurídica com a complementação pela teoria positivista face à instituição de 

normas que visavam a limitação da atuação do Estado.  

O excesso formal do Estado liberal e a sua incapacidade de superar as demandas 

sociais são causas justificadoras da ruptura que gerou a construção do paradigma do Estado 

Social, pois a simples previsão legal de normas que dispunham sobre igualdade, liberdade, 

não foi suficiente para que tais direitos fossem estabelecidos. O capitalismo crescente criou 

uma distância social entre o proletariado e a burguesia, ao passo que os ordenamentos 
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jurídicos privilegiavam as liberdades individuais e o respeito às minorias, a democracia, o 

sufrágio universal.  

Os sistemas normativos passam a conter orientações gerais conciliando direitos de 

liberdade e direitos sócio-econômicos, sendo que as Constituições do México (1917) e de 

Weimar (1919) foram as primeiras a trazer os chamados direitos sociais. Surgem as políticas 

públicas de inclusão social com objetivo de materializar os direitos fundamentais.  

O Welfare State – O Estado de bem-estar social – foi intensificado após a Segunda 

Guerra Mundial e possibilitou o crescimento econômico dos Estados industrializados, o que 

gerou também determinadas garantias relativas à relação de trabalho, seguridade social, 

saúde, educação, habitação; gerando a função estatal paternalista, tentando reduzir 

desigualdades sociais. (SOARES, 2001) 

Porém, apesar da contribuição para o surgimento de determinados direitos sociais, o 

Estado do bem-estar social tem uma atuação onerosa. A situação econômica vai tornando-se 

instável a ponto de não justificar mais tanta intervenção estatal na individualidade dos 

cidadãos, somado ao fato de que o Estado Social criou um autoritarismo desprovido de 

qualquer expressão da vontade popular, exemplificado nos regimes da Itália fascista e a 

Alemanha nazista. No Brasil, a intervenção estatal também produziu seus efeitos, por 

exemplo, com a criação de várias empresas estatais como os sistemas Telebrás 

(comunicação), Petrobrás (petróleo), Eletrobrás (energia) e outras.  

 

No esteio dos novos movimentos sociais, tais como o estudantil de1968, o pacifista, 
o ecologista e os de luta pelos direitos das minorias, além dos movimentos 
contraculturais, que passam a eclodir a partir da segunda metade da década de 60, a 
“nova esquerda”, a chamada esquerda não-estalinista, a partir de duras críticas tanto 
ao Estado de Bem-Estar – denunciando os limites e o alcance das políticas públicas, 
as contradições entre capitalismo e democracia, quanto ao Estado de socialismo real 
– a formação de uma burocracia autoritária, desligada das aspirações populares, 
cunha a expressão Estado Democrático de Direito. (OLIVEIRA, 2002, p.62) 

 

Assim, após a primeira guerra mundial no século XX, e para tentar minimizar as 

conseqüências do paradigma liberal, consolida-se a denominada segunda geração dos direitos 

fundamentais, visando, principalmente, pela busca da igualdade material. A liberdade, nesse 

momento, necessita de um arcabouço de leis sociais e coletivas que possibilitem o 

reconhecimento das diferenças materiais, privilegiando-se o economicamente mais fraco da 

relação, a fim de suplantar a igualdade de cunho formal, própria do Estado liberal.  

Sob esse enfoque, as constituições passam a preocupar-se com uma multiplicidade de 

assuntos, valendo-se de normas de conteúdo programático. 
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Todo o direito torna-se público, há um crescente fortalecimento do Poder Executivo 

que se torna responsável pelo provimento dos direitos de segunda geração, aqui verificamos o 

surgimento de políticas de cunho público que necessitava para sua implementação cada vez 

mais de serviços público que sucessivamente oneravam ainda mais o Estado.  

Assim como no paradigma liberal, o Estado social contribuiu para a implementação do 

paradigma do Estado Democrático de Direito através dos Direitos Sociais. No Brasil a 

Constituição de 1988, por exemplo, possuem status de direitos e garantias fundamentais. A 

proteção à saúde, educação, moradia, cultura, lazer, relação de trabalho e outros são herança 

do paradigma constitucional do Estado social.  

O constituinte originário primou pela intervenção do povo no poder, através do 

princípio democrático contido no artigo 1º, parágrafo único, momento em que passou a 

conceber os direitos e interesses difusos e coletivos tais como o do consumidor, os de 

proteção ao meio ambiente, à criança e o adolescente e ao idoso.  

Com as novas demandas sociais da segunda metade do século XX, e ainda com as 

sociedades tornando-se cada vez mais complexas e informatizadas, nascem os chamados 

direitos de terceira geração, os chamados direitos fundamentais difusos, que na Constituição 

Federal de 1988 compreende os direitos ambientais, do consumidor e da criança, dentre 

outros.  

Mais uma vez questiona-se as relações entre o público e o privado,  

 

Os direitos de 1ª e 2ª geração ganham novo significado. Os de 1ª são retomados 
como direitos (agora revestidos de uma conotação sobretudo processual) de 
participação no debate público que informa e conforma a soberania democrática de 
um novo paradigma, o paradigma constitucional do Estado Democrático de 
Direito  e seu direito participativo, pluralista e aberto. (CARVALHO NETTO, 1992, 
p. 481).  

 

Toda essa conformação do Estado Moderno identifica o Estado Democrático de 

Direito identificado como um Estado híbrido, que manteve os princípios do Estado liberal e 

protegeu as liberdades individuais, que ampliou as ações do Estado de bem-estar social 

atribuindo novos direitos sociais e trazendo novos elementos que o caracterizam como um 

Estado de viés republicano, nas lições de Villani (2002).  

Para Villani (2002), a cidadania moderna é um processo de construção, existindo a 

fusão de diversos pensamentos e vertentes. A autora cita, primeiramente o liberalismo que 

comporta a dimensão civil da cidadania, ou seja os direitos da liberdade, tão importante para 



 56

conquista da cidadania política, consubstanciada na idéia de bem-comum, no ideal coletivo, e 

que está contida na vertente republicana.  

Ambas as correntes consolidam os direitos fundamentais ditos de primeira geração.  

Para efetivação desses direitos, cria-se uma terceira corrente, já no século XIX, a 

corrente socialista, que tem como principal valor defensável o igualitarismo, coibindo o 

Estado a atuar de forma positiva para prover o bem-estar e a segurança coletiva (Welfare 

State). 

Na contemporaneidade, com a necessidade de se normatizar e proteger outros direitos, 

devido a crescente demanda social, a cidadania é efetivada à medida que os direitos 

metaindividuais ou difusos, aqueles que se referem a ‘direitos dos indivíduos enquanto parte 

da humanidade ou parte de um grupo social’ (VILLANI, 2002) são garantidos por ações 

públicas, provocadas por organizações sociais. 

Dessa forma esses direitos ditos de terceira geração são próprios e melhor 

identificados no Estado Democrático de Direito, “cuja animação supõe uma cidadania ativa, 

capaz de estabelecer nexos livres com a esfera pública” (VILLANI, 2002, p.59). Tal cidadania 

ativa pretende-se crítica, participativa e organizada e por ela pode-se garantir as pretensões de 

validade do Direito, e ainda reestruturar a concepção que tínhamos de sociedade civil: 

 

[...] é formada por associações e organizações livres, não estatais e não econômicas, 
as quais ancoram as estruturas de comunicação da esfera pública nos componentes 
sociais do mundo da vida.[...]compõe-se de movimentos, organizações e 
associações, os quais captam os ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas 
privadas condensam-se os transmitem, a seguir para esfera pública política. 
(HABERMAS, 1997, p.223) 

 

Atualmente, assistimos no Brasil, a chamada crise do Estado social, desencadeada pela 

descrença na força normativa da Constituição de 1988, pela ausência de efetividade dos 

direitos fundamentais de cunho social, associada a falta de concretização do Estado 

Democrático de Direito brasileiro, visto que esse como demonstramos nada mais é do que a 

junção entre institutos do Estado Liberal e do Social. 

Tal idéia liga-se, basicamente, a noção de que, os direitos sociais, de natureza 

prestacional, necessitam de dinheiro para sua concretização, acarretando verdadeira 

estagnação do Estado na efetivação de políticas públicas a favor dos menos favorecidos no 

país. 

Nos dizeres de Ana Paula Barcellos: 
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A doutrina registra, em geral, que os direitos sociais diferentemente dos individuais 
e políticos (embora este ponto seja altamente discutível), dependem de prestações 
positivas do Estado para sua implementação, enfrentando assim o problema da 
escassez dos recursos públicos, sempre menores que as necessidades. Como 
conseqüência disso, afirma-se, a grosso modo, que as normas que prevêem tais 
direitos não têm a capacidade de torná-los exigíveis diante do Estado, pois o 
Judiciário não teria competência para dispor a respeito do orçamento público. Em 
suma; tais direitos não seriam direitos subjetivos; não haveria um dever jurídico do 
Estado de prestá-los. (BARCELLOS, 2003, p. 117/118).  

 

A partir daqui é o Judiciário chamado a interferir constantemente em políticas que 

definem e concretizam os direitos fundamentais elencados pela Constituição Federal e que por 

muito não são efetivados como deveriam pelo poder executivo, como veremos a seguir. 

Alguns autores entendem que hoje estamos diante de uma era pós-moderna, afirmando 

que a modernidade não conseguiu solucionar os problemas candentes da humanidade, 

exaurindo-se no séc. XX, com a constatação da impotência de seu discurso diante das relações 

hipercomplexas da sociedade globalizada e fragmentada. (SARMENTO, 2006)  

Na perspectiva pós-moderna, o direito torna-se mais flexível, adaptável às 

contigências do que o direito coercitivo e sancionatório, próprio da modernidade. No novo 

modelo, ao invés de impor e proibir condutas, o Estado prefere negociar, induzir, incitar 

comportamentos, tornando-se mais suave o seu direito, preferência do relativismo ao 

universalismo, do concreto ao abstrato do pragmático ao teórico, aferindo maior importância 

às tradições locais na identidade humana e revalorização das experiências jurídicas das 

culturas não ocidentais, rejeitando grandes categorias conceituais do direito moderno como 

direito subjetivo, interesse público, reconhecendo o pluralismo jurídico. 

Depois da revolução industrial do século XIX e das primeiras conquistas dos 

movimentos sindicais em vários países, os direitos da “segunda geração” surgiram, em nível 

constitucional, somente no século XX, com as Constituições do México (1917), da República 

Alemã (1919) e também do Brasil (1934), como forma de evolução e tentativa de efetivação 

do Constitucionalismo Moderno. Os Direitos Fundamentais Sociais não são direitos contra o 

Estado, mas sim direitos por meio do Estado, exigindo do Poder Público certas prestações 

materiais, daí a nomenclatura de direitos prestacionais. O Estado, por meio de leis, atos 

administrativos e da criação real de instalações de serviços públicos, deve definir, executar e 

implementar, conforme as circunstâncias, as chamadas “políticas sociais” (educação, saúde, 

assistência, previdência, trabalho, habitação) que facultem o gozo efetivo dos  direitos 

constitucionalmente protegidos. 

As normas constitucionais sobre direitos sociais que hoje encontramos na grande 

maioria dos textos constitucionais dos países europeus e latino-americanos, e que na maioria 
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das vezes tem caráter programático, definem metas e finalidades as quais o legislador 

ordinário deve elevar a um nível adequado de concretização. Essas “normas-programa” 

prescrevem a realização, por parte do Estado, de determinados fins e tarefas; hoje, no entanto, 

sob a égide do Estado Democrático de Direito elas podem representar e não representam 

meras recomendações ou preceitos morais com eficácia ético-política meramente diretiva, 

mas constituem direito diretamente aplicável. 

Segundo Pontes de Miranda (AMARAL, 2001, p.195), as normas constitucionais 

programáticas são dirigidas aos três poderes estatais: elas informam os parlamentos ao editar 

leis, bem como a Administração e o Judiciário ao aplicá-las, de ofício ou contenciosamente. A 

legislação, a execução e a própria jurisdição ficam sujeitas a esses ditames, que são como 

programas dados à sua função. São direitos fundamentais do homem-social dentro de um 

modelo de Estado que tende cada vez mais a ser social, dando prevalência aos interesses 

coletivos, antes que aos individuais. 

A efetividade dos direitos econômicos e sociais em cada país depende em grande parte 

da adoção de múltiplas e variadas medidas complementares, na maioria dos casos de caráter 

promocional, em todos os campos de ação: político, jurídico, social, econômico, cultural, 

sanitário, tecnológico, etc.. Sem dúvida, as normas sociais programáticas requerem uma 

política pertinente à satisfação dos fins positivos nela indicados. 

Os direitos fundamentais sociais na Constituição brasileira estão longe de formarem 

um “grupo homogêneo“ no que diz respeito a seu conteúdo e à forma de sua positivação. O 

constituinte não seguiu, na sua composição, nenhuma linha ou teoria específica, mas acabou 

criando um capítulo bastante contraditório no tocante à relação interna dos direitos e 

garantias. A redação desses artigos tão importantes foi considerada confusa e 

metodologicamente inadequada. 

A Constituição confere ao legislador uma margem substancial de autonomia na 

definição da forma e medida em que o direito social deve ser assegurado (“livre espaço de 

conformação”). Essa função legislativa seria degradada se entendida como mera função 

executiva da Constituição. Num sistema pluralista, as normas constitucionais sobre direitos 

sociais devem ser abertas para receber diversas concretizações consoante as alternativas 

periodicamente escolhidas pelo eleitorado. A apreciação dos fatores econômicos para uma 

tomada de decisão quanto às possibilidades e aos meios de efetivação desses direitos cabe 

principalmente aos órgãos políticos e legislativos. 

O primeiro intérprete da Constituição é o legislador, ao qual a Constituição confere 

uma margem substancial de autonomia na definição da forma e medida em que o direito 
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social deve ser assegurado (“liberdade de conformação”). Em princípio, o Poder Judiciário 

não deve intervir em esfera reservada a outro Poder para substituí-lo em juízos de 

conveniência e oportunidade, querendo controlar as opções legislativas de organização e 

prestação, a não ser, excepcionalmente, quando haja uma violação evidente e arbitrária, pelo 

legislador, da incumbência constitucional. 

No entanto, parece necessária a revisão do vetusto dogma da “separação dos poderes” 

em relação ao controle dos gastos públicos e da prestação dos serviços sociais básicos no 

Estado social, visto que os Poderes Legislativo e Executivo no Brasil se mostraram incapazes 

de garantir um cumprimento racional dos respectivos preceitos constitucionais. A eficácia dos 

direitos fundamentais sociais a prestações materiais depende naturalmente dos recursos 

públicos disponíveis; normalmente há uma delegação constitucional para o legislador 

concretizar o conteúdo desses direitos. 

Modernamente concebemos os Direitos Fundamentais, como dito anteriormente, como 

normas jurídicas do tipo principiológicas, o que quer dizer que os direitos fundamentais têm 

carga valorativa diferenciada das normas do tipo regras. Desde que reconheçamos a 

normatividade aos direitos fundamentais, passamos a reconhecer que as normas de direitos 

fundamentais funcionam como critérios de legitimação e aferição de validade de outras 

normas jurídicas; mais que podem ser critérios de interpretação das demais normas jurídicas, 

determinando a máxima proteção dos direitos fundamentais; essas normas podem estabelecer 

presunção relativa da existência de um direito subjetivo fundamental. (GALDINO, 2005) 

Villani (2002) fundamenta seu entendimento sobre direitos fundamentais no papel que 

o cidadão tem na sociedade e no Estado, assim direitos fundamentais são todos aqueles que 

em exercício conferem cidadania ao indivíduo: dos direitos civis aos políticos; dos direitos de 

primeira a terceira geração também chamado de metaindividuais. É quanto à classificação 

desses últimos direitos que a autora ressalta a evolução desse conceito, uma vez que o 

indivíduo passa a se preocupar com a humanidade e apesar de se agrupar em categorias 

específicas (idosos, estudantes, religiosos etc.) ele percebe a necessidade do engajamento 

global. A proteção de direitos difusos é fundamental na legitimação do Estado Democrático 

de Direito; o fortalecimento do sistema jurídico é derivado da execução do pluralismo, da 

valorização das diferenças, da igualdade de oportunidades e da prática cívica. 

Outros autores como Maria José Añon Roig (ROIG, 1993) dispõe que direitos 

fundamentais são os concebidos a partir do conceito de 'necessidades' básicas, e a partir de 

critérios racionais que levam em conta a realidade social. 
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Para a autora os direitos humanos podem ser tratados de três formas: segundo a idéia 

histórica de justiça; segundo à  concretização histórica dos direitos; segundo postulados e 

princípios como os da igualdade e da liberdade. 

O critério utilizado pela autora, apesar da crise do Estado de bem-estar Social, é o das 

chamadas 'necessidades básicas’ que constitui um critério de tomada de decisões políticas, 

econômicas, culturais, ideológicas e jurídicas. 

A autora analisa 3 pontos para fazer essa fundamentação (i) não é essa fundamentação 

de caráter absoluto, pois isso significaria reduzir a multiplicidade da realidade a um único 

fator, nem pretende ela adquirir um caráter resolutório com capacidade de convencimento 

total e validez ilimitada no tempo- espaço; (ii)  a pluralidade e multilateralidade dos objetivos 

sociais devem ser levadas em conta quando as ‘necessidades básicas’ pretendem fundamentar 

os direitos humanos. Também não é essa fundamentação a 3ª via de fundamentação dos 

direitos erigidos pelos jusnaturalistas e positivistas como direitos humanos, também não é 

excludente de outras hipóteses e fundamentações que contribuam para concretizar os direitos 

humanos; (iii)  é preciso para determinar quais direitos são imprescindíveis, que as 

'necessidades' básicas desempenhem o papel de fundamentação dos direitos e não o papel de 

conceituação. 

Necessário então entendermos o que são 'necessidades' básicas. Para ROIG (1993) é 

preciso entender primeiro que nelas encontram-se o suporte antropológico dos direitos 

fundamentais de forma que reconhecer, exercer e proteger um direito básico significa em 

última instância que se pretende satisfazer uma série de ‘necessidades' consideradas essenciais 

para o exercício de uma vida digna o que confere à elas um caráter objetivo e generalizado. 

Em segundo as ‘necessidades’ devem ser inseridas na experiência histórica do homemm e 

determinadas socialmente, o que determina seu caráter aberto e dinâmico e dependente da 

realidade social. 

A dificuldade de conceituar 'necessidades’ ocorre justamente pelas múltiplas formas 

de vida assumidas na sociedade contemporânea, pois a idéia de ‘necessidade’ se liga a forma 

particular de pensar e agir de cada homemm no seu dia-a-dia visando atingir uma vida digna 

através de seus desejos ou interesses particulares. 

‘Necessidade' para a autora deve ser um conceito não intencional, ou seja, nós não 

elegemos ou atuamos positivamente sobre a sua determinação. Mas a maioria das teorias que 

tentam conceituar ‘'necessidades'’ retira esse caráter não intencional das mesmas por partirem 

de enunciados tais como: “A necessita X a fim de V”, ou seja, a conceituação da necessidade 

e sua existência é obtida a partir daquilo que a satisfaz. 
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As ‘Necessidades' humanas devem ser determinadas a partir do estado da pessoa e do 

que essa considera como essencial para sua vida. Para Thompson é toda situação ou estado 

que constitui uma privação do que é básico e imprescindível para a pessoa, essa privação 

acarreta grave prejuízo, a noção de prejuízo não está ligada a frustração do que desejamos, 

mas daquilo que repercute direto na condição da vida humana e que importa em degeneração 

permanente da qualidade de vida do homem.  

Para Zimmerling “N é uma necessidade básica para X se e somente se considerarmos 

as circunstâncias dadas pelo sistema sociocultural S em que vive X e pelas características 

pessoais P de X, a não satisfação de N impede que X realize algum fim perseguido por seu 

plano de vida”. 

ROIG (1993) acredita que um dado fundamental, para entender as 'necessidades 

básicas’, é a possibilidade de estabelecimento de índices que permitam expressar ou delimitar 

uma situação de necessidade a partir do caráter de essencialidade e ausência de situação 

alternativa que nos permita falar em critérios objetivos, ou pelo menos objetiváveis para sua 

determinação. 

As 'necessidades' são alteradas pelas 'necessidades' biológicas, psíquicas e sociais; já 

os meios necessários para satisfazê-las dependem das circunstâncias pessoais e do ambiente 

social, cultural, climático, portanto não dá para erigir um rol dos mesmos. 

A existência de uma ‘necessidade’ independe do meio de satisfação da mesma ou se 

essa vai ou não ser satisfeita, e nos proporcionam argumentos para apoiar razões ‘melhores e 

mais fortes’ do que outras no momento de exigir a satisfação das 'necessidades' humanas. 

A determinação dos direitos está para a autora ligada à práxis e que devem ser 

refletidos na prática, assim os direitos humanos só se fundamentam na prática, ou seja, 

determinados em uma ordem concreta dentro de um contexto. 

As teorias que tentam explicar os direitos a partir de valores, na visão da autora, são 

insuficientes para determinação dos direitos humanos pois o fazem de forma direta a partir de 

dados prévios e valores que representam aspectos do bem-estar do homem, e formas básicas 

de realização humana que se encontram em um nível pré-moral, e são ligados a direitos e 

juízos da ordem moral, não levando em conta o conjunto das circunstâncias históricas 

O nexo de união entre necessidade básica e direitos humanos é o caráter valioso para o 

homem, ou seja, uma situação que é considerada valiosa para o homem é uma necessidade e, 

portanto, fundamenta o direito. Os autores citados por Roig (1993) sustentam que as 

'necessidades' e os valores se determinam mutuamente. As 'necessidades' tem sentido porque 

estão se referindo a valores e estes são imanentes a realidade das 'necessidades', pois essas 
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constituem as raízes da realidade prática e contém implicitamente os valores. Este tipo de 

argumento supõe que as 'necessidades' são dados empíricos da experiência humana e, 

portanto, critérios de valor normativo para a ação humana, a valorização não recai sobre as 

coisas que desejamos mas sim o que necessitamos. 

‘Necessidades' seriam argumentos em favor de um tipo de pretensão que em 

determinados casos pode significar um direito. 

Braybrooke sustenta que uma vez reconhecida uma necessidade ela adquire força 

normativa, ou seja, há passagem do ser ao dever ser, e isso caracteriza uma necessidade como 

aquela que por definição tem um direito a satisfação. 

Pérez Luño argumenta as 'necessidades' enquanto dados sociais e históricos  

vinculados à experiência humana possuem uma universalidade que possibilita sua 

generalização a partir da discussão racional e do consenso, para determinar sua concretização 

a postulados axiológicas. O consenso surge da experiência das 'necessidades' e sua 

generalização não se produz só pela possibilidade de estabelecer uma discussão racional sobre 

racional sobre ela e sim porque advém da natureza humana dotados de bagagem axiológica. 

Não é possível compreender direitos humanos se não apontarmos um código impessoal à ação 

moral, mas que dependa diretamente dos valores da dignidade, liberdade e igualdade e que se 

transformam ao longo da história do homem. 

As 'necessidades' básicas podem ser justificadas ainda como direitos morais. Para E. 

Fernandez os direitos morais se justificam ética e juridicamente. Pela primeira “ ter um direito 

a X” não é uma proposição estritamente jurídica mas depende de componentes morais. Os 

direitos morais constituem o fundamento dos direitos humanos em virtude do seu conteúdo 

ético, uma vez que qualquer fundamento há de vir antes do jurídico, neste caso residiria os 

valores morais que os justificam e servem para reivindicá-los. Mas por sua vez esses valores 

exigem uma justificação que estabeleça a relação entre determinado valor e um direito. Os 

direitos morais tem sua razão por sua capacidade de dar resposta as 'necessidades' que são 

básicas e se desenvolvem historicamente. 

Ruiz Miguel entende que os direitos humanos são reconhecidos por seu caráter moral, 

pois são exigências éticas importantes e que devem ser protegidas pelo aparato jurídico. 

Isso não significa que todos os direitos morais podem ser considerados direitos 

humanos, mas só aqueles que constituem razões éticas justificadoras ou importantes para a 

ordem moral e política, ou seja aqueles que se referem a bens ou 'necessidades' do ser humano 

são dignos de proteção. 
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Para E. Guisán os direitos humanos combinam e protegem coisas valiosas para os 

homens e constituem uma necessidade real, não coisas desejáveis em qualquer circunstância. 

Para Laporta os direitos são exigências anteriores às ações, pretensões e exigências 

anteriores aos poderes normativos, às liberdades e imunidades. O Direito deve normatizar os 

direitos morais pois tudo que pode determinar-se como uma posição ou estado das coisas que 

podem ser explicadas por construções axiológicas. 

A relação entre 'necessidades' e direito também pode ser determinada por uma ‘razão’, 

ou seja as 'necessidades' apoiariam ou seriam argumentos a favor de um tipo de pretensão que 

em determinados casos traduzem-se em um direito, ou seja, as 'necessidades' constituem 

‘razões para uma ação” que são adequadas no âmbito da práxis moral, jurídica e política. 

Conclui-se que as 'necessidades' nos proporcionam razões, argumentos em favor de 

uma resposta jurídico-normativa à determinadas exigências, aquelas que nos permitem 

afirmar que é justo reclamar algo em favor de alguém. Os direitos humanos não são 

afirmações de interesses, mas sim determinações das 'necessidades' básicas. Assim 

'necessidades' básicas seriam razões justificadoras e argumentativas, ou seja, aquelas que 

podemos invocar para fundamentar os direitos humanos e determinar a tomada de decisões no 

momento de concretização destes. 

Dessa concepção de direitos fundamentais como necessidades básicas à serem 

satisfeitas podemos identificar que em cada ‘geração’ de direitos as necessidades do homem 

eram diferentes, e portanto deviam ser satisfeitas pelo Estado de maneiras diferentes. 

 

 

4.3 As políticas públicas como efetivadoras de Direitos Fundamentais Sociais 

 

 

Políticas públicas podem ser entendidas como o conjunto de decisões e ações do poder 

público, mais especificamente da Administração Pública, revestida da autoridade soberana do 

poder público, estruturadas através da identificação de problemas e posterior ação que 

enfrente esses problemas. 

Esse conjunto de ações é determinado por atores sociais e políticos que definem 

primeiro o que é interesse público em determinada sociedade para depois identificar o tipo de 

política adequada à realização de tal interesse público. Esse interesse é determinado pelos 

direitos fundamentais que tal sociedade adota como sendo essencial para tal sociedade. 
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Percebemos, assim, que as políticas públicas são uma forma de materializar e 

concretizar os direitos erigidos como fundamentais por dada sociedade, como o direito à 

educação, à saúde e à assistência social. Como dito concretizam direitos fundamentais para 

uma sociedade, representando nada mais do que a concretização do interesse público definido 

por tal sociedade, e que como dito anteriormente representa o interesse coletivo. 

Por representarem decisões políticas da administração as políticas públicas muitas 

vezes são vistas como vontade do poder político que domina determinado governo, no 

entanto, são ações que viabilizam as necessidades públicas de dada sociedade. 

Certo é que seu caráter político é indissociável de sua essência, pois são instrumentos 

de ação dos gestores públicos, que representam os governos. Políticas públicas representam 

ainda escolhas desses gestores em concretizar em dado momento um direito fundamental em 

detrimento de outro. Creio, por isso, ser essencial a participação popular na tomada de decisão 

da administração quando formulam e executam determinada política. 

Corroborando nosso entendimento, Bucci entende que 

 

Políticas públicas são programas de ação governamental visando a coordenar os 
meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos 
socialmente relevantes e politicamente determinados. Políticas públicas são metas 
coletivas conscientes e, como tais, um problema de direito público, em sentido 
lato.(BUCCI, 1997, p. 241/242) 

 

Enfim, segundo o melhor entendimento primeiro definimos o que é público para 

depois identificarmos a política que melhor cumpre o público, e só então identificamos o 

direito fundamental a ser protegido. 

 

 

4.4 Função administrativa e princípio da eficiência: a importância do planejamento 

administrativo-financeiro participativo 

 

 

Entendida a função administrativa como parte da função executiva, influenciada pela 

função política, passemos a analisar essa função a partir do princípio da eficiência consagrado 

pelo art.37, caput, da CR/88, como princípio que deve reger os atos do gestor público para 

que a função precípua da Administração seja satisfeita. 

A Emenda Constitucional 19/98 inseriu o princípio da eficiência na ordem 

constitucional como princípio que rege a Administração Pública. Na ordem 
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infraconstitucional o princípio está previsto pelo art.2º, caput, da Lei n. 9.784 de 1999. A 

incorporação do princípio ao sistema jurídico brasileiro inaugurou nos dizeres de Galdino 

(2005) o paradigma da eficiência na Administração Pública. 

Esse princípio é definido pelos administrativistas como uma imposição, um dever do 

gestor público para realização das atribuições administrativas com o maior aproveitamento 

possível, exigindo tanto do gestor, quanto dos serviços prestados pelo mesmo, resultados 

positivos e o melhor atendimento, ou mais eficaz atendimento das necessidades da 

comunidade e de seus membros.  

Para outros autores como Aragão (GALDINO, 2005) o princípio da eficiência 

promove uma releitura da Administração Pública funcionando como parâmetro de 

legitimação do Estado de Direito, ou seja, para ser legítimo, um Estado e conseqüentemente, a 

Administração, devem seguir padrões de eficiência. Uma atuação eficiente da Administração, 

portanto, pressupõe uma ação administrativa econômica e satisfatória. 

Pelo princípio o gestor público deve agir, ou atuar da melhor forma possível para 

alcançar os resultados pretendidos com a sua atuação alcançando assim os melhores 

resultados na satisfação do interesse público. 

O princípio da eficiência pressupõe ainda a organização da estrutura da Administração 

Pública de forma a objetivar a concretização do interesse público e o alcance de melhores 

resultados na prestação do serviço público. Isso significa melhorar a organização e o pessoal 

da Administração, suas finanças e todo o seu sistema institucional- legal.  

Mas para que o princípio da eficiência seja concretizado é necessário que a 

Administração planeje tanto as suas ações quanto os seus gastos. Tanto os gastos com o 

aparato administrativo quanto o gasto com a concretização de direitos fundamentais através 

de políticas públicas pressupõe planejamento de custos e gastos das ações do gestor. 

O princípio da eficiência, ainda, deve levar em conta a escassez de recursos e bens 

públicos e os custos dos direitos a serem satisfeitos pelas políticas públicas, como veremos à 

seguir. 

Esse planejamento é possível através do orçamento. A meu ver o orçamento permite 

que as normas constitucionais de direitos fundamentais, principalmente, as de direitos sociais 

que tem um custo elevado para sua implementação, e exigem atuação positiva do Estado, se 

concretizem. Isso porque é através do orçamento que prevemos as receitas públicas mas 

traçamos ações e  investimos em políticas com os recursos públicos disponíveis. 
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Conclui-se assim que o orçamento é a materialização do planejamento administrativo-

financeiro da Administração Pública, e que é através dele que as políticas públicas que 

concretizam direitos fundamentais sociais são implementadas. 

Mas o que é orçamento público no sistema jurídico brasileiro? O orçamento é 

materializado no mundo jurídico através de leis orçamentárias, que como veremos prevêem a 

alocação dos recursos públicos para implementação de políticas públicas. O orçamento é um 

ato preventivo e ao mesmo tempo autorizativo das despesas que o Estado deve efetuar em um 

dado exercício, é regulado basicamente pela Constituição da República de 1988, pelas 

Constituições Estaduais, e pelas leis: Lei n. 4.320, de 1964; Lei Complementar 101, de 2000; 

Leis Orgânicas e Leis Ordinárias. 

Na Constituição de 1988 o sistema orçamentário está previsto no Capítulo II, seção II, 

art.166 e pressupõe a existência de três normas o plano plurianual, a lei de diretrizes 

orçamentárias e o orçamento anual. 

Como todo sistema, o orçamentário também pressupõe a integração entre as normas 

que o compõe. Essa integração sistêmica é realizada através do plano plurianual que objetiva 

não só a orientação da ação governamental, mas é um instrumento de planejamento de médio 

prazo, materializado por um programa que fixa diretrizes, metas e ações a serem cumpridas 

pelo gestor público. É através do plano plurianual que prevê-se os gastos com a 

implementação de programas que concretizam as políticas públicas federal. O plano é revisto 

periodicamente e vincula todo o orçamento anual da administração, assim qualquer emenda 

ao orçamento só é aceita se compatível ao plano plurianual (artigo 166, § 3°, I da Constituição 

Federal)  

Já a lei de diretrizes orçamentárias visa, à priori, orientar a elaboração dos orçamentos 

fiscais, da seguridade social e de investimento das empresas estatais. Visa ainda 

compatibilizar a Lei Orçamentária Anual com as diretrizes, objetivos e metas da 

Administração Pública, estabelecidas no plano plurianual. A Lei de Diretrizes orçamentárias é 

a primeira lei, do sistema orçamentário a ser votada, e estabelece as diretrizes do plano 

plurianual e do orçamento, sendo o elo de ligação entre o plano plurianual e a lei de 

orçamentária, estabelecendo ainda as regras que devem orientar a elaboração da lei 

orçamentária.  

De acordo com o parágrafo 2º do art. 165 da CR/88, esta lei contempla todas as metas 

e prioridades da Administração Pública, inclusive as despesas de capital para o exercício 

financeiro seguinte, orienta também a elaboração da lei orçamentária anual, e dispõe sobre as 
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alterações na legislação tributária estabelecendo a política de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento.  

Observamos ainda, como dito anteriormente que no orçamento anual estão 

discriminados os orçamentos: fiscal, da seguridade social e de investimento, com 

identificação das dotações por poderes, órgão e entidades da Administração Pública indireta. 

A Lei orçamentária estima receitas e prevê as despesas anuais para cada ente do governo, é 

uma lei alocativa que materializa o plano plurianual através da dotação orçamentária.  A 

dotação orçamentária é classificada em: (i) institucional (o órgão que vai gastar determinada 

quantia); (ii) funcional (em que área da ação governamental a despesa será gasta); (iii)  

programática (em que programa/ações os recursos foram alocados); (iv) programa (projetos, 

ações); (v) econômica (o que será adquirido e qual efeito econômico da realização de despesa, 

ou seja, saber se é despesa de capital ou corrente). Dispõe sobre as fontes de recursos 

(tesouro, união, transferência ou município). 

Lembramos que, as emendas e o próprio projeto de lei orçamentária devem ser 

compatíveis com o plano plurianual e os recursos para o custeio das emendas devem provir da 

anulação de despesa constante no projeto original. Não sendo ainda permitidas emendas sobre 

dotação de pessoal, seus encargos, serviços da dívida e transferências tributárias 

constitucionais.  

A estruturação do sistema orçamentário na Constituição Federal evidencia a realização 

de programas que atendam os objetivos fundamentais da República, quais sejam : (i) construir 

uma sociedade livre, justa e solidária; (ii)  garantir o desenvolvimento nacional; (iii)  erradicar 

a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; (iv) promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 

Para o presente estudo o que interessa é que no sistema orçamentário as decisões 

alocativas de recursos são eminentemente políticas, como afirma Gustavo Amaral (2001), por 

isso é essencial que essas decisões que possibilitam a elaboração de políticas públicas e a 

concretização de direitos fundamentais sejam permeadas de participação popular. 

O autor supra citado estabelece três posições que corroboram com a escassez dos 

recursos e a necessidade que os mesmo sejam alocados politicamente: (i) a escassez natural 

que aparece quando não há nada que se possa fazer para aumentar a demanda; (ii)  a escassez 

quase-natural  em que a oferta pode ser aumentada, talvez até o ponto da satisfação, apenas 

por condutas não coativas dos cidadãos. Ex. oferta de crianças para adoção; (iii)  a escassez 
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artificial onde o governo pode tornar o bem acessível a todos, a ponto da satisfação. Ex. 

dispensa do serviço militar. 

Nesse ponto devemos fazer uma intervenção para associar a escassez de recursos a 

noção anteriormente definida de direitos fundamentais como fruto das necessidades humanas. 

Fato é que os limitados recursos financeiros e bens da Administração são insuficientes 

para satisfazer as necessidades humanas existentes, ou seja, satisfazer todos os Direitos 

Fundamentais que exigem prestação positiva do Estado (Direitos Sociais). 

Como dito anteriormente necessidade humana deve ser entendida como qualquer 

manifestação de interesses que envolva a escolha de bens capazes de contribuir para a 

realização do indivíduo na sociedade (GALDINO, 2005).  

Na Administração Pública os bens públicos são os capazes de contribuir para a 

realização de direitos fundamentais sociais, esses bens são considerados no seu aspecto 

econômico, pois são dotados de utilidade e ainda sofrem os efeitos da escassez e que 

necessitam de recursos públicos para serem mantidos. 

Essa escassez do bem público é justamente o que determina as que o administrador 

público realizam para a formulação e implementação de políticas públicas. Dessa escassez dos 

bens públicos é que surgem conflitos que são resolvidos com a alocação de recursos. 

É justamente o orçamento público que visa a alocação e distribuição dos recursos 

públicos além de ser uma forma eficiente de controle de políticas públicas. O orçamento é 

regulamentado pela Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964 que estatui normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal. 

O orçamento tem três dimensões a política, que congrega todos os interesses sociais; a 

do planejamento que orienta a ação do Estado à curto, médio e longo prazo, e a jurídica já que 

é previsto em lei aprovada pelo legislativo que estabelece parâmetros para execução da 

despesa pública em determinado período. 

O orçamento público é planejado e normatizado pela LOA (Lei do Orçamento Anual), 

por essa lei estimam-se receitas e prevêem-se as despesas anuais de cada ente do governo, é 

nessa lei que são previstos o orçamento fiscal dos poderes, fundos, dos órgãos e entidades da 

administração direta e indireta e fundações instituídas e mantidas pelo poder público (suas 

receitas e despesas), orçamento de investimento das empresas onde o ente detenha a maioria 

do capital votante e o orçamento da seguridade social. 

A Lei orçamentária tem caráter institucional (cada órgão prevê suas despesas), 

funcional (determina-se em qual área da ação governamental a despesa será gasta), 
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programático (previsão dos programas nos quais os recursos serão alocados), enfim caráter 

econômico (prevê o que será adquirido e qual o efeito econômico da realização da despesa). 

Durante a execução orçamentária a Lei orçamentária pode ser alterada, essas 

alterações são previstas tanto na Lei n. 4.320, de 1964, quanto na lei orçamentária, que 

geralmente dispõe o montante permitido para que o executivo suplemente o orçamento. Essa 

alteração, que visa geralmente a suplementação, é feita através dos créditos adicionais que se 

subdividem em créditos suplementares; créditos especiais; créditos extraordinários previstos 

no art. 41 da Lei 4.320/64 e art.167,§2º, da CR/88. 

Também no planejamento orçamentário e financeiro dos entes consorciados temos a 

participação popular que se dá na execução (acompanhamento da implementação do 

planejado/decisões) e na decisão (audiências públicas). 

A importância de conhecer o orçamento e as formas de adicioná-lo, é clara, devemos 

conhecer as receitas e as despesas para planejar de forma eficiente e executar as políticas 

públicas propostas. 

Importante salientar que a eficiência do planejamento administrativo, financeiro e 

orçamentário depende da adequação à realidade social, econômica, administrativa da unidade 

federativa e da legitimidade das ações propostas. Quanto  maior o consenso sobre as ações, 

maior a força vinculante da decisão, que só é possível através da participação popular na 

gestão pública. 

 

 

4.5 A participação popular como instrumentos de controle social e legitimidade de 

políticas públicas: a contribuição de Habermas e Pettit.  

 

 

A participação popular é o que oferece o dinamismo à norma além de ser um 

instrumento de controle social e de legitimidade de políticas públicas, como já tivemos 

oportunidade de avaliar. O dinamismo normativo está inserido justamente nesse ponto à 

medida em que a participação da sociedade, na formulação de normas de políticas públicas, 

aufere o que a sociedade entende por bem normatizar em um dado momento para efetivar seus 

direitos fundamentais. 

A própria Constituição ao estabelecer no parágrafo único do art. 1º que “Todo o poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
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desta Constituição” dá margem a uma interpretação no que tange ao efetivo exercício da 

soberania popular, precisamente, por meio da participação democrática. 

O povo, na modernidade, como dito anteriormente, é o detentor legítimo do poder, no 

modelo jurídico estatal brasileiro isso se justifica no sentido de que a Constituição é oriunda 

do poder constituinte originário, promulgada por uma Assembléia Nacional Constituinte, e 

esse mesmo poder define como soberano o povo. 

Portanto, o poder tanto pode ser exercido diretamente como por representantes eleitos. 

Todavia, o sistema democrático representativo contemporâneo é caótico e obsoleto e precisa 

ser substituído pelo sistema democrático participativo para, além de outras coisas, se adequar 

ao paradigma de Estado da recente reforma administrativa realizada no País, reforma esta que 

priorizou, dentre outros fatores, uma participação acentuada do particular na discussão, gestão 

e execução do serviço público para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito e 

conseqüentemente da legitimação da Administração Pública Dialógica. 

Para entender como a participação popular é instrumento de controle social e de 

legitimidade normativa faço agora uma análise sobre o positivismo e pós-positivismo 

normativo. 

O Positivismo Jurídico se estrutura sobre o fundamento de que o Direito é fruto da 

ação e da vontade humana e não na imposição de Deus como ditava o Jusnaturalismo. 

Seguindo essa linha identifico os autores Hans Kelsen, Noberto Bobbio e para alguns Kant 

(CITTADINO, 2004). 

Para os positivistas o direito se resume a um sistema jurídico lógico e fechado 

controlado pelo aplicador, mas que, no entanto, não está sujeito a interpretação deste. O 

ordenamento jurídico, para eles, portanto, deve ser separado de direitos subjetivos como a 

moral e a justiça, pois somente assim o aplicador poderá atuar com neutralidade; como 

dispõe. 

A Teoria do Positivismo Jurídico é uma teoria do ordenamento jurídico que pressupõe 

três caracteres fundamentais: unidade, coerência e completitude. 

O primeiro fundamento será estudado através de Kelsen (2003), pois foi ele o autor 

que melhor fundamenta a unidade do ordenamento jurídico, unidade essa formal, relativa ao 

modo pelo qual as normas são postas. 

Hans Kelsen (2000b) determina o direito enquanto uma Ciência que constrói o 

conhecimento objetivo. O direito tem que ser sistematizado, as normas criadas devem ser 

compatíveis com as precedentes. O ordenamento jurídico seria um ordenamento dinâmico, 

esse conceito é ilustrado por ele por meio da pirâmide normativa. 
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Entede-se por pirâmide normativa, como o modelo positivista Kelseniano para 

resolver o problema das fontes do direito. Pois segundo o modelo positivista as fontes do 

direito são hierarquicamente subordinadas, qualificadas por uma única fonte, ou uma única 

autoridade que atribui direta ou indiretamente caráter jurídico a todo o conjunto de normas 

(BOBBIO, 2000). 

Para Kelsen essa única fonte seria a norma fundamental hipotética, norma-base, 

portanto do sistema jurídico positivista. 

A coerência no sistema jurídico ocorre na medida e que uma norma posta pelo 

ordenamento não é incompatível com outra norma posta por esse mesmo ordenamento. As 

antinomias pelo positivismo não ocorreriam na medida em que, há uma norma, implícita em 

todo ordenamento. Por essa norma implícita duas normas incompatíveis não podem ser 

válidas, o que torna a validade de uma norma requisito de pertencimento ou não à um 

ordenamento. 

Já a completude de um sistema jurídico é ditado pela condição de que haja normas 

compatíveis nesse  sistema, caso não haja uma norma compatível com o sistema nem outra 

norma compatível quer dizer que não há normas que complementam o sistema. 

Ainda, de acordo com Kelsen não se pode enunciar juízos de avaliação sobre o 

ordenamento jurídico, isto importaria em adotar um critério subjetivo de aplicação da norma.  

Seguindo essa linha de raciocínio Kant tece a teoria do rigorismo moral que ordenava 

que o homem deveria agir de acordo com uma máxima total querendo, ao mesmo tempo, que 

ela se torne uma máxima universal.  

Alexandre Travessoni Gomes (2007) ressalta que erroneamente Kant é classificado 

como um positivista, pois deveria ser visto como um revolucionário uma vez que propunha, 

mesmo que ideologicamente, a análise valorativa na aplicação da norma. Kant não descartava 

a possibilidade de o indivíduo ser influenciado por elementos externos, mas estabelecia que a 

sociedade deveria possuir um parâmetro a ser seguido, uma referência, no caso representado 

pelo ordenamento jurídico.Kant (GOMES, 2007) enxerga a existência de princípios, todavia, 

por limitações da época vivida fixava que tais valores deveriam ser previstos no ordenamento. 

Percebe-se aí o início do nascimento pós-positivista. 

A previsão Kantiana sobre princípios é melhor delimitada por Konrad Hesse (1999) 

uma vez que esse ao examinar e ponderar a tese de Ferdinad Lassalle sobre o dever da 

Constituição representar questões políticas, destaca que a simples formalidade da lei não 

garante a proteção dos direitos do homem, pois as relações de poder têm que ser aplicadas na 
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realidade. Contudo, o afastamento total da previsão escrita gera insegurança e incerteza, não 

menosprezando, portanto, o valor do texto na evolução do Direito. 

Hesse concebe que o texto somente se transforma em realidade com a atuação do 

intérprete, o texto não é imutável, mas não poderá ser estático. 

A norma é concebida em parte do dispositivo, em parte da realidade. Nesta mesma 

direção surge a Teoria Concretista de Friedrich Muller. 

Muller (2005) é em sua teoria mais específico que Hesse, logo que tenta fazer um 

estudo mais aprofundado da norma. 

Muller analisa a própria concepção da norma metódica estruturante a partir dos 

métodos de interpretação. Segundo este autor os aspectos sistemáticos e teleológicos possuem 

um enorme peso no complexo de uma decisão judicial. A norma concretiza-se a partir da 

aplicação da prescrição normativa ao fato real, o teor legal representará o limite dessas 

soluções. 

O caso em questão que determinará o norte da interpretação; deve-se procurar no caso 

real o elemento normativo que não pode ser eliminado sem que a situação sofra substancial 

transformação. Por meio de um sistema de ponderação de valores de bens e interesses que 

será produzida a solução, seja por um caminho mais objetivo, seja por um subjetivo.  

O intérprete construirá o restante da norma no momento da aplicação. Assim, não 

haverá norma fora do contexto de aplicação. No plano fático existirá uma interpretação 

específica, sem que, contudo o interprete tenha que trabalhar com a perspectiva casuística, 

para não gerar insegurança nas relações jurídicas. 

O autor expõe as seguintes passagens: 

 

O conteúdo deverá ser imanente à prescrição: ele consiste - e nessa medida existe 
um dissenso na teoria tradicional da interpretação- na vontade subjetiva do doador 
na norma ou na vontade objetiva da norma. 
[...] a concretização da norma é a interpretação do texto da norma, que por sua vez 
não é nada mais do que a reelaboração da vontade da norma ou do seu dodor, que 
se manifesta no texto da norma, na sua história legislativa, no nexo sistemático com 
outros textos de normas, na história dos textos de correspondentes regulamentações 
anteriores e no sentido e na finalidade da prescrição a serem extraídos desses 
indícios. (MULLER,2005,p. 26)  

 

De acordo com Muller as teorias positivistas enxergam as normas e os institutos como 

um ato de vontade do Estado e precisam ser obedecidas independente dos dados históricos e 

da própria sociedade. No entanto, para a devida solução não se deve desassociar a 

interpretação do Direito e o desenvolvimento do Direito. 
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[...] a constituição orienta-se integralmente segundo normas: também a observância 
da norma, em virtude da qual deixa de ocorrer um conflito constitucional ou um 
litígio, é concretização da norma. Em cada caso as pertinentes prescrições de direito 
(constitucional) motivam de modo específico o comportamento de titulares de 
funções e outros destinatários. Também os atingidos [Betroffenen] que participam 
da vida política e da vida da constituição de uma abrangência praticamente não 
superestimável, ainda que apareçam menos e costumem ser ignorados 
metodologicamente: por meio da observância da norma, da obediência a ela, de 
soluções de meio-termo e arranjo no quadro do que ainda é admissível ou defensável 
no direito constitucional, e assim por diante. (MULLER,2005,p. 51). 

 

Nota-se assim que concretização normativa também se dá a partir da práxis do direito 

constitucional ocorre devido a atualização constante das normas jurídicas no Poder 

Legislativo, na administração e no governo. 

 

[...] a concretização por uma série de razões não pode ser um procedimento 
meramente cognitivo. A normatividade comprova-se apenas na regulamentação de 
questões jurídicas concretas. Ela é exigida somente no processo de tais 
regulamentações e só com isso adquire eficácia. Normas jurídicas não são 
dependentes do caso, mas referidas a ele, sendo que não constitui problema 
prioritário se trata de um caso efetivamente pendente ou de um caso fictício 
(MULLER, 2005,p. 61). 

 

Segundo Muller (2005) a interpretação é um dos elementos de concretização da norma 

que pode ser estrito senso; gramatical; relevando elementos históricos, genéticos, 

sistemáticos, teleológicos; levando em conta os princípios regidos pela Constituição. Além da 

interpretação deve ser ressaltada as características no âmbito da norma, e no âmbito do caso, 

elementos dogmáticos (fontes), de técnica de solução, elementos da teoria (ordem de valores) 

e elementos de política constitucional. O autor busca em sua obra demonstrar a importância 

desses elementos e finaliza sua obra colocando uma ordem de hierarquia para todos eles. A 

norma para Muller é, portanto, a junção do âmbito da norma (prescrição legal) e sua 

aplicação. 

Aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos são fatores que sofrem 

interferências do direito, mas também o informam e, em certos aspectos, até o impossibilitam. 

O direito conforma a realidade, mas também é conformado por ela (HESSE, 1999). A 

Constituição transforma-se em força ativa se existir a disposição de orientar a própria conduta 

segundo a ordem nela estabelecida, se fizerem presentes na consciência geral - 

particularmente, na consciência dos principais responsáveis pela ordem constitucional - não 

só a vontade de poder, mas também a vontade de Constituição (HESSE, 1999). Segundo 

Friedrich Müller, a positivação jurídico-moderna como “textificação é faca de dois gumes” 

(MULLER, 2005, p. 102). Isto porque esta positivação pode ser compreendida como 
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desvirtuada no sentido de um “constitucionalismo simbólico”, mas também pode ser levada a 

sério (OLIVEIRA, 1999, p. 179). 

A existência de um constitucionalismo simbólico pode conduzir ao pensamento de que 

a Constituição positivada, a Constituição jurídica, constitui, no dizer de Lassale, mera “folha 

de papel”, sendo os fatores reais de poder, que o mesmo autor chama de Constituição real, a 

verdadeira força que determina as leis e as instituições da sociedade. Assim, a normatividade 

sempre sucumbiria à realidade fática. O direito constitucional, portanto, teria apenas a função 

de justificar as relações de poder dominantes, não estando a serviço de uma ordem estatal 

justa (HESSE, 1999). 

A Constituição compõe-se de texto e realidade, há um binômio do qual o intérprete 

constitucional não pode fugir. O espaço constitucional compõe-se de dois planos: o texto e a 

realidade. Isto implica em admitir que concepções que isolem o fenômeno constitucional em 

um destes campos constituem visões redutoras de um espaço complexo.  

 

A Constituição não configura apenas expressão de um ser, mas também de um dever 
ser; ela significa mais do que o simples reflexo das condições fáticas de sua 
vigência, particularmente as forças sociais e políticas. Graças a sua pretensão de 
eficácia a Constituição procura imprimir ordem e conformação à realidade política e 
social. Determinada pela realidade social e, ao mesmo tempo, determinante em 
relação a ela, não se pode definir como fundamental nem a pura normatividade, nem 
a simples eficácia das condições sócio-políticas e econômicas. A força 
condicionante da realidade e a normatividade da Constituição podem ser 
diferençadas; elas não podem, todavia, ser definitivamente separadas ou confundidas 
(HESSE, 1999, p. 15).  

 

Constituição e realidade condicionam-se mutuamente, mas não se trata simplesmente 

de uma mera relação de dependência. A Constituição possui um significado próprio, 

apresentando-se sua pretensão de eficácia como um elemento autônomo dentre as forças das 

quais resultam a realidade do Estado. A Constituição adquire força normativa na medida em 

que realiza sua pretensão de eficácia (HESSE, 1999). A força normativa da Constituição, 

segundo Hesse, decorre em parte de sua capacidade de construir o futuro a partir da natureza 

singular do presente, o que não significa mera adaptação a uma dada realidade. A 

Constituição logra converter-se ela mesma em força ativa que se assenta na natureza singular 

do presente (HESSE, 1999). Os requisitos para o desenvolvimento da força normativa da 

Constituição dizem respeito ao seu conteúdo, mas incluem também a práxis constitucional. 

A Constituição deve apresentar uma abertura para que projetos político-sociais 

alternativos compitam em igualdade de condições. Mas, por outro lado, a Constituição define 

regras, fins ou princípios conformadores do Estado e da sociedade que não podem estar 
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sujeitos a transações políticas, dentre os quais se encontram necessariamente os princípios 

fundamentais da ordem constitucional como democracia, direitos fundamentais, Estado de 

Direito, além de elementos organizatórios como definição de órgãos, controle e competências 

(SAMPAIO, 2004).  

A Constituição não pode, por si só, realizar nada, ela pode impor tarefas. A 

Constituição transforma-se em força ativa se estas tarefas forem efetivamente realizadas, se 

existir a disposição de orientar a própria conduta segundo a ordem por ela estabelecida. Isto 

faz necessário que haja, principalmente na consciência dos principais responsáveis pela ordem 

constitucional, a vontade de Constituição (HESSE, 1999). 

Segundo Hesse a vontade de Constituição origina-se de três vertentes diferentes: a 

compreensão da necessidade e do valor de uma ordem normativa inquebrantável, que proteja 

o Estado contra o arbítrio; a compreensão de que esta ordem constituída é mais do que uma 

ordem legitimada pelos fatos, por esta razão necessita estar em constante processo de 

legitimação; decorre também da consciência de que, ao contrário do que se dá com uma lei do 

pensamento, a ordem constitucional não consegue ser eficaz sem o concurso da vontade 

humana, adquire e mantém sua vigência através de atos de vontade.  As conseqüências desta 

vontade decorrem do fato de que a vida do Estado não está abandonada à ação surda de forças 

inelutáveis, ela é modificada na medida em que cada um assume e resolve as tarefas por ele 

colocadas (HESSE, 1999).  

Conclui-se, portanto, que a parte mais importante da norma para estes estudiosos é a 

sua interpretação no contexto em que está inserido.  

Habermas é um outro estudioso que fundamenta o valor da participação popular e do 

diálogo sociedade – Estado para a legitimação normativa.  

Habermas (2004) em sua teoria discursiva entende que deve existir em um Estado 

Democrático de Direito o agir comunicativo, ou seja, o entendimento entre falantes e ouvintes 

decorrente de um consenso sobre algo em comum no universo que os envolve.  

Ressalta Habermas (2004) que o corpo político se constitui de pessoas que se 

reconhecem mutuamente como portadoras de direito recíprocos, o reconhecimento de todos 

esses direitos pelos cidadãos fundam-se em leis, estas para serem legítimas têm de garantir o 

acesso de todos aos mesmos níveis de liberdade, inclusive os de participação e resolução dos 

problemas sociais por eles enfrentados. 

O referido autor prossegue ao afirmar que a soberania do povo mesmo encontrando-se 

no anonimato, somente tem espaço no processo democrático, bem como atinge a consolidação 
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jurídica de seus pressupostos comunicacionais, se esta soberania popular tiver por fim 

precípuo a validação do poder criado através da comunicação. 

A teoria do discurso baseia-se em fatores intersubjetivos que aparecem em grau 

evoluído nos processos em que as pessoas se entendem de forma recíproca, seja no ambiente 

parlamentar ou na rede de comunicação da opinião pública. Esse cenário comunicacional 

forma “arenas” 11 em que os indivíduos envolvidos no discurso podem criar opiniões 

embasadas em critérios parcialmente racionais, além de estimulá-los para a discussão de 

outros assuntos relevantes para o interesse público, principalmente sobre questões sem 

regulamentação. As opiniões dos participantes dessa rede discursiva não se contextualizam 

num plano formal, mas estruturam as decisões institucionalizadas ou as resoluções editadas no 

âmbito do Poder Legislativo que se originam a partir do poder comunicativo dos envolvidos, 

fazendo com que as medidas elaboradas tornem-se aplicáveis do ponto de vista 

administrativo. Dessa forma, Habermas assevera que: 

 

[...] a teoria do discurso conta com a intersubjetividade mais avançada presente em 
processos de entendimento mútuo que se cumprem, por um lado, na forma 
institucionalizada de aconselhamentos em corporações parlamentares, bem como, 
por outro lado, na rede de comunicação formada pela opinião pública de cunho 
político. Essas comunicações sem sujeito, internas e externas às corporações 
políticas e programadas para tomar decisões, formam arenas nas quais pode ocorrer 
a formação mais ou menos racional da opinião e da vontade acerca de temas 
relevantes para o todo social e sobre matérias carentes de regulamentação. A 
formação de opinião que se dá de maneira informal desemboca em decisões eletivas 
institucionalizadas e em resoluções legislativas pelas quais o poder criado por via 
comunicativa é transformado em poder administrativamente aplicável. 
(HABERMAS, 2004, p.289) 

 

Uma comunidade de indivíduos capacitados para agir em um padrão de política 

pautada na deliberação, não faz com que esta política se concretize por intermédio da teoria 

do discurso. Isso somente pode ocorrer se houver a institucionalização do procedimento 

relativo a tal modo de política. Nesse sentido, o autor mencionado aduz que: 

 

A teoria do discurso não torna a efetivação de uma política deliberativa dependente 
de um conjunto de cidadãos coletivamente capazes de agir, mas sim da 
institucionalização dos procedimentos que lhe digam respeito. Ela não opera por 
muito tempo com o conceito de um todo social centrado no Estado e que se imagina 
em linhas gerais como um sujeito acional orientado por seu objetivo. Tampouco 
situa o todo em um sistema de normas constitucionais que inconscientemente 
regram o equilíbrio do poder e de interesses diversos de acordo com o modelo de 
funcionamento do mercado. Ela se despede de todas as figuras de pensamento que 
sugiram atribuir a práxis de auto-determinação dos cidadãos a um sujeito social 

                                                 
11 O autor supracitado utiliza o termo arena para designar o local onde as pessoas se reúnem para realizarem 
debates acerca de temas que dizem respeito às políticas sociais. 
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totalizante, ou que sugiram referir o domínio anônimo das leis a sujeitos individuais 
concorrentes entre si. (HABERMAS, 2004, p. 288) 

 

No paradigma do Estado Democrático de Direito, o agir comunicativo em que se inter-

relacionam ouvintes e falantes, propicia a construção do consenso entre todos os envolvidos 

nessa rede comunicacional. E esse consenso emanado através de alguma discussão suscitada 

dentro do universo onde esses interlocutores estão inseridos, fundamenta-se em um processo 

de entendimento mútuo. 

A democracia participativa, analisada sob o viés da teoria do discurso, assenta-se na 

garantia de acesso a qualquer indivíduo em pleno gozo de seus direitos políticos de exercer, 

em todos os graus, a sua liberdade de participar das discussões e resoluções dos problemas 

atinentes à sociedade em que está inserido. Com efeito, a democracia participativa demanda 

para a sua efetiva concretude, a ação da soberania popular pelo instrumento dialógico.  

A manifestação de diversificadas idéias num ambiente público propício à discussão 

das questões sociais favorece, inicialmente, a canalização das opiniões para um ponto comum. 

O consenso entre os debatedores resulta, dessa forma, em soluções racionais plausíveis para 

os problemas sociais enfrentados. 

Há que se destacar, por outro lado, que a democracia participativa também mantém 

relação com a capacidade de contestação dos cidadãos quanto à tomada de decisão pública. O 

cidadão precisa, no modelo de participação democrática, interferir nos assuntos concernentes 

à sua sociedade sempre que suas idéias e seus interesses forem contrariados, como também 

quando for intrínseca sua intervenção direta. Nesse sentido, Philip Pettit (2003) pondera sobre 

a contestabilidade cívica afirmando que: 

 

A idéia de contestabilidade oferece-nos uma chave para a resposta correta à nossa 
pergunta: o que poderia tornar um indivíduo dentre nós capaz de aprovar uma 
decisão pública? O que poderia fazer esta decisão não parecer um ato arbitrário de 
interferência? A resposta, implícita em si mesma, é a seguinte: podemos, mais ou 
menos efetivamente, contestar a decisão tomada, se a considerarmos contrária a 
nossos interesses e a nossas idéias relevantes. (PETTIT, 2003, p. 371) 

 

Diferentemente de Habermas, Pettit (2003) entende que a democracia adquire um 

caráter tipicamente contestatório, não que inexistisse o aspecto consensual, mas que a forma 

contestatória é mais adequada a uma democracia que a consensual. Para o autor aludido, em 

um governo embasado no sistema de governo democrático, o povo atua controlando as 

decisões governamentais ao exercer o direito de contestar. Assim, Pettit afirma que: 
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[...] pode-se entender a democracia como parte de um modelo primariamente mais 
contestatório que consensual. Neste modelo, um governo será democrático, ou seja, 
representará uma forma de mando controlado pelo povo, na medida em que este 
povo, individual e coletivamente, possa usufruir permanentemente o direito de 
contestação perante as decisões do governo (PETTIT, 2003, p. 371). 

 

Independentemente do antagonismo teórico envolvendo Habermas e Pettit, a 

democracia seja de forma consensual (fruto do agir comunicativo entre ouvintes e falantes) 

ou, seja de forma contestatória (resultante da capacidade de contestação dos cidadãos quanto à 

tomada de decisão pública), deve ser baseada na participação direta do povo. 

A democracia participativa representa a salvação e a preservação da soberania popular, 

conferindo ao cidadão direito permanente de expor suas idéias e ouvir as idéias de outros 

cidadãos referentes às questões emergenciais que ele também se sujeita, embora assuma esse 

procedimento a construção de um consenso, conforme elucida a teoria do discurso de 

Habermas. 

O modelo de Democracia de Habermas baseia-se nas condições de comunicação sob 

as quais o processo político supõe-se capaz de alcançar resultados racionais, justamente por 

cumprir-se de modo deliberativo. Pelo modelo discursivo do autor, o procedimento 

democrático cria uma coesão interna na tomada de decisão por baseá-la em discursos que 

visam as negociações e o auto-entendimento entre a sociedade civil e o Estado. 

Numa outra linha, a construção da democracia para PETTIT (2003) faz- se a partir do 

poder contestatório do povo. Mas o que seria poder contestatório? Para o autor é ele a forma 

como o povo se expressa contra o poder arbitrário expresso nas decisões executivas e 

legislativas que levam em conta apenas interesses particulares, sejam eles individuais ou de 

determinado grupo.  

O consentimento para PETTIT (2003) contrário à idéia habermasiana está associado 

ao abuso de poder e à imposição de vontade seja ela do Estado ou de um grupo social 

dominante. A democracia para Pettit é, assim como em Habermas, propiciada pelos 

movimentos sociais e pelo associativismo, mas ao contrário de Habermas que busca uma 

tomada de decisão baseada no consenso entre os atores sociais nos canais deliberativos, Pettit 

acredita que por esses canais as associações civis devem exercer seu poder contestatório na 

construção de uma decisão que espelhe seus interesses (decisões políticas contestatórias). 

As propostas feitas por HABERMAS (2004) e PETTIT (2003) são importantes porque 

refletem a necessidade da criação de mecanismos de participação popular no processo de 

tomada de decisões por parte da Administração Pública. A gestão democrática é importante 

ainda sob o ponto de vista do controle social que é exercido sobre os gestores públicos. 
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Para definirmos como na modernidade entendemos participação popular e mais o que 

o Estado brasileiro, através da CR/88 entende essa participação essencial delinearmos a 

soberania popular. 

Mas para entendermos o que é soberania popular, necessário percorrermos a evolução 

histórica dos conceitos de democracia, de constituição, de povo, de soberania até os moldes 

populares, e da cidadania, que nos dias atuais pretende-se ativa. 

A noção de soberania segundo Duguit (1913), é construída ao longo do processo 

histórico de formação da sociedade, apesar de em um primeiro momento apresentar-se como 

precária e artificial, pois era vinculada à noção de contrato social, como conseqüência dessa 

evolução ‘os governados passam a exigir mais dos governantes do que serviços ligados à 

segurança nacional, à guerra, polícia e justiça. 

No século XVI, com as concepções elaboradas por Jean Bodin (DUGUIT, 1913), a 

soberania é definida com a titularidade pertencente ao rei. 

Durante os séculos XVII e XVIII a soberania então era direito de mando sob 

titularidade do rei, similar ao direito de propriedade indivisível e inalienável. A lei nesse caso 

era a expressão maior da soberania ou da vontade soberana do rei. Daqui deriva a idéia de 

soberania nacional uma, indivisível, inalienável e imprescritível, e a lei a idéia de lei como 

expressão maior da vontade nacional, presente principalmente nas Declarações e nas 

Constituições do período revolucionário. 

A partir da segunda metade do século XVIII, a nação passa a ser a ‘pessoa’ titular do 

direito subjetivo do poder de mando, ou seja, a soberania. O Estado, que é a nação organizada, 

e, portanto, titular da soberania e o direito público é o direito do Estado, o conjunto de regras 

aplicadas a essa pessoa soberania, que determinam sua organização interior e regem suas 

relações com as outras ‘pessoas’. Essa concepção de personalidade da Nação, é suporte da 

soberania. 

Em 1789 a titularidade da soberania ligada ao exercício do poder real passa à uma 

soberania da Nação, e a legitimação jurídica da mesma volta a ser pautada no contrato social. 

Diz Duguit que Roma foi a primeira a transferir a titularidade do poder que era do 

povo (democracia direta) para as mãos de um só homem (o rei transmitia pela Lex Regia). O 

imperador passou a concentrar em si todo o poder da República, fundamentando seu poder 

imperial no imperium, preconsular, e o poder tribunicio, todos exercidos pelo imperador, 

apesar desse exercício seu poder ainda era uma delegação do povo titular do poder.  

Esse processo, no entanto, resultou na decadência da delegação e na elevação da 

soberania como pertence do rei. 
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A noção de soberania delimitada em Roma cai por terra com a queda do Império 

Romano e a reorganização da sociedade européia segundo o regime contratualista, assim as 

diferentes classes sociais se coordenam e subordinam-se um às outras por convenções, que 

lhes outorgam direitos e impõe deveres reciprocamente. 

Entendo que na definição de soberania, na concepção atual, ou seja, popular essencial 

estudarmos como a mesma foi definida por Kelsen até a concepção elaborada por Habermas. 

Kelsen (2000b), como já tivemos oportunidade de discorrer, teve seu pensamento 

balizado pelos ideais positivistas, que no paradigma liberal, pretendia unir a crescente 

legislação estatal, igualmente formal (garantia de que a lei a todos normatizava). A obra de 

Kelsen é uma busca constante pela ‘purificação’ da fundamentação do Direito, e pela rejeição 

veementemente à validade desse em justificações metafísicas:  

 

Quando a si própria se designa como ‘pura’ teoria do Direito, isto significa que ela 
se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste 
conhecimento tudo quanto pertença ao seu objeto, tudo quanto não se possa, 
rigorosamente, determinar como Direito. (KELSEN, 2000b, p.1). 

 

É uma teoria que pretende a identificação do Direito com o Estado, e a exclusão da 

noção de Direito e de Estado de referências valorativas e de justiça em busca da elaboração de 

um modelo normativo que valha para a universalidade de ordenamentos jurídicos (KELSEN, 

2000b). Nesse passo o Estado isento de elementos ideológicos e, liberto de toda metafísica e 

de toda mística  é concebida como ordem de conduta humana. 

Com base nesse pensamento Kelsen revisita institutos (constituição12, liberdade, 

soberania, povo e democracia) que delineados tanto na pré-modernidade quanto no início da 

modernidade devem para ele ser concebidos sem as justificações metafísicas, seja moral, ética 

ou política, mas por justificações racionais e objetivas. O normativismo Kelseniano é 

estritamente formalista baseada em padrões estritos de regras (sem abertura a princípios 

jurídicos como na contemporaneidade) e com isso os institutos em análise ganham contornos 

também formalistas e baseados em regras. 

Mas essa delimitação é essencial para que na atualidade possamos melhor 

compreendê-los e aplicá-los.  

                                                 
12 A Constituição [...] significa-se a norma positiva ou as normas positivas através das quais é regulada a 
produção das normas jurídicas gerais. Constituição em sentido formal, isto é, um documento não só que contém 
normas que regulam a produção de normas gerais, isto é, a legislação mas também normas que se referem a 
outros assuntos politicamente importantes, e além disso preceitos por força dos quais as normas contidas neste 
documento, a lei constitucional, não podem ser revogadas ou alteradas pela mesma forma que as leis simples 
mas somente através de processo especial submetido a requisitos mais severos. (KELSEN, 2000b, p.247) 
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A concepção de Direito para Kelsen supera o dualismo clássico do Estado Liberal 

(Estado/Direito) já que o autor concebe o Direito como capaz de regular a sua criação e ainda 

quando identifica Estado de Direito com a noção de Direito, os dois como ordenamento 

coercitivo das condutas humanas. 

A partir dessa noção de Direito e Estado para Kelsen vamos analisar em primeiro a 

concepção de liberdade que segundo o autor é a estruturante da democracia. 

Para Kelsen (2000b) a liberdade deve ser entendida não apenas como liberdade 

negativa mas, liberdade social ou política, significando a submissão do indivíduo ao Estado – 

e às suas formas de regulação das relações humanas – não por vontade ou por coerção do 

Estado mas por vontade própria. 

Em outras palavras a liberdade Kelseniana é a negação da ‘legalidade natural ou 

causal’ (livre arbítrio) e concebida como ‘legalidade social’, ou legalidade ético-política e 

jurídico-estatal. Dessa noção de liberdade - legalidade social, Kelsen demonstra que a 

liberdade, enquanto liberdade política, deve ser aquela percebida enquanto “autodeterminação 

do próprio cidadão na formação vontade diretiva do Estado” (KELSEN, 2000a, p.28), e é por 

ela que chega-se ao Estado de ordem social. 

Mas de que maneira essa liberdade política- liberdade do indivíduo frente ao domínio 

do Estado – tida como participação do cidadão no poder estatal, pode ser concretizada? 

Kelsen (2000a) responde a essa pergunta considerando outro instituto que veremos 

adiante a Democracia. E para isso utiliza o princípio democrático, aquele em que o indivíduo 

submetido à ordem estatal, participa, por sua vontade livre, da elaboração do poder do Estado 

que a mantém, visando sempre a liberdade, na composição da sociedade. Para o autor o 

Estado na Democracia é o sujeito do poder que é fruto da escolha do indivíduo dotado de 

liberdade política, que afirma a sua liberdade individual na união com outros indivíduos para 

o seu exercício na sociedade constituída. 

Conclui Kelsen que dessa liberdade política, que se afirma em substituição à liberdade 

individual, consolida a soberania popular (nosso objeto de estudo) pois, a liberdade dos 

cidadãos do Estado existe apenas quando exercida em conjunto, que é essencial para 

realização da democracia. 

Para melhor entender a idéia de soberania, Kelsen procura definir a idéia de povo para 

então definir o que ele considera como democracia. Assim diferencia dois tipos de povo, um 

significando ‘povo passivo’ e o outro ‘povo ativo’, mas nessa construção do significado de 

povo, o autor desconstrói outros tantos como veremos. 
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Diz Kelsen (2000a) que a Democracia é ‘forma de Estado e de sociedade’ em que a 

ordem social é realizada por quem está submetida à ela, ou seja, o povo. Mas como considerar 

esse plural (povo) como uma unidade para construir o Estado baseado na democracia? Afirma 

o autor que essa unidade deve ser vista apenas do ponto de vista jurídico, normativo, já que 

uma visão dotada de elementos políticos (religião, economia) evidenciaria a multiplicidade do 

mesmo.  

Nesse sentido é uno porque há submissão de todos os indivíduos a uma mesma ordem 

jurídica estatal que é constituída justamente pela unidade de variados atos humanos 

individuais. Povo, então é para o autor ‘um sistema de atos individuais regulados e dirigidos 

pelo Direito do Estado (por sua ordem jurídica). Dessa submissão do povo ao ordenamento 

estatal e à suas regras é que o mesmo se constrói como objeto do poder já que eles participam, 

como visto na idéia de liberdade política, da criação desse ordenamento, e à ele conferem 

legitimidade. 

A distinção mencionada anteriormente entre ‘povo passivo’ e ‘povo ativo’, aqui é 

respaldada, pois diz Kelsen, que nem todos os indivíduos que fazem parte do povo podem 

participar da criação da ordem estatal, já que nem todos são dotados de direitos políticos13 “o 

povo como conjunto de titulares dos direitos políticos mesmo, numa democracia radical, 

representa apenas uma fração dos indivíduos submetidos à ordem estatal, do povo como 

objeto de poder” (KELSEN, 2000a, p.37). 

‘Povo ativo’ para ele significa pois, aqueles que são dotados de direitos políticos e que 

participam na formação do Estado, e ‘povo passivo’ aqueles que estão apenas submetidos à 

ordem estatal, nesse caso povo no sentido jurídico seria apenas ligado à idéia de ‘povo ativo’.  

Continua ele dizendo que a definição de povo é mais restrita ainda, já que nem todos 

que detém direitos políticos guiam-se por seus próprios juízos na tomada de decisão na 

construção estatal, diz ele que alguns dos titulares dos direitos políticos são influenciados por 

outros indivíduos. 

Tão fundamental quanto entender a importância do povo na formação da idéia de 

Democracia Kelseniana é entender como os partidos políticos influenciam na formação do 

Estado Democrático. Diz o autor: “a moderna democracia funda-se inteiramente nos partidos 

                                                 
13 “Direito político [...] o direito subjetivo de um indivíduo[...] ou de um direito político, isto é o poder jurídico 
conferido a um indivíduo de intervir, já diretamente, como membro da assembléia popular legislativa, na 
produção das normas jurídicas gerais a que chamamos leis, já indiretamente, como titular de um direito de eleger 
para o parlamento ou para a administração, na produção das normas jurídicas que o órgão eleito tem 
competência para produzir[...] (KELSEN, 2000b, p.162) 
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políticos, cuja importância será tanto maior quanto maior for a aplicação encontrada pelo 

princípio democrático” (KELSEN, 2000a, p.39) 

Os partidos políticos representam o agrupamento de homens de mesma opinião, essa 

união de iguais entre o ‘povo ativo’ serve em primeiro para erigir uma ordem jurídica estatal 

que amolde-se aos interesses dos mesmos, e em segundo para garantir que esse grupo 

participe efetivamente da gestão pública.. Essa segunda característica dos partidos políticos 

pode ser nitidamente percebida na formação do parlamento, e no momento de tomada de 

decisão que se justifica na relação entre maioria e minoria. 

Os partidos políticos no parlamento representam o interesse de determinado grupo na 

direção e constituição do Estado. Acontece que cada partido representa interesses diversos, 

assim a direção do Estado, resolvida no parlamento, é antes de tudo um jogo de interesses, o 

que em determinado momento representa a vontade geral do povo, expressa por acordos 

previamente estabelecidos. 

Nesse ponto Kelsen (2000b) chega à conclusão que a Democracia moderna é uma 

democracia exercida indiretamente14 pelo parlamento, onde forma-se a vontade geral para 

direção estatal, à partir da vontade da maioria de eleitos pra o parlamento eleitos pela maioria 

do ‘povo ativo’. É através do parlamento que veremos, segundo o autor, a representação 

popular, como forma máxima de participação decisiva na formação da vontade estatal. 

A representação do povo no parlamento para o autor nada mais é do que uma ficção 

legitimada pela soberania popular. Mas esse parlamento segundo Kelsen para ser legitimado, 

como pretendido, não deve limitar a intervenção do ‘povo ativo’ na formação do Estado 

apenas aos atos parlamentares, deve estabelecer outras formas de intervenção como o 

referendum legislativo, ou mesmo pelo plebiscito, e ainda pela iniciativa popular (certo 

número de cidadãos eleitores pode propor um projeto de lei sobre assunto que o parlamento 

deve deliberar). Deve ainda ser um parlamento que não funda suas decisões no sistema 

eleitoral majoritário mas em um sistema eleitoral proporcional.  

Dessa forma demonstra Kelsen que a Democracia e a idéia de povo foram adotadas no 

ocidente, e ainda perduram na modernidade ainda como idéia Grega de um governo do povo 

para o povo baseada na liberdade de autodeterminação política, que atua no interesse desse 

povo, associada à idéia de participação do povo nesse governo (na criação e aplicação de 

normas) a fim de que o poder estatal seja restringido em nome da liberdade desse mesmo 

povo, conformando as atividades e ações estatais pela soberania popular. 

                                                 
14 Para Kelsen a democracia direta idealizada na Antiguidade na Grécia é impossível de ser aplicada ao nosso 
tempo porque cada vez mais torna-se maior a ‘coletividade estatal’. 
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No início do século XX, o modelo positivista do Direito como sistema fechado e 

completo, baseado na subsunção da norma não é suficiente para atender as demandas sociais 

emergentes, capaz de regular juridicamente a sociedade garantindo segurança jurídica aos 

indivíduos. 

Como dito anteriormente é nesse contexto que  Kelsen (2003) reformula posições 

assumidas na Teoria Pura do Direito e passa a admitir, quando da tomada de decisão judicial a 

vontade do julgador. 

Com isso percebeu-se a valorização do sujeito no paradigma da consciência e a 

substituição da relação sujeito/sujeito o que fez com que o racionalismo humano fosse revisto 

em seus conceitos emergindo a filosofia da linguagem. 

Com a abertura do homem para o ser propiciado pela filosofia da linguagem e a 

mediação entre sujeito/sujeito, e a submissão do Direito à idéia de círculo hermenêutico e 

fusão de horizontes, as decisões estatais não mais são tomadas arbitrariamente e segundo a 

vontade de quem as proferi, como em Kelsen, mas de acordo com os precedentes dessa 

decisão, e a historicidade da sociedade que as comporta. Além do mais os indivíduos passam 

a interpretar suas necessidades à luz dos padrões valorativos de sua cultura (CITTADINO, 

2004, p.109) 

As mudanças como vimos não ficou só no âmbito do Direito, o Estado nesse 

paradigma também foi reestruturado de acordo com a abertura à linguagem, onde a soberania 

popular e a participação do indivíduo são relidas segundo modelos abertos, e mais valorizadas 

quando da criação desse.  

A participação do indivíduo, no entanto, segundo Habermas, ocorre em situações que 

apresentem condições ideais de fala (não-limitação da participação, ausência de impedimentos 

à essa participação e ausência de coações externas à arena de participação). Segundo essa 

idéia se estrutura a participação popular nas decisões estatais. 

A teoria discursiva Habermasiana, é baseada em uma moral pós-convencional, que 

caracteriza a sociedade moderna, baseada no pluralismo, esse pluralismo é justificado tendo 

em vista que na contemporaneidade já não é mais possível a configuração de uma idéia 

substantiva de bem comum, tendo em vista as várias concepções individuais de vida digna e a 

multiplicidade de identidades sociais, culturais e históricas (CITTADINO, 2004). Por essa 

teoria temos a justificação e legitimação do Direito e Estado baseados em procedimentos 

dialógicos entre as forças sociais (cidadãos) e o Estado para tomada de decisões, seja quanto à 

administração estatal e seus bens seja na fundamentação do Direito que conforma o Estado. 

Importante lembrar que a teoria habermasiana é baseada na intersubjetividade, onde a 
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racionalidade de um indivíduo é medida pela capacidade interpretativa (reflexiva/ crítica) das 

necessidades desses à luz dos padrões valorativas de sua própria cultura. 

O Direito que passa a ser justificado e legitimado por um discurso de fundamentação e 

de aplicação das normas que o compõe, se estrutura em atos comunicativos que devem ser 

submetidos a pretensões de validade. A legitimidade ainda, é a ligação entre liberdades 

subjetivas e direitos de participação política. 

Nos dizeres de Habermas “a validade do direito é constituída por dois componente: o 

componente racional da exigência de legitimidade está associado com o componente empírico 

do direito” (CITTADINO, 2004, p. 172) 

Analisaremos, pois, dessa forma e sob essas condições a democracia, a soberania e 

participação popular com a leitura procedimentalista habermasiana, que objetiva a 

equiprimordialidade entre a autonomia pública e privada e pela construção do Estado baseado 

na soberania popular que valoriza os princípios erigidos constitucionalmente. 

O Estado nesse paradigma estatal, só pode ser um Estado baseado no ‘governo do 

povo pelo povo para o povo’, e no princípio democrático de Direito, e a atuação dos 

destinatários das normas estatais deve ocorrer independente da ameaça de sanção estatal. 

Daqui a idéia habermasiana que as normas estatais aceitas racionalmente são aquelas 

legitimadas pela atuação conjunta entre atores políticos e sociais. 

A partir daqui podemos estruturar uma noção de Democracia que apesar de significar 

a institucionalização de um uso público da razão, que é exercida entre os cidadãos na prática 

política agrega uma política deliberativa que depende não só de procedimentos e princípios 

previamente estabelecidos pela Constituição , mas pela vontade e opinião políticas dos atores 

sociais e políticos que deve ser objetivada em canais deliberativos para construção da tomada 

de decisões estatais. 

O uso público da razão para Habermas deve ser exercido em uma esfera pública onde 

os problemas sociais são detectados e interpretados pelos atores sociais e políticos que ali 

permanecem para participarem das deliberações sócio-estatais. 

É nessa esfera pública que as normas estatais devem ser estruturadas e legitimadas. E 

só são legitimadas pois há, segundo a visão habermasiana, uma ligação intrínseca entre as 

liberdades subjetivas e direitos de participação política e na conexão interna entre direitos 

fundamentais e soberania popular (CITTADINO, 2004).  

Creio ser aqui que a participação popular como controle social pode ser justificada 

pela teoria habermasiana. 
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E isso só pode ser justificado pois a teoria discursiva da Democracia, se baseia em um 

procedimento que cria uma coesão interna entre negociações, discursos de auto-entendimento 

e discursos sobre a justiça, além de justificar a suposição de que sob tais condições se 

pretende resultados ora racionais ora justos e honestos, é pois uma democracia participativa, 

que pode ser percebida na CR/88.  

Percebemos que por essa concepção é o Estado Democrático de Direito instituído pela 

Constituição Federal uma institucionalização de práticas de autodeterminação cidadão que 

incorpora às decisões políticas argumentos que se processam no âmbito da sociedade civil, a 

ponto de influenciar as deliberações e decisões tomadas tanto no sistema político- 

administrativo. 

Assim o direito que rege um estado é o meio pelo qual o poder administrativo, 

evidenciado através da Administração Pública, é programado e controlado pelo poder 

comunicativo dos cidadãos. 

Sob o enfoque do paradigma democrático então o povo adquire status de soberano e o 

exercício dessa soberania que conforma o Estado Democrático de Direito, é realizada pela 

cidadania ativa que se traduz em participação nas deliberações estatais. Esse status legal de 

cidadania, como capacidade de ter direitos civis soma-se ao status cultural da cidadania, ao 

pertencimento do indivíduo a uma comunidade, onde os vínculos sociais acabam por gerar 

responsabilidade mútua, que representa assim a co-originariedade das normas, inclusive as 

normas que ditam as políticas públicas. Por isso afirmei no início que a participação popular é 

condição de validade das normas que formulam e implementam políticas públicas.  

A sociedade civil mediante a democracia participativa se sustenta e legitima pois é a 

mesma resultado de uma normatização feita com resultado da participação dos indivíduos no 

processo de produção das normas – os indivíduos, cidadãos, se identificam como autores e 

destinatários das normas jurídicas que delineiam a sociedade. 

Assim, como vimos a soberania popular é exercida e institucionalizada juridicamente, 

por um processo legislativo democrático, para servir de nexo entre autonomia pública e 

privada dos cidadãos (equiprimoridialidade) entendidas como dimensões de co-

originariedade. 

A cidadania moderna, e tudo que ela representa, como instrumento de controle social 

só é possível graças à essa concepção de soberania popular, sendo portanto o modo de 

exercício da soberania. 

O que importa, para nosso estudo, é que a soberania popular, espelhada pela cidadania, 

é tanto mais efetiva quanto se efetivam os direitos fundamentais 
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Como o foco de nosso estudo recai sobre os direitos sociais temos que a cidadania é 

efetiva a partir do momento que o Estado ativamente presta, através de políticas públicas, à 

sociedade direitos que garantem ao indivíduo tanto segurança material quanto o bem-estar 

social. Cidadão, portanto, por essa concepção, é quem além de deter a liberdade subjetiva, 

detém através de prestação positiva do Estado os direitos que satisfaçam suas necessidades 

básicas enquanto indivíduo como o direito à saúde. 

Tais direitos sociais perante o Estado Democrático de Direito só são devidamente 

evidenciados e concretizados se à eles somarmos o exercício da cidadania evidenciada na 

participação popular. Essa que deve ser posta em todos os canais de deliberação estatal, para 

que enfim seja consolidado o Estado Democrático de Direito e a soberania popular que essa 

pressupõe. E isso como pudemos perceber só é alcançada se conciliarmos os interesses 

individuais e privados e os ideais coletivos à medida em que as decisões estatais para gerir e 

estruturar o Estado são tomadas levando-se em conta o diálogo entre todos os integrantes da 

comunidade política, visando sempre a efetivação, garantia e proteção dos direitos 

fundamentais. 

Vemos que por participarem ativamente dos processos políticos de decisão estatal os 

cidadãos sentem-se como co-autores de tais decisões o que facilita, ao mesmo tempo que 

legitima esses processos, o cumprimento do ‘pacto’ social que advém do consenso entre 

atores sociais e o Estado, e que almeja a universalização. 

Vejamos como na realidade brasileira o povo é tratado juridicamente. 

A norma constitucional, que institui o Estado Democrático de Direito no Brasil, tem 

como fundamento central o povo e o exercício de sua soberania para fundação e estruturação 

de um Estado que pretende-se Democrático de Direito. Percebe-se essa afirmação já no artigo 

1º quando além da soberania o constituinte elenca como fundamento do Estado Democrático 

de Direito brasileiro a cidadania, e continua no parágrafo único quando diz que o poder 

soberano estatal só pode ser aquele emanado do povo: 

Mas ao longo do texto constitucional vemos além de normas de garantia dos direitos 

fundamentais (tão essencial para caracterização da cidadania, como visto supra) normas que 

instituem mecanismos de participação popular e que permitem ao cidadão a participação 

quando das tomadas de decisões políticas estatais, através do diálogo com o poder público, até 

mesmo para decisões que dizem respeito a instituição de políticas públicas, e que acabam por 

ampliar o espaço público e garantir legitimidade ao exercício do poder estatal. 

Confirmamos essa participação já no artigo 5º quando a CR/88 normatiza institutos 

como o Mandado de Segurança, o Mandado de Injunção, a Ação Popular, que permitem que o 
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‘povo’ fiscalize as ações governamentais no tocante a implementação dos direitos 

fundamentais e na gerência do Estado. Além de outros mecanismos como os elencados no 

artigo 14, como o plebiscito, referendo e iniciativa popular, que apesar de serem institutos 

advindos do paradigma liberal (como vimos em Kelsen) são formas que após uma 

reinterpretação pelo paradigma democrático são importantes na garantia da participação semi-

direta dos cidadãos no momento de concepção de leis, como co-autores das normas (co-

originariedade de Habermas). 

Mas a participação direta na CR/88, que nos interessa é a realizada nos Conselhos 

Gestores, mais especificamente nos Conselhos de Saúde Estaduais que tem a proteção ditada 

às associações civis que tem funcionamento livre da intervenção estatal garantido pelo artigo 

5º. Essa participação desde 1988 foi ampliada aos Conselhos seja federais, estaduais ou 

municipais que são meios locais de exercício da soberania popular, onde disputam-se entre os 

interlocutores formas de implementação dos direitos fundamentais através de políticas 

públicas. Fica claro através dos Conselhos a participação direta da população, ou dos 

cidadãos, que se organizam por meio de movimentos sociais traduzidos em associações ou 

organizações, na busca do ‘medium’15 argumentativo para se tornarem participantes legítimos 

do processo de tomada de decisão nos canais deliberativos estatais institucionalizados, na 

busca da validade de suas pretensões expressas em opiniões e normas sociais. 

Na visão de SANTOS JÙNIOR (2003), Conselhos: 

 

[...] são canais institucionais com potencial de constituírem arenas de interação do 
governo com a sociedade, por meio da expressão dos interesses coletivos, da 
mediação de conflitos e de construção de consenso (SANTOS JÚNIOR, 2003, 
p.107) 

 

Percebemos, assim que esses conselhos são o canal adequado para a tomada de 

decisão que inclui a opinião da sociedade civil organizada. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
15 a idealidade da generalidade do significado marca os contextos do agir comunicativo na medida em que os 
participantes não conseguem formular a intenção de estender-se entre si sobre algo no mundo, nem atribuir às 
expressões utilizadas significados idênticos, caso lhes seja vedado apoiar-se numa linguagem comum 
(HABERMAS, 2002, p.117). 
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4.6 O modelo de gestão participativa e integrada do SUS 

 

 

O modelo de gestão do SUS (Sistema Único de Saúde) é um modelo a meu ver que 

corrobora com o nosso entendimento de Administração Pública Dialógica e de legitimidade e 

eficiência na concretização de direitos fundamentais sociais, pois preconiza a autonomia 

administrativa, financeira, orçamentária e gerencial da saúde de forma participativa e 

integrada como veremos à seguir.  

 

 

4.6.1. Concepção de Conselhos gestores na CR/88 

 

 

A Constituição Federal de 1988 implementou o modelo de democracia participativa, o 

que possibilitou a estruturação de novos procedimentos de gestão participativa das políticas 

públicas e dos Conselhos de Gestão dessas políticas. Isso significou um ganho para a 

Administração Pública à medida que propiciou o surgimento de novos arranjos 

administrativos que incorporaram a sociedade civil na tomada de decisão administrativa. As 

políticas de saúde além de ser concebida pela CR/88, foram determinadas pela Lei Orgânica 

da Saúde (LOS), Lei n. 8.080, de 1990, e pela Lei que cria o Conselho Nacional de Saúde, e 

pela Lei n. 8.142, de 1990 que detalha a participação popular na gestão do SUS, através dos 

Conselhos gestores de saúde. 

A LOS fundamenta-se nos princípios da (i) universalidade: expresso no art.7º, I da 

LOS, inclui no SUS todas as pessoas em todos os níveis de assistência independente da 

vinculação empregatícia; (ii)  integralidade: definida nos incisos II e XII como “conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços”; (iii)  igualdade: igualdade no acesso ao serviço 

público da saúde. 

A Lei que cria o Conselho Nacional de Saúde impõe que para acessar os recursos do 

SUS é preciso que sejam estruturados Conselhos Gestores de Saúde no âmbito estadual e 

municipal, esses conselhos são tido como esferas públicas mistas de gestão uma vez que na 

sua composição temos representação governamental e participação paritária de organizações 

populares. 
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Nesse sentido os Conselhos Gestores de Saúde foram incorporados nessa nova 

sistemática desde o primeiro momento, com caráter permanente e deliberativo em torno da 

formulação e execução de políticas de saúde. 

Os Conselhos Gestores de Saúde estão inseridos na base do SUS (Sistema Único de 

Saúde) concebido como um sistema que primam por seu caráter público igualitário e 

universal, e além de tudo que signifique controle popular de suas ações. Mas o ponto crucial 

que interessa para esse trabalho, é que o SUS abarca uma esfera pública de negociação entre 

governos federal, estadual, municipal e da sociedade civil organizada em prol da construção 

do interesse público ligado ao direito fundamental da saúde. 

Devemos destacar que este modelo participativo de políticas de saúde é uma 

construção histórica, que no Brasil vem se delineando desde a década de 60, quando busca-se 

a reforma sanitária do país a partir da municipalização das políticas de saúde. 

Na década de 70 com a militarização do país e a burocratização das instituições 

políticas administrativas do país, a construção desse modelo participativo na área da 

assistência à saúde estagnou até que na década de 80 com a estruturação do movimento de 

saúde que primava pela utilização das ciências sociais aplicadas à saúde. Por esse movimento 

à saúde eram explicadas por suas dimensões biológicas, sociais e históricas. 

A primeira participação popular na área da saúde ocorreu em 1980, quando ao 

sanitaristas, representantes da sociedade civil organizada, passaram a ter representação no 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Em 1982 implantou-se as Ações Integradas da 

Saúde, formalizando, assim, a participação popular no Ministério da Saúde, o resultado dessa 

formalização foi o fortalecimento da municipalização das políticas públicas de saúde. 

O final da ditadura militar e a convocação da constituinte em 1987 significou, a 

participação dos sanitaristas e dos Movimentos Populares da Saúde na Comissão Nacional de 

Reforma Sanitária para elaboração da nova Constituição e na implantação do Sistema 

Unificado e Descentralizado de Saúde. 

Essa Comissão foi responsável, portanto, pela incorporação do art. 198, na CR/88. 

Esse artigo prevê que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 

e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; III - participação da comunidade”. 

O inciso III do artigo nada mais representa do que a construção histórica da 

participação na saúde e do que a estruturação do princípio da soberania popular, pilar do 
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Estado brasileiro. À sociedade civil foi ditado o controle social na formulação, execução e 

fiscalização de políticas de saúde. 

Os conselhos de saúde são uma previsão da lei orgânica da saúde, previsão inclusive 

de participação da comunidade no planejamento da gestão da saúde. 

Previstos no art.1º, § 1º da Lei n. 8.142, de 1990 são definidos como avaliadores da 

situação da saúde e proponentes de diretrizes para formulação da política de saúde. 

Hoje a participação popular é condição imprescindível da legitimidade das decisões no 

sistema brasileiro de saúde, exercida através dos Conselhos de Saúde. Os Conselhos, portanto, 

são canais deliberativos que favorecem a tomada de decisão incluídos uma gama maior de 

atores sociais, à saber: o governo e representantes dos mais diferentes segmentos sociais, que 

conjuntamente negociam propostas e interesses diversos direcionando os recursos da saúde. 

Por isso dizemos que os Conselhos Gestores da Saúde são um tipo de cooperação 

interinstitucional próprio do novo tipo de administração: governança colaborativa. 

Esses Conselhos estão presentes nos três níveis de entes federados. A fiscalização de 

políticas de saúde pelos Conselhos Gestores de Saúde é resultado da articulação e da 

negociação entre os interesses dos interesses dos atores sociais, acima mencionados em favor 

de interesses coletivos desenhados pelo interesse público definido tal arena política. 

São atribuídas aos Conselhos Gestores atribuições como: (i) atuação como formulador 

e implementador de políticas públicas de saúde; (ii) traçar diretrizes de elaboração de planos 

de saúde; (iii)  aprovar os planos de saúde; (iv) estabelecer critérios e diretrizes quanto à 

localização e ao tipo de unidades prestadoras de serviço de saúde públicos e privados, no 

âmbito do SUS. 

Devem os Conselhos ser compostos por 50% de usuários do SUS e 25% divididos 

entre o governo e prestadores de serviços públicos e privados e os outros 25% pelos 

trabalhadores de saúde. 

Os usuários do SUS são indicados por organismos ou entidades civis organizadas tais 

como movimentos comunitários, associações de moradores, portadores de deficiência, de 

idosos, defesa do consumidor ou eleitos na Conferência da Saúde.  

Os representantes do governo devem ser indicados pelos entes governamentais 

federados: Municípios, Estados e União. Nesse ponto essencial que façamos uma análise do 

pacto federativo brasileiro, que justifica essa repartição de representação no Conselho. 

No Brasil a competência dos entes é determinada pelo federalismo de cooperação, 

como disposto pelo art. 23 da CR/88. Pelo federalismo de cooperação temos repartição de 

competências comuns entre os entes federados, possibilitando a integração entre Municípios, 
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Estados-membros e a União para formular normas e políticas públicas que implementem o 

posto na norma e, ainda, executar essas mesmas políticas públicas. Percebemos, ainda com 

esse tipo de federalismo, a busca por uma maior autonomia municipal, já que em muitos 

momentos há delegação do processo decisório para o ente local, principalmente no que se 

refere à política urbana, visto que as necessidades e as demandas nessa área surgem do local 

para o global, e que os municípios estão mais pertos do cidadão. 

Tal autonomia mostra a constante perseguição pela descentralização do poder entre os 

entes, o que permite a colaboração de entidades civis para a realização dos objetivos públicos. 

Mas essa descentralização e distribuição de competências só têm sentido graças ao princípio 

da subsidiariedade e pelo princípio da solidariedade. 

Pelo princípio da subsidiariedade pressupõe-se que a sociedade tem condições de 

resolver ela própria por seus membros e por organizações não políticas, um número enorme 

de problemas sociais de forma eficiente, deixando a resolução por parte do Estado só quando 

a iniciativa privada não for suficiente. 

A subsidiariedade estabelece ainda, que todas as demandas que puderem ser atendidas 

por um poder político local, como o município, não deve ser atendido pelas entidades 

políticas superiores, o Estado. Dessa forma no federalismo de cooperação as proposições do 

princípio da subsidiariedade implicam o fortalecimento do município, vemos pela junção 

desses dois princípios um papel de maior destaque do cidadão, que é o núcleo deste ente 

político, o que propicia uma participação mais ampla e fiscalização efetiva das políticas 

públicas. Essa preleção do município atende não só aos princípios em tela como concretiza o 

Estado Democrático de Direito adotado pela Constituição de 1988. 

Pelo princípio da solidariedade ainda que tenhamos uma fragmentação político-

administrativa, existe um poder central unificador. Essa união não pode ser desconsiderada se 

almejamos o bem comum; as ações solidárias devem ser desenvolvidas porque na medida em 

que ajudo um ente federativo menos desenvolvido eu estou indiretamente me ajudando, 

considerando a federação. Na C R/88 o princípio é posto pelo art. 1º, I e II, CF/88 que 

estabelece: “ A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania”. 

Os prestadores de serviços devem ser indicados por entidades que atuam no setor de 

assistência à saúde públicos e privados. Os trabalhadores da saúde devem ser profissionais da 

área administrativa ou de cuidados da saúde, eleitos nas entidades sindicais de saúde das três 

esferas governamentais. 
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Fato é que Conselhos são forma de institucionalização de espaços participativos de 

formulação, gestão, implementação, controle de políticas públicas. 

Para a Administração Pública significou ganho na transparência ações de gestão e 

também da eficiência à medida em que a Administração atinge o almejado pelo sociedade. 

Também significou ganhos reais na inclusão de grupos historicamente excluídos, 

marginalizados, na arena pública de decisão, isso porque a participação de segmentos sociais 

incluídos ou excluídos tem o mesmo peso na tomada de decisão (AVRITZER, 1996). 

Pode destacar alguns motivos que corroboram com a eficiência e transparência da 

gestão pública quando há a participação popular nessa esfera deliberativa de políticas 

públicas: (i) reconhecimento da legitimidade dos Conselhos Gestores pela sociedade civil 

organizada, (ii)  compromisso das autoridades em saúde com a participação popular, (iii)  a 

institucionalização dos Conselhos Gestores e a estrutura administrativa que o dão aporte. 

Os resultados são, a institucionalização de um canal deliberativo que promova a 

inclusão de cada vez mais segmentos de atores sociais diferentes que juntos em uma arena 

dialógica promovam o consenso na estruturação e implementação de políticas públicas na 

área da saúde. 

A estruturação do interesse público nesse caso, é como vimos acima, formado pela 

pluralidade de interesses das pessoas, que em um canal dialógica-deliberativo colocam suas 

reivindicações e deliberam coletivamente sobre a res pública mesmo que não signifique 

atender a um interesse que não é seu mas é da coletividade.  

 

 

4.7 Crítica a judicialização de políticas públicas como solução abrangente para a 

efetividade de direitos fundamentais: aplicação do postulado da proporcionalidade e da 

reserva do possível 

 

 

O fundamento mediato das políticas públicas, ou seja, o que justifica o seu 

aparecimento é a existência dos direitos sociais – aqueles, dentre o rol de direitos 

fundamentais do homem, que se concretizam por meio de prestações positivas do Estado. 

Enquanto os direitos individuais, ditos direitos fundamentais de primeira geração, consistem 

em liberdades, os direitos sociais, ditos de segunda geração, consistem em poderes, com isso 

queremos dizer que esses direito só são realizados se forem impostas à outros (incluídos aqui 

os órgãos públicos) certo número de obrigações positivas. 
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A função estatal de coordenar as ações públicas (serviços públicos) e privadas para a 

realização de direitos dos cidadãos – à saúde, à habitação, à previdência, à educação – 

legitima-se pelo convencimento da sociedade quanto à necessidade de realização de tais 

direitos sociais. 

Esse raciocínio, entretanto, não é adequado para explicar as demais políticas públicas, 

como a política industrial, a política de energia, a política de transportes e outras, que não se 

fundam na realização imediata de direitos sociais, pois são vistas como políticas setoriais 

inseridas numa política de desenvolvimento, essas têm, como fundamento, o próprio conceito 

de desenvolvimento. Entendamos desenvolvimento como o processo de elevação constante e 

harmônica do nível de vida e da qualidade de vida de toda uma população. 

Além disso, as políticas hoje são instrumentos de ação dos governos – o government 

by policies que desenvolve e aprimora o government by law –, fenômeno que se explica 

também pela maior importância da fixação de metas temporais para a ação dos governos. 

A nosso ver a efetividade dos direitos sociais está intimamente ligada a implementação 

dessas políticas pelo poder executivo, ou pela Administração Pública. O Judiciário nesse, 

como veremos à seguir, só pode interferir na execução de políticas públicas, caso as mesmas 

prevejam certo meio para efetivação de um direito fundamental e esse meio não seja 

cumprido pela Administração. 

Seguindo a linha do nosso estudo percebemos que a participação popular na 

Administração Pública, como controle social normativo das normas que formulam políticas 

públicas e conseqüentemente efetivam direitos fundamentais sociais, o Judiciário só deverá 

ser acionado quando a Administração Pública não observar o posto nessas políticas. 

Nesses casos quando o Judiciário é chamado à interferir na execução de políticas 

públicas quais devem ser o parâmetros à serem seguidos pelos julgadores para que a decisão 

seja racional e realmente efetive os direitos fundamentais sociais garantidos pela dada 

política? 

Como já analisamos os Direitos Fundamentais podem ser tidos como princípios, dessa 

forma, a nosso juízo, a maneira mais racional de auferir efetividade à eles quando estão em 

‘jogo’, ou há colisão de mais de um princípio (direito fundamental à saúde e direito à vida)é o 

uso pelos julgadores do postulado da proporcionalidade, fundamentado pela teoria alexyana. 

Resta saber se a proporcionalidade é um princípio ou um postulado. 

Mas o que seria, pois, um postulado? Para Kant (2002) postulado “é uma proposição 

teórica, porém demonstrável como tal, uma vez que inseparavelmente vinculada à lei prática à 

priori incondicionalmente válida” (ou seja, o imperativo categórico). Kant diz que é um caso 
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especial de proposições teóricas, onde a proposição não é demonstrável, mas dedutível 

transcendentalmente de uma lei prática. 

Nas palavras de Ávila (2005, p.200) “postulado no sentido Kantiano significa uma 

condição de possibilidade do conhecimento de determinado objeto, de tal sorte que ele não 

pode ser apreendido sem que essas condições sejam preenchidas no próprio processo de 

conhecimento”. Já os postulados normativos para o autor “são entendidos como condições de 

possibilidade do fenômeno jurídico, por isso, não oferecem argumentos substanciais para 

fundamentar uma decisão, mas apenas explicam como pode ser obtido o conhecimento do 

Direito” (ÁVILA, 2005, p.200). 

Já que o conhecimento jurídico é revelado por condições de possibilidades presentes 

nos postulados normativos que determinam as normas resta-nos saber em que medida. Pelo 

postulado da coerência temos que o conhecimento da norma pressupõe o do sistema e vice-

versa; pelo postulado da integridade as normas só serão conhecidas a partir do caso concreto 

ou fato e sua descrição deverá ser feita com base no texto normativo; já o postulado da 

reflexão apresenta-nos a norma como pré-compreensão do sujeito conhecedor. 

Percebemos, pois, que os postulados normativos, ainda, são deveres estruturais, ou 

seja são aqueles que vinculam e relacionam determinados elementos para a determinação e 

aplicação dos mesmos, no caso são deveres estruturantes da aplicação das regras e dos 

princípios, por isso são denominados de postulados normativos aplicativos, os postulados que 

pretendem conhecer o fenômeno jurídico. 

 

[...] os postulados, de um lado, não impõem a promoção de um fim, mas em vez 
disso, estruturam a aplicação do dever de promover um fim; de outro não 
prescrevem indiretamente comportamentos, mas modos de raciocínio e de 
argumentação relativamente a normas que indiretamente prescrevem 
comportamentos. Rigorosamente, por tanto, não se podem confundir princípios com 
postulados.. (ÁVILA, 2005, p. 201) 

 

Os postulados normativos não se enquadram, portanto, no conceito de normas 

(princípios ou regras), pois não são normas finalísticas, tampouco descrevem comportamentos 

ou são aplicados subsuntivamente, mas, sim, são eles parte do conjunto que forma o Direito 

no sentido de que a interpretação e aplicação das normas dependem dos postulados 

normativos aplicativos. 

Para definir se a proporcionalidade seria pois um postulado normativo aplicativo 

necessário se faz, segundo Ávila, adotar alguns passos que o enquadrem nessa categoria de 

aplicação e interpretação de normas jurídicas. O primeiro passo é identificarmos na 
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Jurisprudência dos Tribunais Superiores a sua aplicação, em segundo verificar os elementos 

utilizados para a tomada dessa decisão e como se estruturou a aplicação das normas (os 

elementos ordenados entre si), em terceiro lugar examinar não só as normas utilizadas para a 

tomada da decisão, também, como a mesma foi fundamentada (para a proporcionalidade se a 

decisão tomada foi adequada, necessária e proporcional) (ÁVILA, 2005). 

Feita tais considerações e após análise de como a proporcionalidade é empregada no 

STF verifica-se, que ao contrário de como é empregada como um ‘princípio da 

proporcionalidade’, é a proporcionalidade um postulado, pois não é ele aplicado de modo 

subsuntivo, de aplicação imediata norma-caso, tampouco pode ser ele utilizado livremente 

para fundamentação de uma decisão. É ele uma forma de interpretação e aplicação das normas 

que se adequam aos casos postos. Portanto, não se pode definir a proporcionalidade como 

princípio jurídico, já que a mesma, como definida por Alexy (1993), como melhor analisarei 

adiante, cabe a interpretação e aplicação das normas jurídicas, mais especificamente os 

princípios, quando há colisão entre os mesmos. A melhor definição para proporcionalidade é 

assim “postulado normativo aplicativo”. 

Definido que a proporcionalidade é um postulado normativo aplicativo e não um 

princípio jurídico definamos pois o que é o “postulado da proporcionalidade” tão utilizado nas 

decisões tomadas no STF. 

O postulado da proporcionalidade é um postulado específico16 pois é dependente de 

elementos e critérios determinados para sua aplicação em um caso concreto. Assim esse 

postulado só pode ser aplicado em casos em que haja relação de causa entre um meio e um 

fim (elementos específicos) determinado pelo fato em questão.  

Foi o postulado da proporcionalidade idealizado pela Jurisprudência de Valores 

revisitada pela Teoria da Argumentação de Alexy (1993) para diminuir a discricionariedade, e 

arbitrariedade do julgador no momento da aplicação de normas-princípios colidentes à 

determinado caso concreto. Para sua Teoria da Argumentação, que deve ser vista como 

procedimental, a proteção dos direitos fundamentais se baseia na racionalidade do ‘postulado 

da proporcionalidade’ e no caráter discursivo de uma tomada de decisão. 

A colisão de princípios, analisada por ALEXY (1993) ocorre, principalmente em uma 

sociedade multicultural que é traduzida por um ordenamento jurídico plural, que abarca tantos 

princípios cada um com carga valorativa, fundamento e decisão política diferentes, e que por 

vezes são contrapostos. 

                                                 
16 Expressão cunhada por Ávila para definir postulados normativos formais relacionados a elementos com 
espécies determinadas para o estudo de aplicação e definição de postulados da proporcionalidade. 
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Para Alexy quando uma norma de direito fundamental (norma-princípio) colide com 

um outro princípio oposto e que também protege um direito fundamental, então a aplicação do 

primeiro depende do seu opositor, à medida em que um deles é o necessário, o adequado e o 

proporcional (postulado da proporcionalidade) para ser aplicado ao caso concreto no qual essa 

colisão está presente. Essa colisão é satisfeita através do que ALEXY (1993) concebe como 

‘Lei de Colisão’, por essa através do postulado da proporcionalidade os princípios colidentes 

em determinado caso concreto que visa a efetivação de direitos fundamentais devem ser 

ponderados, não no sentido utilitarista, que muitos autores criticam, mas no sentido de 

adequar aquele princípio que no caso concreto significará eficácia direito fundamental 

almejado em uma relação meio-fim. 

Dessa forma o postulado da proporcionalidade17 é aplicado em situações fáticas em 

que haja uma relação de causalidade entre dois elementos distintos, um meio e um fim 

concreto (sem esses elementos o postulado não deve ser aplicado), e assim para examinarmos 

qual princípio colidente (meio) deve ser aplicado à situação, para proteger ou garantir um 

direito fundamental (fim) devemos proceder ao exame da adequação (o meio promove o 

fim?), da necessidade (dentre os meios disponíveis e adequados para promover esse fim não 

há outro meio que restrinja menos os direitos fundamentais afetados?) e a proporcionalidade 

em sentido estrito (as vantagens trazidas pela promoção do fim correspondem às vantagens de 

determinado meio?) (ÁVILA, 2005). 

Analisarei, pois, cada um dos pressupostos que compõe o postulado da 

proporcionalidade. Para julgar se um princípio é o meio ideal para se atingir o fim perquirido 

em um caso concreto primeiro deve ele ser adequado, entendendo adequação como aquele 

meio que seja o mais eficaz contribua para a promoção de um fim. Essa eficácia tanto pode 

ser quantitativa, qualitativa ou probabilística, nesse caso a análise recai sobre o exame de ser o 

meio suficiente para alcançar a finalidade. 

Para que o princípio seja necessário verificar-se-á se a existência de meios alternativos 

para a promoção de determinado fim diferente do meio questionado pelo caso concreto, deve-

se pois verificar se esses meios alternativos promovem o fim e se são eles menos restritivos de 

direitos dos que os questionados, ou seja, verificar se existe medida alternativa menos onerosa 

do que aquela que foi aplicada. 

                                                 
17 Que el carácter de principio implica la máxima de la proporcionalidad significa que la máxima de la 
proporcionalidad con sus tres máximas parciales de la adecuación, necesidad (postulado del medio más benigno) 
y de la proporcionalidad en sentido estricto (el postulado de ponderación propiamente dicho) se infiere 
lógicamente del carácter de principio, es decir es deducible de él. (ALEXY, 1993, p.111/112) 
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Por fim devemos analisar se é ele proporcional em sentido estrito, ou seja, se o fim 

almejado pelo caso concreto é tão importante que valha a restrição de um outro meio ou seja 

de um outro direito fundamental. 

A principal crítica estruturada pelos constitucionalistas contra a aplicação do postulado 

reside em os mesmos afirmarem que tal postulado é concebido de forma utilitarista, visto o 

emprego do meio-fim. 

Todavia é o postulado da proporcionalidade muito utilizado no STF nas decisões 

quanto aos direitos fundamentais mas não como posto por Alexy, como método de aplicação e 

como tal deva seguir alguns passos básicos. Na maioria das vezes o que vemos é uma 

aplicação de modo aleatório sem muitos fundamentos. Os direitos fundamentais ora são 

aplicados ora não sem nenhum critério tudo sob o julgo de um pretenso ‘princípio’ da 

proporcionalidade. Assim uma norma que institui um direito fundamental diante de um caso 

concreto é ou não aplicado baseando-se nesse princípio. Por muito o postulado ainda é 

aplicado de forma errônea como se fosse o princípio da razoabilidade18. 

Embora tratando-se de casos diversos, exatamente a mesma fundamentação foi 

utilizada para o julgamento do Agravo de Instrumento nº 595395, em 20/06/2007, com a 

relatoria do Ministro Celso de Mello. Já no julgamento da Reclamação nº 2234, em 

20/03/2003, sendo relator o Ministro Gilmar Mendes, foi considerado que os requisitos do 

princípio da proporcionalidade devem ser vislumbrados. Desta forma, a medida tomada deve 

ser adequada, ou seja, atender os fins pretendidos; deve ser necessária, pressupõe-se que não 

existe outro meio menos gravoso e eficaz na mesma medida; por fim, deve atender à 

proporcionalidade em sentido estrito, que é exatamente a proporção entre o objetivo 

perseguido e o ônus imposto ao atingido.  

No julgamento da Suspensão de Segurança nº 1319, em 07/04/1999, cujo relator 

também era o Ministro Celso de Mello, ficou consignado o seguinte:  

 

Como predecentemente enfatizado, o princípio da proporcionalidade visa a inibir e a 
neutralizar o abuso do Poder Público no exercício das funções que lhe são inerentes, 
notadamente no desempenho da atividade de caráter legislativo e regulamentar. 
Dentro dessa perspectiva, o postulado em questão, enquanto categoria fundamental 

                                                 
18 No julgamento do Agravo de Instrumento nº 496406 em 07/08/2006, cujo relator foi o Ministro Celso de 
Mello, ficou definido que o intérprete da Constituição tem a tarefa de equilibrar princípios constitucionais 
aparentemente em conflito em razão da unidade constitucional. Desta forma, o postulado da proporcionalidade 
foi considerado Ministro o mais adequado para resolver o conflito entre a liberdade de comunicação e os direitos 
da personalidade. O disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV da CF/88 foi considerado neste julgamento 
“reserva legal qualificada” autorizadora da restrição à liberdade de imprensa no intuito de preservar outros 
direitos individuais como os da personalidade.  
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de limitação dos excessos emanados do Estado, atua como verdadeiro parâmetro de 
aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. A validade das 
manifestações do Estado, analisadas estas em função de seu conteúdo intrínseco - 
especialmente naquelas hipóteses de imposições restritivas incidentes sobre 
determinados valores básicos - passa a depender, essencialmente, da observância de 
determinados requisitos que pressupõem "não só a legitimidade dos meios utilizados 
e dos fins perseguidos pelo legislador, mas também a adequação desses meios para 
consecução dos objetivos pretendidos (...) e a necessidade de sua utilização (...)", de 
tal modo que “Um juízo definitivo sobre a proporcionalidade ou razoabilidade da 
medida há de resultar da rigorosa ponderação entre o significado da intervenção para 
o atingido e os objetivos perseguidos pelo legislador (...) (BRASIL, Supremo 
Tribunal Federal. Suspensão de Segurança nº 1319/1999. Rel. Min. Presidente Celso 
de Mello, 1999). 

 

No julgamento da Reclamação 5609, em 22/10/2007, sendo relator o Ministro Eros 

Grau, ocorreu também o uso da proporcionalidade em caso de seqüestro de valores 

determinado em face da Fazenda Pública, cujo resultado foi em favor da suspensão da ordem 

de seqüestro sob orientação do “princípio da proporcionalidade”.  

Vários outros casos poderiam ser citados, tal como o julgamento do Mandado de 

Segurança 24369, em 10/10/2002, em que a ponderação de valores diante de conflito de 

normas constitucionais foi utilizada como fundamento da decisão, mas os Ministros que 

julgaram a ação não teceram minúcias acerca da proporcionalidade ou qualquer outro 

suficiente para a solução do conflito aparente das normas constitucionais relativas à infração 

administrativa e a vedação do anonimato. 

Não se pode deixar de mencionar também que em muitos dos casos, o “princípio da 

proporcionalidade” é suscitado pela partes que litigam sem qualquer plausibilidade jurídica e 

sem atentar para as questões doutrinárias que cercam o uso de princípios e postulados. A 

percepção pelo advogados da tendência do STF em enveredar-se pelo caminho da 

proporcionalidade acaba difundindo o uso do termo na esperança do acolhimento da pretensão 

levada ao crivo daquela Corte Constitucional.  

Para Habermas a proporcionalidade é um standard, não devendo ser utilizado para 

explicar a aplicação de um direito fundamental em detrimento de outro direito que deva ser 

satisfeito.  

Essa colisão, ou melhor a ponderação de interesses, deve ser resolvida segundo Cruz 

(2007), baseando seu entendimento em Habermas  através da aplicação do mínimo existencial 

e da reserva do possível. 

Através da proibição de excesso relacionamos quando em uma situação fática um 

direito fundamental está sendo excessivamente restringido. Pressupondo assim ‘um mínimo 
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existencial ou núcleo duro do direito fundamental’ que deva sempre ser satisfeito, esses 

pressupostos devem ser satisfeitos afastando a perspectiva axiológica. 

O mínimo existencial é a garantia mínima para que qualquer indivíduo segundo 

Habermas (2007) possa participar do discurso, ou seja, participar da identificação do que é 

interesse público em uma sociedade. 

A proibição do excesso discute assim a garantia mínima para a aplicação de um direito 

fundamental. 

Para Cruz (2007) permite ao intérprete desvencilhar-se de uma interpretação 

monológica, solipsista, depois porque há uma jurisdição em contraditório na qual a 

argumentação da parte contribui para a decisão judicial (processualismo). Permite, ainda, que  

a hermenêutica se livre da dicotomia entre subsunção e ponderação. A proibição do excesso 

está ligada a algumas pressuposições denominadas por juristas como mínimo existencial ou 

núcleo duro do direito fundamental (que não são aqueles ligados à ponderação de valores) 

mas aquele mínimo desvinculado  da lei de colisão como Rawls (CRUZ, 2007) entende ser 

uma forma eqüitativa de oportunidades partindo da garantia de um conjunto básico de 

atendimento das necessidades do indivíduo diferente da noção de mínimo existencial ligada a 

ponderação de valores onde esse mínimo se liga exclusivamente a noções de essencialidade 

do valor que está inserido no princípio. 

O mínimo existencial reflete um tratamento isonômico para todos na sociedade dentro 

de um sistema que tem de levar em conta a escassez de recursos, estabelecendo com isso 

critérios legítimos para a concessão ou não de direitos fundamentais pleiteados. 

A proibição do excesso se diferencia de proporcionalidade porque veda a restrição da 

eficácia mínima dos princípios mesmo na ausência de um fim externo a ser atingido, e a 

proporcionalidade sempre exige uma relação proporcionalidade de um meio relativamente a 

um fim. 

Para Cruz (2007) a proibição do excesso se afasta da proporcionalidade porque a 

proporcionalidade não admite uma jurisdição em contraditório e os valores constitucionais são 

examinados conforme uma leitura pessoal do intérprete; e a proibição do excesso permite a 

superação da subsunção e da ponderação. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Ao longo do estudo comprovei que os Direitos Fundamentais são históricos e ligados 

às necessidades humanas em um dado momento, e para serem satisfeitos necessitam de 

recursos, que em muitos Estados como é o caso do Brasil, são escassos, sendo ditada à 

Administração Pública a escolha na alocação desses recursos. Assim os Direitos 

Fundamentais, no fim, são fruto de escolhas políticas do gestor público, que para serem 

legítimas devem ser feitas em conjunto com a população civil organizada. 

Conclui-se que Administração Pública, que efetiva direitos fundamentais sociais, é 

uma Administração que inclui na sua função pública por iminência o princípio do discurso e 

da democracia. A incorporação desses dois princípios significam que no ato de gestão dos 

bens e recursos públicos a Administração deverá incluir o povo, o que leva à incorporação de 

um terceiro princípio à essa função pública da Administração, qual seja, o da soberania 

popular consagrado pela Constituição Federal de 1988. 

A Administração Pública, portanto, no Estado Democrático de Direito é uma 

Administração que na prestação de serviços públicos tem como partes integrantes e 

indissociáveis de sua função, as funções governamental e política, sendo que uma não existe 

senão como complementação da outra. 

O modelo dialógico de Administração Pública também pressupõe a reestruturação da 

concepção administrativista de supremacia do interesse público sobre o privado, e as tomadas 

de decisão do gestor público devem levar em conta tanto o interesse público como o privado, 

já que o privado é projetado no público e corrobora para sua estruturação. 

A construção desse interesse público é realizado em uma esfera pública onde a 

sociedade civil organizada, é chamada a intervir nas decisões estatais e por isso tal 

intervenção, claro, é permeada pelos interesses particulares dos agentes que promovem o 

debate, mas que nas decisões são sempre opostos ao bem comum e do interesse público. 

Essa esfera pública é por todo o exposto uma esfera política e todas as decisões nela 

tomadas são, portanto, decisões alocativas de recursos públicos para implementação de 

políticas públicas, decisões, portanto, de cunho político. 

Esse modelo de Administração garante maior sintonia entre os que planejam e 

executam as políticas públicas, evidenciando um modelo pós-positivista de Estado e Direito. 

Essa sintonia só tem sentido se o modelo do federalismo de cooperação do Estado 

brasileiro for respeitado, principalmente quando se trata da judicialização de políticas 
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públicas, e os limites financeiro-orçamentários que os gestores públicos tem que enfrentar 

para executar tais políticas e efetivar os direitos fundamentais sociais. 

Partindo dessa idéia identificamos os direitos fundamentais, além de determinados na 

esfera pública como sendo de interesse público sua concretização. Além de normas 

principiológicas que efetivam o exercício da cidadania, os direitos fundamentais são 

essencialmente definidos pelas necessidades básicas do indivíduo na sociedade, e os direitos 

fundamentais, cerne desse estudo, além dessas características incorpora o custo na sua 

definição e na sua concretização, já que são direitos que necessitam de uma atuação positiva 

do estado para sua devida implementação. 

Essa atuação como dito anteriormente é proporcionada pelas políticas públicas. 

Entendi ao longo do estudo as políticas públicas como programas governamentais que 

coordenam os recursos financeiros estatais para concretização de direitos e interesses comuns 

à sociedade. 

Comprovei ainda a estreita relação entre o sistema orçamentário brasileiro e a 

formulação e implementação de políticas públicas, já que essas duas só ocorrem de maneira 

eficiente com o devido planejamento administrativo-financeiro estatal, e mais uma vez esse 

planejamento só ocorre de forma legítima se houver a participação da sociedade civil 

organizada na sua concepção. 

Tal participação da sociedade civil organizada além de evidenciar o princípio da 

soberania popular, é um instrumento de controle social e de legitimidade de políticas públicas. 

Na área da saúde a participação da sociedade civil como instrumento de controle 

social é evidenciada nos Conselhos Gestores de Saúde. 

Esses Conselhos são compostos de forma participativa e integrada o que proporciona a 

alocação de recursos destinados á satisfação do direito fundamental a saúde de forma que 

atenda às demandas sociais. 

De todo o exposto percebe-se, que a efetivação dos direitos fundamentais não ocorre 

de forma legitima e eficiente apenas pelo poder Judiciário, esse deve ser chamado apenas 

quando os direitos foram previamente discutidos e previstos para concretização por políticas 

públicas ditadas pela Administração Pública, justamente onde a gestão pública falha. Tal 

legitimidade foi percebida através da participação popular na Administração Pública, quando 

da formulação e execução de políticas públicas que visavam justamente à concretização 

desses direitos sociais. No caso estudado o direito fundamental da saúde é efetivado e 

legitimado através dos Conselhos Gestores da Saúde. 
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Enfim, o objetivo pretendido com o presente estudo foi alcançado, qual seja, 

estabelecer que a participação popular além de garantia de controle social, é condição de 

validade das normas que formulam e implementam políticas públicas concretizadoras de 

direitos sociais, pois, a norma que concebe uma política pública é ato jurídico e como todo ato 

jurídico, pressupõe sujeito capaz (para defini-la), objeto lícito e forma prescrita em lei. 

No caso das políticas públicas de saúde a lei que estabelece os Conselhos Gestores da 

Saúde diz que a participação popular é essencial para formulação daquelas, ou seja, só através 

da tomada de decisão em consenso entre os atores sociais e políticos as normas são válidas e 

legitimadas. 
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