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RESUMO

A presente dissertação tem por objetivo maior analisar a participação do cidadão nas decisões

políticas do Estado, como elemento essencial de legitimação de seus poderes, notadamente na

esfera do Poder Executivo, no contexto da democracia deliberativa. Ademais, o estudo tem

ainda o desiderato de buscar compreender o papel do cidadão na vida pública, em especial na

tomada de decisões pelo Poder Executivo, como forma de efetivar o Direito Fundamental a

uma Administração Pública proba, eficiente e honesta. Desse modo, para alcançar esse mister,

a proposta é expor o pensamento dos contratualistas clássicos, Thomas Hobbes, John Locke e

Rousseau,  acerca  da legitimação dos  governos,  por  meio  do pacto social,  e  a  questão da

vontade  geral  e  do  governo  da  maioria.  Outrossim,  também  serão  tecidas  considerações

acerca dos comentários de Thomas Jefferson sobre a soberania popular e sobre a participação

dialógica do cidadão nos assuntos de interesse local.  Após, serão estudadas as teorias dos

Direitos Fundamentais  com o intuito  de demostrar  a necessidade de que a Administração

Pública seja velada sob uma guarda mais específica de direitos, tendo em vista a profunda

crise na prática Administrativa Pública em razão, especialmente, da corrupção. Por outro lado,

a  fundamentalidade  da administração  também abrange  o  aspecto  do desenvolvimento  das

cidades, repercutindo decisivamente no desenvolvimento do homem, que, para aderir a um

programa deliberativo de governabilidade, precisa politizar-se, adotando a participação plena,

dialógica,  como dever cidadão. Outrossim, tomando como cerne maior,  será apresentada a

doutrina  de  Jürgen Habermas,  cuja  Teoria  do  Discurso  é  elemento  a  ser  seguido  para  a

concretização de uma democracia ampla, de participação efetiva do cidadão, deliberativa e

emancipatória.  Ainda  será  analisado  o  Projeto  de  Constituição  de  Condorcet,  como  elo

comparativo da vinculação da vontade pública, deliberativa,  no Poder Central,  em face da

Teoria  da  “Eclusa”  habermasiana.  Assim,  a  proposta  fundada  no agir  comunicativo  deve

permitir um processo contínuo de fluxo e influxo dos interesses sociais rumo ao exercício do

poder administrativo. O trato dialógico elevado ao centro das decisões permitirá discussões no

âmbito público, corroborando para legitimidade das ações governamentais, ao tempo em que

cria o sentimento de politização necessário do homem no Estado Democrático.

PALAVRAS-CHAVE: democracia, legitimação, discurso, Habermas, administração pública,

direitos fundamentais.
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ABSTRACT

This  study aims  to  analyze  citizen  participation  in  state  policy  decisions,  as  an  essential

element  of  legitimacy  in  the  branches  of  government,  especially  in  the  sphere  of  the

Executive, in the context of deliberative democracy. But, this study still has the desideratum

to understand the citizen's role in public life, especially in the sphere of the Executive Branch,

in order to effect the Fundamental Right to Public Administration proba, efficient and honest.

Thus, to achieve this mister, the proposal is to expose the pesamento the classic contractualist,

Thomas Hobbes, John Locke and Rousseau about the legitimacy of governments, through the

statutes, and the question of the general will and majority rule as well how to present the

comments of Thomas Jefferson on popular sovereignty and dialogical citizen participation in

matters of local interest. After, it will be studied the theories of Fundamental Rights in order

to demonstrate the need for the Civil Service should be veiled in a more specific custody

rights, given the deep crisis in the Public Administrative practice due, especially, corruption.

On  the  other  side,  the  fundamentality  of  management  also  covers  the  aspect  of  the

development  of cities,  which decisively affects  the development  of man,  which,  to join a

deliberative governance program needs to be politicized, adopting full participation, dialogue,

as duty citizen. Furthermore, taking as most heart, will be presented the doctrine of Jürgen

Habermas, whose Discourse Theory element is to be followed for the implementation of a

This  study aims  to  analyze  citizen  participation  in  state  policy  decisions,  as  an  essential

element  of  legitimacy in the branches  of  the government,  especially  in  the sphere of  the

Executive, in the context of deliberative democracy. But, this study also has the desideratum

to understand the citizen's role in public life, especially in the sphere of the Executive Branch,

in  order  to  actualize  the  Fundamental  Right  to  a  just,  efficient  and  honest  Public

Administration. Thus, to achieve this necessity, the proposal is to expose the thought of the

classic  contractualist  thinkers,  Thomas  Hobbes,  John  Locke  and  Rousseau  about  the

legitimacy of governments,  through the statutes,  and the question of the general  will  and

majority  rule  as  well  as  how to  present  the  comments  of  Thomas  Jefferson  on  popular

sovereignty  and  dialogical  citizen  participation  in  matters  of  local  interest.  Later  on,  the

theories of Fundamental Rights will be studied in order to demonstrate that the need for the

Civil Service should be veiled in a more specific right custody, given the deep crisis in the
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Public  Administrative  practice  due  to,  especially,  the  corruption.  On  the  other  hand,  the

fundamentality of management also covers the aspect of the development of cities,  which

decisively affects the development of man, who, to join a deliberative governance program,

needs to be politicized, adopting full participation and dialogue as a citizen responsibility.

Furthermore, taking as the major heart, it will be presented the doctrine of Jürgen Habermas

whose  Discourse  Theory  element  is  to  be  followed  for  the  implementation  of  a  broad

deliberative and emancipatory democracy, with effective citizen participation. It will also be

considered the Condorcet  Constitution Project as a comparative link in the linking of the

public  deliberative  will,  and  the  Central  Power,  in  the  face  of  the  Theory  of  “Sluice”

Habermas. The proposal, based on communicative action, must allow a continuous flux and

influx process of social interests towards the exercise of administrative power. The dialogical

deal, brought to the center of the decisions, will allow discussions in the public scope, and

may contribute to the legitimacy of government actions, inasmuch as it creates the feeling of

politicization demanded by the man in a democratic state.

KEYWORDS: democracy,  legitimation,  speech,  Habermas,  public  administration,

fundamental rights.
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1 INTRODUÇÃO

O que sempre se perquire no processo de estruturação democrática é se, realmente, o

nível de envolvimento e participação popular é capaz de determinar a escolha política de uma

nação por meio do regime (o qual se intitula ser) democrático, e se a vontade de um povo se

perfaz na esfera pública de forma dinâmica e contínua, a fim de legitimar os processos de

escolhas políticas, ou se o modo de participar fica adstrito a um calendário fechado do sistema

eleitoral.

Por  intermédio  da  aplicação  dos  contornos  deliberativos  propostos  por  Jürgen

Habermas para a estruturação democrática pautada no discurso, o presente trabalho pretende

analisar a aplicação da democracia deliberativa como instrumento de efetivação do direito

fundamental do administrado a uma administração pública proba, bem como a participação

dialógica do cidadão como mecanismo essencial na construção do processo democrático.

A participação do cidadão, a qual será denominada de participação ampla, no sentido

da deliberação, para distinguir da participação restrita ao momento puro e simples do voto,

será estudada sob duas vertentes.

A primeira surge do questionamento se os desejos e necessidades reais da sociedade

constituem o objeto de preocupação dos agentes políticos, especialmente os gestores públicos,

considerando que, embora cada nação passe por padrões diferenciados de cultura, economia e

história, o cerne da democracia se configura pela expressão da vontade da maioria.

Entretanto,  o  que  se  extrair  da  realidade  nacional  e  de  muitas  nações  em

desenvolvimento, e que vivem sob o manto de Constituições Democráticas, é que a vontade

da maioria não se revela em ações reais do interesse da sociedade.

Com  esse  enfoque  é  que  Urbinati  discorre  que  as  eleições  supõem  a

representatividade, mas não os representantes. E, além disso, se essa vontade se faz muito

reduzida e restrita ao momento eleitoral de escolha dos representantes. Não há, por certo, o

exercício da cidadania de maneira consciente e politizada.

O  segundo  aspecto  é,  em  considerando  a  participação  ampla,  o  cidadão  pode

contribuir  proativamente  para  o  desenvolvimento  de  sua  comunidade  ou  país,  agindo  de
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maneira  mais incisiva na esfera pública,  fiscalizando as ações e condutas dos gestores na

condução da coisa pública, em verdadeira atividade do poder negativo.

O conceito ou estrutura de democracia será avaliado sempre tendo como parâmetro a

participação e a deliberação. Todavia, nos sistemas que se incorporam a uma opção política,

as  premissas  da  democracia  devem  ser  investigadas  com  maior  profundidade.  Isso  deve

ocorrer  para  que  o  substrato  da  democracia,  que  represente  de  fato  uma  sociedade,  seja

identificado.

Para tanto, será necessário traçar a concepção de democracia e soberania popular a

partir  dos  contratualistas  clássicos  como  Thomas  Hobbes,  John  Locke  e  Jean  Jacques

Rousseau,  a fim de estabelecer  as bases do “contrato social”,  da participação popular,  da

vontade de todos e dos demais contrapontos que surgem do conflito que há entre democracia,

participação e consentimento.

Hobbes, na sua teoria sobre a natureza humana e o Estado, relata que a necessidade

que os homens encontraram para se reunirem e juntos travarem o pacto social apoia-se na

questão da sobrevivência humana, pois por ter uma natureza egoísta e pensar só em si as

guerras eram um estado natural, uma vez que todo homem era senhor de si mesmo e seu

próprio governante. Logo, não havia limites para o apoderamento dos bens dos outros, uma

vez que tudo, em tese, pertencia-lhe e as razões de vingança poderiam encontrar respaldo em

qualquer argumento, já que cada ser exercia seu autogoverno.

Com o pacto, na visão de Hobbes, cria-se uma pessoa, a cidade, mas que necessita de

outra força para ser governada e que pode ser um homem ou um conselho, o qual passa a ser

possuidor de um poder supremo e sua vontade é considerada como aquela que expressa a

vontade  da  maioria.  Nesse  sentido,  pode-se  afirmar  que,  para  Hobbes,  os  pilares  da

democracia se sustentam na vontade da maioria.

Já a concepção de Locke pretendia barrar o avanço da influência da monarquia como

forma absoluta de governo. Em sua teoria, o homem nasce livre, por natureza, e não precisa

de autorizações de nenhum outro homem e nem ficar submetido à vontade de outro. Além

disso,  é  capaz  de  lidar  com a  sua  liberdade  em atenção  à  sua  vontade,  tendo  o  direito,

inclusive, de resistir à opressão em atitude de resistência ao cerceamento de suas liberdades.

A liberdade em Locke é postulado essencial para a formação do pacto, haja vista que

a aquiescência dos homens para fazerem parte de uma sociedade é viável, tendo em vista a
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manifestação livre da vontade,  sem qualquer  tipo de força que os obrigue a participar  da

sociedade que se inicia.

Outro  postulado  pertinente  à  liberdade  era  a  garantia  de  direitos.  O homem,  ao

migrar  das  sociedades  tradicionais  para  as  sociedades  modernas,  levava  consigo  alguns

direitos que deveriam ser protegidos da violação, como a propriedade e a manutenção da vida.

Quanto ao consentimento, a manifestação da vontade, tão importante para sufragar o pacto,

ocorre  com  qualquer  número  de  homens  que  desejam  constituir  uma  nova  forma  de

sociedade, na qual ficam incorporados, constituindo, assim, um corpo político.

E  é  nesse  corpo  político,  formado  por  um quantitativo  de  homens  que  ressoa  a

vontade que governa, que se expressa o querer da maioria. Nasce, então, a origem do poder

legítimo,  aquele  configurado pela  força  da  vontade  da maioria,  vontade  esta  a  que  todos

devem obedecer.

A democracia  em Locke  segue o  mesmo raciocínio,  de  modo  que  a  vontade  da

maioria  é  tida  como  elemento  determinante  de  legitimação  do  governo,  prevendo-se  a

possibilidade de alteração das leis de tempos em tempos, as quais devem ser executadas por

funcionários previamente escolhidos para o desempenho dessa tarefa.

E é também a força da vontade da maioria que cria os mecanismos de legitimidade

dos Poderes Executivo e Legislativo, ressaltando que uma nação até poderia ficar sem o seu

órgão responsável pela produção legislativa, mas nunca sem o Executivo, pois a organização e

execução das leis é uma atividade perene e indispensável.

Nesse sentido é que, sob a ótica de Locke, a vontade do povo como representação da

vontade da maioria e a discrepância do sistema parlamentar serão analisadas para indicar um

ponto de tensão forte  na sua teoria.  Isso porque em alguns sistemas  há um desequilíbrio

aparente, no qual a vontade soberana, como expressão da vontade da maioria, não aponta para

a igualdade entre vontade do povo e o quantitativo de representantes no parlamento.

Por seu turno, o terceiro contratualista a ter sua teoria sob análise no trabalho em tela

trata-se de Rousseau, teórico que vislumbrou no contrato social uma opção possível para que

os  homens  empreendessem  suas  escolhas  políticas  no  sentido  mais  específico  de  uma

democracia lapidada irrestritamente na soberania popular.

Para Rousseau, o homem existe em estado de natureza,  livre e detentor de certos

direitos, vivendo de forma branda e pacífica. A união em sociedade tinha o objetivo primeiro
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de garantir  a coexistência harmônica e duradoura da vida, mas,  para isso, todos deveriam

aderir a um contrato ou pacto social. 

Entretanto,  essa transição de um modelo de sociedade para outro aponta para um

problema sólido que envolve a abdicação de direitos em benefício do interesse coletivo: se o

homem  dispõe  de  uma  série  de  vantagens  vivendo  de  modo  individual  por  que  então

renunciaria  a  esses  direitos  para  fazer  parte  de  um  outro  sistema  organizacional  de

comunidade?

Tal indagação é pertinente ao quadro pintado por Rousseau sobre democracia e a

mudança de estágio entre sociedades. Para o autor, os homens devem convergir forças, por

intermédio  do  pacto,  para  que  suas  garantias,  liberdades  e  direitos  sejam preservados  no

Estado e, só assim, esse Estado nascente terá condições de ser o ente político representante

dos interesses de um povo.

Alinhados a essa postura, os indivíduos colocam sua pessoa e sua vontade sob o

comando  supremo  da  vontade  geral  e  cada  homem  torna-se  parte  indissociável  do  todo,

delineando, nesse parâmetro, dois pontos centrais do contrato: a submissão à vontade geral,

com a transferência de direitos, e o indivíduo como membro elementar desse sistema. O povo

surge com o Estado e o cidadão é o homem individualizado, em direitos e garantias, é visto

diferentemente do contexto ordenado pela expressão “todos”.

Após a análise dos contratualistas, ganha ênfase o estudo acerca dos postulados de

Thomas Jefferson que, à sua época, apresentou uma democracia de representação na qual o

cidadão deveria intervir, escolhendo seus líderes e, em alguns momentos, atuaria diretamente

no contexto da estrutura de poder, como ocorre até hoje com o júri popular.

Mas o ponto mais peculiar proposto pelo liberal-republicano, que se entrelaça com a

tese deliberativa de Habermas na modernidade, é a participação dialogada nas questões de

interesse locais de responsabilidade dos Condados. Tal postulado significa a expressão do que

Jefferson entende por vontade do povo, autoadministração e soberania popular, de modo que a

aposta na instrução das pessoas tornou-se fonte primeira de cidadania.

Por outro lado, Rousseau também se qualifica como entusiasta da educação pública,

vista como instrumento apto a engajar o cidadão na vida pública. Isso porque talvez o próprio

Rousseau tenha passado por privações em sua infância e juventude, tendo percebido que a
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ignorância é um processo de retrocesso social e de cegueira de mundo, o que explica a aposta

do autor no projeto de educação emancipadora.

O  fato  é  que  a  educação  foi  um tema  recorrente  nessa  pesquisa.  Em princípio,

entretanto,  o objetivo não era mencionar os ideais de educação que alguns autores trazem

mais fortemente, como fórmula libertária e politização. Todavia esse aspecto se transfigurou

em matéria  de  pesquisa  que não poderia  ser  posta  de  lado em razão  de  sua  importância

histórica.  Ademais,  a  educação  é  tida  como  necessária  para  a  construção  de  um sistema

político que enquadre o cidadão como agente construtor da política e parceiro de projetos

sociais  junto  à  Administração  e,  principalmente,  quando  se  pretende  uma  administração

pública democrática e galgada no discurso.

Dessa forma, ao longo do trabalho será apresentada, em certo grau, detalhadamente,

teorias que defendem a educação pública como dever do Estado, a fim de que todas as pessoas

tenham o mesmo  grau  de  instrução  e,  por  sua  vez,  as  mesmas  oportunidades,  como  em

Jefferson. Assim também para que a participação dialógica na esfera pública seja plenamente

viável,  permitindo,  com isso,  que  o  cidadão  exercite  o  seu  dever  político  deliberativo,  a

exemplo do que defende Condorcet.

Para tal, a participação popular será analisada como ícone central  do estudo, com

base  nos  ideais  de  governo  de  Thomas  Jefferson  e  nos  argumentos  democráticos  de  J.

Habermas,  sem esquecer  do  fator  evolutivo  da  vontade,  da  sociedade  civil  e  do  Estado,

representados pelos ensinamentos de Rousseau e sua visão do “contrato social”, necessários

ao contraponto do conflito que há entre democracia e participação.

Após, serão analisadas as razões para se considerar a administração pública proba

como direito  fundamental e a necessidade do cidadão atuar na política como forma de se

implementar uma administração pública mais eficiente, honesta e responsável como o erário,

sob a égide da democracia deliberativa.

Nesse sentido, o Estado Constitucional brasileiro, lapidado em regras e princípios,

elenca como um dos vetores essenciais à administração pública o princípio da moralidade

administrativa, que tem por essência cobrar ética na atuação do gestor público.

A moralidade administrativa é elemento inseparável da função administrativa, pois

direciona  o agente  público  para  que,  no desempenho  de sua  atividade,  pratique  atos  que

atendam ao interesse público e à lei. No entanto, isso deve ocorrer sem que se dissocie da
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esfera ética e moral na condução da coisa pública, como freio para os excessos, abusos e

arbitrariedades.

Nesse sentido,  constrói-se a atividade administrativa como instrumento do Estado

para que escolhas  administrativas  legítimas  sejam tomadas  com o maior  grau possível  de

correção. Para isso, necessário se faz ter controle sobre os vícios e as disfunções que tornam o

poder  público  desgovernado,  improbo  e  omisso  na  prestação  dos  serviços  públicos,

especialmente os mais essenciais. Em assim sendo, a moral e a legalidade devem caminhar

em constante simbiose e sua observância deve ser obrigatória para os agentes públicos. 

Ainda que inserta na Constituição Federal do Brasil a moralidade como princípio da

Administração Pública, a improbidade administrativa é uma realidade presente nas diversas

esferas  de  atuação  do  poder  público.  Caracterizada  pela  má  gestão  pública,  que  gera

ineficiência,  e  pela  corrupção,  que  é  um  crime  de  múltiplas  facetas,  a  improbidade

administrativa é fortemente praticada no Brasil,  consubstanciando um problema de grande

gravidade para a sociedade.

A irresponsabilidade no trato com a coisa pública tem impacto direto na vida dos

cidadãos, sobretudo em comunidades mais carentes, desprovidas da atuação governamental

mais direta e essencial, sobretudo em seu tripé mínimo que garante a existência humana com

dignidade, a saber, a educação, a saúde e a segurança.

Com essa base teórica será analisado o desregramento da atividade administrativa,

lançando  mão  do  conceito  de  direito  fundamental  do  administrado  a  uma  administração

pública proba e da proposta de democratização da função administrativa a partir da Teoria do

Discurso.

Nesse sentido, o presente estudo propõe-se a analisar como a Teoria do Discurso,

desenvolvida pelo autor alemão Jürgen Habermas, pode concretizar o sentido democrático de

participação popular mais pleno e eficaz. 

Os  estudos  de  Habermas  implementam  uma  nova  visão  de  mundo  que,  de  tão

importantes,  o  Direito  não  pode  ignorar.  O  agir  comunicativo  rompe  com  a  lógica

individualista  e  inaugura  a  lógica  pautada  na  dialeticidade,  de  índole  libertária,  por  uma

democracia na qual o cidadão possa fazer parte ativamente das escolhas do Estado.

Entretanto, ao longo da história política ocidental, vislumbra-se que a dialeticidade

esteve presente na formação da sociedade civil e, posteriormente, na criação do Estado, mas
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essa tomada de decisão por meio de argumentos da fala não implicava uma democracia na

qual o homem tivesse participação direta na atividade governamental.

A transição das sociedades tradicionais para a moderna marca o nascimento de novas

sociedades, organizadas por um poder central instituído pelo “pacto social”. Rousseau teoriza

sobre  essa  mudança  de  valores  sociais,  sobre  o  momento  de  acordos  para  a  união  dos

associados e criação de uma sociedade mais forte, aqueles ligados pelo elemento vontade e

reconhecimento de um núcleo de decisões em nome da coletividade.

Apesar de ser um dos expoentes do contratualismo liberal,  a ideia de Rousseau é

direcionada para a liberdade individual, em primeiro plano, e para a submissão de direitos

pessoais como forma de sustentar a primazia do Estado, sempre buscando compreender o que

atribui legitimidade de um governo.

Com essas premissas, pode-se questionar qual a fonte de legitimação das decisões do

Estado  e  se  o  processo  eleitoral,  na  realidade  brasileira,  representa  uma  democracia  em

sentido amplo.

Para responder às indagações  apresentadas,  vale citar  Jefferson que,  à sua época,

apresentou uma democracia de representação na qual o cidadão deveria intervir, escolhendo

seus líderes e, em alguns momentos, atuando diretamente no contexto da estrutura de poder.

Repise-se,  nesse  ponto,  o  que  se  entrelaça  com  a  tese  deliberativa  de  Habermas  na

modernidade  é  a  participação  dialogada  nas  questões  de  interesse  locais,  fortalecendo

conceitos como vontade do povo, autoadministração e soberania popular.

Na atualidade, Habermas concebe uma democracia discursiva para que o sistema não

pulverize  o  mundo  da  vida.  Com  esse  mote,  o  Direito  ganha  notável  importância  para

equacionar  e  mediar  a  simbiose  existente  entre  o  sistema,  representado  pelo  poder,  e  a

dinâmica social do mundo da vida.

Através do discurso, Habermas delineia um outro tipo de democracia, que tem no

agir  comunicativo  sua  força  motriz  de  participação  efetiva  do  homem na  política  que  o

envolve, conferindo legitimidade não só à razão de existir do Estado, mas também à tomada

de decisões decorrente do governo central.

Nessa perspectiva,  o trabalho em tela tem como objetivo geral a compreensão da

participação  do  cidadão  no  enredo  democrático  pensada  por  Jefferson  e  a  democracia

deliberativa, abrigada na Teoria do Discurso de Habermas, como expressões emancipatórias
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do homem politizado para o alcance do sentido não só de uma democracia para o povo mas,

concretizada, na prática, pelo corpo social.

O objetivo específico é analisar as proposições da democracia deliberativa para criar,

no cenário do exercício do poder administrativo, a efetivação dialógica de democracia e, com

isso, inserir o homem como agente ativo e político na Administração Pública por meio do

debate.

Um outro ponto de destaque é a Democracia  Deliberativa aplicada no âmbito do

Poder Executivo, no qual será esboça os planos de deliberação do Decreto de Participação

Social nº 8.423/2014 da Presidência da República, visto como uma forma de tornar viável o

diálogo dos cidadãos com as instituições  públicas,  estreitando dessa forma o canal para a

participação ampla entre esses atores, apesar das inúmeras críticas que o decreto recebeu.

Ainda  no  contexto  do  Executivo,  serão  abordadas  as  teorias  de  Condorcet  e

Habermas sobre o papel cidadão na influência direta sobre a atuação do poder público, na

perspectiva  da  legitimidade  e  da  vinculação.  Os  dois  teóricos  apresentam  pontos  de

aproximação fortes em suas teorias, Habermas com a visão de aprofundamento da democracia

por intermédio da teoria discursiva e Condorcet com a construção da participação do povo nos

assuntos de interesse social de conjuntura direta exercitada nas assembleias primárias.

Mas também esboçam distinção bem marcante quanto ao alcance e influência que a

configuração dialógica, extraído do discurso público, dos problemas e assuntos de temática

social,  têm  na  esfera  do  poder  público.  Se,  de  fato,  o  que  foi  discutido  na  periferia  e

viabilizado seu procedimento até o poder central, por meio da teoria da “eclusa”, consoante

Habermas,  ou o  que ganhou corpo e  voz nas  assembleias  primárias,  segundo Condorcet,

exerceria um poder determinante sobre o administrador público.

A proposta de Condorcet é também uma proposta pedagógica de aprimoramento do

ser humano, uma ferramenta basilar para inserir o homem como cidadão politizado. Nesse

sentido, a pesquisa descortina a relevância do processo educacional no processo político e

participativo,  portanto,  no  desenvolvimento  da  democracia,  componentes  necessários  à

própria moralidade dos atos estatais e à eficiência na gestão pública.

Em termos  metodológicos,  a  pesquisa  se  firma  em doutrinas  e  periódicos  sobre

democracia,  participação,  deliberação  e  cidadania,  notadamente  nas  obras  dos  autores

indicados acima, utilizando abordagem teórico descritiva.
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2 AS ORIGENS DO VALOR DEMOCRÁTICO E SUA EVOLUÇÃO TEÓRICA

A transição do estado de natureza, ou sociedade tradicional, para a sociedade civil e a

relação desta  com o poder  desempenhado pelo  Estado será analisada  sob a  luz  das  teses

contratualistas  clássicos,  representados  por  Thomas  Hobbes,  John  Locke  e  Jean  Jacques

Rousseau.

A manutenção da ordem a partir do consentimento do povo e da renúncia de direitos

são pontos de partida para a compreensão do poder do Estado, especialmente no que toca às

tensões que existem entre soberania do povo e o Estado (democracia).

Importa  investigar  a  contribuição  de  cada  um  dos  autores  apontados  para  se

estabelecer o que há de democrático, de participação popular ou de subjugação no liame que

existe entre Estado e Sociedade. Inicialmente serão enfrentados os postulados de Hobbes, que

se baseia na ideia de organização social calcada na sobrevivência do homem e na questão do

consentimento.

Posteriormente,  empreender-se-á  à  análise  do  pensamento  liberal-político  e/ou

democrático de John Locke para, em seguida, estudar a vertente democrática de Rousseau.

2.1 A DEMOCRACIA COMO EXPRESSÃO PURA DA VONTADE DA MAIORIA NA

PERSPECTIVA DE THOMAS HOBBES

Partindo do estudo do pensamento de Thomas Hobbes,  vale  afirmar  que este,  na

introdução do “Leviatã” (1651), afirma que o Leviatã  ou a República (a  Civitas) tem sua

origem na arte humana e não passa de “[...] um homem artificial, bem mais alto e robusto que

o natural, e que foi instituído para sua proteção e defesa; nele a soberania é uma alma artificial

que dá vida e movimento a todo o corpo [...]”1.

1 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, formas e poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Tradução de
Rosina D’Angina. Coleção Obra Prima de Cada Autor. São Paulo: Martin Claret, 2009, p. 17.
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Por meio desse fragmento é possível depreender-se que o Estado é um ente artificial,

criado pelo homem com o objetivo de manter coesa a sua integridade dentro dos critérios de

defesa e proteção. O elemento fundante da necessidade de criação do Estado, nesse contexto,

é a proteção das pessoas que, reunidas em conjunto, em sociedade, podem ter a proteção do

Leviatã. 

Nesse aspecto, Hobbes não compreende a sociedade como um projeto que tem como

mote primeiro o apaziguamento do bem comum. Para o autor o homem não procederia com

esse objetivo porque sua natureza não é boa por si só, mas sim é egoísta e busca seus próprios

interesses, razão pela qual o homem não é um ser político por essência e a cidade não é um

acontecimento natural, sendo matéria decorrente do pacto social.

Entretanto, já nos “Elementos da Lei Natural e Política” (1640), Hobbes traçava as

linhas da sua teoria sobre a natureza humana e o Estado, e o fez sempre partindo da questão

da segurança e da sobrevivência humana, uma vez que entendia que o homem gerava seu

próprio mal, pois só deseja seu próprio bem, e que “[...] ninguém tem poder suficiente para se

proteger e se preservar por um longo tempo, enquanto permanecer em estado de hostilidade e

de guerra  [...]”2.  Nesse sentido,  para  seu próprio bem,  ou seja,  para  o bem do indivíduo

isoladamente faz-se necessário a busca da paz.

Afirma o autor que todo homem pode renunciar ou transferir direitos e, para isso,

deve fornecer sinais suficientes de sua vontade de abdicar de um direito seu. No caso da

renúncia deve manifestar que não pretende mais exercer aquele determinado direito e, no caso

da transferência, de que não resistirá nem impedirá o direito que antes lhe pertencia. 

A partir  dessa argumentação,  Hobbes aponta sua conclusão de que os homens só

podem renunciar ou transferir direitos que já lhes pertenciam, pois, “[...] todo homem por

natureza tem direito a todas as coisas, não é possível que um homem transfira a outrem um

direito que ele não tinha anteriormente [...]”3. Assim procedendo, ele declara a sua vontade de

coadunar para que o outro, aquele para quem se transferiu o direito, exerça-o da melhor forma

possível.

A criação das cidades, por sua vez, segue o mesmo prisma. Segundo Hobbes, em “O

Cidadão” (1642), o nascimento das associações duradouras tem força no medo recíproco que

2 HOBBES, Thomas. Os Elementos da lei Natural e Política. Tradução de Bruno Simões. São Paulo: Martins
Fontes, 2010, p. 71.

3 Ibid., p. 73.
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um homem sente em relação ao outro, e não na boa vontade4. Interessa ao homem o pacto

social como proteção, passando a cidade a ser elemento essencial para a manutenção da vida e

rejeitando a ideia aristotélica de que a cidade é algo natural aos homens para o seu bem viver.

O pacto, ou o acordo, por sua vez, é estabelecido em consonância com a vontade de

todos os homens,  mas não basta apenas a declaração de vontade conforme, é preciso que

também haja união, caracterizada pela “[...] submissão das vontades de todos à um homem ou

conselho se produz quando cada um deles se obriga, por contrato, ante cada um dos demais, a

não resistir à vontade do indivíduo (ou conselho) a quem se submeteu”5, ou seja, sem causar

embaraços  ao funcionamento  da vontade consensual,  aquela acordada por todos (maioria)

como a mais eficaz.

E, é dessa união que o direito de todos os homens é cedido a outro ente, transferindo

“[...] sua força e suas faculdades – de tal modo que, quando todos os ouros tiverem feito o

mesmo,  aquele a  quem se submeteram terá tanto poder  que,  pelo terror  que este  suscita,

poderá conformar as vontades dos particulares à unidade e à concórdia [...]”6.

Nesse processo de conformação das vontades e da união, nos termos delineados por

Hobbes, surge a cidade ou sociedade civil, que possuem natureza de pessoa civil.

A vontade una de todas as pessoas, que se expressa como o desejo da maioria, é

considerada como uma pessoa, não se misturando com a vontade dos particulares. Tem esse

novo ente seus próprios direitos e propriedades, sendo sua vontade autônoma em relação aos

membros que participam do corpo social.  Assim sendo, a cidade “[...]  é uma pessoa cuja

vontade, pelo pacto de muitos homens, há de ser recebida como sendo a vontade de todos

eles; de modo que ela possa utilizar todo o poder e as faculdades de cada pessoa particular,

para a preservação da paz e da defesa comum”7.

Mas o consentimento e a reunião de pessoas para um fim específico não dão origem

tão somente à cidade. É preciso que a cidade tenha um comando, um governante, que pode ser

representado na figura de um único homem ou na figura de um conselho, o qual detém o

poder  supremo.  Este  poder  é  transferido  por  cada  cidadão,  que  o  cede  seu  direito  de

resistência ao “governo”8.

4 HOBBES, Thomas. Do Cidadão. Tradução de Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Martins, 2002, p. 28.
5 Ibid., p. 96.
6 Ibid., p. 96.
7 Ibid., p. 97.
8 Ibid., p. 98.
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Hobbes, ao tratar da fundação de uma cidade, relata o direito de uma multidão que

consente,  revelando  a  necessidade  da  aceitação  do  que  for  proposto  para  aprovação  na

assembleia pela maioria, como sendo a vontade de todos. Assim, “[...] nunca haverá vontade

de uma multidão de homens, cujos votos e vontades se diferenciam de maneira tão variada

[...]”, uma vez que seria inviável a representação de cada uma das vontades isoladamente.

Nesse  contexto,  também Hobbes  compreende  a  democracia,  que para  ele  corresponde ao

atendimento da vontade da maioria. 

Segundo o autor, a constituição de uma cidade, com a reunião em assembleias para

deliberação das vontades em prol de uma vontade, simboliza a participação do povo na esfera

política de formação de um novo ente (a cidade), revestindo-se a vontade da assembleia numa

autoridade  suprema,  preservado  o  seu  direito  de  voto,  configurando,  assim,  aspectos

democráticos9.

Entretanto,  seguindo a  linha  de  raciocínio  sobre  democracia  apontada  acima  por

Hobbes, a manutenção da relação democrática depende demasiado do agendamento prévio

acerca do local e data para as reuniões populares em assembleias, sob pena de a coisa pública

voltar a ser encarada como no estado de anarquia.

Importante mencionar ainda que a ausência de divulgação da data programada para a

assembleia,  assim como o horário, gera um dano social,  pois, fará com que as pessoas se

reúnam em locais distintos, provocando o aparecimento de facções, ou não haverá reunião

alguma, o que desconstituirá o povo, a demos, transformando-a em multidão sem direitos10.

Portanto, dois fatores colaboram para a democracia: “[...] que a convocação perpétua

de assembleias – forma o demos ou povo, enquanto a outra – que é maioria de votos forma tò

krátos, ou o poder”11.

Nessa  ótica  é  possível  averiguar  que  Hobbes  rompe  com  os  laços  do  passado

referente  à  legitimidade  do  poder,  que  agora  advém  do  povo,  reunido  e  organizado  em

sociedade civil (com o propósito de proteção), que transfere ao seu representante (homem ou

conselho) a tarefa de governar em atenção à sua vontade soberana.

Sob essa perspectiva, Maruyama apresenta a seguinte ideia:

9 Ibid., p. 123.
10 Ibid., p. 123.
11 Ibid., p. 123.
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A obra de Hobbes é um marco na história da filosofia política, deixando-nos, nesse
sentido, um legado comparável ao de Maquiavel. Se este é responsável pelo divórcio
entre  pensamento  político  e  pensamento  moral,  o  outro  introduz uma fratura  no
alicerce  construído por uma longa tradição que costumava associar  a  questão da
natureza  do  poder  político  à  de  sua  legitimidade.  Entre  o  político  e  o  jurídico
estabelece-se, ao mesmo tempo, conjunção e ruptura. Conjunção porque na ótica de
Hobbes  não  é  possível  pensar  as  ideias  do  dever  político,  do  Soberano  e  do
Estado (commonwealth) sem uma referência prévia às ideias do estado de natureza,
com suas concepções das leis naturais e do direito natural, e também porque, como
já ocorria anteriormente, o poder soberano é pensado com base em uma indagação
acerca de sua legitimidade. Ruptura  porque,  ao tentar-se responder à questão das
origens  do  poder  político,  o  eixo  que  o  associa  à  questão  da  legitimidade  é
deslocado: a primeira fonte de juridicidade não é mais Deus ou a natureza, mas o
homem, a natureza humana.12

A constituição do Estado, segundo Hobbes em o “Leviatã”, representa mais que um

simples consentimento, pois quando um homem decide colocar sua vontade sob o governo do

representante e a decisão deste como sendo a sua decisão também, coexistindo unidade das

vontades de todos os homens sob a égide de um só corpo (um único homem ou assembleia de

homens), há “[...] um pacto de cada homem com todos os homens [...]”.13 

O pacto, em verdade, traz uma cláusula prioritária para a formação do Estado e a

união entre os homens para tornar legítima o nascimento do novo ente.  Essa cláusula diz

respeito a autorização e transferência a um homem ou assembleia o direito que cada homem

possui  de  se  autogovernar  para  que  o  Estado  (representado  agora  por  um  homem  ou

assembleia) o governe, com a condição de que cada membro da sociedade proceda da mesma

forma, ou seja, aquiescendo em ser governado pelo Estado.14

Com essa transferência do direito de governar passado ao representante (homem ou

assembleia), há uma autorização para que o ente, agora revestido de poder, tome medidas para

que aja em nome do povo, tanto para manter  a paz quanto para a guerra. Assim nasce o

Estado, o povo reunido em um só ente, a civitas.15

É possível notar que, a partir da criação do Estado por meio do pacto, surge também

outras relações que outrora não se vislumbravam nas sociedades tradicionais. Com o pacto

12 MARUYAMA, Natalia. Liberdade, lei natural e direito natural em Hobbes: limiar do direito e da política
na  modernidade.  Trans/Form/Ação,  Marília,  v.  32,  n.  2,  p.  45-62,  2009.  Disponível  em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010131732009000200002&lng=en&nrm=iso>.
Acesso em: 13 jul. 2015.

13 Ibid., p. 130.
14 HOBBES, Thomas.  Leviatã.  Coleção Os Pensadores.  Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz

Nizza da Silva. São Paulo: Nova Cultura, 1997, p. 37.
15 Ibid., p. 131.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010131732009000200002&lng=en&nrm=iso
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surge a relação povo e Estada e, a partir dele, também surge a relação Estado e Soberano.

Hobbes, parte da concepção de que uma multidão forma uma pessoa, o Estado, por meio de

pactos recíprocos de vontade para usar os mecanismos necessários afim de manter a paz e

promover a defesa comum. E, o soberano é aquele que representará o Estado (a pessoa criada

pela vontade de uma multidão), com poderes absolutos enquanto os que concederam tal poder

são os súditos.16

Para o autor, o poder soberano pode ser adquirido de duas formas, por aquisição17 ou

por instituição. Interessa, entretanto, adentrar-se mais detidamente no segundo modelo, por

instituição, uma vez que se pode extrair aspectos políticos do seu conteúdo. 

O  poder  soberano  por  instituição  deflui  da  convenção  de  homens  que,

voluntariamente, colocam-se sob o julgo de um homem apenas, ou de uma assembleia, com o

propósito de serem protegidos por esse ente contra o mal que possa abalar a sua existência.

Assim, todos os homens, sem exceção, tanto os que votaram a favor como aqueles que se

posicionaram de forma contrária à atribuição de poder, ao homem ou à assembleia, estão sob

o comando do representante, pois vale o interesse da maioria, concretizada pela escolha por

meio do voto. 

Com o mote da paz e da proteção o pacto está firmado,  valendo daí para frente,

ignorando a hipótese de um outro pacto avençado anteriormente e que contradiga o atual.

Nesse sentido, a postura de Hobbes é marcante no sentido que não admite alteração do que foi

estabelecido pelo pacto, salvo se houver autorização do soberano. Isso porque “[...] aqueles

que já instituíram um Estado, dado que são obrigados pelo pacto a reconhecer como seus os

atos e decisões de alguém, não podem legitimamente celebrar  entre si  um novo pacto no

sentido de obedecer a outrem, seja no que for, sem sua licença”18, uma vez que todo homem é

autor de todas as decisões do seu soberano e, romper o pacto levaria a proposta de ruptura de

outros, fragilizando o sistema. 

Assim, o sistema idealizado por Hobbes não pode ser alvo de rupturas, posto que

desarticularia a sociedade civil,  unida pelo pacto com o fim último de em garantir  a vida

16 Ibid., p. 131.
17 O poder soberano é adquirido por aquisição quando se revela aspectos naturais no seu processo. Ocorre

quando o homem tem força  e autoridade  para  obrigar  seus filhos e  descendentes  a  segui-lo  ou quando
submete seus inimigos, em decorrência de guerras, ao seu crivo. Vide Ibid., p. 131.

18 Ibid., p. 132.
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humana  a  partir  da  união  de  forças  transferida  para  um  só  o  soberano,  detentor  da

convergência das vontades.

A legitimidade do soberano advém de uma convecção traçada pelos homens com o

objetivo  de  criar  uma  figura  poderosa,  o  Estado,  que,  principalmente,  exerça  a  tarefa  da

proteção. A legitimidade não decorre mais de Deus, como fica enfatizado no “Leviatã”, tópico

1819, por ser uma questão de injustiça. Consoante Hobbes, todo o pacto que é realizado com a

figura divina não é diretamente com ele e sim através do seu representante ou mediador e, na

proposta  formulada  pelo  autor  a  presença  no  homem e  participação  por  meio  do  voto  é

essencial para definir a estrutura política fundada na instituição.

Entretanto,  apesar de Hobbes definir  a base da sociedade civil  nos parâmetros do

consentimento e da transferência de direitos ao soberano para que ele determine sua vontade

como a vontade de todos, o que une o homem ao pacto, ao Estado que aquiesceu em constituir

em conjunto com os demais membros é o medo da punição que pode ser imposta a sua pessoa

se romper o pacto.

E, quanto à punição, que pode ser inclusive a morte, não lhe cabe considerar injusta

posto que também é considerado autor da lei que a prescreve, tendo em vista que autorizou

seu soberano a decidir em nome da sua vontade também.

Percebe-se que no estado de coisas delineado por Hobbes,  a liberdade no Estado

Leviatã  é  mitigada  pelo  próprio  gigante  cuja  missão  maior  é  preservar  a  paz  e  conceder

proteção nos casos de guerra. Há, em verdade, a tentativa de coibir o direito de ser opor ao

soberano, mesmo na construção do Estado republicano, o que gera contradição ao direito de

resistência.

No entanto,  para Hobbes,  são posturas  plausíveis  uma vez que considera justo o

homem abdicar de direitos (direitos naturais) para formar o Estado e se colocar sob proteção

e, além disso, a imputação de penas capitais aos “traidores” do pacto significa a manutenção

da Instituição criada para zelar pela vida humana e evitar guerras civis. 

Essa é a lógica seguida por Hobbes, na qual o Estado é uma criação humana, uma

pessoa, que só terá condições de agir se for representado por uma pessoa ou conselho em

sintonia com a autorização que recebeu para, legitimamente, governar.

19 Na  obra  base  para  a  presente  pesquisa  (Coleção  a  Obra-Prima  de  cada  autor,  Leviatã),  o  tópico  18
corresponde ao capítulo “Sobre os direitos dos soberanos por instituição).
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A legitimidade, portanto, estreita elo com o conceito de representação, compondo um

cenário  de  quase  imbricação,  no  qual  as  decisões  tomadas  pelo  Estado  são,  na  verdade,

decisões  tomadas  pelos  representantes  da  sociedade,  escolhidos  num  processo  de

representação.

2.2 A ABORDAGEM DEMOCRÁTICA DE RESISTÊNCIA DE JOHN LOCKE

Passando ao estudo da obra de John Locke percebe-se que o autor inglês, por sua

vez,  pretendia  a  diminuição  por  via  constitucional  da  atuação do monarca  e  o direito  do

homem  de  exercer  a  resistência  contra  o  absolutismo,  pondo-se  em  atitude  contrária  à

opressão.

A sua obra “Segundo tratado sobre o governo civil” (1689) será o objeto central de

estudo, que tem o fito de analisar  a estrutura pensada por Locke sobre sociedade civil,  o

consentimento, a regulação do poder político e o direito de resistência.

Um dos intuitos de Locke era o de desconstruir  a tese de Robert  Filmer sobre a

concepção de legitimidade que Deus depositava nos soberanos, pois, para Filmer, “[...] Adão

recebeu  de  Deus  poder  absoluto  sobre  a  humanidade  e  a  Terra,  poder  este  que  por

descendência,  foi  transmitido  para  os  monarcas  subseqüentes  [...]”.  Assim,  os  monarcas

exerceriam poderes absolutos sobre os súditos e também sobre a propriedade, pois, além da

autorização divina para o soberano governar, Filme ainda proclamava o pensamento de que

nenhum homem é livre por natureza, ou melhor, que nenhum homem nasce livre. Tal teoria

reforça o poder do soberano e o domínio que este exerce em relação aos súditos, os quais, em

momento algum foram consultados sobre a instituição do absolutismo monárquico.20 

Em crítica à obra “Patriacha”, de Sir Robert Filmer, Locke ironiza o fato do próprio

autor criticado provavelmente não se considerar um homem livre, na medida em que defende

o poder divino do soberano e posto que também deve obediência à mesma lei. Além disso,

20 FRATESCHI,  Yara.  John Locke:  Estado  e  Resistência.  Curso  de  Filosofia  Política:  do  nascimento  da
filosofia a Kant. Ronaldo Porto Macedo (coord). São Paulo: Atlas, 2008, p. 326. 
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relata que o sistema de Filmer pretende cercear liberdades, propagando seus argumentos, os

quais  se  resumem  no  sentido  de  que  “todo  governo  é  uma  monarquia  absoluta”  e  que

“nenhum homem nasce livre”21.

Locke pretende então, com a sua tese, provar que os homens nascem livres e, com

isso, desconfigurar a argumentação de Filmer de que Deus concedeu a Adão a soberania e que

os descendentes de Adão herdariam22 o seu reino. No entanto, o próprio Filmer afirma que

Adão era rei  em potência,  mas não em ato, tendo em vista que, àquele tempo, não havia

súditos a governar, portanto, um rei sem função23. Em sendo rei sem função, a realeza de

Adão não tinha um alicerce firme para executar seus comandos, posto que não havia povo

para ser dirigido, razão pela qual se percebe a fragilidade da teoria de Filmer, no sentido de

que  a  ausência  do  consentimento  do  povo,  gerado  pela  não  existência  do  mesmo,  não

concebia poder de fato ao soberano. 

Embora tais argumentos possam parecer óbvios, à época e com respaldo na tese de

Sir Robert, não se pensava assim. O poder do monarca tinha que ser inflexível para resguardar

a sua manutenção perpétua e, para isso, era interessante crer na proposição que os homens não

são livres naturalmente.

No estado de natureza, proposto por Locke, o homem é um ser livre, capaz de dispor

da sua própria vontade, sem se submeter a autorizações. A liberdade é considerada como um

princípio importante para a sua teoria sobre o pacto e a natureza humana. A condição natural

humana é “[...] um estado em que eles sejam absolutamente livres para decidir suas ações,

dispor de seus bens e de suas pessoas como bem entenderem, dentro dos limites do direito

natural [...]” sem precisarem se vincularem a qualquer tipo de autorização ou vontade de outro

homem.24

Locke advogava a tese de que os homens eram livres por natureza e, além disso,

deveriam ser considerados como iguais e independentes, tendo o direito de serem mantidos

21 LOCKE,  John.  Segundo Tratado sobre o Governo Civil  e  outros escritos:  ensaio sobre a  origem,  os
limites e os fins do governo civil. Introdução de J. W. Gough. Tradução de Magda Lopes e Marisa Lobo da
Costa. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 52-53. 

22 Com relação ao aspecto de se herdar a majestade de Adão, Locke levanta uma séria de contradições na obra
de Filmer e, uma delas é a hipótese de todo homem, sendo da linhagem real ou súdito, poder ser soberano
porque descente de Adão.

23 Ibid., p. 66.
24 Ibid., p. 83.
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em sua propriedade, de modo que não poderia ser incorporado a um poder político sem a sua

devida anuência, sem o seu consentimento25.

Nesse caso, só haveria uma forma de alguém deixar os laços pertinentes à liberdade

natural e imiscuir-se na sociedade civil, que consistiria “[...] em concordar com outras pessoas

em juntar-se e unir-se em comunidade para viverem com segurança, conforto e paz umas com

as outras, gozando garantidamente das propriedades [...]”, sem embaraço algum, propiciando

vivenciar nessa sociedade o aspecto da proteção26.

Percebe-se que a atitude de concordar em fazer parte de uma sociedade só é possível

mediante uma manifestação livre da vontade, sem coerção, e sendo respeitados alguns direitos

que antes já possuía, como a propriedade, por exemplo. E essa manifestação da vontade pode-

se dar com qualquer número de homens, que aquiesçam, pelo consentimento, com a formação

uma comunidade ou governo, incorporando-se a estes, de modo a formar um corpo político

“[...] no qual a maioria tem o direito de agir e resolver por todos”.

Nesse sentido, o consentimento seria a força motriz desse corpo social, que passa a

se apresentar como corpo político submetido a um governo, fortalecendo a razão de ser do

pacto, ou seja, reunir homens que se submetam às mesmas regras estabelecidas pela maioria27

que concretizem, dessa maneira, a origem do poder legítimo.

Quando o corpo social é espontaneamente criado, o exercício imediato é escolher a

forma de governo e, não se alcançando o consenso, a vontade da maioria predomina sobre o

da minoria, determinando o assentimento dos demais. Para Locke, a partir do momento que

um homem submete sua vontade à vontade da maioria, não importando se aquela vontade

individual  é  positiva  ou  negativa,  aceitando  a  decisão  alcançada  pela  maioria,  há  a

legitimidade do poder, seja qual for o governo escolhido.

O estado de natureza  em Locke é  diferente  do estado de natureza  delineado por

Hobbes, pois para aquele os homens nascem livres e iguais, sendo justamente essa igualdade

o que determina o amor recíproco entre os homens, a caridade e o respeito aos direitos dos

outros.  Isso  ocorrer  notadamente  quanto  à  propriedade,  pois,  a  liberdade  é  elemento  tão

25 LOCKE,  John.  Carta  acerca  da  tolerância;  Segundo  Tratado  sobre  o  Governo;  Ensaio  acerca  do
entendimento humano. Os Pensadores. Tradução de Anoar Aixe e E. Jacy Monteiro. 2. ed. São Paulo: Abril
Cultural, 1978, p. 71.

26 Ibid., p. 71.
27 Ibid., p. 71.
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marcante  nesse estado que,  todo homem “[...]  é  senhor  absoluto da  sua própria  pessoa e

posses [...]”28. 

Mas então por que abdicar dessa liberdade sobre si e sobre os bens e aderir a outro

propósito,  sujeitando-se ao império de outro poder? Evitando contradições em sua própria

teoria, Locke responde a indagação considerando que, muito embora, no estado de natureza o

homem é livre e exerce essa liberdade sobre si e sobre seus bens, a fruição de tais direitos é

inconstante, pois não impede que terceiros ameacem sua liberdade e patrimônio, uma vez que

todos se autogovernam e são senhores de si, sem preservar princípios como a igualdade e a

justiça.

A instabilidade  na  manutenção  das  liberdades  e  propriedades  fazem com que os

homens  abandonem um modo  de  vida  que,  aparentemente  mais  favorável,  não  supria  as

necessidades pertinentes a preservação e “[...] conservação da vida, da liberdade e dos bens a

que chamo de “propriedade”.29

A  união  das  pessoas  em  comunidade,  em  Locke,  encontra  razão  de  ser  na

propriedade, diferente de Hobbes, para quem o mote maior dessa união estava na preservação

da vida humana.

Algumas razões são apontadas como reforço à vida em sociedade e como condição

para a preservação da propriedade,  podendo-se citar,  entre elas, a falta de um regramento

único e conhecido para pôr fim as contendas estabelecidas entre os homens. Muito embora os

homens vivessem no estado de natureza não eram capazes de entender a lei da natureza para

aplicá-la  aos  casos  particulares,  ou  por  ignorância  ou  porque  não  a  estudavam.  Havia  a

necessidade, então, de uma lei que fosse reconhecida como tal.

O segundo motivo é que no estado de natureza não havia juiz imparcial para resolver

as questões conflituosas, uma vez que nesse estado todo homem era ao mesmo tempo juiz e

executor,  já  que  todos  desfrutavam  da  mesma  igualdade.  Esse  fato,  segundo  Locke,

considerando que os homens eram parciais,  “[...]  a paixão e a vingança podem levá-los a

exercer-se nos casos que os interessam, enquanto a negligência e a indiferença os tornam por

demais descuidados nos casos de terceiros”30.

28 Ibid., p. 82.
29 Ibid., p. 82.
30 Ibid., p. 82.
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O terceiro e último motivo apontado pelo autor diz respeito à falta,  no estado de

natureza, de um poder que seja capaz de apoiar as sentenças quando estas forem justas, haja

vista  que “[...]  os  que ofendem por  qualquer  injustiça  raramente  deixarão  de,  pela  força,

sempre que forem capazes,  sustentar  a injustiça;  essa resistência  torna frequente o castigo

perigoso e destrutivo para os que o tentam”31.

É de se notar que o estado de natureza não contempla boas condições para o convívio

humano, apesar de aprioristicamente apresentar privilégios quanto à liberdade e à igualdade,

não comportando uma proteção ampla da propriedade. Além disso, no estado de natureza o

homem pode ser vítima do castigo de outro homem, o que pode ocorrer de forma arbitrária já

que todo homem é juiz de si mesmo.

Por essas razões os homens buscam viver  em sociedade e sob o domínio de um

governo, sempre com o objetivo maior de zelar por sua propriedade.

No  entanto,  há  homens  que  extrapolam  as  leis  da  natureza  e  colocam-se  em

desacordo com os princípios dessa lei, deixando-se envolver pela corrupção de caráter para

controlar e dominar outro homem. Dessa forma, “[...] é isso que os leva a abandonarem de

boa vontade o poder isolado que têm de castigar, para que passe a exercê-lo um só indivíduo,

escolhido  para  isso  entre  eles  [...]”,  consoante  as  regras  que  a  própria  comunidade

convencionou em obedecer.  Para Locke é o que determina  o direito  original  dos Poderes

Legislativo e Executivo e também das sociedades e dos governos.32

No entendimento de Hobbes o estado de natureza é um estado de guerra perene, que

impedia a convivência pacífica.

Daí pode-se extrair também o conceito de democracia segundo Locke, pois, nesse

sentido,  a  democracia  configura-se  como  uma  das  formas  de  apresentação  de  uma

comunidade, juntamente com a oligarquia e a monarquia.

A  democracia,  pelo  prisma  do  autor,  tem  suas  bases  na  maioria,  nos  homens

agregados  em sociedade  podem elaborarem suas  próprias  leis  e  alterá-las  de  tempos  em

tempos e que são executadas por funcionários nomeados pela própria comunidade. Isto que

Locke denomina  de  perfeita  democracia33 e,  muito  embora  vivesse  em época  do império

31 Ibid., p. 82.
32 Ibid., p. 83.
33 Ibid., p. 85.
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monárquico,  era  contrário  às  forças  políticas  que  alimentavam  a  supremacia  do  Estado

absolutista.

Por essa razão Locke defende o direito de resistência contra a tirania, situação que

também  favorecia  a  burguesia  do  seu  tempo,  na  medida  em  que  esta  tinha  anseios  em

participar da vida política e do poder. 

Locke  parte  do  objetivo  do  governo  para  amparar  o  direito  de  resistência,  em

narrativa lógica sobre os fins do Estado e necessidades públicas. Para o autor o objetivo o qual

o governo deve se ater é o bem dos homens e, o que é bom para a sociedade, no caso dos

governos tirânicos, fica adstrita somente à vontade dos governantes. Nesse sentido, caso os

governantes exorbitem do seu poder ou ignore os reais anseios do povo, devem sofrer pressão

da sociedade, que não deve está obrigada a aceitar passivamente os desmandos e a vontade

individual do soberano.34

O uso da força sem lastro no direito, por quem quer que seja, ignorando por inteiro a

lei,  põe-se  em  estado  de  guerra,  rompendo  os  elos  que  existia  e  todos  os  direitos  são

revogados, restando apenas o direito de defesa e de resistência contra o agressor35. E esse

direito de resistir  vale,  inclusive para o legislativo,  que, muito embora seja considerado o

poder  supremo,  “[...]  cabe  ainda  ao  povo  um  poder  supremo  para  afastar  ou  alterar  o

legislativo quando é levado a verificar que age contrariamente ao encargo que lhe confiaram

tanto para o executivo quanto para o legislativo [...]”36. Se o legislativo age em desacordo ao

fim estabelecido pela comunidade, ou seja, o de preservação da própria comunidade, o poder

supremo retorna para quem o concedeu, o povo, e este poderá tomar a providencia que julgar

mais  pertinente,  no sentido de deter  a leviandade do legislativo contra as liberdades  e as

propriedades.

O Poder Legislativo é tido como poder supremo porque legisla para os outros, povo e

demais poderes; já ao Executivo compete a força da sociedade civil e sua organização.

Locke37 traça os planos e a origem do Legislativo. Cabe, de início, ao Legislativo

representar o povo, que escolheu seus membros, por um período de tempo determinado. Após

esse interregno o representante pode retornar à Casa Legislativa mas deve ser, mais uma vez,

34 Ibid., p. 124.
35 Ibid., p. 125.
36 Ibid., p. 93.
37 Para o autor existem três Poderes: o Legislativo, o Executivo e o Federativo. O federativo diz respeito ao

poder de guerra e de paz e demais transações realizadas com entes de fora da comunidade.
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escolhido pelo povo. Nesse caso, fica a cargo do Executivo organizar a convocação para a

escolha dos membros do Executivo.

No  entanto,  para  essa  atuação  de  gestão  da  eleição  representantes  do  povo  no

Legislativo, faz-se necessário que a constituição expresse a reunião, atuação e intervalos38. O

Executivo tem um papel ordinário de obediência à Constituição para administrar o processo

de escolha dos representantes  do povo no Poder Legislativo.  Além disso,  a  existência  do

Poder Executivo “[...] é absolutamente necessária, pois nem sempre há necessidade de serem

feitas novas leis, mas é sempre necessária a aplicação das leis existentes”39.

Ao Executivo é ainda conferido o poder de reunir e destituir o legislativo, mas tal

tarefa não o coloca em situação de superioridade, e sim, reveste-se “[...] de confiança da qual

ele é encarregado para garantir a segurança das pessoas em um caso em que a incerteza e a

mutabilidade dos problemas humanos não podem se acomodar dentro de uma regra fixada”40.

Locke mostra que os poderes são distintos e possuem funções próprias, no entanto, devem

conviver de forma a buscar o equilíbrio, cada um na sua missão específica e também servindo

de controle, um em relação ao outro, a fim de coibir abusos e desrespeito com a coisa pública.

Outro aspecto de importância e que merece um detalhamento maior na tese de Locke

é  o  caráter  representativo  incorporado  ao  legislativo,  notadamente  quando  a

representatividade pode apresentar traços de injustiça, pois, “[...] em governos em que o poder

legislativo se compõe em parte de representantes escolhidos pelo povo, esta representação se

torna muito desigual e desproporcional às razões que a haviam de início instituído”41. Relata o

tema esclarecendo que não se dever ficar  preso aos costumes,  uma vez que um diminuto

povoado pode enviar o mesmo número de representantes a uma assembleia de legisladores

quanto uma cidade maior, rica e desenvolvida.

Um outro ponto que merece relevo é o esboço republicano da tolerância na teoria de

Locke.  Sobre  o  assunto,  Antonio  Carlos  dos  Santos  faz  a  seguinte  constatação  sobre  o

liberalismo em Locke:

38 Id., Segundo Tratado sobre o Governo Civil e outros escritos: ensaio sobre a origem, os limites e os fins
do governo civil. Introdução de J. W. Gough. Tradução de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. 3. ed.
Petrópolis: Vozes, 2001, p. 176.

39 Ibid., p. 175.
40 Ibid., p. 177.
41 Ibid., p. 178.
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A preocupação de Locke com relação à obediência civil (sobretudo quando se trata
de leis legítimas), à liberdade, à tolerância, à resistência ao despotismo e por isso o
limite do poder  político (o que  não pode ser  confundido  com a ideia  do estado
mínimo),  entre  outras  questões,  nos  indica  um  retrato  de  seu  republicanismo
moderno,  ao mesmo tempo que apresenta elementos do liberalismo nascente,  tais
como  a  proteção  da  propriedade  privada,  a  liberdade  do  comércio  e  a  pouca
intervenção estatal. Mas seu liberalismo não se reduz à proteção do mercado tanto
quanto seus traços republicanos não são puramente cívicos.  Locke,  então, parece
indicar um republicanismo mitigado.42

Embora Locke guardasse o liberalismo político como doutrina fundamental, há em

sua obra registro de características republicanas como a representação política do povo e do

povo como soberano.

O povo reunido, por decisão da maioria, elege aqueles que produzirão a lei e aqueles

que executarão esses postulados normativos. Há, desta forma, o consenso de que não podem

mais viver em estado de natureza para preservar suas liberdades e o seu patrimônio. Ocorre a

transferência  de  poderes  do  indivíduo  para  o  corpo  social,  criando  assim,  os  Poderes  do

Estado, tendo em vista que cada homem, no estado natural, sendo seu próprio governante, não

resolveria o problema da falta de limites para se respeitar a propriedade do outro, dos castigos,

vinganças e demais liberdades.

2.3 A IDEIA DE ROUSSEAU DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E CONFORMAÇÃO

DOS INDIVÍDUOS AO ESTADO

A manifestação da vontade dos cidadãos tornou-se um aspecto histórico de destaque,

desenvolvendo-se ao passo em que a política passou a se preocupar com um conceito de

democracia. Em verdade, vontade e democracia são aspirações que caminham unidas quando

o elemento povo é levado em consideração, contribuindo para a forjadura de um Estado que

respeite o exercício da participação política, pois só assim haverá respeito à legitimidade das

ações estatais em todos os níveis de poder.

42 SANTOS, Antônio Carlos dos. Os elementos republicanos na tolerância de John Locke.  Kriterion, Belo
Horizonte,  v.  55,  n.  130,  p.  499-513,  Dec.  2014.  Disponível  em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0100-512X2014000200003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 jul. 2015.
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Dentre as teses dos contratualistas, o pacto social rousseauniano marca a escolha pelo

ideário que não ignora direitos naturais em submissão ao ente Estatal, mas evidencia que uma

comunidade organizada pode criar o Estado, cabendo a este ente representar as aspirações do

povo organizado.

Em sua famosa obra “Du Contrat Social ou Principes du droit politique” (1762), o

francês  Jean-Jacques  Rousseau  acredita  e  defende  que  os  seres  humanos,  em seu  estado

natural, são solitários, introspectivos e, por que não dizer, tão sufocados pelo medo que veem

na união de forças com outros homens uma forma de zelar pela sua própria manutenção.

Nesse sentido, o mecanismo que esse homem primitivo encontra para desarticular o

estado de natureza é convergir forças, a partir da formação de agregações ou associações de

interesses, a fim de agirem pautados em um acordo chancelado por todos, a saber, o “contrato

social”.

Mas tal questão faz nascer o problema de gestão do interesse individual sem ignorar

o fato de que há um interesse coletivo. Antes do pacto social o sujeito agregava uma série de

interesses individuais, como a liberdade e a propriedade, os quais conflitavam, em tese, com a

configuração da sociedade nascente, pois haveria a abdicação de direitos com o objetivo de

romper uma antiga estrutura e criar outra.

A lógica desse pensamento de Rousseau é que a agregação ou soma de forças só

pode  existir  com a  participação  de  muitos  indivíduos  e,  considerando  que  a  “força”  e  a

“liberdade” do homem são as suas armas de continuação e permanência no mundo, indaga-se

como  então  aplicá-las  na  manutenção  do  agregamento  sem  negligenciar  os  cuidados

puramente individuais. 

O autor traz a elucidação para essa problemática na própria finalidade do contrato

social, pois, para ele, a associação almejada deve existir para proteção das pessoas vinculadas

ao pacto e de seus bens, sendo que “[...] cada um, unindo-se a todos, só obedeça, contudo, a si

mesmo e permaneça tão livre quanto antes. Este é o problema fundamental cuja solução é

fornecida pelo contrato social [...]”43.

Outro  ponto bastante  importante  em relação ao “pacto social”  diz  respeito  à  sua

aceitação  tácita  pela  comunidade,  prescindindo,  portanto,  que  o  acordo  social  tenha  sido

43 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contra social. Tradução Antonio de Pádua Danesi. 3. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1996, p. 20-21.
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firmado formalmente. Essa característica do pacto demonstra a sua fortaleza, na medida em

que a comunhão de ideias em benefício do coletivo tem grande relevo para a manutenção do

pacto e da própria coletividade em questão. Assim, uma vez desrespeitada alguma das regras,

o prejuízo sofrido é o retorno aos seus primeiros direitos, com a retomada da liberdade natural

e a perda da liberdade convencional.

Com a conjuntura de que “[c]ada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu

poder sob a suprema direção da vontade geral;  a recebemos, coletivamente,  cada membro

como parte indivisível do todo”44, pode-se observar dois pilares centrais para a existência e

funcionamento do pacto ou contrato social.

Em  primeiro  lugar,  pressupõe-se  que  cada  indivíduo  transfere  na  integralidade

direitos para o todo comunitário e, em segundo lugar, argumenta-se que cada ser é visto como

integrante desta mesma totalidade.

Entretanto,  é  preciso  fazer  uma  ponderação  no  discurso  de  Rousseau  sobre  a

integralidade dos direitos que o associado passa ao corpo social, pois há determinados direitos

que são inalienáveis e, por essa razão, não poderiam ser transmutados por completo para a

formação de uma nova ordem social. 

Tais direitos dizem respeito aos direitos naturais do homem, os quais, conforme a

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, são a liberdade, a propriedade, a

segurança  e  o  direito  à  resistência,  não  podendo  ser  entregues  para  que  outro  ente  os

administre por inteiro por fazerem parte da essência do homem. Com isso se quer enfatizar

que a propriedade, por exemplo, não será tomada do indivíduo após o pacto social, já que os

direitos elencados devem ser preservados, sob pena de que o homem perca sua identidade de

agente transformador e sua capacidade de firmar contratos.

Importante mencionar que a tese contratualista de Rousseau não despreza os direitos

naturais do homem, uma vez que estes perdurariam mesmo após a celebração do pacto social.

O professor espanhol Pedro de Vega Garcia evidencia essa transição sem romper o

vínculo  do  direito  precedente  ao  afirmar  que  “os  direitos  naturais  outorgavam  sentido  e

serviam para fundamentar o pacto social [...]”, desse modo, caberia ao Estado a missão de

“atuar como escrupuloso defensor dos direitos e como faustoso guardião da ordem social”.

Para Garcia, a teoria de Rousseau representa a solução para o resgate histórico e espacial do

44 Ibid., p. 22.
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princípio democrático, fundado nas ideias de liberdade política, de corpo social ou Estado e as

de internacionalismo ou cosmopolitismo45.

Mas a digressão ora apontada não dilapida em nada o valor do sentido do pacto no

que se refere à vontade, na medida em que a existência de direitos que precedem a formação

da sociedade civil reforça a ideia de que, para firmar o contrato social, é necessário que o

indivíduo possua capacidade de aquiescer o avençado e seja detentor de direitos.

Assim, a consequência da união de forças de cada indivíduo firmada no contrato é o

surgimento de “um corpo moral e coletivo”, que ganha “por esse mesmo ato, sua unidade, seu

eu comum, sua vida e sua vontade”. Desse modo, nasce da cadência de atos decorrentes da

aceitação  das  cláusulas  do contrato  uma outra  unidade,  um outro ente,  ou seja,  a  Pessoa

Pública, a Cidade e, modernamente, com o nome República ou corpo político. 

Essa  Pessoa  Pública,  para  Rousseau,  recebe  a  denominação  de  Estado  “quando

passivo,  Soberano  quando  ativo  e  Potência  quando  comparado  aos  seus  semelhantes”46.

Fundado o Estado, instaurada a sociedade civil com base no contrato, portanto não pactuada

pela égide do estado da natureza,  os “associados” são agora chamados de povo e quando

tratados  de  forma  particularizada,  de  cidadãos,  “enquanto  participantes  da  autoridade

soberana, e súditos, enquanto submetidos às leis do Estado”47.

A vontade expressada por meio do pacto social revela a força que uma sociedade

possui de compactuar regras para seu próprio ordenamento e, assim, fazer existir um Estado

capaz de ordenar os vários interesses da sociedade. Dessa forma, a legitimidade na atuação

estatal  advém dos  cidadãos,  mas  não somente  como participantes  passivos  da  autoridade

soberana, e sim integrando essa nova estrutura de poder chamada Estado, em particular nos

processos decisórios.

O elemento  vontade  tem conotação  forte  na  teoria  de  Rousseau,  como  meio  de

agregar a sociedade em torno de objetivos comum. Assim, o autor, distingue a vontade geral

da vontade de todos. 

Para Rousseau, a vontade geral é a vontade comum do corpo social, enquanto que a

vontade  de  todos  “[...]  visa  o  interesse  privado  e  não  passa  de  uma  soma  de  vontades

45 GARCIA, Pedro de Vega.  Mundialização e direito constitucional:  a crise do princípio democrático no
constitucionalismo atual. ALMEIDA FILHO, Agassiz e PINTO FILHO, Francisco Bilac Moreira (Orgs.).
Constitucionalismo e Estado. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 493.

46 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Op. cit., p. 22.
47 Ibid., p. 22.
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particulares”. Assim, a vontade geral é o substrato compartilhado pela sociedade e, por isso,

indestrutível porque em havendo homens reunidos em sociedade sempre haverá pontos de

interesse comum para compartilhar48. 

Mas essa vontade geral deve ser extraída por meio do debate público, uma vez que é

por meio do debate que as questões podem ser ponderadas e submetidas ao voto do cidadão.

Para isso a figura do legislador é necessária, a fim de desenvolver o papel de mediador das

discussões de interesse da sociedade, posto que “a soberania é o exercício da vontade geral” e

a vontade geral que confere legitimidade ao poder político na visão rosseauniana49.

Constituída a sociedade civil e o Estado, por intermédio do pacto, resta ainda analisar

o projeto de Rousseau para implementar a democracia no Estado nascente. Para isso, o autor

elenca algumas condições, sem as quais seria impossível concretizar um legado democrático. 

Dentre  tais  condições,  ele  ressalta  que  é  preciso  a  subordinação  da  economia  à

política e não o inverso, já que a economia não é um poder supremo e sim um instrumento

que deve ser utilizado pelo executivo ou governo para executar leis no sentido de manter

liberdade civil e gerenciar as necessidades sociais50. A economia política não deve, por assim

dizer,  determinar  os  rumos  da  política,  mas  a  política  deve  guiar  a  economia  para

proporcionar o bem-estar da sociedade e o desenvolvimento nacional.

Um outro aspecto que merece nota é o educacional. Em verdade, Rousseau idealiza

um sistema de educação que pode ser conferido no discurso sobre a economia política como

sendo a tarefa central do Estado, ao defender que é a partir do ensino que o homem passa a

compreender seu espaço na vida e na política. 

Para Rousseau a educação importa mais ao Estado do que aos pais, pois os pais se

vão e o Estado é permanente e, além disso, se reveste da função de desenvolver o espírito

cívico de amor à pátria. 

A educação é uma máxima em Rousseau. A educação pública, lapidada sob regras

estabelecidas pelo governo e magistrados e, instituído pelo soberano, é de grande importância

para o estudo do governo legítimo e popular, pois é o que irá permitir consciência dos atos

que ocorrem na vida política,  confere igualdade e responsabilidades cívicas.  Desse modo,

48 VIEIRA, Luiz Vicente.  A Democracia em Rousseau:  a recursa dos pressupostos liberais.  Porto Alegre:
Edipucrs, 1997, p. 73.

49 Ibid., p. 72-73.
50 Ibid., p. 108.
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“[...]Se as crianças são educadas em comum no seio da igualdade, se são imbuídas das leis do

Estado e das máximas da vontade geral, se são instruídas a respeitá-las acima de todas as

coisas [...]” é possível esperar que as crianças consigam compreender valores de comunidade

e, tornarem-se, no futuro, homens preparados para o desempenho cidadão de reconhecimento

à pátria e à sociedade.51

É, sem dúvida, na perspectiva de Rousseau “a tarefa mais importante do Estado” e,

tal argumento está presente no Discurso sobre economia e política na conjuntura de dever

público prioritário. 

Em suas Considerações sobre o governo da Polônia, Rousseau fala da importância da

educação como projeto político para o desenvolvimento do patriotismo e que, tempos mais

tarde teve a função de colaborar com o pensamento dos jacobinos da Revolução Francesa. A

educação nacional tem como base a “[...] existência coletiva bem fundada, disciplinada pela

letra da lei. Homens virtuosos são frutos da formação que tiverem na infância e na juventude.

Gostos e opiniões se formam e se criam pela prática da virtude [...]52.

Tem-se,  assim,  que a educação é algo fundamental  para a construção do Estado,

sendo vista como verdadeiro fator de legitimidade do governo, ou seja, um instrumento que

gera  e  reforça  o  sentimento  de  coletividade  e  desenvolve  as  virtudes  humanas.  Trata-se,

portanto, de uma importante variável para a manutenção da sociedade e do Estado.

Cabe  mencionar  ainda  que  o  projeto  educacional  de  Rousseau  influenciou  a

Revolução  Francesa  e  está  presente  também  nos  “Escritos  Políticos”  de  Condorcet53,

estudioso  que  via  na  educação  o  diferencial  para  o  desenvolvimento  do  Estado,  com  a

participação popular na política nacional por intermediação das Assembleias Primárias, e que

será estudado mais adiante.

Ademais,  outra  condição  primordial  para  a  implementação  democrática  é  a

participação  política.  Rousseau  defende  um  sistema  político  com  base  na  participação

popular, uma vez que a soberania é exercitada por meio da vontade geral, ou seja, o povo

51 ROUSSEAU, Jean-Jacques.  Economia (moral e política).  In DIDEROT, Denis; D'ALEMBERT, Jean le
Ronde. Verbetes  políticos  da  Enciclopédia. Tradução  Maria  das  Graças  de  Souza.  São  Paulo:  Discurso,
Unesp, 2006, p. 106.    

52 BOTO,  Carlota.  Rousseau preceptor:  orientações  pedagógicas  para a  instrução de crianças  verdadeiras.
Cad.  Pesqui. São  Paulo,  v.  42,  n.  145,  p.  226-247,  abr.  2012.  Disponível  em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742012000100013&lng=pt&nrm=iso>.
Acesso em: 16 jul. 2015.

53 Os Escritos Políticos de Condorcet serão alvo de análise em capítulo próprio.
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delibera sobre assuntos que sejam comuns para a sociedade, em exercício constante de sua

vontade e autorreferência. E é assim que a soberania se expressa, por meio da vontade geral

do povo.

Com  esse  pensamento,  é  possível  criar  condições  para  o  desenvolvimento  da

participação quando dois núcleos são alinhados sob o prisma de que o interesse público tem

que preponderar sobre o interesse privado. Dessa forma, a participação exige a abertura de

espaço para o debate,  implicando o envolvimento do cidadão nas questões comuns e,  em

segundo, que os funcionários escolhidos para o desempenho das funções públicas trabalhem

em conformidade com o interesse público54. 

E essa conjectura sobre participação, na perspectiva rousseauniana, denota ainda o

viés da liberdade, uma vez, que para o autor, em uma associação política a liberdade não se

mostra  apenas  como  ausência  de  impedimentos  para  realizar  a  vontade  particular,  do

indivíduo,  ou  como  forma  de  barrar  a  liberdade  negativa55.  A participação  se  perfaz  em

liberdade  positiva,  posto  que  “[...]  os  cidadãos  alcançam  a  verdadeira  liberdade  quando,

conscientes  de  sua  natureza  social,  assumem  sua  responsabilidade  pela  organização  e

conservação do corpo político”56.

Quando o homem participa da política de seu país, enquanto membro da vontade

soberana, passa a ser cidadão e sua participação revela que o cidadão desempenha dois papéis,

autor da autoridade soberana e súdito enquanto obediente às leis do Estado. Nesse aspecto, a

liberdade de participação política configura-se em autogoverno, ou seja, o homem se submete

às leis que ele próprio criou.

Entretanto,  vale  observar  que  há  fatores  que  podem obstaculizar  a  efetivação  da

participação popular, que são a falta de igualdade e de liberdade.

Nesse  sentido,  Luiz  Vicente  Vieira  explica  que  a  falta  de  igualdade  impede  a

construção da Democracia, uma vez que a inexistência de o mínimo de homogeneidade não

confere uma situação social adequada de convivência e participação57, muito pelo contrário.

As diversidades gritantes no corpo social, como a riqueza e a pobreza extrema, incentivam a

depreciação das virtudes humanas e o acesso nos espaços políticos.

54 VIEIRA. Luiz Vicente. Op. cit., p. 108-109.
55 Ibid., p. 108-109.
56 Ibid., p. 109.
57 Ibid., p. 109.
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Por  outra  vertente,  ante  a  falta  de  liberdade,  seja  pela  opressão  gerada  pelos

despotismos das tiranias ou por governas centralizados e burocráticos, o espaço para a livre

manifestação ou criatividade do homem fica prejudicado, pois que não se potencializam os

debates acerca dos problemas sociais e, assim, não se estimula o interesse pela coisa pública.58

O que há, de fato, em decorrência da falta de igualdade e liberdade, é que o poder

político,  em  simbiose  total  com  a  vontade  particular  do  governante,  distancia-se  das

necessidades  essenciais  da  comunidade59,  desconstruindo  o  sentido  democrático  de

participação popular.

Entretanto,  o  que se vivencia  em tempos  atuais  como democracia  no Brasil  está

longe de ser de fato uma democracia participativa como idealizou Rousseau, que pensou o

governo executando a vontade geral, expressão máxima da soberania do povo. Muito menos

se  conseguiu  construir  uma  democracia  brasileira  pautada  no  discurso,  como  pontuou

Habermas,  de modo que o que se vê é uma democracia na qual,  “[...]  o voto,  ao qual se

costuma associar o relevante ato de uma democracia atual, é o voto não para decidir, mas sim

para eleger quem deverá decidir”60.

O  que  deveria  ser  algo  positivo,  na  realidade  brasileira  mostra-se  como  algo

temerário  e  que  já  fora  mencionado  por  antecipação  por  Rousseau,  ou  seja,  a  vontade

particular do dirigente predomina sobre a vontade geral. Em assim sendo, faz-se oportuno

indagar onde estaria a voz do povo que confere legitimidade ao governante. No momento da

escolha, apenas?

Cláudio  Araújo  Reis,  em  análise  sobre  “Vontade  geral  e  decisão  coletiva  em

Rousseau”  conclui  que  para  Rousseau  é  possível  ouvir  a  voz  do  povo.  Entretanto,  se

detivermos  a  atenção  para  os  procedimentos  pertinentes  ao  processo  eleitoral  essa  voz  é

abafada,  quase  silenciosa61,  e  a  vontade  do  legislador,  em muitas  das  vezes,  não  guarda

nenhum tipo de relação com a vontade geral, mas sim com o interesse particular de quem só

busca a manutenção no poder.

58 Ibid., p. 109.
59 Ibid., p. 109.
60 BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política: A Filosofia Política e as Lições dos Clássicos. Organização

de Michelangelo Bovero. Tradução de Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro: Campus, 2000, p. 372.
61 REIS, Cláudio Araújo. Vontade geral e decisão coletiva em Rousseau. Trans/Form/Ação, Marília, v. 33, n.

2,  p.  11-34,  2010.  Disponível  em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
31732010000200003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 17 jul. 2015.
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Sob  esses  argumentos  é  possível  desconstruir  o  conceito  de  que  a  democracia

equivale à vontade da maioria, tendo em vista que os postulados teóricos da democracia só

têm  funcionado  para  legitimar  articulações  políticas  e  institucionais  em  harmonia  com

interesses outros que não correspondem aos anseios sociais.

Mas, ir mais além de conceitos é viabilizar práticas democráticas que possam ser

sentidas no corpo social, cabendo ao Poder Administrativo, como executor, implementar as

medidas que possam criar um elo de comunicação entre o Poder Público e a população, a fim

de que se possa consolidar uma Administração Pública confiável, proba e concretizadora de

políticas públicas eficientes e com respeito ao erário.

2.4  DOS  “ESCRITOS  POLÍTICOS”  DE  THOMAS  JEFFERSON:  O  MODO  DE

PARTICIPAÇÃO NAS QUESTÕES LOCAIS

Na América  do Norte,  ao seu tempo,  Thomas Jefferson constrói  seu pensamento

republicano  democrático  inteiramente  lapidado  na  soberania  popular  de  participação  nas

esferas de atuação do poder central. A vontade do povo, explicada em suas cartas, transpassa

a escolha de representantes; o cidadão, à sua época, não só deveria legitimar o exercício do

poder, mas sim, também, deveria fazer parte, enfim integrar as decisões estatais.

Nos “Escritos Políticos”62 de Thomas Jefferson, há uma ideia central que aponta para

uma  democracia  de  participação  popular,  que  coloque  o  cidadão  como  agente  ativo  das

articulações de poder, deixando, portanto, a condição de simples expectador da legitimidade

representativa que ordenava ao Estado. 

Para Jefferson, o governo deve ser fundado na vontade do povo, cujo consentimento

precisa nortear e fundamentar a ação de governo, pois só assim tal governo pode assumir o

patamar de justo. Muito embora Jefferson deixasse de fora a mulher, o infante e o negro do

conceito de povo, pois para estes os direitos eram reduzidos ou inexistentes,  não havendo

62 Os “Escritos  Políticos”  são  uma coletânea  de  cartas  redigidas  por  Thomas  Jefferson,  nas  quais  o  autor
manifestava seus pensamentos políticos sobre democracia, república e liberdades.
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assim  uma  igualdade  plena  de  direto  no  esquadro  democrático  de  participação,  suas

convicções  sobre  política  e  participação  deram início  ao  pensamento  mais  abrangente  de

participação popular e nação livre das Américas.

O povo,  como  alicerce  de  toda  a  autoridade  de  governo,  confere  legitimidade  à

tomada  de  decisões,  pois,  na  visão  de  Jefferson,  esse  mesmo  povo  se  configura  como

substrato ou essência capaz de determinar o rumo da nação. O povo é a “fonte de toda a

autoridade nessa nação; como sendo livre para conduzir seus interesses comuns através de

quaisquer órgãos que julgue adequado; ” podendo, inclusive, modificar tais órgãos sempre

que considerar que o funcionamento não expressa o desejo social.

Nessa imersão do estudo pode-se extrair, inicialmente, dois pilares centrais para a

construção do pensamento moderno sobre democracia.  Primeiro,  a vontade do povo como

substrato maior e fundamental de um governo democrático, capaz de legitimar as escolhas de

governo;  em  segundo,  a  liberdade  de  gerenciamento  na  gestão  pública  como  marco  de

liberdade  individual  e  expressão  de  participação  popular  mais  efetiva  na  administração

governamental, especialmente, na gestão das cidades.

Acerca  desse  ponto,  ou  seja,  o  povo  como  agente  livre  e  legitimador,  por

participação, das próprias escolhas, interessante argumento apresenta Jeremy Waldron, para

quem o povo pode escolher por meio de votação democrática um ditador para comandar a

nação. Todo o sistema adotado para a escolha desse representante se perfaz nos moldes legais

e  previamente  adotados  para  o  sufrágio  e  participação,  conferindo  assim legitimidade  na

escolha63.

No entanto, por mais que a ditadura escolhida seja a manifestação da vontade de um

povo  em  determinado  momento,  não  se  pode  concluir  que  a  ditadura  é  uma  forma  de

democracia, posto que, instalada, não representa a maioria e nem oportunizará a participação

por contradizer a própria natureza do regime ditatorial. Waldron não nega o processo legítimo

conferido ao regime, mas também entende que não é uma democracia mesmo decorrendo de

manifestação popular livre.

63 WALDRON,  Jeremy.  Derecho y desacuerdos.  Traducción de José  Luis  Martí  y  Águeda  Quiroga.
Madri: Marcial Pons, 2005, p. 311-317.
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A plataforma do pensamento  de  Waldron é,  nesse aspecto,  condizente  com a  de

Jefferson no sentido de ser o povo o agente capaz de conferir a uma escolha política do Estado

toda a autoridade necessária para que seja legítima.

Dessa forma,  eleger  por via  do processo democrático  um ditador  não significa  o

reconhecimento de um governo do povo, pois este modelo de governo cerceia direitos, reduz

liberdades e concentra poder sob a administração de um ou de um pequeno grupo pessoas,

sem preservar a alternância do poder.

Mas a participação popular não pode ser apenas vislumbrada no momento da escolha

dos  representantes  da  nação.  Nesse  aspecto,  Jefferson,  ao  priorizar  o  povo  legitimador,

também compreende que a participação dos agentes sociais na arena pública deve ir além da

escolha dos representantes e agir de modo afirmativo nas decisões de governo. Na visão de

Jefferson, a participação deve ocorrer em todos os setores do governo e essa atuação popular

representa uma longínqua e honesta administração dos poderes.

Para o ex-presidente norte-americano, a atuação do povo no âmbito dos três poderes

funcionaria  com  a  escolha  do  administrador  para  o  Executivo  e  do  legislador  para  o

Legislativo.  Para  o  Judiciário,  a  intervenção  popular  se  daria  nas  questões  de  fato,  pois

embora  não conheça o direito,  tem aptidão para analisar  fatos,  contendo,  o júri,  qualquer

manifestação tendenciosa e parcial do magistrado. Além disso, Jefferson também compreende

que o corpo de jurados ou a participação popular nas esferas aludidas seria o freio necessário

e  eficaz  ao  combate  da  corrupção,  pois  corromper  um pode  ser  singelamente  fácil,  mas

corromper um grupo com a missão precípua de fiscalizar e conferir legitimidade às decisões é

mais difícil. Para Jefferson, “ A influência sobre o governo deve ser compartilhada por todo o

povo. Se cada indivíduo que compõe a massa  particular  da autoridade  última,  o  governo

estará seguro, porque corromper a massa toda excederá quaisquer recursos particulares [...]”

implicando em gastos e, sendo a massa corrompida o próprio povo pagaria um preço, que

seria revertido na majoração dos tributos, pois, é a única forma de promover a capitalização

do dinheiro público.64 

Evidencia-se nas palavras de Jefferson o entendimento de participação do povo em

todas as esferas de Poder, cujos postulados foram elaborados em uma República nascente e

64 JEFFERSON, Thomas.  Escritos Políticos.  Tradução de Leônidas Gontijo de Carvalho. São Paulo: Ibrasa,
1979, p. 33.
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lapidados sobre o pensamento democrático. No entanto, outra questão que se faz latente é de

como mensurar essa participação e de que forma ela ocorreria. 

Jefferson mantinha o posicionamento de quase nada intervir  na atividade pública,

porém, era árduo defensor da educação pública e da divisão dos condados em distritos. Tal

posicionamento  tem profunda coerência  com a postura de admitir  o controle  popular  nos

assuntos públicos, pois, segundo ele, para que a democracia funcionasse seria necessária uma

“gradação de autoridades”. Dessa forma, cada distrito seria capaz de autoadministrar-se por

meio do poder regularmente organizado, exercido pelo povo, para tratar de assuntos locais. 

Mas  Jefferson admitia,  contudo,  que,  em esferas  maiores,  como  os  Condados,  o

Estado e a Nação não admitiriam interferências diretas pelo povo em razão da complexidade

que determinados assuntos representam,  de modo que o exercício  direto da vontade seria

sucedido pela ação de agentes eleitos pela população para tal finalidade, substituindo, dessa

forma, a ação representativa pela individual.

Jefferson,  sobre  o  tema,  em  1800,  escreveu  a  Gideon  Granger,  explicando  tal

circunstância:

A verdadeira teoria de nossa Constituição é, seguramente, a mais sábia e a melhor, a
de que os Estados são independentes quanto a tudo dentro de si mesmos e unidos
quanto a tudo que diz respeito às nações estrangeiras. Limite-se o Governo Geral
tão-só aos negócios estrangeiros e fiquem nossas questões desemaranhadas das de
outras nações, exceto quando ao comércio que os negociantes dirigirão melhor se
deixados  livres  para  fazê-los  eles  mesmos,  e  nosso  Governo  Geral  poderá  ficar
assim reduzido a uma organização muito simples e pouco dispendiosa, cujas funções
também simples serão exercidas por poucos funcionários65. 

Uma outra questão importante ao dividir os Condados em Distritos, era o objetivo de

dividir para educar. A escola pública de base seria gratuita para conferir a todos igualdade de

conhecimento,  oportunizando,  destarte  uma  participação  mais  efetiva  e  consciente  nas

questões locais. Além dessa vertente relacionada à educação, havia o propósito de, através

dela,  transformar  os  distritos  em  repúblicas  menores  capazes  de  autogoverno,  tendo  um

administrador  direcionando os  assuntos  locais,  mas  valorizando a estrutura  da assembleia

popular.

Com esse modelo de estrutura distrital, Jefferson acreditava que “[...] cada homem

no Estado tornar-se-ia, portanto, um membro ativo do governo comum, tratando em pessoa de

65 Ibid., p. 37
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uma grande porção de seus direitos e deveres [...]”66, mas sempre relacionado com o grau de

competência de cada um.

A  divisão  administrativa,  preocupada  com  assuntos  cotidianos,  tinha  grandes

responsabilidades em temas de gestão pública e era o grande marco da participação efetiva do

agir  social  de acordo com temas de interesses coletivos.  Esse aspecto é tão elucidativo  e

sólido que se confere ao Distrito porção administrativa menor, a responsabilidade da escola

elementar, marco de libertação do homem, futuro gestor participativo dos interesses públicos.

Mas  na  estrutura  lógica  e  rica  elaborada  por  Thomas  Jefferson,  o  espaço  de

participação efetiva, direta e concreta estaria vinculado ao Distrito. Sem embargo da grande

importância que tal discussão trouxe para a história da Política e do Direito, modernamente

debate-se em torno de um conceito de democracia mais abrangente, considerando que todo o

ideal democrático deve oportunizar a participação de todo agente social na adoção de uma

decisão que tenha repercussão coletiva67.

O  estudo  da  democracia  tem  como  horizonte  alcançar  o  grau  adequado  de

compromisso e envolvimento popular com as questões de Estado e, se tem um ponto crucial

do  debate  sobre  a  democracia,  esse  ponto  é  a  relação  “participação  efetiva  versus

democracia”. Embora pareça redundante, os estudos da democracia e de seus mecanismos de

concretização  são  distantes  quanto  à  participação  popular,  sendo  este  elemento  último

primordial a qualquer nação civilizada pautada em bases democráticas.

Jefferson enaltece a participação em todos os ramos do poder estatal, entretanto, no

Executivo confere destaque com uma participação dialogada nos Distritos, os quais, através

de reuniões populares, discutiam os temas de repercussão geral.

Com  enfoque  mais  contemporâneo,  Jürgen  Habermas  encerra  uma  mudança  de

paradigmas, da racionalidade prática kantiana,  individualista,  para a razão comunicativa,  a

qual se entrelaça ao Direito com a missão de conferir legitimidade à legalidade.

A Teoria do Discurso de Habermas, assim como o modelo participativo intentado por

Jefferson,  pode  ser  empregada  nas  esferas  de  poder,  mas  com  o  viés  da  participação

66 Ibid., p. 40.
67 HOLMES, Stephen.  Preconmmitment and the Paradoxo f Democracy.  In J. Elster/ R. Slagstad (Orgs.),

Contitutionalism and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1988, p. 195-240.
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comunicacional,  dialógica do povo com as instituições de governo, a qual Jefferson havia

compreendido, ao seu tempo, para a administração pública local.
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3 O DIREITO FUNDAMENTAL A UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PROBA

A concretização de direitos humanos é um processo histórico e perene, uma tarefa

atribuída o Estado e à própria sociedade organizada, de modo que é imprescindível que haja

participação popular, evitando assim o chamado deficit democrático. Essa participação cidadã

deve ser compreendida num patamar mais complexo e conglobante que a mera participação

na escolha dos representantes políticos através do voto.

Tal participação deve estar inserira, inclusive, na fiscalização e produção dos atos da

Administração Pública,  controlando,  dessa forma,  eventual  desvio de finalidade na gestão

pública e, por via de consequência, os atos de corrupção que importam a perda de eficiência

da máquina pública e o avanço da imoralidade.

Com esse enfoque, este capítulo demonstrará que é possível fortalecer a necessidade

do reconhecimento de um direito fundamental a uma Administração Pública Proba, cujo papel

do cidadão na esfera democrática  de  gestão  pública  se  torne  o mais  forte  mecanismo de

garantias para a implementação efetiva dos princípios da Administração Pública elencados na

Constituição, especialmente, no que se refere à probidade.

3.1 O DIREITO ADMINISTRATIVO NA PERSPECTIVA DO CONSTITUCIONALISMO

O Direito  Administrativo  nem sempre  teve  suas  raízes  fincadas  na  Constituição,

tendo em vista que o surgimento da Administração Pública está mais atrelado às instituições

do que a uma forma de gestão de Estado. Apresentava, o Direito Administrativo, mais uma

relação de poder e de gestão institucional,  sendo a perspectiva técnica de administração e

poder os elementos prioritários.

O posicionamento exposto acima fica mais claro quando são analisadas as correntes

sobre a definição do Direito Administrativo. E é com esse intuito que a síntese realizada por

Oswaldo  Aranha  Bandeira  de  Mello  será  adequada  para,  em  seguida,  delinear  algumas
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definições  do  Direito  Administrativo  na  concepção  dos  juristas  brasileiros,  após  os

argumentos das teorias subjetivas e das teorias objetivas, para ao final apontar a vertente mais

contemporânea, entrelaçada com o Direito Constitucional e com os direitos fundamentais.

Com relação às correntes, Oswaldo Aranha resume as diretrizes da seguinte forma:

Examinando o problema em fins do século passado, Vitório E. Orlando classificou
as orientações a respeito em quatro diretrizes fundamentais: (a) a Teoria Legalista,
que  o  considera  como  interpretação  das  leis  administrativas  e  dos  seus
desenvolvimentos, através de atos jurídicos complementares; (b) a Teoria do Poder
Executivo,  que  o  faz  corresponder  ao  ordenamento  jurídico  da  atividade  desse
Poder; (c) a Teoria das Relações Jurídicas, que entende que ele se preocupa com
ditas  relações  entre  Administração  Pública  e  os  Administrados  e  consequente
prestação dos serviços públicos; (d) a Teoria da Finalidade do Estado, que sustenta
ter como objeto o ordenamento jurídico da atividade estatal  para consecução dos
seus fins (Principi di Diritto Amministrativo Italiano, vol. I, pp. 51-78).68

O que ocorre é que essas teorias foram agrupadas em dois blocos, a saber, as teorias

subjetivas e as teorias objetivas.

As teorias subjetivas abrangem a teoria do poder executivo e a teoria que cuida dos

órgãos da Administração Pública (formalista), as quais foram agrupadas levando-se em conta

o órgão responsável pela tarefa de administrar. Já as teorias objetivas são a do serviço público

e a da finalidade estatal, separadas na seara objetiva por considerarem a função ou atividade

desempenhada para a consecução específica do que seria um conteúdo, matéria  de direito

administrativo, ou seja, a prestação de serviços públicos.

Oswaldo Aranha não inclui a teoria legalista em nenhuma corrente, nem na objetiva,

nem na subjetiva,  por considerar  que o valor  da teoria  positivista  está  resguardado como

método de exegese jurídica e, além disso, considera o autor, que o conhecimento do Direito

Administrativo Público pressupõe um sistema normativo. Não há como destacar as leis do

Direito  Administrativo,  pois,  de  modo  contrário,  “[...]  enfeixaria  posição  absolutamente

ultrapassada, e só vale como reminiscência histórica”.69

Seguindo as orientações e críticas que faz às duas correntes, Aranha de Mello faz a

opção de definir o Direito Administrativo prestigiando a teoria teleológica da finalidade do

Estado, mas com ressalvas. A referida teoria reside na corrente subjetiva e aponta para um

68 MELLO. Oswaldo Aranha Bandeira de.  Princípios Gerais de Direito Administrativo.  3. ed. São Paulo:
Malheiros, 2007, p. 148.

69 Ibid., p. 149.
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conceito  de  Direito  Administrativo  altamente  entrelaçado  com  a  atividade  do  Poder

Executivo, como parte do ordenamento jurídico deste.

Nesse sentido, apoia-se no Direito Administrativo como “[...] ação do Estado-poder,

quer dizer, a ação de legislar e executar, e sua organização para efetivar essa forma, quer

dizer,  os  meios  e  modos  da  sua  ação”,  definindo-o  como  “[...]  ordenamento  jurídico  da

atividade  do Estado-poder”,  ou de outro ente  que possa substituir  o Estado na missão de

elaborar utilidades públicas, direta ou imediata.70 

Na clássica  visão  de  Hely Lopes  Meirelles  o  Direito  Administrativo  deve  surgir

diretamente da noção geral do Direito, posto que, “[...] O Direito, objetivamente considerado,

é  o  conjunto  de  regras  de  conduta  coativamente  impostas  pelo  Estado.  Na  clássica

conceituação  de  Jhering,  é  o  complexo  das  condições  existenciais  da  sociedade  [...]”

resguardadas pelo Poder Público. Para o autor, o Direito se constitui em princípios que regem

a conduta social, com o fim específico de realizar a Justiça.71

E, com lastro no conceito de direito na ordem legalista, Meirelles define o Direito

Administrativo como sendo o “[...] conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os

órgãos,  os  agentes  e  as  atividades  públicas  tendentes  a  realizar  concreta,  direta  e

imediatamente os fins desejados pelo Estado”.72

Diógenes  Gasparini,  por  seu  turno,  não  elabora  um  conceito  novo  de  Direito

Administrativo, opta por seguir a definição proposta por Meirelles, considerando as mesmas

razões justificadoras do conceito idealizado por este.

Interessa, por oportuno, comentar a visão do autor acerca de “realizar concreta, direta

e imediatamente os fins desejados pelo Estado”.  O entendimento aqui é a demarcação do

objeto. Desse modo, se realiza ações de forma concreta, não se enquadra aqui a abstração do

legislativo; se é uma ação direta, afasta o judiciário que atua indiretamente e, imediatamente

não se aplica as ações sociais por serem mediatas73.

Quanto aos fins, esses não significam que o Direito Administrativo tenha a missão de

indicá-los, posto que não faz parte de sua competência instituir os fins adotados pelo Estado, e

sim de  outros  ramos  da  ciência.  Para  o  autor,  o  “Direito  Administrativo  apenas  passa  a

disciplinar  as  atividades  e  os  órgãos  estatais  ou  a  eles  assemelhados,  para  o  eficiente

70 Ibid., p. 217.
71 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 31.
72 Ibid., p. 34. Ainda é o conceito utilizado por seus atualizadores.
73 Ibid., p. 34.
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funcionamento da Administração Pública”, preocupando-se com o Estado na ordem dinâmica

e, deixando para a Constituição o aspecto estrutural74.

É importante perceber que, na visão acima apresentada, o Direito Administrativo é

delineado sob o imperativo categórico de obediência a lei, sendo a missão maior desse Direito

o  papel  burocrático  com  relação  a  atuação  dos  órgãos  para  uma  prestação  de  serviços

eficientes em contraponto ao caráter “estático” da Constituição. Ora, é de se observar que a

noção  de  Constituição  adotada  no  presente  trabalho  tem como  foco  a  sua  dinâmica  e  o

preceito de ser aberta, apta a “sentir” os fluxos sociais. E disso, não foge o constitucionalismo.

Além disso, o Direito Administrativo não se resume às leis e nem seu conceito à prestação de

serviços públicos.

Para José dos Santos Carvalho Filho, o Direito Administrativo se apresenta como

“[...] o conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as

relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre este e as coletividades a que

devem servir”75.

A visão do autor aqui esbouçada quanto à relação do Estado entre a coletividade diz

respeito  à  efetivação  do  poder  de  polícia,  no  caráter  mais  coercitivo  do  poder  público,

interferindo na órbita do particular em benefício do interesse público. De fato, o exercício do

poder  de  polícia  desempenhado  pela  Administração  Pública  é  indispensável  para  ordem

pública, no entanto, não é essa a única vertente conceitual a qual se pretende chegar.

A despeito dos conceitos e perspectivas apresentados, defende-se neste trabalho que

o Direito Administrativo deve ser estudado a partir de um pressuposto necessário à existência

do  indivíduo  e  da  sociedade  nas  sociedades  modernas,  ou  seja,  na  vertente  dos  direitos

fundamentais.

É com essa perspectiva que a compreensão do Estado passa por contornos outros,

que não só a legalidade e manutenção do Poder, mas sim de que o homem deve ser o foco

central dos interesses do Estado, a fim de que o próprio Estado ponha “[...] sua finalidade na

completude dos direitos humanos e fundamentais”. Assim, o Estado não pode ser um entrave

à “[...] vocação do homem de viver dignamente e se realizar pessoal e comunitariamente”76.

74 Ibid., p. 34-35.
75 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo.  Rio de Janeiro: Lumen Juris,

2006, p. 7.
76 LIBERATI, Wilson Donizeti.  A Dignidade da Pessoa Humana no Estado Constitucional.  In Tutela dos

Direitos Humanos e Fundamentais – Ensaios a partir das linhas de pesquisa Construção do Saber Jurídico e
Função Política do Direito. Agostinho, Luís Otávio Vincenzi e Herrera, Luiz Henrique (orgs). 1. ed. São
Paulo: Boreal, 2011, p. 25.
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Nesse sentido Clèmerson Merlin Clève retrata a necessidade de que todos os poderes

do Estado busquem a efetividade dos direitos fundamentais e reza que “[...] todos os poderes

do Estado,  ou melhor,  todos os órgãos constitucionais,  têm por finalidade buscar  a  plena

satisfação dos direitos fundamentais”. Do contrário, se o Estado caminha em sentido oposto à

concretização  dos  direitos  fundamentais,  o  próprio  Estado  estará  se  “deslegitimando”  na

perspectiva política e, sob o enquadramento jurídico, estará se “desconstitucionalizando”77.

Na órbita do Direito Administrativo, cabe também ao Executivo a preocupação com

os  direitos  fundamentais.  Com  esse  mote,  Marçal  Justem  Filho  define  o  Direito

Administrativo atribuindo aos direitos fundamentais uma relevância prioritária na complexa

engenharia da administração pública. 

Para Justem Filho o Direito Administrartivo se configura como sendo um apanhado

de normas 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”.

O desempenho da atuação do Direito Administrativo,  modernamente,  se desdobra

para a realização dos direitos fundamentais, tendo como diretriz a dignidade do ser humano. É

preciso,  então,  imergir  na  visão de Justen  Filho para  compreender  essa relação – Direito

Administrativo e direitos fundamentais – em dois planos.

No primeiro plano, o Direito Administrativo atua como “instrumento de limitação do

poder  estatal”,  em atuação  omissiva/negativa.  Sob  esse  prisma,  o  Direito  Administrativo

regula  um dado setor  de  atividades  e  órgãos  estatais  e  não estatais  “[...]  para produzir  a

limitação dos poderes inerentes à existência do Estado e ao desenvolvimento da sociedade

humana”. A meta do direito em tela é garantir que não ocorra dano aos valores fundamentais,

como  a  liberdade,  ocasionado  pelo  poder  político  e  econômico,  prejudiciais  ao  interesse

coletivo.78

O segundo plano se reporta à atuação positiva/comissiva do Estado e se funda no

projeto  inato  do  Direito  Administrativo,  que  é  concretizar  os  interesses  coletivos  sem

desvirtuar do compromisso de produzir valores humanos por meio de organizações capazes de

promoverem tais valores fundamentais, sejam elas estatais ou não.79 

77 CLÈVE,  Clèmerson  Merlin.  O  Controle  de  Constitucionalidade  e  a  Efetividade  dos  Direitos
Fundamentais. In Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais (org. José Adécio Leite Sampaio). Belo
Horizonte: Del Rey, 2003, p. 388.

78 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 92-93.
79 Ibid., p. 93.
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Desse modo,  a  face  positiva  de atuação do direito  administrativo  é  de  funcionar

como  instrumento  jurídico  e  social  para  que  as  organizações  possam  fomentar  direitos

coletivos otimizando direitos humanos. Em paralelo a tal posicionamento acerca da atuação

positiva do Estado é de que o estado não pode ser vislumbrado como uma estrutura apenas

apta a desenvolver instruções de maneira burocrática e nem para realizar vontades de grupos

dominantes, pois, a razão da existência das organizações estatais não reside em si mesmas,

mas no fim ao qual se propuseram. 

Em sendo assim,  o Estado,  o  direito  administrativo  e  as  demais  instituições  não

governamentais,  mas  que  desempenham  um  papel  representativo  da  função  estatal  “[...]

somente  se justifica como instrumento  para realização dos direitos  fundamentais,  que são

decorrentes da dignidade da pessoa humana [...].80

Os direitos fundamentais, em sua roupagem clássica, são direitos aptos a assegurar a

defesa, “[...] protegendo posições subjetivas contra a intervenção do Poder Público, seja pelo

não  impedimento  à  prática  de  determinado  ato,  seja  pela  não-intervenção  em  situações

subjetivas ou pela não eliminação de posição jurídica”. Outrossim, os direitos fundamentais

também se mostram como direitos  a prestações  positivas,  de efetivação,  concretização de

determinadas prestações, como ainda de índole normativa, assegurada na lei.81

Com esse duplo viés de direitos fundamentais, na acepção clássica e como direitos de

prestação, é que se deve deter o foco no desenvolvimento da pessoa humana a partir  das

práticas  governamentais  de administração pública,  especialmente  para afastar  o retrocesso

social que práticas inconclusivas de gestão pública podem gerar.

Assegurando  a  Administração  Pública  Proba  como  direito  fundamental  do

administrado,  pretende-se  elevar  o  direito  a  uma  prestação  administrativa  mais  correta  e

honesta com o objetivo de se criar condições dignas na esfera pública de desenvolvimento do

ser humano, considerando a unidade de personalidade e da sociedade na versão mais moderna

do Direito Administrativo, ou seja, a Administração Pública empenhada na concretização de

direitos fundamentais e em sintonia com os princípios Constitucionais.

No  entanto,  essa  vocação  não  se  restringe  à  proteção  dos  direitos  reservados  às

pessoas, tampouco se materializam na imposição de limites ao Estado. A dignidade da pessoa

80 Ibid., p. 93.
81 BINENBOJM, Gustavo.  Uma Teoria do Direito Administrativo.  Direitos Fundamentais,  Democracia  e

Constitucionalização. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 73. 
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humana atua, além de limitador do Poder, também como fundamento de existência do Estado,

tanto na acepção jurídica quanto sociológica.

Para Wilson Donizeti Liberati, no Estado Constitucional “[...] a dignidade da pessoa

humana torna-se, ao mesmo tempo, fundamento e instrumento limitador do poder público,

pois ela obriga o Estado a tomar atitudes legislativas para tornar exequível a satisfação [...]”

dos  direitos  fundamentais,  ao  tempo  que  afirma  que  a  participação  popular  é  elemento

indispensável para a manutenção da dignidade da pessoa humana.82

Para a efetivação, ou melhor,  para a concretização de direitos humanos, tanto em

âmbito  individual  quanto  no  coletivo,  é  imprescindível  que  haja  participação  popular,

evitando assim o deficit democrático. Contudo, essa participação deve ser compreendida em

dimensão mais larga àquela que conhecemos como participação na escolha dos representantes

políticos.

Tal participação deve ser mensurada inclusive nos atos da Administração Pública,

controlando, dessa forma, o desvirtuamento da gestão pública e, por via de consequência, os

desregramentos e atos de corrupção que afligem a dignidade da pessoa humana.

E, com esse enfoque, é possível fortalecer a necessidade do reconhecimento de um

direito  fundamental  a uma Administração Pública Proba,  cujo papel do cidadão na esfera

democrática de gestão pública seja capaz de ser mais  um mecanismo de garantias  para a

implementação real dos princípios sobre a Administração Pública elencados na Constituição,

especialmente, no que se refere à moralidade, à probidade de conduta.

Juarez Freitas enfatiza a importância da participação do cidadão para a construção do

princípio democrático e controle dos atos do Direito Administrativo. Com esse pensamento o

autor defende que democratizar os controles do Direito Administrativo é o caminho a ser

seguido para promover a inclusão do cidadão na esfera do Executivo e que o princípio da

democracia inclina-se com importância maior “[...] para o princípio da dignidade da pessoa

humana (CF, arts. 5º, III, 17, 226, § 7º, e 227), que jamais deve ser esquecido no erguimento

de um controle democrático sério e equilibrado.83

O deficit democrático é outra constatação que reforça a necessidade de concretização

de tal  direito,  à  Administração  Pública  Proba,  como fundamental,  uma vez  que a  tensão

gerada  entre  as  escolhas  e  decisões  da  Administração  Pública  e  a  (falta)  participação  do

82 LIBERATI, Wilson Donizeti. Op. cit., p. 25-26.
83 FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os princípios fundamentais. 3. ed. São Paulo:

Malheiros, 2004, p. 32. 
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administrado resultam em opções administrativas esvaziadas de conteúdo moral, ímproba e,

consequentemente, desvinculadas da eficiência.

Em interessante artigo sobre as agências reguladoras, Luís Roberto Barroso, Ministro

do  Supremo  Tribunal  Federal,  explana  acerca  de  alguns  pontos  de  tensão  envolvendo  o

princípio da eficiência administrativa, a participação dos administrados e o controle da própria

Administração  Pública,  suas  Agências  reguladoras,  o  controle  que  esses  entes  sofrem de

outros  órgãos  de  poder  e  pela  sociedade,  considerando  que  estas  representam importante

plataforma para efetivação de serviços públicos relevantes. 

Nessa dimensão Barroso alude a uma crise de confiança na ingerência do Executivo

na  regulação  das  Agências  e  também  no  modo  abusivo  como  se  opera  a  competência

normativa delegada e ainda ao ativismo judicial frente ao mérito dos atos administrativos,

decorrentes  do  pós-positivismo  e  o  reconhecimento  de  que  os  princípios  têm  força

normativa.84

Mas os mecanismos de participação do cidadão para efetivação de práticas públicas

ainda são diminutos e as Agência, apesar de terem um papel de destacar para realizações de

interesse  público,  ainda  ficam  aquém  no  tocante  a  implementação  da  deliberação

democrática.85

Por fim, cumpre registrar que, apesar da Constituição Federal brasileira ser extensa,

no capítulo pertinente ao artigo à Administração Pública cuidou ela de ser corporativista em

relação ao poder público, prevendo várias prerrogativas da administração pública, em vez de

apresentar um enquadramento de direitos e garantias para os administrados.86 

Delineados  aspectos  centrais  sobre  o  entendimento  do  Direito  Administrativo,

partindo do seu conceito e o desenvolvimento desse instituto jurídico atrelado à perspectiva

dos  direitos  fundamentais,  sendo  esta  a  visão  mais  moderna  referente  à  Administração

Pública,  cumpre  agora  analisar  o  reconhecimento  da  Administração  Pública  Proba  como

Direito Fundamental, efetivamente, e o tal fundamentalidade representa de concreto para a

sociedade e para a democracia na Administração Pública.

84 BARROSO,  Luís  Roberto.  Agências  reguladoras.  Constituição,  Transformações  do  Estado  e
legitimidade democrática. In Temas de Direito Constitucional, t. II, 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p.
264.

85  Com o Decreto presidencial sobre a Participação Social é possível vislumbrar o procedimentalismo no trato
deliberativo de gestão pública democrática. No entanto, tal decreto é alvo de inúmeras críticas tendo em vista
o comportamento do governo do PT em quase 16 anos de Administração Pública Federal, especificamente no
que diz respeito a práticas corruptas  (Mensalão,  Petrolão, Lava Jato) e a crise política e econômica que
enfrenta atualmente.

86 BINENBOJM, Gustavo. Op. cit., p. 70.
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3.2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SEU CONCEITO SUBSTANCIAL

O processo histórico de humanização e a afirmação de direitos e liberdades traça a

junção  dos  direitos  do  homem  como  os  direitos  fundamentais,  sendo  estes  provenientes

daqueles.

Sobre o tema, José Carlos Vieira de Andrade87 relata que o surgimento dos direitos

fundamentais  está  vinculado  à  lógica  jusnaturalista  ou  filosófica,  em  uma  perspectiva

genealógica ao direito natural, chegando até Cícero as raízes dos direitos fundamentais, uma

vez que afirmava os postulados da igualdade e liberdade para o homem88, corroborando para

uma vertente humanizada do valor do indivíduo.

Mas não só a humanização do indivíduo, na origem dos postulados romanos, e nem o

pensamento cristão da modernidade foram capazes de atribuir o sentido de “direitos humanos

fundamentais”, uma vez que o indivíduo é apenas “beneficiário” da prestação que o Estado

oferece e do respeito dos outros indivíduos para o bom convívio em sociedade. É necessário,

para uma compreensão mais moderna do direito fundamental, que o homem não seja apenas

beneficiário  de  deveres  dos  poderes  públicos,  mas  que  o  homem  seja  o  centro  e  a

fundamentação da justificativa do direito como fundamental.

Nesse  sentido,  Vieira  de  Andrade  apresenta  a  necessidade  da

“desprovidencialização”:

É preciso esperar que se «desprovidencialize» a Justiça no Direito, que o homem se
descubra no acto de pensar e de conhecer o mundo («cogito, ergo sum»; «omne est
verum, quad clare et distincte percipio»), que a Razão secularizada se torne fonte de
«verdades evidentes por si mesmas», que o indivíduo assuma a sua autonomia moral
no «livre-exame» e a sua vontade política no pacto social, para que – também de
acordo  com o «novo  método» científico  –  o Direito  se  analise em direitos  e  o
indivíduo seja o ponto de partida autónomo da ordem social e política. Só agora a
dignidade  jusnaturalista  e  humanista,  que  já  dava  ao  homem  um  direito  de
resistência, se transforma numa força espiritual capaz de revolução.89

87 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 3. ed.
Coimbra: Almedina, 2006, p. 15.

88 Realmente,  no contexto ora  apresentado,  levando em consideração  a  genealogia  do direito  fundamental,
encontra-se nos ícones Romanos raízes dos direitos do homem, elementos do humanismo, uma vez que os
postulados da igualdade e liberdade não eram aplicados a todos os homens, tendo em vista a existência da
escravidão.

89 VIEIRA DE ANDRADE. Op. cit., p. 18.
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A força política do homem é elemento essencial para a construção de direitos e não

está  restrita  ao  momento  da  materialização  do  pacto  social,  da  oferta  de  direitos  para  a

formação da sociedade civil e do Poder Central. A vontade do indivíduo, como ente político,

determina  não  só  o  momento  nascente  dos  Estados,  mas  também  todo  o  processo

transformador vivido pelas sociedades complexas.

As revoluções são bons exemplos de como os interesses sociais têm o condão de

promover  o que para ela  passa a ser importante,  essencial,  fundamental  para a existência

digna do homem. A Revolução Americana de Independência e a Revolução Francesa marcam

“novos” direitos como fundamentais, imperiosos naquele momento histórico e de transição.

O homem é, por certo, o núcleo para o qual os direitos tomam sua inspiração, mas a

formalidade do positivismo não os determina como fundamentais. Vale o conteúdo e todo

exame  de  valor  que  é  realizado  para  medir,  diante  da  historicidade,  qual  direito  se  faz

essencial ou fundamental para determinado povo.

Outro posicionamento que merece anotação são os escritos de Norberto Bobbio sobre

os “Fundamentos dos Direitos do Homem”, no qual o autor defende a relatividade dos direitos

fundamentais desde a concepção jusnaturalista dos direitos do homem. Para Bobbio, a tese

jusnaturalista dos direitos fundamentais é uma “ilusão”, pois a fundamentação última desse

mesmo direito não é absoluta e pode ser questionada, como ocorre com o direito humano à

propriedade e os efeitos para sucessão90.

Nesse sentido, na concepção de Bobbio, os jusnaturalistas divergem quanto à solução

que se aproximava mais dos direitos dos homens: se o bem voltaria à comunidade, se passaria

aos descendentes ou se ficaria livre para o proprietário dispor da maneira que julgasse mais

oportuna. Assim, o autor defende que mesmo os direitos considerados direitos humanos por

natureza também carecem de uma fundamentação última, que não pode ser mais questionada,

fragilizando o “argumento irresistível, o qual ninguém poderá recursar a própria razão”91.

Além de  acreditar  que  a  busca  do  fundamento  último  ou  absoluto  é  infundado,

esclarece ainda que o valor de heterogenia marca os direitos do homem, pois são capazes de

englobar  variados fundamentos  com base  na evolução e  na  historicidade  e  que,  “[…] no

futuro, poderão emergir  novas pretensões que no momento nem sequer podemos imaginar

90 BOBBIO, Norberto.  A era dos direitos.  Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier,
2004, p. 16-17. 

91 Ibid., p. 36-37.
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[...]”,  fazendo-se  necessário  “[...]  buscar  em  cada  caso  concreto,  os  vários  fundamentos

possíveis [...]”92.

Na introdução do livro apontado acima,  o autor italiano revela  importante  trecho

sobre sua compreensão da evolução dos direitos e que “[...] os direitos do homem, por mais

fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias,

caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes [...]”, processo

que ocorre  gradativamente,  de  acordo  com a  história  das  necessidades  de  cada  cultura  e

também não se caracterizam por serem imitáveis e perpétuos.93

A temática sobre a “ilusão jusnaturalista” não tem o condão de enfraquecer a raiz dos

direitos  fundamentais,  reportada aos direitos  do homem,  e nem tem o condão de negar  o

direito natural, mas sim de conferir proteção ao que se configura por fundamental em vez de

se querer esgotar sua justificativa a fim de se concluir por um único fundamento.

Assim, a justificativa para a existência de um direito fundamental pode-se revestir de

inúmeras  lógicas  fundantes  de  acordo  com o  momento  vivido  por  uma  nação,  primando

sempre pelo não retrocesso de civilização e humanização dos direitos, para que seja mais um

instrumento  formal94 de  proteção da dignidade  da  pessoa  humana  e  da  sociedade,  com a

competência de garantir o desenvolvimento e o progresso do homem como indivíduo e ser

coletivo. 

O fato é que a matriz central do constitucionalismo antigo e moderno se assentam

nos direitos naturais, com inspiração em Locke e Rousseau, que conferiram ao pacto social a

convergência de interesses para a transição do estado de natureza para o estado social,  na

qual, o “pacto teria como conteúdo essencial a declaração dos direitos naturais, acompanhada

da limitação ou dos meios de limitação que seria consentida para ensejar o estado social”95.

Existia uma estrutura de direitos mínimos que conferia a ideologia de direitos para as

constituições,  assim ocorrendo  nos  Estados  Unidos  e  na  França.  Nos  Estados  Unidos  da

América,  a  Declaração  de  Direitos  da  Virgínia  em 1776  representou  o  pacto  vindo,  em

seguida, através da Declaração de Independência das colônias inglesas situadas na América

92 Ibid., p. 38.
93 Ibid., p. 25
94 A expressão “formal” utilizada no texto e entre vírgulas significa que não só os direitos institucionalizados

têm o poder de determinar o que é fundamental e merecedor de proteção e garantias. Pois, do contrário, se
estaria a ignorar o verdadeiro conteúdo de um direito fundamental, medido pele necessidade e aspirações de
um povo, abandonando-o a possível manipulação atrelada ao domínio político e econômico.

95 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves.  Direitos Humanos Fundamentais.  São Paulo: Saraiva, 2012, p.
91.
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do Norte. Já na França, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 antecedeu

a Constituição de 179196.

A declaração francesa dos direitos  do homem e do cidadão,  nascida a partir  dos

impulsos revolucionários de influência iluminista contra o absolutismo e contra o sistema das

castas feudais, não foi a primeira “mas nenhuma a ela se compara em vários pontos capitais”.

Foi a Declaração que proclamou os direitos do homem, reconheceu direitos fundamentais e a

importância  jurídica  e  política  desses mesmos  direitos,  bem como expressou conteúdo de

ordem  universalista97,  pois  se  fundamentou  em  direitos  decorrentes  da  própria  natureza

humana, além de sustentar liberdades políticas98.

O  homem  passa  a  ser  o  aporte  dos  Direitos  Fundamentais  e,  nesse  sentido,  o

professor Artur Cortez Bonifácio elucida que, muito embora, possa parecer “[...] tautológico,

o  centro  das  atenções  do  direito  é  o  homem  e  os  direitos  fundamentais  ganham

substancialidade material na proteção da dignidade humana”. A norma se reveste de conteúdo

que  valoriza  mais  o  ser  humano,  e,  assim,  a  dignidade  humana  se  reveste  de  direito

fundamental. A fundamentalização relaciona-se ao conteúdo e, por consequência, os direitos

não  expressos  no  título  Constitucional  dos  Direitos  Fundamentais  podem  conter  valor

fundamental, não importando se tipificados ou não, explícitos ou implícitos.99

O  conteúdo  do  direito  é  que  leva  ao  esclarecimento  de  ser  ou  não  um  direito

fundamental. Isso porque o simples fato de estar positivado no rol dos direitos fundamentais

não é argumento suficiente para firmar a essencialidade de determinado direito, carecendo o

direito ter a densidade capaz de promover o homem como alvo das garantias que preservem

sua liberdade e dignidade para uma vida oposta ao estado de miséria.

A  alusão  à  formação  positivista  dos  direitos  fundamentais  tem  o  objetivo  de

fortalecer o plano do raciocínio constitucional, que admite que os direitos fundamentais não

estão adstritos à expressão da lei fundamental e que o Estado tem um compromisso de gestão

para  além  do  que  está  exposto  formalmente  na  Constituição.  O  Estado  tem  o  dever  de

promover o desenvolvimento moral, político, cultural e econômico e de manter instituições

96 Ibid., p. 91-92.
97 A questão sobre a universalidade dos direitos fundamentais não é unânime. Pode ser universal no sentido e

abrangência  que  se  queira  conferir  ao  direito  fundamental,  valorizando a natureza  humana,  mas não  se
apresenta como universalizante tendo em vista a grande diversidade cultural, econômica e política existente
no mundo. Este assunto será abordado ao longo do presente texto.

98 Ibid., p. 93.
99 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de Petição. Garantia Constitucional. São Paulo: Método, 2004, p. 43.
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que garantam e fiscalizem a condução da gestão do patrimônio público de maneira a respeitar

a amplitude democrática100.

Com esse aporte  é  que  se  perquire  qual,  então,  é  o  mister  do Estado frente  aos

direitos fundamentais, considerando não só os sujeitos dessa relação – Estado e indivíduo –,

mas ainda o indivíduo como agente transformador da justificativa fundamental do direito.

O positivismo jurídico, de um modo geral, segue um conceito de direito fundamental

que, para ser considerado fundamental, deve apresentar os sujeitos, o objetivo, que seria o

limite  imposto  ao  Estado  com  o  intento  de  resguardar  a  liberdade  do  homem,  e  estar

incorporado  formalmente  à  Constituição,  sendo  esta  a  localização  jurídica  no  sistema  de

normas.

Nesse  sentido,  Dimitri  Dimoulis  e  Leonardo  Martins101 conceituam  os  direitos

fundamentais como “direitos público-subjetivos de pessoa (física ou jurídica), contidos em

dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro do

Estado,  tendo  como  finalidade  limitar  o  exercício  do  poder  estatal  em face  da  liberdade

individual”.

Acerca dessa definição, os autores fazem observações importantes para a análise dos

direitos fundamentais na órbita da ideologia positivista, notadamente quanto ao embasamento

formal, às cláusulas pétreas, à historicidade e às “aporias da definição”102.

100 A conotação que se pretende com “amplitude democrática” para o Executivo ou, como chama Habermas
“Poder  Administrativo,  é  da  participação  democrática  deliberativa.  Contudo,  será  tema  apresentado  e
defendido em capítulo mais adequado. Outro viés sobre a “amplitude democrática” é a desconstrução de
prerrogativas de agentes políticos que só servem para promover impunidades e fortalecer práticas corruptas
na esfera dos Poderes.

101 DIMOULIS, Dimitri e MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas,
2014, p. 41.

102 As  “aporias  da  definição”  cuida  da  contradição  que  há  com  relação  ao  próprio  conceito  dos  direitos
fundamentais; se fica restrita apenas ao indivíduo ou abrange o coletivo, sendo a titularidade, nesses casos,
pouco precisa. Para os autores, ainda existe outra discussão sobre a definição, a de que não se faz menção aos
“[...]direitos das gerações futuras, dos animais e da natureza.” (p.43). Além disso, outra dúvida prevalece, a
relacionada ao sujeito. Nesse sentido, indaga-se se figurará como sujeito passivo o Estado, exclusivamente,
ou, incluiria também, os particulares. Contudo, os autores explicam, em capítulo posterior, que a própria
história dos direitos fundamentais determina que o Estado sempre foi o destinatário primeiro do conteúdo dos
direitos fundamentais, na acepção de ter seu poder limitado em proteção aos indivíduos. Outro norte é quanto
ao próprio indivíduo como destinatário da norma de direito fundamental. Nesse aspecto, debate-se sobre os
efeitos horizontais dos direitos fundamentais, levando-se em conta não uma ordem econômica de distinção
entre ricos e pobres, “[...] mas 'uma desigualdade de posição no interior da relação jurídica' que deve ser
avaliada e comprovada concretamente em cada caso.” (p. 106)
A visão sobre as “aporias da definição”,  não é o foco do trabalho em tela pois abrange uma análise do
conceito de direito fundamental o qual será construído com o sentido bem mais amplo do que o exposto pela
corrente de índole liberal, mas que merece total deferência e esclarecimento, tendo em vista a sua citação.
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Analisando  tais  pontos,  para  os  autores  “a  posição  dos  direitos  fundamentais  no

sistema jurídico  define-se com base  na  fundamentalidade  formal”,  sendo esta  a  condição

necessária pois está contida em documento de natureza fundamental e dotado de supremacia.

A  formalidade  também  se  perfaz  como  “condição  suficiente”,  pois  todos  os  direitos  lá

contidos são admitidos como fundamentais “[...] mesmo quando seu alcance e/ou relevância

social forem relativamente limitados [...]”.103

Sobre os  argumentos  lançados  deve-se,  de início,  discordar  da ideia  de que todo

direito  traçado  na  Constituição  é  fundamental,  ante  ao  alto  grau  de  prestígio  ao  critério

meramente  formal  de conceituação de tais  direitos.  Na verdade,  para que um direito  seja

considerado fundamental,  a condição primordial  e essencial  não é a sua formalidade,  pois

assim o fazendo se deixa  para trás  direitos  outros,  estes  sim de conteúdo essencialmente

fundamental, e que são ditados pelo complexo e dinâmico estado social e histórico vivido.

Nesse sentido, defende o presente trabalho a concepção de que a Constituição é um sistema

aberto.

Outra razão para refutar a posição de que somente é direito fundamental o elencado

na  Lei  Soberana  é  a  existência  de  vários  comandos,  presente  em leis,  tratados  e  outros

instrumentos, de conteúdo fundamental e que não podem ser ignorados e nem desprotegidos.

Compreende-se que a política, a moral e o direito se entrelaçam para construir um sistema

jurídico harmonioso e coerente, razão pela qual há um despropósito no posicionamento que

afasta  valores  morais  no  conteúdo  de  um  comando  normativo,  não  admitindo  como

fundamentais direitos de essência fundamental, apenas pelo fato de não estarem escritos na

Constituição.

Quanto a ser “condição suficiente” estar na Constituição para ser considerado direito

fundamental, padece de fragilidade tal argumento, uma vez que nem todos os direitos listados

na Lei Maior se configura como fundamentais, tendo em vista que muitos deles podem ter

sido integrados ao texto por razões meramente formais.

A segunda observação se refere à questão de reforma dos direitos fundamentais e a

proteção do art. 60, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil,  ou seja, se a

vedação de reforma estaria restrita aos direitos fundamentais individuais ou se englobaria os

direitos sociais, coletivos, políticos e os difusos. 

103 Ibid., p. 41.
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A questão gira em torno de uma sistemática de interpretação que, segundo os autores,

por esse método de interpretação o termo direitos fundamentais ganha contorno bem restrito,

só amparando os direitos individuais, permitindo, assim, que os demais direitos possam ser

reformados ou retirados da Constituição.

Contudo, o Título II propõe outros direitos sob a égide dos direitos fundamentais,

podendo ser, por decorrência lógica, também protegidos pela rigidez do artigo constitucional

em  tela,  o  que  “não  representa  um  argumento  válido  para  considerar  que  carecem  de

fundamentalidade os direitos que podem ser objeto de reforma constitucional”.

A conclusão  dos  autores,  Dimoulis  e  Martins,  sobre  esse  argumento  é  mais  um

tributo à forma, pois além de considerarem que todos os direitos prescritos na constituição são

equiparados em “relevância e força jurídica, não cabendo distinção em sua aplicação, que é

justamente aquilo que interessa à dogmática dos direitos fundamentais”, a teoria que deve ser

acolhida é a da “fundamentalidade formal”.

Outra fonte de argumentação, com a perspectiva positivista, é a historicidade e, nessa

linha  de  raciocínio,  Dimoulis  e  Martins  partem  que  para  um  direito  existir  deve  estar

positivado no ordenamento jurídico, posto, que só assim podem determinar seu alcance no

mundo jurídico. Do contrário, a reivindicação de direitos pode ocorrer no campo político, se

não estiverem positivados, e com a possibilidade que sejam implementados no ordenamento,

mas, sem isso, não podem ser reivindicados na seara jurídica. O posicionamento dos autores

revela-se em afastar a ideia de legitimação do ordenamento jurídico por meio dos direitos

naturais. Vale aqui a transcrição do trecho referente ao tema:

Um direito só existe juridicamente a partir da sua positivação, que estabelece seu
exato alcance. Sem esse reconhecimento, tem-se simplesmente uma reivindicação
política, que eventualmente pode permitir a positivação dos direitos fundamentais,
mas, evidentemente, não permite reivindicar direitos em âmbito jurídico.
A  insistente  referência  a  direitos  naturais  ou  humanos  objetiva  legitimar  o
ordenamento  jurídico.  “Naturaliza”  seus  elementos,  sugerindo  que  os  direitos
fundamentais  hoje  reconhecidos  nas  sociedades  capitalistas  são  impostos  pela
natureza humana e, consequentemente, a sociedade capitalista é legitimada por estar
em conformidade aos mandamentos da “natureza humana”. (p.45)

Em verdade,  para essa tese, as únicas coisas que são naturais  ao homem são sua

biologia e necessidades fisiológicas.  Antes de ser lei,  ou seja, de estar positivado, não há

direito, nem aqueles de caráter natural.
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Essa vertente atrita com os postulados do pacto social e do reconhecimento que se

dever ter do Estado para com a sociedade civil  organizada,  pois, do contrário,  negar-se-ia

direitos anteriores ao Estado, fazendo com que a instituição de governança se firme mais

importante e plena que a figura do homem, deteriorando o reconhecimento da legitimidade na

formação estatal.

Etienne-Richard Mbaya, no seu artigo sobre “Gênese, evolução e universalidade dos

direitos humanos frente a diversidade de culturas”, apoia-se em duas questões de relevo para a

definição de direitos humanos. Num primeiro aspecto, destaca a natureza humana como sendo

peculiar, única, portanto com respaldo no direito natural. Num segundo prisma, fundamenta-

se  nas  aspirações  positivistas,  “[…]  que  fazem  com  que  o  direito  seja  freqüentemente

considerado como o resultado de um acordo entre interesses em conflito no seio de certa

sociedade humana.” Com essa visão os direitos humanos não são vislumbrados como naturais

ao homem, mas sim elaborados e institucionalizados pelos órgãos de Estado competentes.

Com esse aporte teorético, os direitos humanos passariam a ser compreendidos como

“noção  de  direito  constitucional  e  internacional  cuja  missão  é  defender  de  maneira

institucionalizada os direitos da pessoa humana contra os excessos de poder cometidos pelos

órgãos do Estado, promovendo, paralelamente, o estabelecimento de condições humanas de

vida [...]104.

Entretanto,  Mbaya  sinaliza  que  tal  questão  de  ordem  positivista  pode  destoar,

sobremaneira, o conceito de direitos humanos e a sua concretização, pois dependeria apenas

do  Estado  e,  nesse  sentido,  “[...]  os  direitos  humanos  correrão  o  risco  de  só  serem

reconhecidos  e  respeitados  na  medida  que  forem julgados  compatíveis  com princípios  e

objetivos de certos sistemas políticos e econômicos. ”105

Com  esse  mote  é  possível  concluir  que,  não  articular  direitos  preexistentes  à

concepção do Estado, direitos esses vinculados ao subjetivismo, individualismo e à noção de

coletivo, necessários para a gradação da estrutura de sociedade tradicional para a sociedade

moderna, em conformidade com os ideais iluministas e do pacto social, é negar a capacidade

que a natureza humana tem de evoluir e desenvolver a estrutura social e política em que vive.

104 SZABO I. Fondements historiques et développement des droits de l’homme, in les dimensions intern.  Des
droits de l’homme. Manual destinado ao ensino dos direitos humanos nas Universidades. Paris, Unesco,
1978, p.11, apud MBAYA, Etienne-Richard. Gênese, evolução e universalidade dos direitos humanos frente
a  diversidade  de  culturas.  Disponível  em:  <http://www.revistas.usp.br/eav/article/viewFile/8993/10545>.
Acesso em: 21 jul. 2015.

105 Ibid., p. 22.

http://www.revistas.usp.br/eav/article/viewFile/8993/10545
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Ainda  sobre  o  aspecto  da  coesão  fechada  que,  segundo  a  definição  fechada  do

positivismo sobre direitos  humanos,  deve persistir  para considerar  fundamental  o  que for

institucionalizado.  Mbaya  faz  uma  relação  entre  direitos  fundamentais  e  a  situação

socioeconômica:

Desse  modo,  certos  Estados  ocidentais  privilegiarão  as  liberdades  clássicas;  os
Estados  sociais  darão  mais  importância  aos  direitos  sociais  e  econômicos;  os
Estados do Terceiro Mundo assegurarão que o subdesenvolvimento impõe restrições
à proteção dos direitos humanos, pois, segundo eles, 'os direitos fundamentais do
homem,  quaisquer  que  sejam  seu  conteúdo  e  natureza,  não  podem  ter  alcance
verdadeiro  a  não  ser  na  medida  que  as  condições  sócio-econômicas  permitam.
Levando-se em conta a defasagem que caracteriza as relações Norte-Sul, torna-se
cada vez mais difícil recursar cientificidade tal argumento.106

Os direitos humanos, dessa forma, ganham conotação desenvolvimentista ligada à

sua  concretização,  ou  seja,  muito  do que se compreende  por  direito  fundamental  só será

possível,  na prática,  associado ao desenvolvimento econômico.  Por esse viés, a missão do

Estado passa a ser, além de promover políticas públicas de amparo, em consonância com o

sistema do Estado Social,  de fomentar  reajustes  internos  para enaltecer  princípios  morais

fortes para a Administração Pública107, como responsabilidade essencial do Estado.

Na compreensão de Ferreira Filho, a concretização do pacto social  não exige um

documento escrito para sua formalização e aceitação, “[...] entretanto, nada proíbe que seja

reduzido a termo, em texto solene. Isto, inclusive, tem a vantagem da clareza e da precisão,

bem como um caráter educativo. […]. Não é ele a Constituição que já o presume existente. É

a declaração de direitos” 108.

Dessa forma,  quando os  direitos  fundamentais  são mencionados  como de caráter

material,  várias  categorias  podem ser  aí  inseridas,  como  “direitos  declarados,  liberdades,

garantias, direitos sociais, direitos institucionais, direito de participação política [...]”109, entre

outros.

106 Ibid., p. 22.
107 É certo que o art. 37 da CFB traz em seu conteúdo o princípio da moralidade administrativa, entretanto, tal

valor não é elevado a categoria de fundamental. Para a realidade brasileira, tal postulado erigido ao plano da
fundamentalidade, representa a necessidade de condução da coisa pública com mais respeito, compromisso e
probidade. Representaria ainda uma mudança de paradigmas valorativos, na qual a moralidade seria discutida
em primeiro plano, desarticulando, dessa forma, as prerrogativas dos agentes políticos e públicos, de uma
forma geral, para se alcançar, progressivamente, patamares mais alto do discurso político.

108 FERREIRA FILHO. Op. cit., p. 23.
109 BONOFÁCIO,  Artur  Cortez.  O  Direito  Constitucional  Internacional  e  a  Proteção  dos  Direitos

Fundamentais. Coleção Professor Gilmar Mendes. São Paulo: Método, 2008 p. 78.
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Cortez Bonifácio assevera, em sua obra “O Direito Constitucional Internacional e a

proteção dos direitos fundamentais”, “que a fundamentalidade também pode ser alcançada a

partir  de um critério  substancial,  circundante  ao âmbito  da  matéria,  além da  previsão  ou

especificação  no  texto  constitucional”.  Além  disso,  para  reforçar  ainda  mais  o  valor

substancial  que  o  direito  pode  atingir  pela  sua  importância  para  o  indivíduo  e  para  a

sociedade,  o  autor  afirma  ainda  que  o  que  vale  é  a  Constituição  permitir  que  se  faça  o

exercício  interpretativo  sistemático  para  avaliar  se  uma  norma  elencada  no  contexto  dos

direitos fundamentais é material ou apenas formalmente fundamental.110 

Assim, por meio da atividade interpretativa apontada é possível examinar o sentido

de fundamentalidade do direito protegido, segundo o autor.

Entretanto,  o modo de interpretação sintemático não pode ser a  única diretriz.  O

sentimento constitucional, na concepção de Pablo Lucas Verdú, representa um subjetivismo

de sentimento e valor que o povo tem para com sua nação e que representa bem que o tempo

constitucional não é o mesmo da dinâmica social. Aquela, presa a uma ideologia pretérita,

vinculada  aos  valores  de  toda  ordem  do  poder  constituinte  originário,  esta  última  em

constante transformação.

Verdú, no tópico sobre “Sentimento Constitucional e Dinâmica Constitucional”, do

seu  livro  “O  sentimento  Constitucional”,  defende  a  aproximação  ao  estudo  do  sentir

constitucional  com  o  modo  de  interpretação  política,  ressaltando  a  importância  que  o

sentimento  constitucional  tem  em  modificar,  em  alterar,  total  ou  parcialmente,  uma

Constituição, não só do ponto de vista formal, mas de maneira silenciosa.111

O autor chama de mudanças silentes ou tácitas aquelas que têm o condão de alterar

sentido constitucional, mas sem modificar a expressão textual da Lei Maior por um processo

formal de alteração. Tal processo pode ocorrer de “uma aguda consciência enraizada na classe

política, exteriorizada na medida em que esta interpreta, mais ou menos acertadamente, os

desejos da comunidade”. 

Esse  entendimento  decorre,  segundo o  autor,  da  necessidade  de  adequar  a  razão

(ratio) constitucional aos desejos da comunidade, pois só assim haveria de ser cumprida a

“finalidade inerente ao texto fundamental”.

110 Ibid., p. 86.
111 VERDÚ, Pablo Lucas.  O Sentimento Constitucional:  Aproximação ao Estudo do Sentir Constitucional

Com o Modo de Integração Política. Tradução de Agassiz Almeida Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.
138-143.
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O  pensamento  exposto  sobre  sentimento  constitucional  não  é  algo  de  índole

estritamente subjetiva que não possa ser concretizado, conforme o raciocínio dos positivistas,

mas significa o respeito às aspirações sociais mutáveis e ao entendimento de que o homem

deve ser  o  centro  para  onde flui  direitos  não apenas  como espectador,  mas  como agente

politizado e apto para participar do debate público dos interesses coletivos.

Quando os ideais de um povo não são suficientemente amparados pela Constituição,

ou quando os direitos previstos na Constituição não são cumpridos, há um afastamento entre o

que é a finalidade do Estado e o que é praticado pelos gestores do Estado. É o que ocorre no

Brasil,  nesta  quadra  da  história,  quando  graves  denúncias  de  corrupção  dos  dirigentes

políticos e desvios de dinheiro público da maior empresa brasileira, a Petrobrás, ganham os

noticiários e viram ações penais complexas.

Esse  cenário  de  confusão  entre  o  público  e  o  privado  aliado  à  crise  econômica

desestabilizam a nação, o que provoca manifestações em cadeia e uma onda de rejeição de

grandes proporções contra a Chefe do Executivo federal. Há um despertar nítido de um desejo

social de punição dos corruptos, que foram incapazes de respeitar o princípio da moralidade

administrativa.

A  dignidade  do  homem  como  agente  coletivo  é  ferida  constantemente  com  o

desrespeito  aos  postulados  morais  de  gestão  da  coisa  pública,  gerando  consequências

desastrosas para a implementação de programas sociais.

Não está elencado no art. 5º da Constituição Federal brasileira que a Administração

Pública proba é um direito  fundamental,  mas no texto constitucional  está expresso que o

direito à “[...]certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de

situações”112, como um direito fundamental, mas que em nada intensifica o sentido do respeito

à vida o a liberdade. 

Consoante entendimento de Ferreira Filho, a vulgarização dos direitos fundamentais

reside num agregado ilimitado de direitos em determinado contexto e que não mantém nexo

com a essência da dignidade da pessoa. Assim, direito ao sono, ao turismo, direito a não ter

um trabalho aborrecido não possuem relevância no plano jurídico para se afirmarem como

direito  fundamental,  posto  que  são  consectários  de  outras  conquistas  tanto  no  âmbito

trabalhista como no meio ambiente.113

112 BRASIL, Constituição da República Federativa do (1988). Artigo 5º, inciso XXXV, alínea “b”.
113 FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Op. cit., p. 99.
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Os direitos fundamentais possuem determinadas características que são marcantes e

imprescindíveis e que, por essa razão, torna-os destinatários de uma proteção constitucional

especial.

José Afonso da Silva ensina que os direitos fundamentais têm como característica a

historicidade,  a irrenunciabilidade,  a inalienabilidade  e  a  imprescritibilidade,  os quais não

serão  narrados  aqui,  pois,  seus  significados  já  são  amplamente  conhecidos  na  academia.

Entretanto, o caráter da universalidade dos direitos fundamentais merece destaque uma vez

que não pode ser tomado como uma regra imutável para todos os povos.114

O universalismo nasce com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, além da

maximização do princípio da dignidade da pessoa humana, após o advento da Declaração de

Independência dos Estados Unidos e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na

ordem  francesa,  e,  implica  a  ideia  de  que  o  cidadão  passa  a  ser  “sujeito  universal  de

direitos”.115

Mas o caráter universalizante dos direitos fundamentais também não se perfaz em

uma estrutura rígida e absoluta, na medida em que guarda relação de dependência quanto às

características e valores morais de cada povo.

Konrad Hesse considera que o caráter universal dos direitos fundamentais  não se

apresenta de maneira  uniforme,  uma vez que a dimensão de tais  direitos  se manifesta  de

formas diferentes em cada Estado, já que inúmeros aspectos são considerados para determiná-

los como essenciais. Assim, a idiossincrasia, a cultura e a história dos povos são elementos

que podem servir de razão para o reconhecimento de um direito como fundamental, variável,

portanto.116

Ferreira  Filho aponta que os direitos  fundamentais  se  amparam em três  tipos:  as

liberdades,  os  direitos  sociais  e  os  direitos  difusos.  As  liberdades,  primeira  geração  dos

direitos  fundamentais,  “são  direitos  subjetivos  de  agir  segundo  a  própria  vontade,  sem

impedimento por parte de quem quer que seja”. Já os direitos sociais, de segunda geração, são

direitos prestacionais do Estado para a sociedade. Por seu turno, os direitos difusos possuem

ligação com a terceira geração ou dimensão dos direitos fundamentais, de caráter solidário,

pertinente a uma coletividade ou grupo de pessoas, no qual “[...] seu objeto é comum a todo o

114 SILVA, José Afonso da.  Curso de direito constitucional positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p.
184-186.

115 BONOFÁCIO, Artur Cortez. Op. cit., p. 51.
116 HESSE,  Konrad.  Significado  de  los  derechos  fundamentales.  In Manual  de  Derecho  Constitucional.

Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 1996, p. 85.
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grupo, de modo que a satisfação do direito de um indivíduo importa na satisfação do direito

de todos e a violação do direito de um só é a violação do direito de todos”.117

Os direitos de terceira geração se revela como um direito de emancipação do homem,

não  só  do  ponto  de  visto  do  indivíduo,  concernente  a  liberdade  e  a  igualdade.  A carga

valorativa desse direito, muito entrelaçada com o humanismos e a universalidade, já no final

do século XX, vê-se como direitos  mais  amplos,  não só afeto  a  um indivíduo ou ao um

determinado grupo ou Estado, mas como protetor do gênero humano, o que representa uma

evolução  dos  direitos  fundamentais,  pois,  com  essa  perspectiva  dos  direitos  de  terceira

geração é possível incluir temas sobre desenvolvimento, meio ambiente, comunicação, paz e

patrimônio comum da humanidade.118 

Percebe-se  que  um  dos  elementos  primordiais  da  dimensão  preocupada  com  o

homem, por sua natureza, como ser social, é o direito ao desenvolvimento, tanto do indivíduo

como  do  Estado.  Bonavides  cita,  no  capítulo  intitulado  “A  Teoria  dos  Direitos

Fundamentais”,  os escritos do professor de Colônia,  Alemanha, Etiene-R Mbaya, os quais

reputa  inéditos  e  esclarece  que  Mbaya  inaugurou  a  tese  do  direito  ao  desenvolvimento,

reconhecida  na  Comissão  dos  Direitos  do  Homem  das  Nações  Unidas,  em  1980,  por

resolução.

Para Mbaya, “a descoberta e a formulação de novos direitos são e serão sempre um

processo  sem fim,  de  tal  modo  que  quando  'um sistema de  direitos  se  faz  conhecidos  e

reconhecidos, abre-se novas regiões da liberdade que devem ser exploradas'”.119 

Dessa forma, esclarece que a tese introduzida por Mbaya se expressa das seguintes

maneiras: primeiro, que todo Estado deve considerar, na tomada de suas ações, outros Estados

e  os  seus  indivíduos;  segundo,  que  a  ajuda  recíproca  para  com  outras  nações  menos

desenvolvidas deve ser incentivada; e, terceiro, que a política econômica deve obedecer a uma

coordenação. Tais vertentes do princípio do desenvolvimento ou direito ao desenvolvimento

se configuram no princípio da solidariedade.120

117 FERREIRA FILHO,  Manuel  Gonçalves.  Direitos  Humanos Fundamentais.  14. ed.  São Paulo:  Saraiva,
2012, p. 101.

118 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 587-588.
119 Ibid., p. 587-588.
120 Ibid., p. 589.
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3.3  A  MORALIDADE  ADMINISTRATIVA  NA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

O Estado Constitucional brasileiro, lapidado em regras e princípios, elenca como um

dos vetores essenciais à Administração Pública o princípio da moralidade administrativa, que

tem por essência cobrar ética na atuação do gestor público.

A moralidade administrativa é elemento inseparável da função administrativa, pois

direciona o agente público a, no desempenho de sua atividade, praticar atos que atendam ao

interesse público, à eficiência e à lei. No entanto, isso deve ocorrer sem que se dissocie da

esfera ética e moral na condução da coisa pública, como freio para os excessos, abusos e

arbitrariedades.

Nesse sentido, constrói-se a atividade administrativa como instrumento do Estado

para que escolhas  administrativas  legítimas  sejam tomadas  com o maior  grau possível  de

correção. Para isso, necessário se faz ter controle sobre os vícios e as disfunções que tornam o

poder  público  desgovernado,  improbo  e  omisso  na  prestação  dos  serviços  públicos,

especialmente os mais essenciais. Em assim sendo, a moral e a legalidade devem caminhar

em constante simbiose e sua observância deve ser obrigatória para os agentes públicos. 

Ainda que inserta na Constituição a moralidade como princípio da Administração

Pública,  a  improbidade  administrativa  é  uma  realidade  presente  nas  diversas  esferas  de

atuação do poder público. Caracterizada pela má gestão pública, que gera ineficiência, e pela

corrupção, que é um crime de múltiplas facetas, a improbidade administrativa é fortemente

praticada no Brasil, consubstanciando um problema de enorme gravidade para a sociedade.

A irresponsabilidade com o trato da coisa pública tem impacto direto na vida do

cidadão,  sobretudo  em comunidades  mais  carentes,  que  se  veem desprovidas  da  atuação

governamental  no tripé  mínimo  da  existência  humana  com dignidade,  que se compõe  na

educação, saúde e segurança.

A  partir  da  base  teórica  de  direito  administrativo  e  de  direito  fundamental  já

expostas,  como forma de combater  o  desregramento  da atividade  administrativa  é  que se

lançará  mão  do  conceito  de  direito  fundamental  do  administrado  a  uma  Administração

Pública proba e da proposta de democratização da função administrativa a partir da Teoria do

Discurso, especialmente a partir visão filosófica da política e do direito de Jürgen Habermas.
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Para  tanto,  é  preciso  compreender  que,  no  sistema  jurídico  brasileiro,  a

Administração  Pública  funciona  como  instrumento  direcionado  para  a  execução  das

atividades do Estado por meio do desempenho de funções. Na visão de Carlos Ari Sundfeld,

as funções administrativas representam o poder de agir com atribuição de dever jurídico, cujo

exercício só pode ser considerado legítimo quando direcionado a uma finalidade121.

Ainda sob o  prisma  da  função  pública,  vale  destacar  o  entendimento  de  Marçal

Justen Filho122, para quem a função administrativa se configura no plexo de poderes jurídicos

com o escopo de alcançar  interesses  necessários  para  a  execução e  satisfação de  direitos

fundamentais, tendo em vista que a finalidade do desempenho da função pública deve ser

aquela traçada na Constituição Federal por meio de suas regras e princípios.

O agente público tem, em verdade, o dever de concretizar a finalidade pública, que

não está adstrita  apenas à lei,  mas sim a um interesse público vinculado à dinâmica e às

carências sociais. Nesse sentido, o agente tem o dever de cumprir seu papel legal, posto que o

poder que lhe foi atribuído para bem exercê-lo é vinculado à lei.

Imbuído da atuação pública, o agente não escolhe o grau de sua competência ou o

limite do poder que recebe para exercer o munus público, pois todos os encargos, obrigações e

responsabilidades  são  previstos  em lei.  Dessa  forma,  o  agente  público  é  a  força  humana

essencial para o desempenho e execução das atividades administrativas123 e A vontade e o agir

dos agentes públicos são, em verdade, a expressão do querer do Estado.124

Para Celso Antonio Bandeira de Mello, as atribuições delegadas aos agentes públicos

são “plexos de competências públicas”, o que significa mais do que uma representação de

poder, pois manifesta também um verdadeiro dever125. Esse “dever” tem mais significado e

peso para o Direito Administrativo do que tão somente o sentido de poder, pois toda a atuação

na seara administrativa deve ser direcionada para uma finalidade pública que seja capaz de

beneficiar interesses de cunho coletivo, atuando em função de uma vontade geral.

121 SUNDFELD, Carlos Ari. Princípios Gerais de Direito Público. 4. ed. São Paulo: Melhoramentos, 2000, p.
163.

122 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013,
p. 121.

123 Para Marçal Justen Filho e Odete Medauar, há diferença nas expressões função administrativa e atividade
administrativa.  Para  o  autor  “A  função  administrativa  é  um  conjunto  de  competências,  e  a  atividade
administrativa é a sequência conjugada de ações e omissões por meio das quais se exercita a função e se
persegue a realização dos fins que a norteiam e justificam sua existência. A função administrativa se traduz
concretamente na atividade administrativo. FILHO, Marçal Justen. Op. cit., p. 125.

124 MELLO,  Celso Antônio Bandeira  de.  Curso de Direito Administrativo.  12. ed.  São Paulo:  Malheiros,
1999, p. 106.

125 Ibid., p. 108.
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Ainda para o administrativista  citado,  trata-se de um dever-poder com o objetivo

finalístico de atender metas públicas, as quais determinam a existência da competência. Nesse

sentido, o poder é o próprio exercício de uma competência que, por sua vez, representa o

instrumento para a realização dos deveres de bem gerir a coisa pública e, assim, alcançar a

realização de atuações positivas para o corpo social.

Por seu turno, o conceito de finalidade pública, embora aparentemente claro, pode

ser compreendido sob duas perspectivas, sendo uma que lhe dá conteúdo mínimo e outra que

lhe atribui uma perspectiva extensiva.

Bandeira  de  Mello,  no  seu  “Curso  de  Direito  Administrativo”,  explica  que  a

finalidade a ser perseguida pela Administração Pública é no sentido de acolher o interesse

coletivo. Assim, o autor enaltece que a Administração, norteada pelo princípio da finalidade,

deve  ser  submissa  à  vontade  da  lei,  em obediência  a  um desígnio  normativo,  ou  seja,  a

finalidade pleiteada deve estar prescrita no regramento legal posto.

Também nessa perspectiva, e com o mesmo entendimento, Afonso Rodrigues Queiró

defende que “o espírito da lei é o mesmo que o seu espírito e o espírito da lei faz parte da lei

mesma”126.  Essa  ideologia  sofre  influência  da  dogmática  positivista,  momento  em que  a

cientificidade do direito passou a residir apenas na norma, sendo esta o fundamento último da

ordem jurídica.

Assim,  para  Hans  Kelsen127,  a  ordem jurídica  representa  um sistema  de  normas,

sendo que a norma, isoladamente considerada, só terá validade se respaldada por um elemento

de maior grau que a sustente juridicamente. Dessa forma, o fundamento de validade de uma

norma é  uma outra  norma,  sendo esta  diretriz  e  ordenadora  do  sistema e  por  essa  razão

denominada de norma pressuposta, porque tida como certa. 

Kelsen ainda rechaça a ideia de que a norma só seria válida se eficaz ao afirmar que

“uma norma não é válida por ser eficaz”, mas sim por haver uma norma superior, pressuposta,

que a determina, afastando o pensamento da ingerência dos fatos como anteparo de validade

normativa.  Para  o  positivismo  kelseniano,  os  fatos,  acontecimentos  da  vida,  ensejam  ou

podem determinar a criação de normas para regrar o convívio social, contudo, não são o lastro

de validade, posto que, o fundamento de validade de uma norma é sempre uma outra norma e

não os acontecimentos de fatos que norteiam a vida em sociedade.

126 QUEIRÓ. Afonso Rodrigues.  Reflexões sobre a Teoria do Desvio de Poder em Direito Administrativo.
Coimbra: Coimbra, 1940, p. 72.

127 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 1992.



70

Ora, apesar de Fábio Ulhoa Coelho128 afirmar que Kelsen foi injustamente acusado

de reducionista por ignorar as questões sociais ao implementar o “princípio da pureza”, o fato

é que, ao lançar as bases do positivismo para conferir uma metodologia particular ao sistema

jurídico, Kelsen afastou os valores de caráter social. Para ele, a dimensão valorativa que gera

a formulação da norma antecede sua criação. Após, a validade desta mesma norma entra no

contexto jurídico-positivista, negando que a dinâmica social e a mudança de paradigmas e

valores possam configurar o alicerce essencial de validade da norma. 

Vale rememorar acontecimentos recentes na sociedade brasileira que demonstram,

inclusive, que a vontade do legislador não representa, nem de longe, o desejo social.  Essa

situação ficou bem nítida com a Proposta de Emenda Constitucional nº 37/2011129, a qual foi

tida como tentativa de retirar do Ministério Público brasileiro a atribuição de investigação

criminal,  com  o  nítido  corolário  impedir  que  o  Parquet continue  investigando  condutas

criminosas,  notadamente  os  crimes  de  corrupção  praticados  pelos  ocupantes  de  funções

públicas.

A despeito da imensa aprovação parlamentar inicial, que contava com a simpatia de

uma gama enormes dos deputados e senadores, referida Proposta de Emenda Constitucional,

antes  tida  como  certa  sua  aprovação,  fora  rejeitada  por  430  votos  contrários  e  apenas  9

favoráveis,  na  Câmara  dos  Deputados,  em  decorrência  de  uma  reação  popular  de  rua,

espontânea e de âmbito nacional. 

Com  isso  pode-se  afirmar  que  a  dimensão  mínima  da  finalidade  pública  não  é

parâmetro forte o suficiente para, sozinha, garantir que o cunho finalístico para o bem coletivo

seja  realmente  atingido.  Dessa  forma,  faz-se  necessária  a  construção  de  uma  perspectiva

extensiva do fim a ser perseguido pela atividade administrativa.

Na lição de Caio Tácito, pode-se perceber que a Administração Pública está obrigada

a alcançar determinados compromissos sociais no desempenho de sua atividade, pois, para

cada atribuição há um fim específico que não pode deixar de ser considerado130. 

O  princípio  da  finalidade  indica  que  toda  a  atividade  administrativa  deve  ser

direcionada para um fim de ordem pública, com contornos sociais e constitucionais. É, de

128 COELHO, Fábio Ulhoa. Para entender Kelsen. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 16.
129 BRASIL.  Congresso. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda à Constituição nº 37/2011. Disponível

em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=507965>. Acesso em: 12
maio 2013.

130 TÁCITO, Caio. O desvio de poder em matéria administrativa. In Temas de Direito Público. Vol. 1. São
Paulo: Renovar, 1997. p. 113.
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fato, dever da Administração Pública agir com probidade para que o resultado decorrente da

atuação administrativa seja recebido como benefício para a sociedade e, assim, seja atingida a

finalidade do exercício da função pública.

Já  para  Diógenes  Gasparini,  o  princípio  da  finalidade  pública  tem o  condão  de

determinar à Administração a prática de condutas que atendam ao interesse público, de modo

que só é considerado interesse público quando primário131, no sentido de que atinge o proveito

geral, em contraponto ao secundário que se refere à atuação Estatal.

Freitas do Amaral compreende o interesse público como o interesse que diz respeito

a uma coletividade,“[...] interesse geral de uma determinada comunidade, o bem comum – na

terminologia que já vem desde São Tomá de Aquino, o qual definia bem-comum como 'aquilo

que é necessário para que os homens não apenas vivam, mas vivam bem'.132

Apesar de não haver unanimidade sobre o conceito de interesse público, certo é que

ele deve ser compreendido no contexto da esfera pública e da multiplicidade de sistemas que a

compõe – utilizando a linguagem habermasiana –, pois o que se configura como interesse hoje

já pode não ser no futuro, devido à dinâmica e mutação social.

A história enaltece alguns valores e suprime outros, no entanto, não se pode perder o

foco de que a Administração Pública serve aos cidadãos, ou seja, aos que são destinatários dos

benefícios que a atividade administrativa tem a missão de produzir, e não aos gestores dessa

mesma atuação133, de modo que a finalidade última dessa mesma atividade seja primordial

para o desenvolvimento e progresso da sociedade e do homem.

Nota-se, assim, a existência de uma finalidade legal, abstrata e positivada, e de uma

finalidade pública determinada pela observância de valores, num contexto multifacetado de

convivências sociais e dinâmicas de evolução. Entretanto, para que o fim correto represente o

acerto  da  atividade  administrativa,  a  vontade,  manifestada  pelos  seus  agentes,  deve  ser

pautada sob o manto da ética e da moralidade, o que não se tem vivenciado na conjuntura

atual do Estado Brasileiro.

As ações corruptas na Administração Pública brasileira representam retrocesso no

desenvolvimento  do  país  e  uma  das  muitas  vertentes  do  ato  de  improbidade134.  Cumpre

131 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 68.
132 AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de Direito Administrativo. Vol. 2. Coimbra: Almedina, 2003, p. 35.
133 DI PIETRO,  Maria  Sylvia  Zanella.  Discricionariedade  Administrativa  na Constituição  de  1988.  São

Paulo: Atlas, 2001, p. 161.
134 GARCIA,  Emerson  e  ALVES,  Rogério  Pacheco.  Improbidade Administrativa.  6.  ed.  Rio  de  Janeiro:

Lumen juris, 2011, p. 7.
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apontar e analisar por quais razões a corrupção no Poder Público é responsável pelo flagelo do

Estado, ao desvirtuar a finalidade pública e, com isso, enaltecer a imoralidade.

O agir imoral do gestor público leva à chamada “disfunção pública”135, que “[...] é

qualificada pelo fato de o agente público valer-se dos poderes que a lei lhe atribui para agir

em nome do interesse coletivo com outra finalidade, de móvel particular”136.

Para se ter uma ideia, no ano de 2013, a Transparência Internacional – organização

não governamental sediada em Berlim, que tem a missão de informar os índices de corrupção

das 177 (cento e setenta e sete) nações envolvidas na pesquisa – classificou o Brasil na 72ª

(septuagésima segunda) posição no ranking do índice de percepção da corrupção com a nota

42 (quarenta e dois), sendo que 81% (oitenta e um por cento) das pessoas consideram os

partidos políticos altamente corruptos137.

A corrupção e a imoralidade com o aparato público, no Brasil, já tem início antes do

processo eleitoral, mediante ajustes prévios de apoios políticos e financiamento de campanha,

os  quais  serão,  muitas  das  vezes,  pagos  com  dinheiro  público.  A  corrupção,  por  si  só,

representa um desvio de caráter e da ética, além da falência da moral Estatal, o que se reflete

nas péssimas condições dos serviços públicos, notadamente de educação, saúde e segurança.

A  má  gestão  e  a  ineficiência  administrativa  também  são  óbices  graves  ao  bom

desempenho da máquina estatal  e, nesse sentido,  a corrupção talvez seja o maior fator de

ineficiência da máquina pública. Consequências da corrupção, a má gestão e a ineficiência

administrativa  formam  um  conjunto  patológico  desmedido,  sustentado  pelas  imunidades

brancas do poder político, como os “foros privilegiados”, os óbices às investigações e a tímida

repressão judicial, não sendo incomum magistrados de altas Cortes buscarem motivos pífios e

inconsistentes para anular investigações de grande envergadura.138

Sob esse prisma, as imunidades são ainda um entrave ao desenvolvimento do país e

uma barreira a evolução democrática e à Administração Pública honesta, pois tentar coibir

juridicamente a improbidade administrativa é “[...] tarefa aliada à incessante busca de redução

das  imunidades  daqueles  que  detêm  os  poderes  políticos  e  administrativos  de  enorme

135 BOBBIO, Norberto.  Contribución a la Teoría del Derecho. Valência: Fernando Torres Editor, 1980, p.
271.

136 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Corrupção no Poder Público. São Paulo: Atlas, 2002, p. 24.
137 Disponível em: <http://www.transparency.org/country#BRA_DataResearch>. Acesso em: 24 jul. 2014.
138 A esse respeito pode-se citar importante entrevista com o Procurador da República Carlos Fernando dos

Santos Lima, integrante da força-tarefa do Ministério Público Federal que investiga a chamada “operação
lava jato”, que descortinou imenso grau de corrupção no âmbito da empresa estatal Petrobrás S.A. Disponível
em:  <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/vivemos-em-uma-falsa-republica-diz-procurador-
da-lava-jato/>. Acesso em: 25 jul. 2015.

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/vivemos-em-uma-falsa-republica-diz-procurador-da-lava-jato/
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/vivemos-em-uma-falsa-republica-diz-procurador-da-lava-jato/
http://www.transparency.org/country#BRA_DataResearch
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relevância  [...].  Perseverar  contra  os  excessos  das  imunidades,  de  caráter  irracionais  ou

absolutos,  é  função  que  faz  parte  do  processo  de  crescimento  social  e  corrobora  para

fortalecer a cidadania.139

Para Emerson Garcia, a corrupção está ligada aos níveis éticos de cada comunidade,

sendo o agente público o reflexo de uma sociedade que exige pouco da moral política e que

considera natural a obtenção de vantagens indevidas.

No entanto, talvez não seja uma verdade absoluta afirmar que os padrões éticos, ou

melhor, a falta deles, na classe política brasileira tenha como fonte primeira a sociedade. Não

há uma discordância total com a ideia do autor de que “[...] um povo que preza a honestidade

provavelmente  terá  governantes  honestos.  Um  povo  que,  em  seu  cotidiano,  tolera  a

desonestidade e,  não raras vezes,  a enaltece,  por certo terá governantes com pensamentos

similares”, uma vez que esse mesmo povo é vítima de artifícios enganosos e manipuladores

de todas as etapas do processo eleitoral.

Por outro lado, é muito difícil exigir do povo – aquele que realmente decide uma

eleição e que possui necessidades mínimas próximo à falência –, a intelecção necessária para

julgar a moral  da troca do voto por um medicamento ou pela promessa política de saúde

pública condigna.  Isso porque, apesar de observar anos de discursos políticos prometendo

melhores condições de educação e saúde, tais propostas continuam sem cumprimento, o que

reforça a má gestão pública e a ineficiência na prestação de serviços públicos, muitas vezes

decorrente da corrupção fortemente presente no país.

É  nesse  contexto  nacional  que  teima  em  continuar  atual  que  a  moralidade

administrativa ganhou respaldo como princípio constitucional administrativo, principalmente

no contexto de reforço e maior alcance ao controle de legalidade dos atos da Administração,

com vistas a coibir os abusos e excessos dos agentes públicos.

A falta de eficiência do aparelho estatal, segundo Garcia, é a fonte de alimentação de

condutas  corruptas  nas  três  esferas  de  poder  e  essas  falhas  são  identificadas  na  alta

discricionariedade, que desvirtua o dever-poder e propicia o fomento da corrupção.

Por  outro  lado,  é  essa  ineficiência  que  leva  à  opção  por  cargos  comissionados

utilizados para fins de apadrinhamento, e ao corporativismo presente nos Poderes Executivo,

Legislativo e Judiciário, incluindo também o Ministério Público. Ademais há uma enorme

139 OSÓRIO,  Fábio  Medina.  Teoria  da  Improbidade  Administrativa.  Má  gestão  pública,  corrupção  e
ineficiência. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 23.
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falta de repressão aos altos escalões de poder e, somado a esse item, podem ser acrescentadas

as imunidades do poder político.

Por fim, a composição de grupos restritos, que concentram grande responsabilidade e

poder decisório para fins de arrecadação ou movimentação de vultosos recursos públicos,

estimula as práticas corruptas.140

Como se pode ver, as fragilidades de uma sociedade que não compreende bem o pacto

social  em que se insere cria ambiente propício às manipulações eleitorais,  deturpações do

sistema de representação  política  e  forte  comprometimento  da  ética  estatal.  Os  interesses

privados se sobrepõem aos interesses públicos, passando o poder estatal a agir em benefício

de alguns,  desconhecendo o todo e preocupando-se cada vez menos com a qualidade dos

serviços públicos.

O ciclo vicioso avança, corrói as estruturas de poder, distorce os fins da República e

contribui para toda a sorte de achacadores, aproveitadores e corruptos. Sem clareza dos fatos e

sem compreensão da política, o povo, a quem se nega a educação e o esclarecimento, não

passa, realmente, de uma massa manipulada.

3.4 O RECONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PROBA COMO DIREITO

FUNDAMENTAL

Ao lançar a tese de um Direito Fundamental à Administração Pública proba não se

pretende, em hipótese alguma, vulgarizar a expressão “fundamental” e incluir mais um direito

ao rol dos direitos fundamentais.

Por outro lado, tal conceito não significa também um argumento que resida somente

no campo das ideias. Contrariamente, a fundamentação de um direito vai além da justificativa

de  cunho  jusnaturalista  e  do  pragmatismo  positivista.  Seu  lastro  está  mais  atrelado  à

historicidade  de  um povo,  às  suas  necessidades  e  respeito  à  sua  dignidade  como  pessoa

humana, tanto no aspecto individual quanto no coletivo, colocando-o como elemento central

das decisões. 

140 GARCIA, Emerson e ALVES, Rogério Pacheco. Op. cit., p. 13.
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O mote  nuclear  da problemática em questão está inserta na indagação de quanto

custa para o indivíduo e para a sociedade a má gestão pública e as práticas corruptas, isto é, o

quanto tais condutas atingem a dignidade coletiva e aceleram o retrocesso social, maculando a

dignidade  humana e,  por  via  de consequência,  os  direitos  fundamentais.  A proteção aqui

apontada, portanto, representa corolário da proteção da dignidade do homem, uma vez que

não basta proclamar direitos sem que os mesmos não tenham efetividade prática, na ordem de

reconhecimento e proteção141.

O  processo  evolutivo  dos  direitos  fundamentais,  estreitamente  entrelaçado  aos

direitos  humanos,  admite  concluir  que o atributo  de  fundamental  a  um direito  advém de

circunstâncias históricas da sociedade e seus novos conjuntos de interesses. Muito embora as

duas expressões, direitos humanos e direitos fundamentais, sejam utilizadas como sinônimas,

a visão jusnaturalista do direito aponta que os direitos do homem sempre existiram e são

válidos para todos os povos, em qualquer época. Por outro prisma, quando esses direitos do

homem são positivados, fala-se em direitos fundamentais. 

A  Administração  Pública  proba  é  um  direito  de  envergadura  fundante  para  os

Estados lapidados sob o pálio da Democracia. Primeiro porque põe o interesse coletivo de

gestão eficiente, honesta e democrática em patamar mais alto, inserido na terceira dimensão142

141 Quando tomamos conhecimento, por meio da imprensa falada,  escrita  ou virtual,  dos inúmeros casos de
gestantes aguardando no chão o momento de darem à luz, bebês internados em corredores dos hospitais, falta
de  leitos,  equipamentos  que se perderam por falta  de  uso ou manutenção,  prédios  públicos  degradados,
escolas sem cadeiras, criança sem a merenda escolar porque a mesma ultrapassou sua validade sem uso ou
quando é ofertada até mesmo estragada, falta de segurança pública, mas esse rol não é o fim, somado ao que
se tem notícia de práticas corruptas, lavagem de dinheiro, caixa dois de campanhas, entre outros casos de
desvio de dinheiro público fica  evidente  que o Direito  Administrativo e seus princípios  constitucionais,
notadamente, o da moralidade são completamente esvaziados de conteúdo e adotam apenas aspectos formais.
Agregue-se a isso o fato do Judiciário não punir ou punir brandamente os envolvidos nos crimes contra a
sociedade, quando tem a oportunidade de fazê-lo.

142 Os direitos fundamentais são elencados em quatro dimensões, a princípio. A primeira dimensão consagra as
liberdades públicas,  o que engloba os direitos civis e políticos em profunda consonância com os dogmas
jusnaturalistas (direito à vida, a liberdade, à propriedade, à segurança, à igualdade) e representa os direitos
individuais, de defesa do indivíduo frente ao Estado (são as liberdades negativas, clássicas ou formais). A
segunda dimensão são os direitos sociais, culturais e econômicos caracterizados com o surgimento do Estado
do Bem-Estar Social em contraponto ao Estado Liberal.  A terceira dimensão diz respeito aos direitos de
solidariedade e, notadamente, enfatiza o coletivo, o homem como ser social e não em seu individualismos e
foca  também  o  direito  ao  desenvolvimento.  Os  direitos  de  quarta  dimensão  compreende  os  direitos
relacionados  à  democracia  e  à  bioética  no  contexto  da  “máxima  universalizante”.  Entretanto,  a  quarta
dimensão, que decorre do processo de globalização, ainda não galgou espaço jurídico tanto interno como
também na órbita internacional (CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. Salvador:
Podivm, 2008, p. 562-573). Paulo Bonavides destaca a quarta geração/dimensão como os direitos “[...] à
democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade
aberta do futuro, em dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de
todas  as  relações  de  convivência”.  Aponta  ainda  a  quinta  geração/dimensão  de  direitos  fundamentais,
consubstanciado no direito à paz, fazendo uma ponte da terceira à quinta dimensão, pois a paz se manifesta
como argumento ao desenvolvimento e, enaltece que “A dignidade jurídica da paz deriva do reconhecimento
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dos direitos fundamentais e, em segundo, porque permitirá uma concretização moralizante do

exercício  das  atividades  do  Executivo  por  meio  da  ampla  participação  cidadã  através  do

discurso143. 

Paulo Bonavides,  sobre o valor dos direitos fundamentais  de terceira  geração,  ou

dimensão, já comentado no capítulo deste trabalho sob o título Direitos Fundamentais e o seus

Conceito Substancial, a questão do desenvolvimento que tais direitos expressam, tanto para a

formação do interesse coletivo quanto para o aprimoramento evolutivo do Estado, uma vez,

que  os  direitos  de  terceira  geração  ganhou,  ao  longo  da  história,  uma  esfera  maior  de

abrangência, do homem para o gênero humano, para a coletividade. 

Contudo, antes de aprofundar no tema é preciso vencer os argumentos que vinculam

a validade de um direito como fundamental apenas ao fato de estar normatizado de forma

expressa. Referido posicionamento tem o escopo de atribuir muito mais valor à forma, que

não acompanha a dinâmica e a rapidez evolutiva dos desejos e necessidades sociais, do que ao

conteúdo, corolário máximo dos sentimentos que a sociedade tem e espera do Estado.

Por outro lado, a visão positivista afasta certos direitos de serem empregados como

fundamentais,  prevalecendo  o  aspecto  formal  do  reconhecimento  de  valores  importantes,

tanto relacionados à própria natureza humana quanto a situações de proteção e prestação do

Estado para com o cidadão.  No contexto  de,  ou admitindo,  uma Constituição  aberta  que

abriga  um  processo  de  constitucionalização  dos  direitos  fundamentais,  tem-se  por

consequência o reconhecimento desses mesmos direitos na ordem jurídica.

Nessa  ordem de  ideias,  firma-se  importante  tecer  alguns  comentários  acerca  dos

direitos fundamentais em sentido formal e direitos fundamentais em sentido material.

Jorge Miranda aponta o duplo sentido dos direitos fundamentais, valendo-se do liame

com a noção de Constituição formal e material, compreendendo, nesse sentido, como direito

fundamental,  “[...]  os  direitos  ou  as  posições  jurídicas  activas  das  pessoas  enquanto  tais,

individual ou institucionalmente consideradas, assentes na Constituição, seja na Constituição

formal, seja na Constituição material [...]”.144

universal que se lhe deve enquanto pressuposto qualitativo da convivência humana, elemento de conservação
da espécie, reino da segurança dos direitos”. (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28 ed.
São Paulo: Malheiros, 2013, p. 589-603)

143 Em capítulo próprio será abordado o discurso como forma de inserir o cidadão nas discussões de ordem
pública relevante

144 MIRANDA, Jorge.  Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Direitos Fundamentais. 3. ed. Coimbra:
Coimbra, 2000, p. 7. 
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Por outro giro, Miranda ainda esclarece que “[...] não há direitos fundamentais sem

reconhecimento  duma esfera  própria  dás  pessoas,  mais  ou menos  ampla,  frente  ao  poder

político [...]”. Dessa forma, o autor deixa claro que os direitos fundamentais prevalecem não

só pela forma ou conteúdo, que, em determinado momento,  podem coincidir  ou não, mas

também pelo aspecto do reconhecimento com que as pessoas atribuem valor e essencialidade

a algum direito,  já posto no mundo do debate ou ainda por vir.  Em assim sendo, o autor

enfatiza que não há, de fato, direitos fundamentais em Estados Totalitários e que […] não há

verdadeiros direitos fundamentais sem que as pessoas estejam em relação imediata com o

poder, beneficiando de um estatuto comum e não separadas em razão dos grupos ou condições

a que pertençam [...]”145.

Não há  dúvidas  quanto  ao  conceito  de  direito  fundamental  formal,  pois  estando

presente no texto positivado na Lei Suprema é formalmente fundamental.  Entretanto,  com

relação  à  matéria,  podem  ser  suscitadas  algumas  discordâncias  entre  a  positividade  e  a

legitimidade.

Os direitos fundamentais, por certo, vão além da conveniência dos regimes políticos

postos  delineados  nas  Constituições,  pois,  se  assim  fossem  encarados,  ou  seja,  como

expressão absoluta  do regime  político,  seria  o  mesmo que valorar  de maneira  precária  o

direito  à  vida  ou  à  liberdade,  tendo  em  vista  que  poderiam  ser  considerados  de  menor

importância para determinada forma de Estado146.

Assim,  o  conceito  de  direito  fundamental  material,  além de  encontrar  raízes  no

direito natural,  dado ao seu valor intrínseco de dignificar o homem e enaltecer a natureza

humana a patamares mais elevados, “[...] não se trata de direitos declarados, estabelecidos,

atribuídos  pelo  legislador  constituinte,  pura  e  simplesmente;  trata-se  também dos  direitos

resultantes  da  concepção  de  Constituição  dominante,  da  ideia  do  Direito,  do  sentimento

jurídico colectivo”, considerando as aspirações ideológicas, filosóficas e jurídicas147.

Por  outro  lado,  quando  a  conjugação  dos  valores  e  sentimentos  passam  a  ser

identificados numa Constituição de caráter material, mas sem expressar de fato os direitos das

pessoas que, “[...] à luz de uma consciência universal, deveriam ser reconhecidos, o que está

em  causa  é  a  deficiência  dessa  Constituição  material  em  confronto  com  outras  [...]”148.

Criando-se  um  espaço  para  visualizar  os  direitos  fundamentais  no  bojo  da  Constituição

145 Ibid., p. 8.
146 Ibid., p. 9.
147 Ibid., p.10.
148 Ibid., p. 11.
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material,  permite-se avaliá-los considerando todo o plexo de princípios e, especialmente, o

aparato legitimador ao qual está vinculado.

Na  visão  de  Joaquim  José  Gomes  Canotilho,  em  uma  primeira  abordagem,  os

direitos  fundamentais  mereceriam  positivação,  sob  pena  de  se  transfigurarem  em  mera

retórica, sem conotação e proteção constitucional, de modo que, nessa perspectiva, os direitos

humanos não passariam de suposições esperançosas pertencentes ao mundo das ideias. Mas

por outro vértice, o autor lusitano admite que compreender e aceitar os direitos fundamentais

somente na acepção positivista, portanto fechada do sistema, entra em conflito grave com os

postulados de um sistema aberto de princípios e regras149.

Essa segunda abordagem de Canotilho leva em conta o que o próprio autor entende

como sistema aberto. Pela sua compreensão, o Direito Constitucional lapidado num Estado

democrático faz-se em sistema aberto porque zela pela característica dialógica, “[...] traduzida

na disponibilidade e «capacidade de aprendizagem» das normas constitucionais para captarem

a mudança  da  realidade  e  estarem abertas  às  concepções  cambiantes  da  «verdade»  e  da

«justiça» [...]”150.

Em  verdade,  quanto  ao  reconhecimento  dos  direitos  fundamentais,  precisamente

sobre constitucionalidade e fundamentalidade ou fundamentalização, Canotilho segue a lição

de  Robert  Alexy  sobre  a  fundamentalidade  das  normas  de  direitos  fundamentais.  Nessa

esteira, Alexy esclarece que as normas de direito fundamental decorrem de um duplo sentido:

“[...] da sua fundamentalidade formal e da sua fundamentalidade substancial”151.

Em assim sendo, a  fundamentalidade  formal  dos  direitos  fundamentais,  ou como

Alexy  utiliza,  normas  de  direito  fundamental,  “[...]  decorre  da  sua  posição  no  ápice  da

estrutura escalonada do ordenamento jurídico, como direitos que vinculam diretamente [...]”,

o legislador, o judiciário e o executivo, que pode ser auferida por meio do antagonismo entre

modelos constitucionais, o “puramente procedimental” e o “puramente material”152.

Quanto a esses modelos, Alexy esclarece o seguinte:

No  modelo  puramente  procedimental  a  constituição  contém  apenas  normas  de
organização  e  procedimento.  Em  relação  à  legislação,  isso  significa  que  a

149 CANOTILHO,  Joaquim José Gomes.  Direito  Constitucional  e  Teoria  Constitucional.  3.  ed.  Coimbra:
Almedina, 1997, p. 353.

150 Id., Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, p. 1.159.
151 ALEXY, Robert.  Teoria dos Direitos Fundamentais.  Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 3. ed.  São

Paulo: Malheiros, 2014, p. 520.
152 Ibid., p. 520.
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constituição  não  exclui  diretamente  nada  como um possível  conteúdo do direito
positivo. Tudo o que for regularmente criado por meio do procedimento e da forma
previstos  é  positivo.  Uma  constituição  puramente  procedimental  pode  ter  uma
influência apenas indireta no conteúdo daquilo que se torna direito positivo. Fala-se
em uma influência indireta quando diferentes procedimentos, que, enquanto tais, não
determinam os resultados, levam a diferentes resultados em face das circunstâncias
existentes. 
[...]
Nesse modelo a constituição contém apenas normas materiais,  a partir  das quais
pode ser derivado o conteúdo de qualquer norma do sistema jurídico, por meio de
um método operacional qualquer. Uma constituição assim seria aquilo que Forsthoff
chamou de um 'genoma jurídico (…) do qual tudo deriva, do código penal até a lei
sobre a  fabricação  de termômetros  para  febre'.  Sob essa  constituição  a tarefa  da
legislação limita-se à mera declaração daquilo que, de qualquer forma, já era devido
em virtude da própria constituição. Aquilo que no modelo puramente procedimental
deve ser solucionado por meio de uma decisão no âmbito da constituição tem que
correr no modelo puramente material por meio de uma cognição de seu conteúdo.153

A  Constituição  alemã  é  composta  pelo  modelo  procedimental  e  pelo  modelo

material. No modelo material é possível destacar as normas de direito fundamental, que são

normas pertinentes ao objetivo do Estado, e as normas procedimentalistas,  que tratam das

regras do processo legislativo.

Mas a fundamentalidade formal não está sozinha no sistema jurídico constitucional

alemão. A fundamentalidade substancial também faz parte desse mesmo sistema, tendo como

núcleo os direitos fundamentais e as normas de direitos fundamentais, pois, “[...] com elas,

são tomadas decisões sobre a estrutura normativa básica do Estado e da sociedade. Isso vale

independentemente do quanto de conteúdo é a eles conferido [...]”. Dessa forma, atribuindo

aos direitos  fundamentais  e  às  normas  de  direitos  fundamentais  pouco conteúdo,  pode-se

afirmar que se está delegando muito ao poder legislativo154.

Considerando a fundamentalidade substancial ou material do direito, percebe-se que

o conteúdo é essencial para a estruturação e manutenção do Estado e da sociedade. Os direitos

de ordem fundamental formam um epicentro estruturante para a sociedade e para o Estado,

tendo em vista que, a partir deles, são extraídas decisões sobre as suas estruturas básicas,

atribuindo-lhes destaque no sistema jurídico. Alexy deixa claro que, muito embora os direitos

humanos e dos cidadãos tenham sido guinados ao status de “direitos diretamente vinculantes”,

os  mesmos  não  perderam  seu  alcance  e  profundidade,  em  especial  por  conta  da  força

irradiante que têm em relação ao sistema jurídico.

153 Ibid., p. 520-521.
154 Ibid., p. 522.
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A visão aqui apontada é importante para ressaltar o papel do conteúdo dos direitos

fundamentais,  mesmo em face  da  abertura  desse  conceito,  e  para  fazer  o  contraponto  ao

pensamento exposto por Canotilho quanto ao caráter positivista, admitindo necessária a teoria

da fundamentalização de Alexy e a evidente contradição com o sistema aberto de regras e

princípios.

Canotilho compreende a ordem constitucional como um sistema aberto e também

como ordem parcial-fragmetária.  Em sendo assim, para o autor português a Constituição é

ordem jurídica fundante do Estado e “estatuto jurídico do político”155, de modo que, tanto da

ordem fundamental  do  Estado  como também da ordem política  derivam a  “pretensão  de

estabilidade” na dimensão de “ordem jurídica fundamental” e a “pretensão de dinamicidade”.

Nesse sentido, o autor destaca o ponto de vista segundo o qual a Constituição deve

promover espaços de abertura para as mudanças de cunho político, bem como que “[...] o

futuro  é  uma  tarefa  indeclinável  da  constituição,  devendo,  por  isso,  a  lei  constitucional

fornecer aberturas para captar a dinamicidade da vida política e social”156.

O sentido para concretizar as mudanças sociais e imprimi-las na esfera constitucional

passa  por  um processo  institucionalizado  de  procedimentos,  consoante  aponta  Canotilho,

previstos  na  própria  Lei  Maior  como  os  “princípios  e  procedimentos  socialmente

institucionalizados” e “procedimentos de mudanças”,  a exemplo dos comandos de revisão,

com o objetivo primeiro de permitir um afastamento entre o que está posto expressamente na

Constituição do que é conteúdo materialmente constitucional.

Já no aspecto da ordem parcial e fragmentária, Canotilho põe em choque o que é de

fato uma ordem fundamental e um código constitucional apenas de caráter regulador. Afirma

que a Constituição  não é apenas  uma Lei  Fundamental  do Estado, mas  também uma Lei

Fundamental  da Sociedade,  no sentido de que a Constituição “[...]  pode e deva fixar não

apenas  uma  estadualidade  juridicamente  conformada  mas  também  estabelecer  princípios

relevantes para uma sociedade aberta bem ordenada [...]”.157

E,  justamente  para  se  compreender  um sistema  aberto  para  uma  sociedade  bem

ordenada,  é  preciso  visualizar  também  o  espaço  para  a  construção  do  debate  público  e

agregador  de  vários  discursos,  a  partir  de  processos  públicos  contínuos  de  envolvimento

político do cidadão com as instituições democráticas.

155 Canotilho toma emprestada a expressão “estatuto jurídico do político” de Castanheira Neves.
156 CANOTILHO, Op. cit., p. 1.435.
157 Ibid., p. 1.436.
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Estabelecendo a Constituição como um processo público, ou seja, que se cria e se

recria em sociedades abertas, codificadas em sociedades plúrimas, uma ordem posta por meio

da Constituição é uma ordem-fragmentária, pois necessita de uma atualização por meio do

legislador  e  “[...]  quer  através  de  esquemas  de  regulação  'informais',  'neocorporativos',

'concertativos',  ou  'processualizados'  desenvolvidos  a  nível  de  vários  subsistemas  sociais

(econômico, escolar, profissional, desportivo)”158.

O Estado não pode ser vislumbrado como sendo uma constituição de narrativas e

promessas que, por razões óbvias, não serão concretizadas. Estabelecer a felicidade como um

direito  fundamental  é  um  dispositivo  que  se  presta  apenas  a  ser  uma  regra  de  uma  lei

dirigente. Por outro lado, normas programáticas também maculam o sistema jurídico quando a

prestação de políticas públicas, por exemplo, é ineficaz.

Garantir  a  felicidade159 de  todos  os  cidadãos  é  impossível,  mas  promover  a

Administração  Pública  proba  é  juridicamente  viável,  pois  se  enquadra  como  conteúdo

substancial de pretensão social e desenvolvimento do Estado. O dever de probidade faz com

que o patrimônio público seja administrado de maneira mais responsável e fiel aos interesses

sociais e, ainda, promove uma mudança de paradigma, pois permite que os depauperadores da

coisa pública sejam penalizados com maior severidade e menores prerrogativas.

Com respaldo  em tudo  que  foi  posto  sobre  os  direitos  fundamentais,  é  possível

afirmar que tal conceito, além de recair no aspecto formal, é detentor de um conteúdo material

muito intenso, o qual tece mandamentos de estrutura e organização do Estado como também

da sociedade.

Além disso, a substância dos direitos fundamentais vai além do que está positivado,

uma vez que, no contexto de abertura da Constituição, o ser humano passa a fazer voz ativa e

central para as diretrizes do Estado, não sendo relevante a constitucionalização formal de tal

direito,  mas o conteúdo arraigado de sentido e significado,  com vistas à concretização de

medidas que tenham o condão de tornar possível a dignidade do homem e da sociedade à qual

pertença.

158 Ibid., p. 1.436.
159 Por oportuno, é interessante anotar que no dia 23 de abril de 2015 o  Earth Institute da Universidade de

Columbia divulgou o relatório  The Word Happiness Report,  que mede o índice de felicidade em várias
nações e, reflete, segundo a pesquisa, qual a tendência das demandas nacionais sobre a felicidade, servindo os
parâmetros apontados para direcionar as políticas de governo. Entre os indicadores estão o PIB per capita,
esperança  de  vida  saudável  a  falta  de  corrupção  e  a  generosidade.  Disponível  em:
<www.earthinstitute.columbia.edu/sections/view/9/>. Acesso em: 30 de abr. 2015.
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A Constituição brasileira de 1988, no título destinado aos direitos fundamentais, de

forma expressa traz dispositivos que só são fundamentais  do ponto de vista formal,  como

aquele, por exemplo, que prescreve os direitos dos autores e seus herdeiros (art. 5º, inciso

XXVII).  Materialmente  o  referido  dispositivo  não  revela  conteúdo  com  envergadura

suficiente a se dizer que interfere na organização do Estado e da Sociedade.

A não tipicidade  dos  direitos  fundamentais160 implica,  consoante  ensinamento  de

Jorge  Miranda,  que  os  direitos  fundamentais  têm  um  sentido  material  além  do  que  o

formalismo normativo elenca. Fala-se então em perspectiva mais larga da Constituição, pois

os direitos  fundamentais  podem derivar  de outras fontes. Nesse sentido,  a enumeração de

direitos  fundamentais  constitui-se  em  exemplificativas  e  não  em  taxativas,  “[...]  é  uma

enumeração  aberta,  sempre  pronta  a  ser  preenchida  ou  completada  através  de  novas

faculdades  para  lá  daquelas  que  se  encontrem definidas  ou  especificadas  em cada  ponto

[...]”161.

Entretanto, a interpretação aberta do sentido dos direitos fundamentais traçados pela

Constituição  também se  aplica  ao  Estado  Social  de  Direito.  Desse  modo,  os  direitos  de

solidariedade  ou  fraternidade,  atinentes  à  terceira  dimensão,  como  os  direitos  sociais  ou

econômicos,  podem ser reconhecidos  e  incorporados ao âmbito  jurídico de acordo com o

momento histórico vivenciado. 

É pertinente mencionar que as gerações futuras não estão obrigadas a fincar raízes

em normas que foram importantes para a concretização de direitos em épocas passadas, o que

representaria um retrocesso no desenvolvimento de uma nação.

A corrupção somada à má gestão, que devastam os cofres públicos, têm implicação

direta  na  degradação  social  que  atinge  o Brasil.  A administração  pública  honesta,  proba,

sintetiza a aspiração social por condutas administrativas que respeitem o patrimônio público,

para que o mesmo seja empregado no crescimento da personalidade do homem, portanto em

sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.

160 Jorge Miranda lança o tema da não tipicidade dos direitos fundamentais ao tratar do art. 16 da Constituição
Portuguesa o qual trata do âmbito e sentido dos direitos fundamentais. O dispositivo constitucional analisado
pelo autor tem a seguinte redação: “1.Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem
quaisquer  outros  constantes  das  leis  e  das  regras  aplicáveis  de  direito  internacional.  2.  Os  preceitos
constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia
com  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  do  Homem”.  Disponível  em:
<http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx>. Acesso em: 30 abr.
2015.

161 MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 162.

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
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Na lição de Paulo Bonavides sobre dignidade da pessoa humana,  no contexto da

Teoria  Constitucional  da  Democracia  Participativa,  o  princípio  da  dignidade  da  pessoa

humana  é  um  instrumento  ímpar  para  a  compreensão  o  enquadramento  material  da

Constituição.

 O princípio da dignidade da pessoa humana da concepção de Bonavides engloba

uma ordem espiritual e valorativa que não pode ser afastada da unidade da Constituição, e

essa mesma unidade constitucional só pode ser considerada adequada quando vislumbrada na

sua “bidimensionalidade”, na perspectiva do formal e do valor, do axiológico, “[...] forma e

matéria, razão e valor”162.

E, na bidimensionalidade que se encontra uma verdadeira revolução hermenêutica,

pois afirma a ascensão principiológica  dos conteúdos de natureza  Constitucional  sobre os

conteúdos normativos  ordinário,  de elaboração  legislativa,  pertencente  à  velha  dogmática,

colaborando para  guinar  a  legitimidade  material  em nível  mais  elevado de importância  e

sucumbir  com o caráter  formalista;  “[...]  o  formalismo  positivista  e  legalista  do  passado,

peculiar  à  dogmática  jurídica  do  século  XIX.  Formalismo  que  interpretava  regras  e  não

princípios. Por isso mesmo, mais atento ao texto das leis que ao Direito propriamente dito.163

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, na sua obra “Direitos Humanos Fundamentais”,

trata em seção própria sobre a proteção dos direitos fundamentais e elenca que essa proteção

deve ser exercida contra o legislador, contra o administrador e deve ocorrer também no campo

internacional. Para o autor, os excessos do Executivo são vislumbrados sob a ótica de quem

está no exercício do poder:

[…] o administrador público que tem o papel de vilão. E isto alcança a todos,
dos mais altos – o chefe do poder, os Ministros -, até os menos elevados na
hierarquia, como o policial e outros agentes. De fato, são eles que encarnam esse
poder que prende, censura, confisca, nega matrícula na escola, ou ingresso no
hospital,  não  raro  conspurca  o  meio  ambiente...  ou  seja,  viola  as  liberdades
públicas,  não  satisfaz  os  direitos  sociais,  não  respeita  os  direitos  de
solidariedade.164

Tal exposição condiz com a missão que tem o Executivo em concretizar  direitos

fundamentais. Em verdade, todos os exemplos citados pelo autor representam gestão pública

162 BONAVIDES,  Paulo.  Teoria  Constitucional  da  Democracia  Participativa,  por  um  Direito
Constitucional  de  luta  e  resistência  por  uma  Nova  Hermenêutica  por  uma  repolitização  da
legitimidade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 233.

163 Ibid., p. 233.
164 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Op. cit., p. 103.
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eivada de práticas que prejudicam direitos fundamentais  do homem, mais  especificamente

aqueles pertinentes à terceira dimensão.

Com esse enfoque,  no Direito  Administrativo  responsável  pela  concretização dos

direitos fundamentais, engajado no projeto do Constitucionalismo, é que se percebe o maior

alcance  da  Administração  Pública  e  o  peso  que  as  práticas  da  gestão  proba  podem

proporcionar para o desenvolvimento social e democrático. 

Mas houve um caminho trilhado do legalismo extremo ao Direito  Administrativo

vinculado  aos  direitos  fundamentais.  E  outro  caminho,  ainda  a  ser  perpassado,  que  é  do

Direito  Administrativo  que  prescreve  proteção  aos  direitos  fundamentais  ao  Direito

Administrativo  concretizador  desses  mesmos  direitos,  independentemente  de  estarem

constitucionalizados,  por  meio  da  democracia  deliberativa  e  do  reconhecimento  que  a

Administração Pública proba.

Nesse  sentido,  a  Administração  Pública  proba  deve  ser  guinada  à  categoria  dos

direitos fundamentais, pois, a proteção a que se pretende é a proteção do homem como ser

indissociável de uma coletividade.

A  gestão  pública  proba  significa,  por  oportuno,  a  concretização  de  direitos

fundamentais,  mas  não  como  mero  instrumento,  e  sim  como  um  direito  fundamental

autônomo  de  natureza  moralizante  para  a  condução  da  coisa  pública  de  forma  legítima.

Consoante  o pensamento  kantiano,  “o que se compreende como justo pode até  ser  legal,

contudo não impõe afirmar que seja legítimo ou moral, uma vez que, […] uma doutrina do

direito meramente empírica é (tal como a cabeça de madeira da fábula de Fedro) uma cabeça

que pode ser bela, mas que lamentavelmente não tem cérebro”.165 

Os direitos fundamentais  encontram razão de existência na necessidade de criar e

manter as condições elementares para assegurar uma vida em liberdade e dignidade da pessoa

humana, na vertente de prevenir ataques do Estado à esfera de existência individual.

Dessa forma, as intervenções injustificadas do Estado encontram limites nos direitos

fundamentais, os quais têm a missão de fundamentar a defesa do indivíduo frente aos abusos e

ilegalidades eventualmente executados pelas esferas de poder estatal. 

165 A construção do pensamento da moral para Kant parte da ideia de que a ação moralmente acertada é aquela
realizada tendo como escopo um dever. O dever, por sua vez, compreende a boa vontade e a lei moral. A boa
vontade, realmente boa, refere-se ao querer da pessoa movido pela razão, independente do resultado que
alcançar.  A  lei  moral  é  de  contorno  universalizante;  pretende  que  o  comportamento  do  indivíduo  se
materialize em lei universal baseada em dever racional. KANT, Immanuel.  A Metafísica dos Costumes.
Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005, p. 15-43.
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A  Lei  Fundamental  brasileira  erigiu,  na  seção  correspondente  aos  direitos

fundamentais,  uma ordem axiológico-objetiva  que  se  expressa  como valor  de  princípio  e

representa um robustecimento da força normativa dos direitos fundamentais. Este sistema de

valores atua livremente na sociedade constituída, assim como a dignidade da pessoa humana

deve reger, como decisão constitucional básica, todas as esferas do direito, influenciando na

orientação e impulso da legislação, da função administrativa e da atividade jurisdicional.166

Na visão de Dirley da Cunha Júnior, a democracia de um país encontra lastro na

dinâmica dos direitos fundamentais. Para o autor, os direitos fundamentais têm como essência

determinar  o  grau  de  desenvolvimento  democrático  de  uma  sociedade,  pois  não  se  pode

analisar  a  democracia  sem o reconhecimento  e  proteção dos  direitos  fundamentais.  Além

disso, tais direitos conferem legitimidade aos poderes sociais, políticos e individuais.167

Os  direitos  fundamentais  influem  em  todo  o  Direito,  incluindo  o  direito

administrativo, foco da presente análise. O Estado, como gestor do patrimônio público, tem o

dever-poder de bem administrar, de gerir com honestidade em favor do interesse coletivo.

Quando há um desvirtuamento de conduta do Estado, expressada por um agente público, a má

conduta  causa  danos  a  serem suportados  por  toda  sociedade,  o  que  provoca  prejuízo  ao

desenvolvimento do ser humano. 

As consequências dos abusos que a sociedade sofre pela má gestão como desvio de

verba pública, ineficiência na execução de serviços e até mesmo o não fazer, representam

retrocesso  evolutivo  no  processo  de  democratização  de  um  povo,  significando,  ainda,

verdadeiro atentado contra os direitos fundamentais. 

O direito fundamental a uma Administração Pública proba condiz com a necessidade

de  se  estabelecer,  primeiro,  maior  segurança  para  os  administrados  frente  a  atuações

desmensuradas do Executivo e também contribuir  para que a atividade administrativa seja

mais justa e mais firme. Ademais, é cogente que haja punições para os atos de má gestão em

todos os seus prismas, seja na seara cível, funcional, política e, a depender do grau da lesão ao

bem jurídico, na esfera criminal.

Para  Juarez  Freitas,  o  direito  fundamental  à  boa  administração  representa  o

desenvolvimento  humano,  o  direito  a  uma  administração  pública  voltada  para  práticas

eficientes e eficazes, zelosa por seus deveres e atuação, respeitando sempre o compromisso

166 HESSE, Konrad. Op. cit., 1996.
167 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 511.
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com a “transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social

e à plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas”.168

Com  o  postulado  apontado  acima  é  possível  compreender  o  valor  do  direito

fundamental  a  uma  Administração  Pública  proba  como  norma  implícita  no  ordenamento

jurídico brasileiro, apoiada nos objetivos da Constituição para a concretização do “bem de

todos”.

E  as  razões  para  compreender  a  Administração  Proba  como  direito  fundamental

reside nas características inatas aos direitos fundamentais.

A  universalidade  é  a  essência  dos  direitos  fundamentais,  posto  que  seria

incongruente afirmar que tais direitos não pertenceriam a todos os seres humanos, assim como

é inoportuno vislumbrar a probidade administrativa como direito fundamental em apenas uma

esfera de atuação governamental. A Administração Pública deve ser proba em todos os níveis

de governo – Estadual, Municipal e Federal – e em todas as esferas de poder, a fim de que se

possa atender aos preceitos e princípios constitucionais. 

Outra característica marcante dos direitos fundamentais é a inalienabilidade. Ora, a

atividade administrativa que o Estado desempenha por meio de seus órgãos e agentes tem o

condão de concretizar a finalidade pública, cujo titular desse direito é o povo, que não pode

negociar ou transferir o direito à Administração Pública honesta e eficiente e, uma vez que

não é possível dispor, também são irrenunciáveis.

Em  decorrência  da  inalienabilidade,  os  direitos  fundamentais  são  dotados  de

imprescritibilidade,  pois  perecem com o  transcurso  do  tempo  ou  pelo  seu  não exercício,

podendo ser exigíveis  em qualquer época.  É o que ocorre com o direito  à Administração

proba, na medida em que o cidadão ou a coletividade podem exigir medidas que ressarçam os

prejuízos causados pela má gestão e a responsabilização dos causadores.

A limitabilidade é a característica dos direitos fundamentais que não os considera

absolutos,  uma  vez  que  a  colisão  entre  direitos  fundamentais  deve  ser  resolvida  por

intermédio  do  juízo  de  ponderação,  no  qual  os  valores  são  sopesados  de  acordo  com a

situação concreta apresentada, o que não ocasiona a extinção definitiva de um dos direitos em

choque. 

Nesse sentido, os direitos fundamentais “[...] por si só, não podem sofrer qualquer

ordem  de  limitação,  seja  pela  via  da  interpretação,  seja,  sobretudo,  pela  atividade  do

168 FREITAS, Juarez. Op. cit., p. 127.
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legislador infraconstitucional [...]” salvo se a própria restrição esteja contida na Constituição,

ou precise advenha da necessidade de interação com outros comandos constitucionais, mas,

mesmo  assim,  tal  limitação  não  poderá  alcançar  o  conteúdo  mínimo  desse  direito.  Há  o

critério  das  limitações  imanentes  dos  direitos  fundamentais,  cuja  aplicação  figura  para

favorecer  o  ajuste  entre  os  tais  direitos  e  também  entre  eles  e  outros  diretos

constitucionalmente resguardados.169

Na seara das características dos direitos fundamentais há ainda a concorrência, a qual

permite a convivência de vários direitos para o mesmo titular.  Dessa forma, é plenamente

realizável a coexistência do direito fundamental à Administração Pública proba e o direito

fundamental à liberdade, por exemplo.

A proibição do retrocesso impede que políticas públicas sejam promovidas de forma

negativa em relação ao administrado, num verdadeiro caminhar para trás social. Assim, se já

foram  conquistas  etapas  de  desenvolvimento  humano  como  educação  infantil  em  tempo

integral ou merenda na escola, não se pode retroceder em termos educacionais ao ponto do

ente estatal responsável deixar de prestar ou oferecer esse serviço público.

A historicidade, por seu turno, assegura que o processo de luta e emancipação de um

povo por direitos segue na linha da história em movimento contínuo e dinâmico, assumindo o

direito os valores e conquistas dos anseios de cada época.

Por  fim,  a  constitucionalização significa  que nem todos os  direitos  fundamentais

encontram-se expressos na Constituição,  mas que nela se encontra força e inspiração,  um

ponto de partida e de chegada da compreensão da fundamentalidade dos direitos.

Nessa linha de raciocínio, as características apontadas para os direitos fundamentais

clássicos também justificam a importância  do reconhecimento da probidade administrativa

como  direito  fundamental  garantidor  da  atuação  íntegra  do  gestor  público  em defesa  do

interesse público.

169 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Op. cit., p. 584.
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4  O  PROCEDIMENTALISMO  DISCURSIVO  DE  HABERMAS  E  SUA

CONTRIBUIÇÃO PARA A DEMOCRACIA DELIBERATIVA

Compete inaugurar agora a construção das razões do pensamento habermasiano170

para a aplicação da Teoria do Discurso, pois com lastro principal nos argumentos da ação

comunicativa é que se chegará ao principal propósito do presente trabalho, que é compreender

como ocorre a legitimidade democrática, pelo discurso, na seara dos poderes do Estado, com

destaque para o Poder Executivo.

Dessa forma, cabe ressaltar que o que permeia o trabalho e pesquisa realizado por J.

Habermas  é  o  debate  sobre  a  democracia,  especialmente  como  a  democracia  pode  ser

alcançada  em mais  alto  nível.  A  compreensão  da  democracia  sob  a  égide  da  Teoria  do

Discurso denota uma ação libertária, mediada pelo Direito, que tem o condão de promover a

inteiração necessária para tornar hígida a relação entre o sistema e o mundo da vida. 

4.1 A COMPREENSÃO DA DEMOCRACIA SOB A ÉGIDE DA TEORIA DO DISCURSO

O Direito, além de catalisar as relações do sistema e do mundo da vida, tem também

a missão de fundamentar a legitimidade das escolhas adotadas na esfera pública, através do

discurso, ou melhor, por meios das regras procedimentais que norteiam o discurso, a fim de

que, do dissenso se alcance o consenso.

Nesse sentido,  faz-se pertinente  a utilização do contexto histórico das sociedades

ocidentais  e capitalistas  para elucidar  a necessidade da comunicação como ruptura de um

sistema de visão única, globalizada e compartilhada por todos para a sociedade moderna, mais

aberta à diversidade de ideias.

170 O presente trabalho não tem a pretensão de esgotar ou aprofundar o pensamento de Habermas sobre a Teoria
do Discurso, dada a complexidade que seus argumentos apresentam. Mas todo o exposto neste artigo segue a
metodologia necessária para apontar os pensamentos necessários do agir comunicativo, a fim de que sejam
empregados  para  a  construção  da  ideia  de  que  é  legítima a  inclusão  do discurso  nas  esferas  de  poder,
notadamente no Executivo.
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A  sociedade  tradicional  engloba  o  que  se  pode  denominar  de  “eticidade”,

determinada pelo compartilhamento em uma dada sociedade de ideais comuns, de valores, de

comportamentos e de fazer parte de uma única organização política, engendrada pela tradição.

E  é  na  tradição  que  a  eticidade  se  perpetua  e  se  mantém,  sem  permitir  espaço  para

questionamentos, valorizando, assim, uma ordem natural da sociedade.

Desse modo, todo aquele que não concorde com o estado das coisas imposto pela

tradição é afastado, excluído desse corpo social. Na sociedade tradicional não se privilegia o

dissenso  como  algo  salutar  à  comunidade,  bem como  perquirir  o  porquê  da  riqueza  em

detrimento da pobreza é algo impensável.

Contudo, exigir um comportamento resignado no complexo mundo das sociedades

não é de fácil manutenção. Com a insatisfação crescente de vários membros no âmbito da

sociedade tradicional, abre-se a oportunidade para o dissenso, que se mostra de forma bastante

plural no contexto das necessidades humanas em sociedade. E é justamente pelo anseio por

novas  conquistas  que  fica  marcada  a  transição  da  sociedade  tradicional  para  a  sociedade

moderna, também caracterizada pela pluralidade de interesses.

Na  sociedade  moderna,  a  arena  pública  é  ampla  e  aberta  aos  vários  tipos  de

dissensos. Nasce assim o Estado Nacional, que precisa se organizar para conciliar em uma

plataforma política os vários vieses de uma sociedade capitalista e, desse modo, surge como

uma resposta apta a ordenar tantos interesses difusos e divergentes sob a égide de um mesmo

Estado, o instituto do “pacto social”.

A democracia  contemporânea  não  pode  ser  vislumbrada  apenas  no  momento  da

escolha do representante, a fim de legitimá-lo ao exercício individual da soberania popular, o

que seria uma visão reducionista da evolução da democracia. 

Muito  embora  Francis  Fukuyama  expresse  em  sua  obra  “As  origens  da  ordem

política” que a legitimidade é somente aquela fundada em eleições democráticas e obediência

as normas171, não se pode medir o Estado democrático pautando-se apenas no exato instante

do voto, pois, no exemplo da realidade brasileira, o processo eleitoral não comporta debates

de projetos políticos que representem os vários interesses sociais.

Ademais,  mesmo  que  assim  fosse,  o  debate  não  poderia  jamais  ser  descartado,

mesmo após as eleições, visto que a representação da soberania popular como legitimadora

171 FUKUYAMA,  Francis.  As  Origens  da  Ordem  Política.  Dos  tempos  pré-humanos  até  a  Revolução
Francesa. Tradução de Nivaldo Montingelli Jr. Rio de Janeiro: Rocco, 2013, p. 60.
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das ações de Estado deve ser incentivada em benefício do próprio cidadão.  E essa tarefa

advém do exercício perpétuo do diálogo entre cidadãos e instituições democráticas. 

A  arena  pública  deve  ser,  de  fato,  um  espaço  democrático  de  discussões  e

deliberações sobre assuntos que afetam a vida do homem e da sociedade. Nesse sentido, no

processo de construção das leis, atos de gestão e decisões judiciais que atinjam a comunidade,

o debate e o diálogo devem ser o ponto central, portanto, o elemento legitimador das escolhas

de Estado.

Nadia Urbinati, no artigo denominado “O que torna a representação democrática?”,

defende que uma teoria da democracia de cunho representativista “marca o fim da política do

sim e do não e o início  da política  como uma arena de opiniões  contestáveis  e  decisões

sujeitas à revisão a qualquer tempo […]”172.

É de se notar que a proposta da representatividade como núcleo democrático ganha

bastante  destaque quando se refere à concepção dialógica  do envolvimento  social  com as

instituições políticas. E essa junção entre diálogo e democracia é o foco maior dos estudos de

J.  Habermas,  ao  defender  que  a  legitimidade  deve  decorrer  da  participação  através  do

discurso,  mas  que  é,  também,  necessária  a  instituição  de  um  procedimento  prévio  que

assegure a ética do agir comunicativo.

Habermas propõe um novo paradigma, que se desprende da “razão instrumental”, e,

no contexto da “ação racional”,  elabora a “ação comunicativa”,  esta mais ampla e voltada

inteiramente  para  a  linguagem.  Desse  modo,  Habermas  quebra  a  estrutura  dominante  da

filosofia da consciência e adota a filosofia da linguagem173.

A teoria rousseauniana sobre o pacto social  pressupõe que, para a instauração da

sociedade civil, as pessoas celebrem um pacto de união, de forças, com o fim de possibilitar a

sua própria manutenção. Entretanto, para que o pacto seja possível é imprescindível que todos

os participantes, ou contratantes, tenham plena capacidade para celebrar o acordo e que sejam

iguais em direitos. Esses direitos,  como dito acima, pertencem à categoria dos direitos do

homem, inalienáveis e resistentes às transformações sociais e à passagem do tempo, pois são

ínsitos à própria natureza humana.

Instituída dessa forma a sociedade, a organização que se propõe agora deve ceder

espaço para um poder central, o Estado. A Modernidade, por sua vez, é marcada por muitos

172 URBINATI,  Nadia.  O que torna a representação democrática?,  2004, Columbia. Tradução de Mauro
Soares. Lua Nova, São Paulo. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ln/n67/a07n67>. Acesso em: 12 fev.
2015.

173 SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Direito e Racionalidade Comunicativa. Curitiba: Juruá, 2007, p. 26.

http://www.scielo.br/pdf/ln/n67/a07n67
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fatores, dentre eles os de ordem política, cultural, social e filosófica. A nova visão social da

modernidade inaugura a sociedade civil, voltada para o poder central do Estado e firmada no

pacto social.

Além disso,  há a  preocupação em justificar  como uma sociedade inteira  aceita  e

segue as regras desse Poder e como é possível legitimá-lo. A sociedade moderna tem que,

portanto, encontrar sua própria fonte legitimadora para não ver ruir os pilares que a separou

da tradição universal.

Como leciona Marcos Nobre, na parte introdutória de “Direito e Democracia” surge

o  consentimento,  travado  entre  as  pessoas,  como  instrumento  capaz  de  determinar  os

contornos e diretrizes de uma sociedade organizada. Esse mesmo consentimento remete ao

contrato  pactuado  para  tal  finalidade,  ou  seja,  organizar  as  pessoas  na  arena  pública

multifacetada. O contrato que instaura a sociedade civil, nesse caso, tem seu pilar maior na

figura elementar do consentimento174.

Nesse ponto, percebe-se a alteração de uma sociedade focada na tradição para uma

sociedade que celebra, através do consentimento, um pacto – o contrato –, o qual estabelece a

legitimidade da ordem social nascente.

Ocorre que essa mesma ordem é lapidada no domínio dos meios de produção, na

manipulação e controle da classe operária em nítida observância do modelo instrumental. Não

havia uma liberdade e envolvimento nas questões de interesse comum, apenas uma aceitação

de se estar a sociedade organizada sob o signo do Estado, de um poder central, que a princípio

deveria agregar e coordenar os dissensos.

Para Habermas, o conflito na sociedade moderna “é estabilizado por meio de uma

diferenciação da racionalidade das ações sociais”175. O homem é visto como instrumento hábil

para  o  trabalho  e  produção,  ou  seja,  como  meio  de  se  alcançar  um fim  determinado,  a

produção de riqueza. O homem como ser opinativo era aniquilado pelo sistema.

O autor também coloca as ações instrumentais e as ações comunicativas em polos

distintos, compreendendo-os como tipos de ações sociais e domínios na esfera social que são

capazes de coexistirem, um predominando mais que o outro. Assim, onde há o predomínio da

ação do tipo instrumental, a vida social recebe a denominação de “sistema”, e são conhecidas,

por exemplo, como sistema de mercado e o sistema de Estado. Um segue as orientações do

174 NOBRE, Marcos.  Introdução. In NOBRE, Marcos e TERRA, Ricardo (Orgs.). Direito e Democracia: Um
guia da leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros, 2008, p.18.

175 Ibid., p. 20.
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mercado voltado para a obtenção do dinheiro; o outro, o Estado, orientado pela busca do

poder. 

Mas, quando a ação predominante é do tipo comunicativa, a sociedade passa a ser

encarada como “mundo da vida”. De grande valia então, estabelecer os liames entre razão

instrumental e sistema, mundo da vida e o agir comunicativo para que se possa entender o

papel do Direito na engrenagem procedimentalista da democracia deliberativa.

O modelo da razão instrumental traçava o caminho de uma racionalidade mensurada

pelo sucesso que determinada ação pudesse provocar no mundo, de modo que o agente social

tivesse o condão de buscar os meios necessários para atingir o sucesso de sua finalidade de

interferência no mundo, não importando o instrumento utilizado para tal  fim, interessando

apenas que o resultado da ação seja eficaz.

O mecanismo da razão instrumental, para Habermas, não põe termo aos conflitos e

desacordos das sociedades, apenas serve de freio e controle desses dissensos, favorecendo,

dessa maneira, a perpetuação por reprodução sistêmica do mesmo padrão social de controle e

manipulação, sem conceder espaço próprio ao debate e ao pensamento discursivo.

A  ação  comunicativa  surge,  então,  como  vertente  de  contraponto  às  bases

instrumentais, expondo uma outra maneira de encarar o dissenso social, que pode agora ser

compreendido como envolvimento e entendimento entre os falantes do discurso. A inteiração

entre as pessoas passa a ser o centro da “nova” racionalidade e não mais a imposição de poder

e a concretude de fins sejam quais forem os meios.

Com as  diretrizes  apontadas  por  Habermas,  os  contornos  de uma democracia  de

participação ganham uma filosofia mais abrangente,  voltada ao debate, à dialeticidade e à

deliberatividade,  que  podem ser  analisados  em todos  os  ramos  dos  poderes  do  Estado  e

conhecidos para ampliar o entendimento do que realmente significa a democracia.

E, a partir  do estudo do agir  comunicativo é que se inicia  a análise  da interação

deliberativa para o processo democrático. Dessa forma, a ação comunicativa tem a missão de

explicar,  socialmente,  como  as  pessoas  podem  promover  a  integração  e  coordenação  de

argumentos. “[...] A ação comunicativa é aquele tipo de interação social em que o meio de

coordenar os diversos planos de ação das pessoas envolvidas é dado na forma de um acordo

racional, de um entendimento entre as partes, obtido através da linguagem.176 

176 REPA, Luiz  Sérgio.  Direito e Teoria da Ação Comunicativa.  In NOBRE, Marcos e TERRA, Ricardo
(Orgs.). Direito e Democracia. Um guia da leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 57.
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Simioni  contribui  com o  sentido  de  ação  comunicativa  asseverando  que  esta  se

“refere à interação entre, no mínimo, dois sujeitos capazes de linguagem” e que “é uma ação

interpessoal, na qual os envolvidos buscam não apenas um acordo cooperativo para coordenar

seus  planos  de  ação,  mas  também  um  entendimento”,  tanto  para  questões  de  mútuo

cooperativismo como também para as questões conflituosas. 177

Elucida ainda que a ação comunicativa “é constituída de atos de entendimento” que

direcionem para o entendimento recíproco e comum, tendo como premissa forte para atingir

tal  desiderato a exposição das pretensões,  obedecendo “critérios  de validade reconhecidos

intersubjetivamente e suscetíveis de crítica”. 

A linguagem eleva a ação social  do tipo comunicativa,  pois coloca a ação social

como elemento coordenador das demais  ações.  É por meio da linguagem que ocorrem as

inteirações e, por intermédio do agir dialético, considerando regras precedentes e acordadas,

que ocorre o entendimento das pessoas para solução das divergências no contexto do “mundo

da vida”.

Em “Verdade e Justificação”,  Habermas esclarece  sobre o entendimento  mútuo e

define a formação de mundo da vida da seguinte maneira:

[...] o mundo da vida constitui o horizonte de uma práxis do entendimento mútuo,
em que os sujeitos que agem comunicativamente procuram, em conjunto, chegar a
bom  termo  com  seus  problemas  cotidianos.  Os  mundos  da  vida  modernos
diferenciam-se  nos  domínios  da  cultura,  da  sociedade  e  da  pessoa.  A  cultura
articula-se – segundo os aspectos de validade das questões sobre verdade, justiça e
gosto – nas esferas da ciência e da técnica, do direito e da moral, da arte e da crítica
da arte.  As instituições básicas da sociedade (como a família, a igreja e a ordem
jurídica)  geraram  sistemas  funcionais  que  (como  a  economia  moderna  e  a
administração do Estado) desenvolvem uma vida própria por meios de comunicação
próprios (dinheiro e poder administrativo). As estruturas da personalidade, por fim,
nascem  de  processos  de  socialização  que  equipam  as  jovens  gerações  com  a
faculdade de orientar-se de maneira autônoma num mundo tão complexo.178

Através da linguagem se concebe o discurso como solução dos conflitos e dissensos

sociais por meio do consenso procedimental. Nesse sentido, regras preestabelecidas regeriam

a forma de como essa dialeticidade ocorreria,  respeitando-se regras essenciais  de validade

universal como a verdade das proposições, correção normativa e veracidade expressiva.

177 SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Direito e Racionalidade Comunicativa. Curitiba: Juruá, 2007, p. 38.
178 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol. I. 2. ed. Tradução de Flávio

Bento Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 2010, p. 320.
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Não há de fato uma ruptura total entre o sistema, assim como é compreendido, e o

mundo da vida. Na realidade da vida moderna, o que se verifica é a dominação com o uso do

poder, seja ele representado pelo poder político ou pelos interesses econômicos.

Por outro lado, o sistema possui também aspectos de comunicação que, previamente

estabelecidos,  podem abrir  a arena do dissenso para debelar  as forças impositivas  e,  com

argumentos, estabelecer o consenso. Existe, em verdade, a convivência desses dois “mundos”.

Contudo, tal convivência deve estar equilibrada para evitar sobreposição179 e, nesse aspecto, o

Direito atua como mediador entre o mundo da vida e o sistema, pois permite o fluxo essencial

do agir comunicativo na esfera de poder do sistema ou, simplesmente, sistema político.

O  sistema  político  para  Habermas  comporta  a  seara  de  poder  eminentemente

administrativa e outra de poder comunicativo. Por seu turno, o Direito põe-se como elemento

de  intermediação,  justamente  para  permitir  os  fluxos  contínuos  do  agir  comunicativo  no

campo  do  domínio  administrativo,  equacionando  a  comunicação,  a  fim  de  que  essa  não

permaneça constante e se transmute para sistema.

É  preciso  compreender  que  a  ação  comunicativa  é  dinâmica  e  inviabilizaria  sua

natureza  libertária  a  situação  de se engessar  de maneira  sistêmica.  Assim,  o Direito,  que

permite aos homens a participação, consubstancia-se em direitos fundamentais, pois, estes, na

ótica de Habermas, garantem espaço no processo democrático legiferante de participação.

Entretanto,  a  expressão  da  vontade  política,  sob  a  sistemática  do  parlamento,

“depende  de  um poder  executivo  em condições  de  realizar  e  implementar  os  programas

acordados”.180 

Evidencia-se,  dessa  forma,  o  intercâmbio  entre  Legislativo  e  Executivo,

caracterizado pela liberdade institucional e pela tarefa de um concretizar a missão normativa

do  outro.  Nesse  cerne  se  destaca  a  figura  do  Estado,  ente  responsável  pelo  “exercício

burocrático da dominação legal”,  uma vez que é institucionalizado para agir  em nome da

coletividade, sob o regime de regramentos jurídicos organizados.181 

Se  o  Estado  é  a  figura  central  capacitada  para  organizar  a  convivência,  capaz

inclusive de impor sanções a quem desrespeite as normas, será o Direito que oportunizará o

grau do agir comunicativo no campo público, ou seja, no sistema. Desse modo, o volume do

envolvimento  cidadão  é  mensurado  pela  participação  efetiva  nas  discussões  de  interesse

179 Há aqui a questão da colonização, assim denominada por Marcos Nobre em Direito e Democracia, na qual o
sistema se sobrepõe ao mundo da vida (lógica colonizadora).

180 HABERMAS, Jürgen. Op. cit., 2010, p. 171.
181 Ibid., p. 171.
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administrativo,  por  intermédio  do  Direito,  a  fim  de  influenciar  de  maneira  racional  e

consciente a esfera pública.

Nesse sentido, faz-se premente lançar as palavras de Habermas sobre o elo do Direito

no seu “Direito e Democracia, entre facticidade e validade”, podendo-se sintetizar suas ideias

da seguinte forma:

[...] O Estado é necessário como poder de organização, de sanção e de execução,
porque  os  direitos  têm  que  ser  implantados,  porque  a  comunidade  de  direito
necessita de uma jurisdição organizada e de uma força para estabilizar a identidade,
e  porque  a  formação  da  vontade  política  cria  programas  que  têm  que  ser
implementados. Tais aspectos não constituem meros complementos, funcionalmente
necessários  para  o  sistema  de  direitos,  e  sim,  implicações jurídicas  objetivas,
contidas  in nuance nos direitos subjetivos. Pois o poder organizado politicamente
não se chega ao direito como que a partir de fora, uma vez que é pressuposto por ele:
ele  mesmo  se  estabelece  em  formas  do  direito.  O  poder  político  só  pode
desenvolver-se através de um código jurídico institucionalizado na forma de direitos
fundamentais.182 

Conforme se pode verificar, quanto mais o Direito cria espaços livres para mobilizar

a participação, por meio da ação comunicativa, maior será o volume de participação política

das pessoas no sistema político,  fazendo com que o poder comunicativo  adentre  o poder

administrativo, este de caráter instrumental.

4.2  O  PROCEDIMENTALISMO  EM  HABERMAS  E  A  PREOCUPAÇÃO  COM  A

LEGITIMIDADE

A  discussão  da  legitimidade  na  teoria  habermasiana  circunda  os  aspectos  de

produção e mutação do processo legislativo, analisando profundamente como nas sociedades

plurais fica resguardado o princípio democrático quando o legislador muda, por exemplo, leis

a qualquer tempo sem a participação efetiva de blocos sociais interessados, que podem ser

atingidos direta ou indiretamente pela nova percepção legislativa.

O  enfoque  lançado  acima  será  analisado  e  servirá  de  ponto  de  partida  para  as

primeiras premissas da utilização da Teoria do Discurso como mecanismo legitimador das

182 Ibid., p. 155-156.
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decisões  na  seara  administrativa  do  Poder  Executivo.  Para  tanto,  todavia,  é  necessário

conhecer  alguns  dos  arrazoados  fundantes  do  pensamento  de  J.  Habermas  sobre  a

legitimidade e a democracia.

A democracia, em verdade, é o grande objeto de estudo de Habermas e, por meio

dela  se  pretende avaliar  o  quanto abrangente  pode ser.  Em Estados ditos  democráticos  a

participação  popular,  muitas  vezes,  não  alcança  sua  total  plenitude,  restringindo-se  à

participação na escolha dos líderes políticos, que são representantes escolhidos pelo povo para

tomar as decisões de condução da nação, como ocorre na realidade brasileira.

No Brasil, os poderes executivo e legislativo são exercidos por representantes eleitos

pelo povo, em escrutínio direto e secreto,  sendo um fundamento da República o princípio

democrático, segundo o qual, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por

intermédio de seus representantes eleitos.

Entretanto, o questionamento que Habermas propõe sobre o processo de legitimação

normativa põe em relevo a questão quanto ao  deficit  democrático na tomada de decisão do

Estado.  Dessa  forma,  como,  notadamente  em sociedades  plúrimas  “[...]  se  fundamenta  a

legitimidade  de  regras  que  podem  ser  modificadas  a  qualquer  momento  pelo  legislador

político?”183 

Habermas direciona a resposta à pergunta acima apontando para o direito, fazendo-o

com o seguinte plano:

Esta pergunta torna-se angustiante em sociedades pluralistas, nas quais as próprias
éticas coletivamente impositivas e as cosmovisões se desintegram e onde a moral
pós-tradicional da consciência, que entrou em seu lugar, não oferece mais uma base
capaz de substituir o direito natural, antes fundado na religião ou na metafísica. Ora,
o processo democrático da criação do direito constitui a única fonte pós-metafísica
da legitimidade.184

Segundo Habermas, o direito se perfaz como única fonte de legitimidade no contexto

da  pós-metafísica.  Mas,  se  na  transição  das  sociedades  tradicionais  para  as  sociedades

modernas,  a  legitimidade do Estado adveio o reconhecimento  e aceitação engendrado por

meio do pacto social, consoante lição de Rousseau, o que, de fato, concebe força legitimadora

ao processo democrático de criação normativa.

183 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol II. Tradução de Flávio Bento
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2011, p. 308.

184 Ibid., p. 308.
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O que se denomina de força legitimadora é a participação da sociedade nos debates

para deliberação de matéria capaz de influenciar e alterar as aspirações contidas no mundo da

vida, em simbiose com os postulados de democracia e de participação cidadã.

Habermas  soluciona  a  questão  indicando  que  o  caminho  a  ser  percorrido  para

encontrar tal democracia e, consequentemente a força legitimadora, é a Teoria do Discurso,

pois,  por  meio  de  um  procedimento  previamente  determinado  é  possível  garantir  a

participação comunicacional dos sujeitos. 

Tomando o agir  comunicativo como referência,  é válida a  observação segundo a

qual,  por  intermédio  da  fala,  é  possível  que  os  agentes  do  discurso  apresentem  seus

argumentos e possam influenciar nas discussões dos temas propostos, com base em critérios

éticos, e pautado na força que o melhor argumento possa apresentar. 

Nessa profusão ideológica,  o processo democrático exige a constância  e troca de

temas e de argumentos para empreender um propósito discursivo, dialético, “[...] à formação

política da vontade, fundamentado, deste modo, a suposição falibilista de que os resultados

obtidos de acordo com esse procedimento são mais ou menos racionais.185

Não  se  trata  da  democracia  da  maioria,  impeditiva  da  vibração  de  grupos

minoritários. Isso porque, quando se fortalece o pressuposto do argumento mais forte não se

está  enaltecendo  que  grupos  maiores  possam  fazer  valer  seus  interesses  e  opiniões,

suplantando,  assim,  esferas  menores.  O  Discurso  permite  que  núcleos  mais  diminutos

apresentem seus argumentos e, consoante as regras procedimentais de apresentação de ideias

e da ética, possam convencer outros setores.

Desse modo, é pertinente demostrar o seguinte exemplo: imagine-se uma cidade cuja

a organização política permite divisões funcionais de gestão local. Tais divisões representam

os bairros ou distritos e, cada um deles, possui uma espécie de conselho que tem a missão de

detectar problemas de ordem setorizada, pertinente à sua esfera de atuação.

Entretanto, no interior de cada “conselho” haveria o dissenso sobre o tema proposto,

o  qual  deveria  ser  direcionado  para  o  consenso por  intermédio  do  regramento  pertinente

previamente  determinado,  a  fim  de  que  um  entendimento  geral  pudesse  ser  levado  ao

conhecimento da autoridade responsável, ou poder central, para sua programação e execução,

a depender de cada caso186.

185 Ibid., p. 308.
186 A questão da vinculação ou não da proposta levada a conhecimento da autoridade gestora será analisada em

tópico próprio.
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Assim, o entendimento de um pequeno grupo dentro de certo distrito poderia ser

apresentado  e  debatido  e,  entre  posicionamentos  contrários  ou  favoráveis,  eleito  seria  o

argumento que ganhasse mais vozes positivas.

Outro ponto bastante relevante é a dimensão que as propostas de cada “conselho”

podem tomar, sendo pertinente afirmar também que os distritos podem influenciar uns aos

outros, aumentando o coro sobre uma questão específica e que seja de interesse de toda a

cidade. 

Pode-se dizer que o distrito “A” tente ganhar maior força e leve seu argumento para

deliberação no “conselho” do distrito “B” e sucessivamente nos demais. Entretanto, esse tema

merece  tópico  próprio  para  análise,  tendo  em  vista  que  a  questão  dos  argumentos,  se

vincularia ou não a decisão última do Poder Central, partindo eles de um só distrito ou sendo

a  conjuntura  da  realidade  de  distritos  reunidos,  é  assunto  que  demandará  considerações

próprias.

Prudente então retornar ao caráter dialógico democrático especificamente delineado

na teoria habermasiana, que elege o direito como mediador, o que explicaria também como o

procedimentalismo  legal  funcionaria  para  as  deliberações  dos  “conselhos”,  conforme

apontado na exemplificação acima.

O processo de alicerce democrático deve ser compreendido inserido no sistema dos

direitos, pois é justamente o direito que servirá de  medium para equacionar o sistema e o

mundo da vida, funcionando como linguagem compreendida por todos na representação de

“categoria da mediação entre facticidade e validade”.

Alguns conceitos desenvolvidos por Habermas merecem destaque como premissas

para o entendimento da sua teoria comunicativa, assim, os assuntos pertinentes aos direitos

subjetivos,  mundo  da  vida,  esfera  pública,  autolegislação  e  direitos  fundamentais  serão

abordados para servirem de elo entre o complexo da Teoria Discursiva e a viabilidade da

participação comunicativa, legitimadora nas decisões de índole do Direito administrativo.

A esfera pública representa mais que a própria expressão linguística do seu nome

pode transparecer. Não se trata de algo rígido, preso a um espaço delimitado, hermético e

inamovível, muito pelo contrário, a esfera pública proposta por Habermas é viva e palco das

manifestações da fala.

A esfera pública política é tratada como acontecimento da sociedade civil e também

vislumbrada para uma teoria democrática, sendo tida, no âmbito da sociedade civil, como uma
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“caixa  de ressonância”  que ecoa os problemas nascentes  do seio social  e que precisa ser

amparada por um sistema político.  Nesse sentido,  “[...]  a esfera pública é um sistema de

alarme  dotado  de  sensores  não  especializados,  porém,  sensíveis  no  âmbito  de  toda  a

sociedade”.187

Mas há de se ter um mecanismo para que as vozes, pode-se dizer não organizadas da

sociedade  civil,  cheguem  em  perspectiva  organizada,  procedimentalmente,  na  cúpula

parlamentar. 

A razão, então, da esfera pública de cunho democrática é fazer com que os discursos

dispersos de problemas gerados do sentir social  possam ser “ouvidos” e trabalhados pelos

parlamentares. Mas aí reside um novo problema ou foco de tensão, ou seja, “[...] a capacidade

de elaboração dos próprios problemas, que é limitada, tem que ser utilizada para um controle

ulterior do tratamento dos problemas no âmbito do sistema político”.188

Para Habermas a esfera pública deve ser vislumbrada como: 

Esfera ou espaço público é um fenômeno social elementar, do mesmo modo que a
ação, o ator, o grupo ou a coletividade; porém, ele não é arrolado entre os conceitos
tradicionais elaborados para descrever a ordem social. A esfera pública não pode ser
entendida como uma instituição, nem como uma organização, pois, ela não constitui
uma estrutura  normativa  capaz  de  diferenciar  entre  competências  e  papéis,  nem
regular  o modo de presença a uma organização,  etc.  Tampouco ela constitui um
sistema, pois, mesmo que seja possível delinear seus limites internos, exteriormente
ela se caracteriza através de horizontes abertos, permeáveis e deslocáveis.
A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de
conteúdos,  tomadas  de  posição  e  opiniões;  nela  os  fluxos  comunicacionais  são
filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfaixadas
em temas específicos.189

A esfera pública, como ambiente dinâmico de problematizações, ganha espaço e se

propaga por intermédio do agir da fala ou, mais especificamente, pelo agir comunicativo. Por

sua vez, a linguagem é aquela de compreensão geral e fluida no cotidiano, funcionando como

medium  comunicacional ativo entre os falantes no mundo da vida. Dessa forma, tanto nas

práticas rotineiras da vida quanto nas elucubrações mais elaboradas, especializadas, como a

filosofia e o direito, por exemplo, o instrumento será o mesmo, a linguagem.

187 Ibid., p. 92.
188 Ibid., p. 92.
189 Ibid., p. 92-93.
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Entretanto, a esfera pública não vai se ocupar de nenhuma das duas classificações

provenientes  da linguagem,  conforme indicada  acima.  “Por  isso quando abrange questões

politicamente relevantes, ela deixa ao cargo do sistema político a elaboração especializada”.190

A  esfera  pública  se  perfaz  de  condutas  da  comunicação,  porém  tais  condutas

precisam  ser  relevantes  para  o  panorama  social,  sendo  necessária,  então,  uma  estrutura

especializada, preocupada em ordenar um consenso para gerir o problema posto. Dessa forma,

a  esfera  pública  não  vai  se  deter  em  regular  a  linguagem  coloquial,  natural  para  a

comunicação do quotidiano.

Já a autolegislação parte da ideia de que o cidadão, além de ser sujeito submisso aos

imperativos legais, deva ser também agente formulador dessas mesmas regras, ou seja, deve

haver a compreensão de cidadania no aspecto mais largo: o homem capaz de se entender

como agente criador de normas.

Sobre essa mesma temática, a autolegislação de civis para Habermas carece de uma

conformação, daqueles que estão dominados pelas regras do direito, como destinatário dos

seus  comandos,  possam compreender-se  também como construtores  desse  mesmo direito.

“[...] E, para fazer jus a esta ideia, não basta compreender o direito a iguais liberdades de ação

subjetivas como um direito fundamentado moralmente, que necessita apenas da positivação

através do legislador político.191A autolegislação necessita da conformação do cidadão com o

direito  posto  e  conformação  do  cidadão  com  o  processo  de  produção  do  seu  próprio

regramento, em atenção aos postulados democrático e de soberania popular, apreendidos no

contorno deliberativo,  o qual, representa o modelo que possibilita a abertura social  para a

discussão de questões políticas e administrativas.

4.3 A PARTICAÇÃO CIDADÃ COMO DIREITO ESSENCIAL À DEMOCRACIA

O  fato  de  se  atribuir  uma  valorização  moral  a  alguma  situação  carecedora  de

positivação não significa afirmar que se tenha apenas que aguardar a atuação do legislador

190 Ibid., p. 93.
191 Id., Op. cit., Vol. I., 2010, p. 157.
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para positivá-la, como forma de se atribuir legitimidade. Moralmente, o homem em exercício

mental pode se convencer se um direito é moral ou não, bem como aceitar sua validade ou

invalidade, no contexto da legalidade. Essa análise da moral de ordem única de cada sujeito

individualiza  o  direito,  atingindo  a importância  do  entendimento  de  uma “ordem jurídica

geral”.

Habermas elabora uma cisão entre o direito e a moral, contrariando o posicionamento

Kantiano no qual o direito está subordinado à moral. Para Habermas tal atrelamento retira o

discernimento necessário para que as pessoas possam seguir as normas jurídicas de maneira

mais  conscientes  dos  seus  direitos  e  deveres,  tendo  em  vista  que,  “[...]  a  ideia  da

autolegislação de cidadãos não pode, pois, ser deduzida da autolegislação moral de pessoas

singulares. A autonomia tem que ser entendida de modo mais geral e neutro [...]”192, para

configurar uma verdadeira autolegislação de cidadãos.193

Com  esse  foco  de  visão,  Habermas  lança  mão  de  um  princípio  do  discurso,

denominado de “princípio da democracia”, para superar a crise do direito com a moral, tendo

o mesmo o condão de conferir legitimidade ao processo de formação da norma. Com essa tese

há a aplicação da Teoria do Discurso ao próprio direito.

Pretende-se, assim, introduzir o discurso para se criar a base normativa, o direito, que

regerá  o  procedimento  de  aplicação  do  discurso  e,  dessa  forma,  conclui-se  com  a

institucionalização do regramento para o exercício do discurso da “autonomia política”.194 A

autonomia política,  concreta,  pode-se dizer,  deriva da autonomia privada,  abstrata.  Assim,

“[...] o processo de apresentação vai do abstrato ao concreto, sendo que a concreção acontece

porque  a  perspectiva  da  representação,  inicialmente  trazida  de  fora,  é  internalizada  pelo

sistema de direitos,  representados [...]”.  O sistema de direito  ora apontado deve conter os

direitos  que todos os  cidadãos devem obedecer  e  também atribuir-se uns  em relação  aos

outros para tornar legítima a regulação da vida em sociedade por circunstância  do direito

positivo. 195

A Teoria dos Discurso propõe-se, como se viu, a colocar o direito como instrumento

social capaz de canalizar os argumentos apresentados na esfera pública e, com isso, a partir do

dissenso e com o propósito de alcançar o consenso, legitimar, democraticamente, as normas

de caráter geral, como decisões que são do Estado legislador.

192 Ibid., p. 158.
193 Ibid., p. 158.
194 Ibid., p. 158.
195 Ibid., p. 158.
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Outra estrutura lançada por Habermas é o aporte dos direitos que dão sustentação ao

“próprio código jurídico” já que enquadram o “status das pessoas de direito”. São eles:

(1) Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do
direito à maior medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação.
Esses direitos exigem como correlatos necessários:
(2) Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do
status de um membro numa associação voluntária de parceiros do direito;
(3)  Direitos  fundamentais  que  resultam  imediatamente  da  possibilidade  de
postulação  judicial de  direitos  e  da  configuração  politicamente  autônoma  da
proteção jurídica individual.
[...]
(4) Direitos fundamentais à participação, em igualdade de chances, em processos de
formação  da  opinião  e  da  vontade,  nos  quais  os  civis  exercitam sua  autonomia
política e através dos quais eles criam direito legítimos.196

Os três primeiros direitos fundamentais, o “direito à maior medida possível de iguais

liberdades subjetivas de ação” e os que dele decorrem, como o que está ligado ao “status de

membro de uma associação” e o que assegura a “postulação judicial”, são direitos que têm sua

origem na aplicação da Teoria  do Discurso ao direito.  Descrevem os contornos que uma

sociedade  organizada  deve  preservar  para  a  utilização  do  procedimento  como  forma  de

manifestação democrática. 

Os direitos acima apontados rezam sobre as circunstâncias que devem envolver as

regras preliminares para a construção do direito. Desse modo, o direito passa a ser legítimo

pelo  reconhecimento  recíproco  que  contém,  colocando-se  os  agentes  também  como

destinatários das normas.

Mas é preciso avaliar o direito fundamental que coloca o cidadão como construtor

desse  mesmo  direito,  além  de  ser  alvo  dos  seus  mandamentos,  que  é  o  direito  de

“participação”.  Importante  deixar claro,  desde o início,  que o foco do presente trabalho é

pautar a legitimidade das decisões do Poder Executivo na Teoria do Discurso, enaltecendo a

participação cidadã no centro da Administração Pública, democratizando a gestão pública e

defendendo a tese de que o administrado tem direito à Administração Pública Proba como

direito fundamental.

Faz-se  essencial  a  análise  do  princípio  fundamental  à  participação  nos  moldes

delineados por Habermas. Assim, observa-se que o direito de participação está alinhado com a

196 Ibid., p. 159.
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“autonomia política”, autonomia esta que põe em nível de liberdade e igualdade a atuação

política do homem no exercício da soberania popular.

Com a exegese dos direitos fundamentais mencionados à luz do Discurso, Habermas

pretende “[...] solucionar o paradoxo da legitimidade que surge da legalidade” e também “[...]

esclarecer  o  nexo  interno  entre  direitos  humanos  e  soberania  do  povo”.197 A  primeira

abordagem é o cerne do debate do estudo em tela. 

Com o propósito de investigar o que pode ser apresentado como democracia, se a

legalidade, a positivação proposta apenas pelos legisladores representa a legitimidade plena

dos Estados Democráticos e, mais, se o vetor democrático no sentir do Agir Comunicativo

pode funcionar como legitimador dos atos e decisões da Administração Pública, com o fito de

conferir, democraticamente, a participação cidadão nas linhas de uma autonomia política.

Para a concepção habermasiana de autonomia política é necessário que os sistemas

jurídicos contenham direitos que regulem“[...] a participação numa determinada associação de

parceiros  jurídicos  e,  deste  modo,  permite  a  distinção  entre  membros  e  não  membros,

cidadãos e estranhos. Em comunidades organizadas na forma de Estado [...]” tais medidas

assumem o condão de direitos de participação na vida pública do Estado.198

O autor  alemão  enfatiza  a  ideia  de “interesses  simétricos”  dos  membros  de uma

sociedade, oportunizando a liberdade do cidadão do ponto de vista de poder abdicar do seu

status de membro, pois, “[...] cada um deve ser protegido contra a subtração unilateral dos

direitos de presença [...]”. Por outro lado, também é conferido ao estrangeiro que queira a

qualidade de cidadão de uma outra nação, obtendo assim os “direitos de associação” uma

regulamentação que disponha sobre os interesses dos cidadãos/membros e do pretendente ao

novo status, representando os interesses dos dois blocos. 199 

Entretanto,  essa primeira abordagem sobre a participação no âmbito da Teoria do

Discurso, consoante o próprio autor,  é conferida sob a visão de um teórico,  o qual tem a

missão de apontar os direitos a serem reconhecidos e obedecidos. 

Uma outra perspectiva dessa mesma ordem, a da participação e da autonomia política

dos cidadãos, é a que se verifica do ponto de vista do cidadão, para que a teoria do Discurso

possa ser aplicada pelos civis, pois, “[...] enquanto sujeitos do direito,  eles só conseguirão

197 Ibid., p. 160.
198 Ibid., p. 161.
199 Ibid., p. 161.
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autonomia se se entenderem e agirem como autores dos direitos aos quais desejam submeter-

se como destinatários [...]”.

Enquanto  sujeitos  do  direito,  eles  não  podem  mais  escolher  o  medium no  qual
desejam  realizar  sua  autonomia.  Eles  não  podem  mais  dispor  da  linguagem:  O
código do direito é dado preliminarmente aos os sujeitos do direito como a única
linguagem na qual podem exprimir a sua autonomia. A ideia da autolegislação tem
que adquirir por si mesma validade no  médium do direito. Por isso, têm que ser
garantidas pelo direito as condições sob as quais os cidadãos podem avaliar, à luz do
princípio do discurso, se o direito que estão criando é legítimo. Para isso servem os
direitos fundamentais legítimos à participação nos processos de formação da opinião
e da vontade do legislador.200

Habermas descreve a situação do sujeito quanto agente do cotidiano e agente político

capaz de se submeter ao medium do direito para institucionalizar regras as quais são dotadas

de legitimidade, pois foram elaboradas com fulcro no diálogo. O autor esclarece:

A  liberdade  comunicativa  está  referida,  antes  de  qualquer  institucionalização,  a
condições de um uso da linguagem orientado pelo entendimento, ao passo que as
autorizações para o uso público da liberdade comunicativa dependem de formas de
comunicação  asseguradas  juridicamente e  de processos discursivos de consulta  e
decisão
[...]
O princípio do discurso e a forma jurídica de relações interativas não são suficientes,
por si mesmos, para a fundamentação de qualquer direito. O princípio do discurso só
pode assumir a figura de um princípio da democracia, se estiver interligado com o
médium do direito, formando um sistema de direitos que coloca a autonomia pública
numa relação de pressuposição recíproca.
[...]
O princípio  segundo  o  qual  todo  poder  do  Estado  emana  do  povo tem que  ser
especificado, conforme as circunstâncias,  na forma de liberdades de opinião e de
informação,  de  liberdade  de  reunião  e  de  associação,  de  liberdade  de  fé,  de
consciência e de confissão, de autorização para participação em eleições políticas,
para participação em partidos políticos ou movimentos civis etc.201

Analisando os argumentos de Habermas, percebe-se que o autor admite que não há

uma  verdadeira  democracia  alicerçada  no  Discurso  se  o  direito  não  figurar  como  aporte

necessário de otimização e equilíbrio dos acontecimentos do mundo da vida com o sistema de

direitos.

Dessa forma, é possível compreender que uma sociedade se equilibra tendo como

pilar o direito e que esse direito deve ser orientado pelo discurso para se ter legitimidade na

norma eleita, enfatizando a autonomia pública como elemento indispensável na consecução

200 Ibid., p. 163.
201 Ibid., p. 164-165.
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de  um  Estado  Democrático,  considerando  que  o  seu  poder  advém  do  povo  e  que  essa

manifestação de poder precisa estar especificada para garantir uma concreta participação.

Nesse ponto,  retorna-se ao problema inicial,  ou seja,  a legitimidade da criação e

mutação da produção legislativa sem a deliberação própria da Teoria do Discurso. A liberdade

e autonomia do legislador não será questionada, uma vez que nos Estados Republicanos a

divisão de atividades impõe missões institucionais distintas para cada Poder.

No  entanto,  o  que  se  verifica  é  que,  na  realidade,  o  Congresso  Nacional,  as

Assembleias  Legislativas  e  as  Câmaras  Municipais  e  Distrital  não  se  constituem,

concretamente, a caixa de ressonância mais adequada das questões sociais.

Os mecanismos utilizados pelo Parlamento brasileiro não representam, em muitos

dos aspectos, o agir da autonomia pública mediante o Discurso e, portanto, não legitima as

medidas  impostas,  apontando  para  a  situação  de  crise  de  legitimidade  ou  de  “neurose

política”.202

Importante, contudo, examinar, na perspectiva de influências, o que pode determinar

“ruídos” no Discurso e provocar, por decorrência a neurose.

Noutro  quadrante,  pode-se  afirmar  que  o  Agir  Comunicativo  pressupõe  o

entendimento  por  meio  da  fala  entre  atores  distintos,  e  tem  como  objetivo  primeiro  a

integração  de  sociedades  plurais,  fazendo  com que  o  princípio  do  Discurso  seja  um dos

202 A expressão “neurose política” apresentada no texto é utilidade em sentido similar ao usado por Verdú,
quando trata no tópico “Teoria da Constituição e Sentimento Constitucional”. O autor português defende que
o estado inconsciente do cidadão deve ser organizado para alcançar o estado da consciência. Verdú ainda
expõe as considerações de Saladin sobre a “reforma total  da Constituição” e de como uma má recepção
Constitucional de valores sociais podem gerar desconforto nos cidadãos, ou seja, quando a Constituição não é
capaz  de receber  e  ordenar  em seu conteúdo,  de forma integral  os  sentimentos  da sociedade,  quando a
transição do inconsciente para o consciente é debilitado causa a “neurose política”. Um desalinho na estrutura
política do Estado.  “Uma consciência constitucional insuficiente produz, pouco a pouco, mal estar social no
cidadão, incrementando a neurose política. A fissura entre Direito Constitucional e a realidade constitucional
não  só  implica  um abismo  entre  a  normatividade  e  a  normalidade.  Supõe,  além disso,  uma  defeituosa
interiorização do desenvolvimento constitucional pelo cidadão, de sorte que pode ameaçar o Estado enquanto
processo vital  básico (Smend)”.  VERDÚ, Pablo Lucas.  O Sentimento  Constitucional:  Aproximação ao
Estudo do Sentir Constitucional como modo de Integração Política. Tradução de Agassiz Almedina Filho.
Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 137.
Nesse sentido, podemos afirmar que existe um trabalho a ser feito para que as vibrações do inconsciente
possam se manifestarem para uma racional consciência. Essa tarefa, podemos indicar que fica a cargo da
linguagem, mas não da linguagem cotidiana do entendimento comum. O médium da linguagem, no processo
em  análise,  deve  ser  aplicado,  tomando-se  como  parâmetro  o  Discurso.  A  “neurose  política”,  nessas
circunstâncias, é galgada quando, por ausência deliberativa dos cidadãos a legitimidade é desacreditada. Por
outra vertente, há também a crise de deliberação ou representação cidadão quando, na esfera do Executivo
decisões relevantes para a sociedade são tomadas sem a participação do agente que configura o núcleo da
democracia: o povo politizado.
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princípios  Democráticos,  pois,  consoante  já  explanado,  pretende  tal  teoria  inserir  a

participação cidadã como fonte legitimadora das deliberações Parlamentares.

Entretanto, tal apontamento não é vislumbrado apenas para o legislativo. A proposta

aqui apresentada tem o condão de tecer as linhas gerais demarcadas por Habermas no que diz

respeito ao Discurso e Legislativo e,  com isso, aprofundar a temática Teoria do Discurso

aplicada no âmbito do Poder Executivo.

Antes, porém, neste tópico específico, é necessário compreender as proposições de

Habermas sobre os “ruídos”203 da comunicação e o papel dos atores sociais. Os ruídos podem

representar uma precariedade comunicacional,  a qual não conduz com as regras da Teoria

Dialógica proposta por Habermas.

A ação estratégica representa uma forma de ruído no interior da linguagem e, para

avaliá-la, importante, inicialmente, destacar a distinção feita por Habermas acerca dos atores e

seu  papel  comunicativo  na  sociedade.  O  autor  esclarece  que  “[...]  temos  que  fazer  uma

distinção entre atores que surgem do público e participam na reprodução da esfera pública e

atores que ocupam uma esfera pública já constituída, a fim de aproveitar-se dela [...]”204. 

A divisão dos atores acima proposta se enquadra no conjunto do agir estratégico, em

que existe um influenciador, que descarta as regras do diálogo racional, e tem como meta

propósitos individualizados e, de outro lado, o influenciado. Com o desiderato de atingir seu

fim, os atores que pertencem à “esfera pública já constituída”, tentam convencer a sociedade

de  seus  argumentos  sem valorizar  a  deliberação  de  ideias,  quase  em imposição  de  uma

vontade em detrimento do debate civil organizado.

Percebe-se esse modelo de agir  em ações estratégicas que podem partir  do poder

político, do poder econômico etc. Habermas enfatiza essa questão e expõe o seguinte:

[...]Tal é o caso, por exemplo, de grandes grupos de interesses, bem organizados e
ancorados  em  sistemas  de  funções,  que  exercem  influência  no  sistema  político
através da esfera pública. Todavia, eles não podem usar manifestamente, na esfera
pública,  os potenciais de sanção sobre os quais se apoiam quando participam de
negociações reguladas publicamente ou de tentativas de pressão não-públicas. Para
contabilizar  seu  poder  social  em  termos  de  poder  político,  eles  têm  que  fazer
campanha a favor de seus interesses,  usando uma linguagem capaz de mobilizar
convicções, como é o caso, por exemplo, dos grupos envolvidos com tarifas, que
procuram esclarecer  a esfera pública sobre exigências,  estratégias e resultados de
negociações.  De  qualquer  modo,  as  contribuições  de  grupos  de  interesse  são
expostas a um tipo de crítica que não atinge as contribuições oriundas de outras

203 A expressão “ruídos” é apresentada pela autora do presente trabalho para designar mecanismos que impedem
a comunicação à nível da Teoria do Discurso, maculando suas regras sobre a ética do discurso.

204 HABERMAS, Jürgen. Op. cit., Vol. II., 2011, p. 97.
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partes.  E as  opiniões  públicas  que são lançadas  graças  ao uso não declarado  de
dinheiro ou de poder organizacional perdem sua credibilidade, tão logo essas fontes
de poder social se tornam públicas [...].205

Vários casos na sociedade brasileira podem servir de exemplo do agir estratégico, e

um, bastante emblemático foi o da Proposta de Emenda Constitucional nº 37/2011206, cujo

objetivo  maior  era  suprimir  do  Ministério  Público  a  capacidade  investigativa  criminal,

principalmente aquelas ligadas à corrupção de membros dos poderes. A referida proposta foi

levada ao conhecimento público e a sociedade não concordou com o seu conteúdo. Por essa

razão, temendo as reações públicas foi rejeitada na Câmara dos Deputados.

Os argumentos utilizados pelos defensores da Proposta de Emenda Constitucional nº

37/2011 sustentavam-se  nos  seguintes  argumentos:  o  fato  de  que  a  investigação  criminal

deveria ser realizada por profissionais habilitados e investidos para a tarefa; a ausência de

regras  precisas  sobre  a  atuação  dos  órgãos  de  segurança,  no  caso  presente  o  Ministério

Público,  o que causaria  grandes problemas ao processo judiciário  brasileiro;  existência  de

procedimentos informais de investigação e falta de prazo para o encerramento das mesmas.207

À época, muitos juristas brasileiros e órgão internacionais se mostraram contrários

aos argumentos fundantes da referida Proposta. Entre os autores, Lênio Streck, em seu artigo

“A Emenda da Insensatez e os pés de Curupira”, fala do conflito entre a legitimidade social e

a vontade da manipulação do poder e do direito para conquistar interesses privados ou de

grupamentos  políticos desvirtuados dos objetivos públicos; apenas movidos por aspirações

corporativas, tinham a intenção de alterar a Constituição para reduzir o índice investigativo

sobre si.208

205 Ibid., p. 97.
206 A Proposta de Ementa Constitucional nº 37/2011 foi apresentada em 08 de junho de 2001 e teve como autor

o então Deputado Federal Lourival Mendes do PT do B do Maranhão, que tem como profissão ser Delegado
de Polícia Civil.

207 O  inteiro  teor  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  37/2011  está  disponível  em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=507965>. Acesso em: 15 maio
2015.

208  Trata-se de uma PEC pequeno-corporativa. Estou sendo duro na apreciação pela simples razão de que todos
os  argumentos  técnicos  — mas  todos,  mesmo — já  foram utilizados  em várias  frentes.  Adianta  trazer
argumentos de direito comparado? Adianta citar a Suprema Corte? Parece que não! Adianta dizer que na
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado, Decreto 5.015, de 12 de março de 2004, cujo
objetivo consiste em promover a cooperação para prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade
organizada  transnacional,  consta,  no  artigo  19,  que  os  órgão  mistos  de  investigação  devem ser  mistos,
portanto, não exclusivamente policiais? Adianta dizer que o modelo investigatório a cargo do Ministério
Público é também adotado pelo Tribunal Penal Internacional, conforme artigo 15º do Estatuto de Roma, de
1998, ratificado internamente pelo Decreto 2/2002, não se podendo criar, no Brasil, modelo dissonante do
praticado na Corte Internacional?  Não.  Parece  que tudo isso cai  no vazio.  [...]  A legitimidade social  se
justifica quando nasce, no seio da sociedade, o reclamo, o desejo de mudar o Estatuto Fundamental. Embora



108

Todavia,  os  argumentos  favoráveis  à  proposta  não  se  mostraram  mais  fortes  à

opinião pública e, em 25 de junho de 2013, a proposta de emenda constitucional foi rejeitada

por amplíssima maioria  no Congresso e  arquivada,  conquanto outras propostas  e projetos

semelhantes dormitem naquela casa.

O exemplo da PEC 37 serve para demostrar a faceta persecutória de coordenação

egoística do agir estratégico, em que se vale mais da imposição da vontade para alcançar um

fim  determinado  que  ao  entendimento  entre  os  atores  envolvidos.  O  agir  estratégico  se

configura pelo fato das pessoas perseguirem sempre o sucesso nas suas realizações. Os atores

exercem influência “[...] uns sobre os outros, ou seja, as medidas, calculadas e escolhidas por

cada  parte  isoladamente,  para  influenciar  a  decisão  da  outra  parte  [..]”209,  em  atitude

colonizadora das suposições e referências sobre determinado assunto.

Simioni,  sobre o tema,  enfatiza  que,  para Habermas,  “[...]  a  estratégica  é  a  ação

teleológica que observa regras de eleição racional de técnicas de eficiência no êxito sobre

decisões de um opoente também racional [...]”.

Mas as  ações  se  diferenciam.  As ações  comunicativas  não possuem a missão  de

produzir interferências, consoante regras técnicas, que tem por fim estabelecer a produção de

entendimento  acerca  do  mundo  no qual  se  vive.  As  ações  do  tipo  comunicativas  não se

prendem a  administrar  as  ações  dos  atores  com o  mote  em fins  egoísticos  na  busca  de

eficiência e sucesso, mas se revestem de preocupação para atingir  o entendimento210,  cujo

único suporte de coesão permitido é a do melhor argumento.

Simioni enaltece ainda, a respeito das ações supracitadas, o seguinte:

A  ação  comunicativa  possibilita,  assim,  uma  harmonia  entre  as  definições  da
situação dos participantes de uma inteiração, vale dizer, oportuniza uma definição
compartilhada da situação, oportuniza o entendimento da situação. Ela motiva os
participantes  de uma interpretação  a um determinado comportamento, através  do
levantamento de pretenções de validade, que exigem razões. Assim, ao invés de uma
motivação de comportamentos individuais com base em sanções ou gratificações (da

nossa história seja repleta de casuímos nada republicanos (como a Lei 8.985, de 7 de fevereiro de 1995, que
anistiou  políticos  que  cometeram  crimes  eleitorais),  precisamos  dar  um  basta.  Assim,  modificar  a
Constituição implica, acima de tudo, o uso racional do poder de legislar. Necessita haver uma base fática e
social que justifique a proposta. Além de uma prognose que se revele positiva quanto ao seu impacto no meio
jurídico  e,  consequentemente,  social.  Senão,  vira  puro  exercício  de  arbítrio  ou,  mais  grave,  desvio  de
finalidade.  STRECK,  Lenio.  PEC  37  –  A  Emenda  da  Insensatez  e  os  pés  de  Curupira.  Conjur,
21/Jun/2012.  Disponível  em:  <http://www.conjur.com.br/2012-jun-21/senso-incomum-pec-37-emenda-
insensatez-pes-curupira>. Acesso em: 15 maio 2015.

209 REPA, Luiz Sérgio. Op. cit., p. 57.
210 SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Op. cit., p. 64.

http://www.conjur.com.br/2012-jun-21/senso-incomum-pec-37-emenda-insensatez-pes-curupira
http://www.conjur.com.br/2012-jun-21/senso-incomum-pec-37-emenda-insensatez-pes-curupira
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estratégia), a ação comunicativa motiva comportamentos individuais através de boas
razões tendentes a um entendimento intersubjetivo.211

O entendimento  por meio do recurso da linguagem tem raiz  democrática  quando

pretende a inteiração dos atores nos debates e deliberações nos assuntos que dizem respeito à

sociedade. Entretanto, esse interesse geral não se materializa apenas nos atos normativos a

cargo do Legislativo, o qual teria o propósito de sentir os anseios sociais e normatizar tais

questões.

Nesse sentido, a questão da legitimidade não circunda somente como mérito para a

validade  da  legislação,  sendo  que,  o  ponto  central  é  de  como  auferir  legitimidade  sem

participação proativa dos cidadãos na esfera pública. Como então, atribuir legitimidade, na

esfera do Poder Executivo, as tomadas de decisões no âmbito da Administração Pública sobre

temas também relevantes e de interesse de todo um corpo social? Outra pergunta pertinente ao

problema é se, comportaria deliberação social de todos os atos oriundos da Administração

Pública com o fito de conferir legitimidade e uma atuação democrática de gestão pública?

Mas, nesse quadrante, o importante é destacar que não se pode segregar por completo

o agir comunicativo do agir estratégico, pois um influencia o outro naturalmente. Na verdade,

o ruído  do  agir  estratégico  ocorre  quando  este  é  contaminado  pelo  desvirtuamento  das

pretensões da linguagem, a qual é utilizada para persuadir o outro ator por intermédio da

mentira ou escondendo verdades.

4.4 A CONTRIBUIÇÃO DISCURSIVA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Na órbita do Poder Executivo, propõe-se a análise da prática do diálogo das diversas

tendências e interesses sociais. Por meio do discurso é possível aquilatar a participação de

todos aqueles conhecedores das proposições e detentores de argumentos para, sem coação,

dialogando,  buscar  o  convencimento  de  seu  argumento,  em perfeita  consonância  com os

postulados democráticos de representatividade.

211 Ibid., p. 64-65.
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Por essa premissa,  busca-se  uma verdadeira  aproximação  entre  o  pensamento  de

Habermas, e seu olhar sobre a Democracia Deliberativa, e a força do melhor argumento. Isso

porque a possibilidade de acolhimento da deliberação popular no âmbito do Executivo, em

sua função precípua, revela a concretização da soberania popular e dinamiza a democracia. 

Muito embora Raimundo Márcio Ribeiro Lima, no trabalho “Administração Pública

Dialógica”,  tenha  atribuído  aos  conceitos  deliberativos  de  Habermas  a  nomenclatura

“dialógica”212,  sem  especificar  detalhadamente  os  postulados  da  Teoria  do  Discurso,  o

referido autor enalteceu o sentido e a importância da construção do diálogo do cidadão com a

ordem estatal. Para Ribeiro Lima, a troca comunicativa dos atores “impõe o reconhecimento

de que a atuação administrativa não pode ser promovida sem o cotejo da perspectiva dos

destinatários; portanto sem o permeio do diálogo”. 213

Já para Moreira Neto, a consensualidade e a participação são pontos cruciais para a

democracia  atual,  visto  que  “contribuem  para  aprimorar  a  governabilidade  (eficiência);

propiciam mais freios contra os abusos (legalidade); garantem a atenção a todos os interesses

(justiça); proporcionam decisão mais sábia e prudente (legitimidade)”, além de estimular o

civismo por meio da participação com responsabilidade e de conferir grau de aceitação ímpar

às ordens provenientes do Estado.214

Isso porque os interesses ganham universalização por meio do consenso, de modo

que há vozes dos reais interessados na pauta da gestão pública e, por essa razão, a aceitação

da escolha fica mais próxima de ser eficiente, legal, justa, legítima, proba e transparente. 

Um  exemplo  de  como  a  deliberação  popular  sobre  assuntos  de  Administração

Pública pode funcionar de maneira bastante eficaz é a questão do transporte público. O senso

comum em relação à qualidade desse serviço nas grandes cidades brasileiras é que, via de

regra, ele não atende aos anseios dos usuários. Pode-se listar, brevemente, algumas críticas de

domínio público, quais sejam: veículos em péssimas condições de manutenção; o serviço não

atende  a  todas  as  rotas  necessárias;  impontualidade;  inexistência  de  quadros  de  horários

compatíveis com as necessidades dos usuários; superlotação, especialmente nos horários de

maior fluxo, entre outros tantos pontos que poderiam aqui serem citados.

212 Ribeiro Lima anota interessantes características sistematizadas sobre a Administração Dialógica. São elas:
concepção democrática da função administrativa; consensualidade nas matérias de ordem pública; politização
do cidadão e reciprocidade comunicativa sempre que possível.

213 LIMA, Raimundo Márcio Ribeiro. Administração Pública Dialógica. Curitiba: Juruá, 2013, p. 100.
214 MOREIRA NETO,  Diogo de Figueiredo.  Mutações  do Direito  Administrativo.  3.  ed.  Rio de Janeiro:

Renovar, 2007, p. 41.
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Mas as  disfunções215 elencadas,  em verdade,  são consequências  especialmente  da

precariedade  das  permissões  do  serviço  público  de  transporte.  Esse  modelo  de  outorga

precária do serviço contribui para a insegurança no investimento feito pelo empresariado, bem

como privilegia grupos econômicos que, para se manterem na titularidade das permissões, são

capazes  de  aderir  a  uma  rotina  de  pagamento  de  propinas  ou  financiamento  privado  de

campanhas eleitorais.

Em todas essas situações, logicamente, os custos são transferidos ao usuário, seja no

valor da tarifa cobrada pelo serviço, seja na constante baixa na qualidade do serviço, quando

não as duas facetas ao mesmo tempo, bem como na verificação do envelhecimento da frota e

na precariedade de pontos de parada e estações de integração.

Para dirimir essa ineficiência do serviço público, normalmente explorado a partir de

permissões  ou  autorizações  precárias,  e  utilizando  a  teoria  habermasiana  do  agir

comunicativo, o espaço para o diálogo deve ser oportunizado entre a Administração Pública e

o corpo de pessoas interessadas no serviço público. 

De certo,  reuniões  públicas  devem ocorrer  para  a  construção  de  um regramento

mínimo sobre o serviço em tela ou outro serviço de responsabilidade pública. Porém, o que se

tem visto é que essas reuniões ou não acontecem ou acontecem desorganizadamente e sem o

amparo  das  regras  da  ética  do  discurso,  vinculadas  muito  fortemente  à  vontade  do

empresariado do setor e seus concorrentes, com total apartamento dos usuários.

Há nas  audiências  públicas,  quando existem,  uma total  ausência  dos  usuários  do

serviço,  razão  pela  qual  oportunistas  de  plantão  servem-se  do  espaço  de  discussão  para

promoções políticas pessoais, participando de debates estéreis e que em nada contribuem para

a construção do consenso qualitativo.

O  sistema,  identificado  na  singular  desestrutura  do  transporte  público,  sufoca  o

mundo  da  vida,  desconstrói  o  verdadeiro  sentido  de  primazia  do  interesse  público  e  de

democracia na atuação da gestão da coisa pública. Necessário então, o Direito, como medium,

dispor-se a equilibrar  interferência  tão drástica de uma esfera na outra,  com a adoção do

procedimentalismo pertinente ao debate.

Há de se observar ainda que a importância da participação do cidadão no discurso de

índole  pública  da  administração  é  conferir  legitimidade  às  escolhas  da  gestão  pública,

215 A expressão “disfunção” foi usada no texto com o mesmo sentido atribuído por Norberto Bobbio, ou seja, o
de “disfunção pública”, a qual, para o autor “(...) é qualificada pelo fato de o agente público valer-se dos
poderes  que  a  lei  lhe  atribui  para  agir  em nome do  interesse  coletivo  com outra  finalidade,  de  móvel
particular” (BOBBIO, 1980, p. 271).
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fortalecer  a  consciência  política  que  o  cidadão  precisa  ter  nas  sociedades  democráticas

modernas e, notadamente para a realidade brasileira, coibir a corrupção216.

É interessante notar  que esse último objetivo também fazia  parte  do pensamento

jeffersoniano de participação, pois, para ele, corromper um homem poderia ser fácil, mas uma

coletividade seria tarefa mais difícil, uma vez que, na concepção do autor “[...] corromper a

massa toda excederá quaisquer recursos particulares de riqueza, e a riqueza pública somente

pode ser provida por meio de tributos sobre o povo. Nesse caso, todo homem teria que pagar

seu próprio preço”.217 

Tanto Jefferson quanto Habermas propunham uma racionalidade emancipatória do

homem pela liberdade; e livre também é o homem que consegue se manifestar politicamente

perante a sociedade à qual pertence, a partir do exercício constante de reconhecimento de seu

próprio valor.

Contudo, é importante notar que o envolvimento das pessoas, na ótica habermasiana,

configura a primeira referência ética no Discurso218, segundo a qual “é lícito a todos o sujeito

capaz de falar e agir participar de Discurso”219. Mas a expressão “todos” indica participantes

potenciais para a argumentação, assim as discrepâncias sociais e de interesses não permitem

que  todas  as  pessoas  de  uma  sociedade  tenham  a  mesma  instrução,  conhecimento  e

argumentos para serem inseridos nessa discussão.

De certo que toda a população não está apta a deliberar pelo simples fato de não

dominar a matéria, entretanto a Administração Pública tem o escopo de albergar os interesses

sociais específicos, buscando atender o que for de prioritário para determinado núcleo, através

das regras da fala no contexto deliberativo de gestão democrática.

216 Quando digo que para a realidade brasileira a Teoria do Discurso teria uma outra função primordial, a de ser
um mecanismos a mais no controle da corrupção, não estou afirmando que só existe corrupção no Brasil.
Essa conclusão nasce das várias notícias sobre corrupção e, em consequência, da percepção da má gestão do
serviço público, o que desestabiliza a economia e enfraquece a democracia nacional (mensalão, os escândalos
envolvendo a Petrobrás – Operação Lava Jato –, etc).

217 JEFFERSON, Thomas.  Escritos Políticos.  Tradução de Leônidas Gontijo de Carvalho. São Paulo: Ibrasa,
1979, p. 33.

218 O  agir  comunicativo  foi  aplicado  na  “Consciência  moral  e  agir  comunicativo”  e,  com  a  Teoria  da
Argumentação Moral, é possível reconhecer a ética do discurso. Tal Teoria apresenta as regras do discurso,
as quais se consubstancias em três postulados: (1) é lícito a qualquer um, capaz de falar e agir, participar do
discurso; (2) qualquer um pode problematizar qualquer asserção, introduzir qualquer asserção e manifestar
suas atitudes, desejos e necessidades;  (3) não é lícito agir  com coerção dentro ou fora do Discurso para
impedir o falante de usar de direitos estabelecidos (HABERMAS, 1989, p.112).

219 HABERMAS, Jürgen. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Tradução de Guido A. de Almeida. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989, p. 112.
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O diálogo, expandido na visão de Habermas, representa o caráter emancipatório da

racionalidade e a sua aplicabilidade não pode ficar adstrita tão somente à lei e ao seu modo de

coerção.  A positivação da norma não confere legitimidade à  mesma;  há tensão quando a

temática envolve legalidade e legitimidade. 

Muito embora a Administração Pública realize ações obedientes à normatividade,

tais condutas não representam legitimidade, posto que foram lapidadas de forma solipsista ou

escusas ao interesse público. A estrutura complexa da tese elaborada por Habermas permite

conceber  que  os  ideais  republicanos  de  democracia  se  façam viáveis  em uma  sociedade

distinta  e  plúrima,  quando  este  mesmo  corpo  se  utiliza  da  institucionalização  dos

procedimentos para fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, exigindo eficiência e

adequação aos interesses públicos.

Habermas descreve a teoria da eclusa para explicar como camadas periféricas podem

fazer  valer  seu  discurso  de  interesse  frente  ao  poder  administrativo.  Trata-se  do  modelo

inspirado na teoria de Bernhard Peters sobre a circulação de poder. Habermas explica como

deverá ocorrer os influxos comunicativos das periferias, ou melhor, os fluxos de interesses do

mundo da vida para o domínio do poder administrativo.

Isso  ocorre  quando  a  sociedade  civil  ordena  demanda  de  interesses  peculiares  e

capitaneia forças em outros grupos para que possam exercer pressão e influência naqueles que

têm a tarefa de decidir. O sentido da “eclusa” é justamente o de represar um volume de vozes

para que as pautas estabelecidas saiam da periferia e atinjam o centro das decisões.

No  entanto,  os  influxos  gerados  na  esfera  pública  política  periférica  não  têm o

condão de permanecer no centro do poder. Instaurada a “agenda pública”, esse mesmo corpo

social  retorna  para  o  mundo  da  vida  no  movimento  de  abertura  dos  portões  da  eclusa,

desprendendo-se do poder administrativo sem, entretanto, vincular a decisão das autoridades

ao cumprimento das demandas elencadas.

A vontade da periferia de levar suas discussões para o centro das decisões políticas

representa a concretização do debate, que pode ocorrer em alguns níveis para só depois atingir

a  decisão  final.  Muito  embora  a  deliberação  da  periferia  não  tenha  caráter  vinculativo,

inexoravelmente  a  autoridade  responsável  deve  fundamentar  sua  posição.  Dessa  forma,  o

consenso, materializado por uma agenda pública de interesses singulares da sociedade, gera

para a população mais um mecanismo de controle e transparência da atividade desempenhada

pelo gestor da coisa pública. 
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Nesse  contexto,  o  discurso  da  periferia  passaria  a  seguir  a  formalidade

procedimentalista,  com o objetivo de que seu conteúdo deliberativo  fosse considerado no

âmbito do exercício do poder administrativo, criando, no plano das razões e motivações do

gestor, a diretriz do diálogo deste com a sociedade.

A concretização do controle cidadão na esfera do Executivo é possível, constituindo-

se  como  um  pilar  para  uma  democracia  aberta  e  nitidamente  amparada  nos  princípios

constitucionais. Esse controle220 está no centro da democracia deliberativa e põe o postulado

da  transparência  dos  atos  governamentais  como  elemento  essencial  para  a  atividade

administrativa eficiente e proba.

Outro alicerce é que a presença do cidadão nos Poderes do Estado sempre foi vista de

forma positiva por Thomas Jefferson, funcionando como mecanismo de controle, algo que

fizesse parte  da engenharia  do Estado e  que exercesse uma atitude  negativa221 frente  aos

excessos dos gestores.

Na  proposta  de  o  Executivo  ser  lapidado  na  dialética,  pretende-se  legitimar  as

escolhas do interesse público com o aval da sociedade interessada, fazendo ressoar no mundo

da vida a prática democrática de participação e politização.

220 Falo aqui do controle que pode ser exercitado com a representação, mas uma representação de atuação por
meio da fala,  dialógica.  Não me refiro somente ao momento do voto,  do sim ou do não, mas à atitude
proativa de envolvimento político que deve perpassar o processo eleitoral e continuar nas estruturas de poder,
a  fim de que o veredicto popular,  de anseios  e  aspirações,  seja  diuturnamente respeitado.  Com a figura
popular no centro das decisões, o próprio cidadão passa a ser capaz de fiscalizar se as escolhas políticas
realmente representam os projetos e necessidades sociais, se o dinheiro despendido para a construção de uma
unidade escolar foi de fato usado em sua inteireza para o alcance desse mister; se há qualidade e eficiência no
serviço  público;  se  a  legalidade  realmente  permeia  algum  benefício  de  ordem  social  (liberação  para
construção de fábricas que podem prejudicar o meio ambiente).

221 A expressão “atitude negativa” aqui é tomada com inspiração no artigo “O que torna uma representação
Democrática” de Nadia Urbinati, a qual assevera que “uma teoria democrática da representação deve ser
capaz de explicar os eventos de continuidade bem como as crises e, além disso, envolver a idéia de que o
povo soberano conserva um poder negativo que lhe permite investigar, julgar, influenciar e reprovar seus
legisladores. Esse poder é negativo por duas importantes razões: sua finalidade é deter, refrear ou mudar um
dado curso de ação tomado pelos representantes eleitos; e ele pode ser expresso tanto por canais diretos de
participação autorizada (eleições antecipadas, referendo, e ainda o recall, se sensatamente regulado, de modo
que não seja imediato e, acima de tudo, rejeite o mandato imperativo ou instruções) quanto por meio dos
tipos indiretos ou informais de participação influente (fórum e movimentos sociais, associações civis, mídia,
manifestações.”
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5  A  DEMOCRACIA  DELIBERATIVA  APLICADA  NO  ÂMBITO  DO  PODER

EXECUTIVO

Consoante  já  declinado  anteriormente,  a  atividade  administrativa  desenvolve-se  a

partir  da  prática  de  atos  administrativos,  cujo  objetivo  é  dar  materialidade  ao  interesse

público.

No entanto, em diversas situações tais atos administrativos guardam efeitos abstratos,

ou a serem experimentados por uma coletividade de pessoas, com grande repercussão social,

devendo  o  gestor  balizar  suas  decisões  com  conhecimento  da  realidade  empírica  e  das

consequências do que venha a decidir.

Assim,  neste  capítulo,  serão  analisados  mecanismo  de  aplicação  da  Democracia

Deliberativa  no  âmbito  do  Poder  Executivo,  a  fim  de  demonstrar  a  viabilidade  dessa

proposição como instrumento de participação cidadão na construção das grandes decisões

administrativas de repercussão abrangente e coletiva.

5.1  O  PROPÓSITO  DE  ATUAÇÃO  CONJUNTA  ENTRE  A  SOCIEDADE  E  AS

INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS A PARTIR DO PODER EXECUTIVO

No dia 25 de maio de 2014 foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto nº

8.243, implementando a Política Nacional de Participação Social – PNPS, com o propósito de

abrir um canal de diálogo e atuação conjunta da sociedade com o governo federal. A pauta do

decreto trouxe divergências no cenário político e vários assuntos polêmicos foram levantados,

entre eles a legitimidade e criação dos conselhos, o conceito de sociedade civil e a invasão na

esfera de competência do Poder Legislativo. 

Ademais, o referido decreto sofreu diversos ataques quanto ao seu conteúdo e, pouco

tempo depois, o ato normativo foi sustado por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº

1491/2014 da Câmara dos Deputados. Entretanto, tal sustação não é o bastante para a sua
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suspensão total, de modo que, para o Decreto nº 8.243 ser retirado por completo do mundo

jurídico  é  preciso  também  a  atuação  do  Senado.  E,  nessa  direção,  o  Decreto  sobre  a

Participação Social encontra-se ainda para deliberação dos senadores, denominado sob a sigla

SF PDS 117/2014.

Propõe-se  neste  ponto  a  análise  teórica  do  Decreto,  à  luz  das  concepções

habermasianas, da Teoria do Discurso e da integralização do cidadão nas temáticas da vida

política.  Noutro quadrante, o fato de existir críticas quanto a ser o Decreto uma forma de

arregimentar  e  fortalecer  grupos  vinculados  ao  Partido  dos  Trabalhadores  não  pode  ser

ignorado, tendo em vista os acontecimentos envolvendo o partido em uma rede de escândalos

e corrupção, consoante já mencionado nesse trabalho.

Sobre o tema, Reinaldo Azevedo manifestou seu sentimento em relação ao Decreto

que trata da participação elucidando que se trata de um sistema de implantação de conselhos

populares, cujos integrantes advém dos movimentos sociais  com ligação direta aos órgãos

públicos, em uma forma de contemplar a participação dos membros da sociedade civil  na

Administração  Pública.  “Porém,  ao  trazer  uma  definição  restritiva  de  sociedade  civil,

representa um assombroso ataque à democracia representativa e à igualdade dos cidadãos ao

privilegiar grupos alinhados ao governo”.222

No entanto, apesar de ser um argumento temerário com possíveis acontecimentos, tal

conjuntura  não  será  explorada  pois  o  campo  da  hipotética  deturpação  dos  fins  não  está

presente na apreciação do decreto em debate e nem a conformação ou não do mesmo com os

postulados deliberativos propostos por Habermas. Com esse foco, será analisado o conteúdo

do  decreto  em seus  aspectos  mais  relevantes,  assim  como  os  argumentos  do  Projeto  de

Decreto Legislativo nº 1491/2014.

O  Decreto  de  Participação  Social  tem  a  missão  de  instituir  uma  política  mais

democrática no que se refere à participação popular e às medidas adotadas pela Administração

federal, declarando o “[...] objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias

democráticas  de  diálogos  e  a  atuação  conjunta  entre  a  administração  pública  federal  e  a

sociedade civil”.

Já  o  Decreto  Legislativo  nº  149/2014  que,  na  órbita  da  Câmara  dos  Deputados,

sustou  o  Decreto  Presidencial  nº  8.243/2014,  anuncia  em  seu  texto  que  os  argumentos

presidenciais  são  eivados  de  inconstitucionalidade  uma  vez  que  “corrói  as  entranhas  do

222 AZEVEDO,  Reinaldo.  Sociedade  Civil.  Blog  Reinaldo  Azevedo,  29/10/2014.  Disponível  em:
<http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/tag/decreto-8243/>. Acesso em: 16 jun. 2015.

http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/tag/decreto-8243/
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regime representativo”, ampliando de maneira drástica os mecanismos de controle social para

captar e arregimentar grupos ligados ao governo central, além de refutar o cidadão ao segundo

plano no cenário da participação.

Quanto ao caráter da inconstitucionalidade vinculado ao argumento de que foge à

competência presidencial para expedir ato no sentido do Decreto 8.243/2014, o art. 84, inciso

VI, alínea “a”, da Constituição Federal informa que é competência privativa do Presidente da

República  fazer  uso  de  Decreto  para  coordenar  a  organização  e  funcionamento  da

administração  federal,  quando  tal  estruturação  não  importar  no  aumento  de  despesas  e

tampouco culminar  com a criação ou extinção de órgãos públicos.  O alcance e limite  do

dispositivo  constitucional  em destaque,  destarte,  é  o  aumento  de  despesas  e  a  criação ou

extinção de órgãos públicos.

Assim, se o Decreto de Participação não cria e nem extingue nenhum órgão público,

apenas reestrutura a Administração Federal para ampliar a possibilidade de participação do

cidadão na discussão pública, como forma de desconcentração interna na base se sua estrutura

funcional, de modo que não há, nesse ponto, inconstitucionalidade.

Um outro ponto a ser sopesado é a possibilidade do Decreto em questão aumentar as

despesas públicas. A despeito disso, o § 1º do artigo 10 do ato sob estudo afirma que “a

participação dos membros no conselho é considerada prestação de serviço público relevante,

não remunerada”. E, em assim sendo, também não gera inconstitucionalidade nesse aspecto

porque em seu bojo há a previsão expressa da não remuneração.

Mas  há  ainda  outros  temas  importantes  a  serem discutidos  sobre  a  Participação

Social e um deles diz respeito à sociedade civil. O Decreto da Participação Social considera,

no  inciso  I  do  artigo  2º,  como  sociedade  civil  e  o  cidadão,  tanto  individualmente  como

também  grupos  colegiados,  a  exemplo  dos  movimentos  sociais  institucionalizados,

discriminando o quantitativo dos grupos sociais.

O  Decreto  da  Câmara  dos  Deputados,  responsável  pelo  primeiro  passo  da  sua

sustação, alega que o documento presidencial afasta o cidadão da seara da sociedade civil,

incorporando a esta apenas os grupos organizados de representação como os movimentos

sociais, por exemplo.

Nesse sentido, serviu como argumento de fundamentação para o Decreto Legislativo

o seguinte:
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Nesta primeira etapa, resta patente a prevalência do direito à participação daqueles
considerados  pelo  Governo  como  sociedade  civil  ou  movimentos  sociais,  com
incentivo à sua formação. O cidadão comum, não afeto a este ativismo social, fica
relegado ao segundo plano dentro da organização política prevista no referido
Decreto.223 (grifo nosso)

O Decreto  Legislativo  nº  1491/2014 assevera  que  o  cidadão ficaria  afastado das

discussões quando não concordasse em participar do tipo de política dialógica elaborada pela

Participação Social.

Em Direito e Democracia II, Habermas enaltece que “[...] atualmente o significado

da  expressão  ‘sociedade  civil’  não  coincide  com o  da  ‘sociedade  burguesa’,  da  tradição

liberal,  que  Hegel  chegara  a  tematizar  como  ‘sistema  de  necessidades’[...]”  em  nítida

economia de mercado. Para Habermas, a sociedade civil vai mais além de um conceito ligado

ao mercado de capitais, da economia, como no tempo do marxismo, no qual o trabalho e o

capital imperavam nas relações humanas.

Na concepção habermasiana, o núcleo central da sociedade civil “[...] é formado 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

[...]”224. Nessa linha de raciocínio, a sociedade civil tem o propósito de captar os problemas

oriundos da vida privada, a fim de prepará-los para serem levados ao meio político, através

dos movimentos, organizações e associações que a constitui.

Em assim sendo, e partindo da visão de Habermas sobre sociedade civil, é possível

designar tal sociedade como uma “verdadeira caixa de ressonância” das questões postas pelos

cidadãos.  A sociedade civil  comporta  o mundo da vida e  é  nela  que os  atores  sociais  se

expressam por meio da linguagem e verbalizam seus problemas, a fim de que esses mesmos

problemas possam alcançar o patamar do comando político. E as estruturas aptas ao discurso

se configuram em movimentos, organizações e associações.225

O cidadão não fica excluído do debate como se pensa,  na verdade é conferida a

faculdade ao debate, de forma individualizada ou inserido em grupo (os coletivos). O fato do

223 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Decreto Legislativo nº 1491/2014, de 28 de outubro de 2014.
Susta a aplicação do Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014, que institui a Política Nacional de Participação
Social – PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social – SNPS, e dá outras providências. Disponível
em:  <Deputadoshttp://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=057807871911
C45962C7F0C38BA3F549.proposicoesWeb2?codteor=1258271&filename=PDC+1491/2014>.  Acesso  em:
17 jun. 2015.

224 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol. II. Tradução de Flávio Beno
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2011, p. 100.

225 Ibid., p. 100.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=057807871911C45962C7F0
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=057807871911C45962C7F0
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cidadão  não  desejar  participar  não  significa  seu  afastamento  nem  renúncia  a

representatividade. Quando se busca o envolvimento político do cidadão com as questões de

natureza pública se faz necessário que o homem social se queira como ator politizado de uma

sociedade em desenvolvimento e, para isso, é essencial a participação ativa, evidenciada por

meio da fala, metodologicamente aplicada.

No contexto da Teoria do Discurso é possível que um único indivíduo ou um grupo

minoritário  seja  capaz  de  conduzir  o  dissenso  para  o  consenso,  que  defende  ser  o  seu

argumento for o mais forte, considerando que o debate segue regras pré estabelecidas e que

haja oportunidades iguais de falar, sem coação e sem manipulação.

Por esse prisma, o Decreto da Participação Social não segrega o indivíduo do debate

público  e  nem  cria  conceito  novo  de  sociedade  civil,  uma  vez  que  todos  os  elementos

indicadores de agrupamentos já se consistem em realidade atuante no Brasil e, naturalmente,

fazem parte da sociedade. 

Outra crítica apontada pelo decreto legislativo que susta o decreto presidencial da

Participação  Social  é  quanto  a  tornar  o  Legislativo  uma  casa  vazia  ao  debate

institucionalizado, uma vez que o objetivo do Decreto seria destruir o regime democrático

representativo ao passo que a tendência é transformar o Parlamento em um “elefante branco”

com a transferência do debate para outros ramos da sociedade, arregimentado pelo Governo

atual.226

Pelo fragmento de texto citado acima denota-se a grande preocupação dos deputados

federais com a “intenção” por trás do Decreto da Participação Social, ou seja, o receio de que

o Governo Federal  se  utilize  das  estruturas  de  participação  social  para  fazer  valer  a  sua

vontade,  notadamente  perante  as  questões  envolvendo  políticas  públicas,  pois,  haveria  a

“cooptação” do debate para os conselhos e poderia haver a manipulação da vontade para a

decisão  que  fosse  do  interesse  do  governo,  acobertado  pela  legitimação  promovida  pela

participação social.

Outro aspecto, mas ainda decorrente da “cooptação” do debate, é que a comunicação

em sede  dos  mecanismos  de  participação  furtaria  do  Legislativo  o  papel  de  promover  o

226 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Decreto Legislativo nº 1491/2014, de 28 de outubro de 2014.
Susta a aplicação do Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014, que institui a Política Nacional de Participação
Social – PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social – SNPS, e dá outras providências.Disponívelem:
<Deputadoshttp://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=057807871911C459
62C7F0C38BA3F549.proposicoesWeb2?codteor=1258271&filename=PDC+  1491/2014>.  Acesso  em:  17
jun. 2015.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=057807871911C45962C7F0
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=057807871911C45962C7F0
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diálogo  dos  assuntos  institucionais,  suprimindo  sua  atuação  genuína  e  mitigando  a

representatividade.

Nesse aspecto, vale registrar que o sentido de representatividade, hoje adotado pela

estrutura  política  brasileira,  foi  enaltecido  pela  Constituição  Federal  de  1988.  Na  sua

conformação, a Lei Maior proclama um núcleo principiológico estruturante e essencial para a

vida  do  Estado.  Esses  princípios  são  os  valores  pertinentes  ao  Estado  de  Direito,  à

Democracia,  à  Federação,  à República e  aos Direitos  Fundamentais,  sem os quais não se

poderia imaginar uma nação livre e democrática.

O  contorno  da  democracia  ganha  destaque  quando  confrontada  à  participação

cidadão. O temor dos parlamentares em relação ao Decreto Presidencial nº 8.243/2014, que

desvela o envolvimento do cidadão de forma mais profunda nas questões sociais e políticas,

releva uma imaturidade democrática e em descompasso com o enunciado constitucional de

que  “todo  poder  emana  do  povo,  que  o  exercerá  por  meio  de  representantes  eleitos  ou

diretamente” e que não se restringe apenas a iniciativa popular, o plebiscito, o referendo e o

sufrágio secreto e universal.

Sobre o debate  em tela,  o  professor Filomeno Moraes  no seu artigo  “Reforma e

Pluralismo Político” esclarece sobre o alcance de “todo poder emana do povo”. Esse poder é

exercido  por  intermédio  dos  representantes  eleito,  considerando  o  sistema  eleitoral,  mas

também  a  possibilidade  desse  mesmo  poder  ser  exercido  diretamente,  pelo  sistema  de

participação.  Se  no  modelo  da  representação  eleitoral  o  poder  político  é  uma  atividade

desempenhada  pelos  vereadores,  prefeitos,  deputados  estaduais,  governadores,  deputados

federais, senadores e Presidente da República, no modelo participativo as decisões políticas

são deliberadas com a atividade direta dos eleitores, a qual “abre a perspectiva de um modelo

misto, de democracia semidireta”. 227

O grande problema não se perfaz no debate, mas sim na construção do debate como

expressão de  poder  estatal,  de  modo que  a  participação  direta  pode,  além de reforçar  as

diretrizes  constitucionais  sobre  a  participação  direta,  ainda  enfraquecer  a  representação

ilusória. O sentido do que está expresso por letras no decreto presidencial sob análise não

enfraquece o Parlamento e nem poderia, pois seria inviável sequelar a tripartição dos Poderes,

a forma de Estado e o sistema de Governo.

227 MORAES, Filomeno. Reforma e Pluralismo Político. Democracia, Direito e Política: estudos internacionais
em Homenagem a Friedrich Müller. Martonio Mont’ Alverne BarretoLima; Paulo Antônio de Menezes de
Albusqueque (orgs.). Florianópolis: Conceito, 2006, p. 239.
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Se  há  subterfúgios,  algo  além  das  bases  teóricas  da  representação,  participação

popular e democracia no Decreto, precisa ser combatido duramente, mas a princípio não é

esse o conteúdo que se extrai da interpretação do ato do Executivo. Importante destacar que

Paulo Bonavides sempre se colocou como defensor da democracia participativa, com o foco

de colocar o cidadão mais próximo do discurso político, pois, para o professor cearense, a

soberania constitucional é a soberania dos princípios, na qual o princípio se sobrepões a regra,

e que a determina.

Nesse sentido,  “a soberania constitucional  é o governo da constituição e não dos

juízes, logo, é o primado dos princípios e não dos atos de arbítrio dos órgãos do executivo”.
228 Bonavides  deixa  claro  ainda  o  legado  que  a  Soberania  Constitucional,  lapidada  sob o

elemento povo, represente e, sobre isso, leciona o seguinte:

É a supremacia, em todas as instâncias, da vontade emanada diretamente do povo e
erguida contra a usurpação de vontade mediada por representantes que arruinaram o
antigo  poder  legítimo  das  assembleias  parlamentares;  poder  cuja  legitimidade,
corroída da corrupção, há de soçobrar, em definitivo, se não for partilhado em seu
exercício diretamente pelo povo, como determina o parágrafo único do artigo 1º da
Constituição Federal vigente, combinado com o artigo 14.229

A participação proposta pelo Decreto Presidencial nº 8.243/2014 aproxima-se mais

do  contato  dialógico  entre  instituições  públicas  e  cidadãos,  em  uma  tentativa  de

democratização  do  espaço  público  e,  mais  especificamente,  o  Poder  Executivo.  A

administração pública,  que se quer firmada no diálogo possui a característica essencial  da

“intervenção comunicativa”.

Nesse  sentido,  o  diálogo  deve  abrir  o  canal,  ser  o  fio  condutor  entre  os  atores

dispostos  ao  debate,  a  fim de  ampliar  a  discussão  no cenário  público,  fazendo com que

cidadãos, organizações da sociedade civil e gestores públicos possam estudar e deliberar sobre

as  medidas  administrativas  que  seriam  executadas  pela  Administração  Pública,  por

configurarem como a melhor opção para a sociedade.230

Essa  forma  de  ampliar  a  democracia  nasce,  por  assim  dizer,  do  sentimento  de

segregação  imposto  pela  democracia  representativa  pura.  Não  há  na  democracia

representativa o condão real de atender interesses públicos primários.

228 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. Por um Direito Constitucional
de  luta  e  resistência  por  uma  Nova  Hermenêutica  por  uma  repolitização  da  legitimidade.  São  Paulo:
Malheiros, 2008, p. 300.

229 Ibid., p. 300.
230 LIMA, Raimundo Márcio. Administração Pública Dialógica. Curitiba: Juruá, 2013, p. 101.
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Segundo Maria Goretti Dal Bosco “[...] a realidade latino-americana demostra que,

especialmente  nos  países  pobres,  ela  não  tem  sido  eficiente  para  garantir  direitos

fundamentais  e  sociais  das  populações  [...]”,  entretanto  é  o  melhor  sistema  de  governo,

inclusive  na  América  Latina,  onde  há  democracias  ainda  em  construção,  mas  não  mais

mantém laços com os ideais gregos e nem apresenta aspectos das democracias aplicadas em

nações em desenvolvimento.231

A intenção aqui não é submeter todas as decisões de governo ao diálogo popular,

mas sim de ampliar o espaço democrático para uma atuação administrativa aproximada do

interesse público. A conduta dialógica permite não apenas o debate de questões importantes

para a sociedade mais também confere uma fiscalização maior na condução da coisa pública.

Perto do debate está o povo, mas como figura apática de manipulação para garantir a

estabilidade legitimadora do Sistema político representativista, e não como agente de atuação

e elemento essencial da democracia.

Aliás,  Friedrich  Müller  já  lanchou  o  assunto  da  tensão  entre  democracia  e

participação democrática  no contexto da soberania popular.  Para o autor alemão,  o povo,

apesar de ser a estrutura principal da democracia, ainda carece de reflexão.232 

Nessa linha de raciocínio José Luis Bolzan de Morais enfatiza que o problema que

cerca  a  democracia  é  a  questão  da  legitimação  popular  e  os  mecanismos  utilizados  para

mantê-la, em um espaço no qual os modelos utilizados são corroídos, notadamente, o modelo

de representação popular “[...] seja diante das insuficiências do próprio modelo, seja diante do

influxo do processo de colonização da política pelas determinações econômicas globais que

caracteriza esse modelo ‘neo’ moderno”.233 234

Morais, além de realizar estudo sobre “quem é o povo”, sob a ótica de Müller, indaga

“onde está o povo”, convocando a necessidade de reconstrução de espaços democráticos, sob

pena do elemento povo diluir-se “[...] na massificação de uma falsa democracia midiática da

qual temos tido, nestes dias atuais (2005), uma triste experiência.”235

231 DAL  BOSCO,  Maria  Goretti.  Discricionariedade  em  Políticas  Públicas,  um  olhar  Garantista  da
Aplicação da Lei de Improbidade Administrativa. Curitiba: Juruá, 2008, p. 95.

232 MÜLLER, Friedrich.  Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. São Paulo: Max Limonad,
2000, p. 55.

233 MORAIS, José Luís de. Crise do Estado e democracia. Onde está o povo?. Democracia, Direito e Política:
estudos internacionais  em Homenagem a Friedrich  Müller.  Martonio Mont’  Alverne BarretoLima;  Paulo
Antônio de Menezes de Albusqueque (orgs.). Florianópolis: Conceito, 2006, p. 115.

234 O  termo  “neo”  utilizado  pelo  autor  representa  uma  nova  forma  de  abordagens  a  modelos  antigos  ou
tradicionais. Não seria um novo no sentido de primeira aparição, mas sim com a conotação de uma nova
roupagem.

235 Ibid., p. 124.
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Para o autor, a solução para se “modernizar” o modelo arcaico da representatividade,

insuflado pela crise política, é a estratégia que contempla a participação direta, sob o manto da

representação ou na atividade participativa para, consoante Morais, ser capaz de transpassar

“esse momento neofeudal”.

5.2 O PROCEDIMENTO ADOTADO NO DECRETO PRESIDENCIAL PARA FINS DE

GARANTIA DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Necessário, então, desenvolver o procedimento, a metodologia, de como os debates

ocorrerão para fins de participação social, uma vez que o Decreto Presidencial especifica que

o objetivo deve ser preciso e com prazo determinado em virtude da finalidade da proposta,

tratadas em conferência nacional.

Nesse aspecto a proposta de debate para a inclusão da participação social contida no

Decreto  assemelha-se  com a  teoria  habermasiana  acerca  do  procedimentalismo.  Por  esse

prisma  a  legitimidade  decorreria  do  debate  sobre  temas  de  grande  relevância  nacional,

envolvendo o corpo social,  mas sem deixar  de se reportar  ao direito  para pormenorizar  o

regramento necessário para que o discurso alcance seus pressupostos necessários, concedendo

aos participantes potencialmente preparados e interessados a oportunidades da apresentação

de seus argumentos  sem coação alguma e,  além disso,  aparados na veracidade e na ética

argumentativa.

O  Decreto  da  Participação  Social  traz  um procedimentalismo  que  não  pode  ser

ignorado, apesar do conflituoso momento político pelo qual o Brasil padece. 

As bases de participação institucionalidade ganha importância no aspecto evolutivo

democrático de emancipação cidadão, pois elenca uma séria de modos de como o cidadão

pode ser ouvido e de como a manifestação da fala de um ou de um pequeno quantitativo pode

provocar mudanças no contexto da força da maioria.

Mas, também não se pode afastar que o ideal da participação cidadão ampla,  por

meio  do  procedimentalismo,  requer  um  componente  inspirador  para  o  desenvolvimento

democrático e aplicação das suas bases: a educação, a qual será tratada em tópico oportuno.
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Dentre os nove236 mecanismos elencados no art.  2º  e 6º  do Decreto Presidencial,

interessante que se frise quatro deles: a conferência nacional, a audiência pública, a consulta

pública e o ambiente virtual.

A conferência  nacional  propõe debates  regulares,  podendo incluir  as deliberações

sobre determinada proposta aos demais membros da federação. Assuntos de interesse geral e

que toquem especificamente algum(s) Estado(s), como foi o caso da transposição do Rio São

Francisco, podem ser pauta para conferência de grande repercussão nacional.

A  audiência  pública,  por  sua  vez,  vale-se  do  entendimento  presencial  e  de

manifestações oral, permitindo o verdadeiro diálogo entre os atores.

Já  a  consulta  pública  se  caracteriza-se  por  ser  consultiva  e  aberta  a  qualquer

interessado,  tendo por  objetivo receber  por  escrito  qualquer  questionamento  pertinente  ao

tema em debate da população civil.

Em sua conformação, o ambiente virtual visa a integrar as comunidades interessadas

usando a tecnologia como mais uma forma de arena democrática.

236 Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se:
I  -  sociedade  civil  -  o  cidadão,  os  coletivos,  os  movimentos  sociais  institucionalizados  ou  não
institucionalizados, suas redes e suas organizações;
II - conselho de políticas públicas - instância colegiada temática permanente, instituída por ato normativo, de
diálogo entre a sociedade civil e o governo para promover a participação no processo decisório e na gestão de
políticas públicas;
III - comissão de políticas públicas - instância colegiada temática, instituída por ato normativo, criada para o
diálogo entre a sociedade civil e o governo em torno de objetivo específico, com prazo de funcionamento
vinculado ao cumprimento de suas finalidades;
IV  -  conferência  nacional  -  instância  periódica  de  debate,  de  formulação  e  de  avaliação  sobre  temas
específicos e de interesse público, com a participação de representantes do governo e da sociedade civil,
podendo contemplar etapas estaduais, distrital, municipais ou regionais, para propor diretrizes e ações acerca
do tema tratado;
V - ouvidoria pública federal - instância de controle e participação social responsável pelo tratamento das
reclamações,  solicitações,  denúncias,  sugestões  e  elogios  relativos  às  políticas  e  aos  serviços  públicos,
prestados sob qualquer forma ou regime, com vistas ao aprimoramento da gestão pública;
VI - mesa de diálogo - mecanismo de debate e de negociação com a participação dos setores da sociedade
civil e do governo diretamente envolvidos no intuito de prevenir, mediar e solucionar conflitos sociais;
VII - fórum interconselhos - mecanismo para o diálogo entre representantes dos conselhos e comissões de
políticas  públicas,  no  intuito  de  acompanhar  as  políticas  públicas  e  os  programas  governamentais,
formulando recomendações para aprimorar sua intersetorialidade e transversalidade;
VIII  -  audiência  pública  -  mecanismo  participativo  de  caráter  presencial,  consultivo,  aberto  a  qualquer
interessado, com a possibilidade de manifestação oral dos participantes, cujo objetivo é subsidiar decisões
governamentais;
IX - consulta pública - mecanismo participativo, a se realizar em prazo definido, de caráter consultivo, aberto
a qualquer interessado, que visa a receber contribuições por escrito da sociedade civil sobre determinado
assunto, na forma definida no seu ato de convocação; e
X -  ambiente  virtual  de  participação  social  -  mecanismo de  interação  social  que  utiliza  tecnologias  de
informação e de comunicação, em especial a internet, para promover o diálogo entre administração pública
federal e sociedade civil.
Parágrafo único.  As definições previstas  neste Decreto não implicam na desconstituição ou alteração  de
conselhos, comissões e demais instâncias de participação social já instituídos no âmbito do governo federal.
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Essas  quatro  formas  foram  citadas  porque  representam,  de  certa  forma,  o  que

discorre  a  Teoria  do  Discurso  lançada  ao  Executivo:  participação  a  partir  de  debates.

Primeiro, a questão de a proposta ser alçada a todos os entes federativos como forma ampla e

integrada  do  debate  público237.  A  questão  do  envolvimento  cidadão  nas  manifestações

políticas de condução do Estado tem uma visão mais ampla que opinar em um debate cívico.

O entrelaçamento do cidadão com o Estado deve advir, antes de mais nada, de uma

política de educação adequada, pois a intenção não deve ser no sentido de uma participação

qualquer, ou seja, oportuniza-se à participação ampla, a deliberação, por meio do diálogo, mas

não  se  desenvolve  a  consciência  política  de  agir  em  sociedade,  ciente  dos  problemas  e

mecanismos de defesa e de compreensão clara das proposições do debate (como a veracidade

dos fatos e dos argumentos).

Outro ponto,  ainda polêmico,  é de como mensurar  a expressão “todos”.  Segundo

Habermas, “todos” se restringe àquelas pessoas conhecedoras do tema, pois seria logicamente

inviável propor um debate com uma quantidade quase que inesgotável de participantes. O

outro viés desse mesmo problema é se “todos os conhecedores do assunto a ser tratado e

deliberado” realmente representam, democraticamente, os potenciais interessados no tema. 

O exposto acima pode ser pensado tendo como exemplo Ações Civis Públicas de

iniciativa do Ministério Público com o objetivo de fazer com que Prefeituras providenciem

abrigo adequado para animais, com vista a promover o controle de zoonoses, retirando das

ruas animais doentes o que preservaria a saúde das pessoas da comunidade.

O objetivo não é criticar a ação do Parquet, uma vez que tal medida tem o objetivo

de prevenir  possíveis doenças transmitidas ao homem por animais infectados,  mas sim de

tentar estabelecer um parâmetro para a aplicação da palavra “todos” no processo democrático

de participação popular na atividade pública. Dessa forma, caso os interessados (consoante

Habermas, e que será denominado aqui de “todos” em sentido restrito) sejam convocados a

participar do debate sobre o controle de animais, estarão presente os agentes da área de saúde,

médicos,  veterinários,  membros  do  ministério  público,  do  judiciário,  secretaria  da  saúde,

dentre outros.

No entanto, a medida de controle epidêmico exige o emprego de recursos públicos

que devem ser investidos na construção do abrigo de animais. E, esse tema em especial pode

interessar a outros grupos, que também teriam interesse na aplicação da verba. Nesse sentido,

237 Já mencionada em linhas atrás quando foi proposto o exemplo de como ocorreria as deliberações por meio
dos Conselhos, em sede Municipal, de atuação deliberativa para as questões do governo local.
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pode-se pensar que a creche pública poderia está precisando de reparos no teto,  pois tem

perigo  de  desabar,  ou  de  merenda  escolar,  ou  um  local  para  alojar  idosos  etc.  Pode-se

imaginar vários problemas que fazem parte da realidade brasileira e que também necessitam

de enfrentamento pois dizem respeito ao bem-estar das pessoas e a direitos fundamentais.

Assim,  partindo  do  pressuposto  que  “todos”  pode  representar  uma  cadeia  ainda

maior de pessoas interessadas na questão em foco, é permitido então falar em “todos” em

sentido amplo, além do proposto por Habermas. Diante da identificação do problema quanto à

definição de “todos”, resta perquirir como se daria a metodologia adequada para considerar a

participação de todas as pessoas no processo de deliberação.

O  Decreto  Presidencial  não  tratou  deste  ponto,  apenas  menciona,

indiscriminadamente, a expressão “todos” como meio de valorizar e se querer fortalecer os

laços entre sociedade e governo. Entretanto, o terreno base da democracia está vinculado ao

diálogo  e  à  participação238,  posto  que  cidadão  é  “[...]  alguém que  possui  poder  político;

alguém que se senta nos júris e nas assembleias [...]”239, que participa da vida política por

meio da atividade deliberativa, consoante pensamento aristotélico.

Deve-se então alargar o campo de participação efetiva do cidadão, sem perder o foco

do  procedimento  previamente  ajustado  e  dos  aspectos  metodológicos  do  debate,  como

desenhado por Habermas. A arena de discussão deve alcançar a todos, no sentido de que as

reuniões devam estar preparadas para receber o maior número de grupos interessados.

Seria imprudente acreditar que todas as pessoas de uma sociedade possam participar

por meio da fala das deliberações da vida política da comunidade, porém é necessário permitir

que  uma  maior  parte  se  faça  presente,  que  seja  possível  aos  pretensos  interessados  se

manifestarem sobre a tese lançada, a fim de que se conclua pelo melhor argumento.

Modernamente  as  audiências  públicas  são utilizadas  com o sentido  de garantir  a

participação popular e acontecem, muitas das vezes, por iniciativa de membros do Ministério

Público, com a participação de representantes dos poderes executivo e legislativo, que podem

expor um tema e deliberar sobre ele. Entretanto,  essa formatação não é suficiente para se

compreender as audiências públicas como mecanismo efetivo de participação dialógico da

sociedade com os Poderes do Estado.

238 Participação real, voltada ao debate, não me refiro a uma participação limitada a escolha de representantes.
239 ARISTÓTELES.  Política.  Tradução  de Pedro  Constantin Tolens.  Coleção  a Obra-Prima de  cada  Autor.

Martin Claret (org.). São Paulo: Martin Claret, 2014, p. 39.
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Necessário que haja a promoção de audiências que englobem grupos da sociedade,

especialmente aqueles que têm uma ligação maior com o tema e são alcançados diretamente

pelas  consequências  da  decisão  estatal  a  ser  tomada,  o  que,  em hipótese  alguma,  exclui

interessados indiretos.

Nessa  linha,  o  Decreto  Presidencial  especifica  que  as  audiências  públicas  e  as

consultas  públicas  devem  promover  a  ampla  divulgação  prévia  da  convocação,

pormenorizando qual assunto a ser debatido, metodologia e a data e horário do evento e, além

disso,  devem  permitir  acesso  livre  aos  sujeitos  diretamente  interessados  como  também

àqueles indiretamente envolvidos.

A título de exemplo, no ano de 2011, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária –

ANVISA patrocinou uma audiência pública para debater dois pontos sobre a comercialização

do tabaco: primeiro sobre a permissão de usar sabores adocicados, mentolados ou especiarias

nos cigarros e nos derivados do tabaco; segundo, sobre regras para imagem de advertência nas

embalagens do cigarro acerca dos riscos à saúde.240 

Ocorreu  que  a  convocação  para  essa  audiência  pública  limitava  o  público  pela

quantidade de lugares disponível no auditório do Ministério da Saúde, na cidade do Rio de

Janeiro. Devido a essa limitação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu suspender

a reunião, atendendo, de forma positiva, o pleito judicial movido pelo Sindicato Interestadual

da Indústria do Tabaco. O Sindicato alegou que o local, inicialmente escolhido pela ANVISA,

reduzia a participação a duzentas pessoas, o que, para a entidade era insuficiente. 

Atendendo  ao  pleito  do  Sindicato  da  Indústria  do  Tabaco,  foi  determinado  pelo

desembargador  Vilson  Darós  que  o  local  escolhido  tivesse  capacidade  para  abrigar  mil

pessoas, no mínimo. Dessa forma, a Anvisa programou a audiência pública para Ginásio de

Esportes Nilson Nelson, em Brasília, com espaço para um público de 10 mil pessoas.

O relatório da decisão continha  os principais  argumentos,  os quais serviram para

sustentar o argumento final do desembargador em favor da entidade. A decisão tomada no

Agravo de Instrumento nº 5014373-16.2011.404.0000/RS dispunha sobre pontos relevantes

para o formato deliberativo de participação, como a relevância para a sociedade acerca do

tema,  local  inadequado  para  realizar  a  audiência,  posto  ser  o  primeiro  espaço  designado

240 Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-11-18/anvisa-fara-audiencia-
publica-sobre-fabricacao-e-publicidade-de-tabaco>. Acesso em 17 jun. 2015.

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-11-18/anvisa-fara-audiencia-publica-sobre-fabricacao-e-publicidade-de-tabaco
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-11-18/anvisa-fara-audiencia-publica-sobre-fabricacao-e-publicidade-de-tabaco
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pequeno para atender a demanda, todas as partes devem ser ouvidas, que a população seja

ouvida e que também seja considerada na tomada da decisão.241

Com base nesse pronunciamento judicial  é possível perceber que valores como a

ampla  participação  não  pode  sofrer  limitação  de  qualquer  ordem.  Impor  um quantitativo

significa,  em determinados casos,  não permitir  a manifestação de partes  interessadas.  Por

outro lado, entender esse número ao infinito indica um caminho longo demais para o desfecho

de temas importantes para a sociedade.

Sob esse foco, a Teoria do Discurso indicaria uma possível solução: a criação de

ambientes virtuais também permite a participação de forma a agregar, inclusive, pessoas com

deficiência  no debate,  garantindo diversidade dos participantes  e técnicas  de comunicação

propícias ao diálogo.

Ademais, há ainda a obrigatoriedade de que da audiência pública, da consulta e do

ambiente virtual gere respostas às proposições recebidas.

241 Sustenta o agravante, em síntese, que os assuntos das audiências programadas pela ANVISA são de grande
relevância para a sociedade, tendo suscitado cerca de 250 mil manifestações por ocasião das Consultas
Públicas  anteriormente  realizadas.  Alega  que,  em  vista  disso,  o  local  designado  para  a  audiência  é
inadequado na medida em que comporta apenas 200 lugares. Refere que a Portaria nº 354/2006 da ANVISA
dispõe que todas as partes interessadas deverão ser ouvidas pelo presidente da audiência.  Suscita, ainda,
o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da ANVISA segundo o qual 'é necessário que
sejam  garantidas todas as condições para que a audiência se realize plenamente, com a  participação
ativa e efetiva da população, e que o seu conteúdo seja considerado quando da decisão. Para isso, a área
responsável deve adotar inicialmente as medidas administrativas perante a Unidade de Promoção de Eventos
(Unipe),  a  fim  de  viabilizar  a  infra-estrutura  necessária,  conforme  procedimento  estabelecido  em  ato
normativo  específico'.  Afirma  que  a  realização  da  audiência  nos  modos  em  que  programada  fere  os
princípios constitucionais da participação, da eficiência, do contraditório e da ampla defesa, do devido
processo legal, de petição e da informação administrativa. Aduz, outrossim, ter sido desrespeitada a regra
contida no Guia de Boas Práticas Regulatórias, da própria Agência agravada, segundo a qual as audiências
públicas  devem  ser  agendadas  com  um  prazo  mínimo  de  15  dias  de  antecedência .  Requer  sejam
antecipados os efeitos da tutela recursal, determinandose a suspensão das Audiências Públicas nº 02 e 03 e a
redesignação do ato para um local adequado, observando-se o prazo de 15 dias de antecedência para fixação
dadata.
(grifonosso)Disponívelm:<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/a66c168048959f8c87b8a7fa3581392
1/DEC+ AGRAVO+ ANVISA.pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em: 17 jun. 2015.
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5.3  A  QUESTÃO  DA  VINCULAÇÃO  DO  GESTOR  PÚBLICO  AO  CONSENSO

ADVINDO DA DISCUSSÃO NA ESFERA PÚBLICA

Em face do que foi até aqui examinado, resta aludir a questão da vinculação, ou seja,

se o administrador público ficaria adstrito à vontade oriunda do debate realizado em nível de

conselhos ou de núcleos representativos do discurso e do consenso. Para avaliar a amplitude

da decisão tomada de forma discursiva, dialógica, e a sua influência no Poder Executivo, a

tese de dois autores, especificamente, serão o ponto de apoio, Jürgen Habermas e Marie Jean

Antoine Nicolas, o marquês de Condorcet.

Condorcet e Habermas apresentam semelhanças em seus planos de inclusão cidadã

como  forma  de  concretização  da  democracia  ampla,  aquela  pautada  na  oportunidade  de

deliberação  dialógica  entre  os  atores  sociais  e  amparada  pelo  procedimento  normativo.

Entretanto, irão divergir quanto ao atingimento ou influência que o trato dialógico, obtido da

discussão pública de assuntos político-sociais, tem na esfera do Poder Público.

Condorcet, filósofo, matemático e defensor dos ideais republicanos, viveu na França

do século XVIII e, apesar de seus textos serem objeto de poucos estudos no Brasil,  a sua

teoria significa uma perspectiva peculiar de se pensar teorias políticas e democracia. Segundo

Cristina  Foroni  Consani,  Condorcet  “[...]  dedicou-se simultaneamente  à  teoria  e  à  prática

política,  tendo escrito  tratados  de  caráter  científico  e  também projetos  específicos  para  a

república Francesa pós-revolução”242.

Jean-Antoine-Nicolas de Caritat foi também entusiasta dos propósitos da Revolução

Americana de 1776 e participou ativamente da Revolução Francesa de 1789, sendo membro

deputado  da  Assembleia  Legislativa  em  1791  e,  em  1792,  participando  da  Convenção

Nacional.  Em  1793,  Condorcet  escreve  aos  cidadãos  franceses  em  crítica  à  (nova)

Constituição  adotada,  pois,  o  Projeto  de  Constituição  defendido  por  Condocert,  Paine  e

outros, fora rejeitado na Convenção Nacional o que, para ele, representou posicionamentos de

retrocesso político e social e a afirmação da vontade da aristocracia.

242 CONSANI, Cristina Foroni. O papel da deliberação democrática no plano constitucional de Condorcet .
ethic@ - An international Journal for Moral Philosophy, Florianópolis, v. 9, n. 1, p. 59-75, jan. 2010. ISSN
1677-2954.  Disponível  em:  <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ethic/article/view/1677-
2954.2010v9n1p59/18744>. Acesso em: 26 jun. 2015.

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ethic/article/view/1677-2954.2010v9n1p59/18744
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ethic/article/view/1677-2954.2010v9n1p59/18744
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Segundo Condorcet, a nova Constituição designava o povo de forma inversamente

oposta aos ideais da Revolução, sendo considerado no novo texto constitucional como povo

“[...] os homens corrompidos ou extraviados que eles reúnem em grupos, que eles amontoam

nas tribunas; mas o povo soberano em suas Assembleias Primárias é para ele um juiz terrível

que eles odeiam porque o temem. ”243

Muito  embora  o  projeto  constitucional  encabeçado  por  Condorcet  tenha  sido

recusado, o seu conteúdo é predominantemente democrático, em especial com a elaboração

das  Assembleias  Primárias,  ambiente  esquematizado  para  servir  ao  debate  e  que  não  faz

restrição a qualquer cidadão, pois todos tinham o dever de participar dos contornos políticos.

Por  essa  razão,  a  teoria  do  revolucionário  em  tela  será  estudada  e  alinhada  à  Teoria

Deliberativa habermasiana.

Condorcet acreditava em uma ordem política na qual os direitos políticos pudessem

ser estendidos a todas as pessoas de forma igualitária, diferentemente do que se observava à

sua  época,  oportunidade  em que  a  participação  política  era  determinada  pela  renda,  por

exemplo.

Na França de 1788 e na maior parte das sociedades desse período, a democracia se

baseava na representação, na qual os representantes eram escolhidos por um número limitado

de  cidadãos,  pois  nem  todos  exerciam  direitos  políticos.  Condorcet  entendia  que  havia

restrição ao exercício dos direitos políticos impostos aos cidadãos e que essas mesmas pessoas

“[...] acreditaram poder confiar a uma parcela dos cidadãos a representação dos direitos de

todos. O poder conferido a esse pequeno grupo seria exercido em nome do interesse geral da

sociedade  [...]”  e  por  esse  motivo  se  pensava  que  condutas  ilícitas,  como  os  excessos

decorrentes dos abusos e dos desvios não seriam praticados.244

Inversamente  ao  que  era  aplicado  “democraticamente”  como  direitos  políticos,

Condorcet era um ferrenho defensor dos ideais de participação plena. Não concordava que

parte da população fosse descartada do processo político e que também a participação, assim

considerada, fosse dividida – um grupo restrito escolhe e o escolhido governa.245

Nadia Urbinat, em estudo sobre o que torna a representação democrática, avalia a

teoria proposta por Condorcet e Paine. E afirma que desde o século XVIII tais teóricos “[...]

243 CONDORCET, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis, 1743-1794. Escritos Políticos Constitucionais /
Condorcet.  Organização,  tradução  e apresentação:  Amaro  de  Oliveira  Fleck  e  Cristina  Foroni  Consoni.
Campinas: Unicamp, 2013, p. 195.

244 CONSANI, Cristina Foroni. op. cit.
245 Ibid.
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propuseram situar  a  representação  dentro  de  um misto  complexo  de  deliberação  e  voto,

autorização formal e influência informal, que envolve tanto representantes quanto cidadãos.

Em vez de um esquema de delegação da soberania [...]”246. 

Condorcet, assim como Paine, tinham uma visão além da estrutura de democracia e

participação política conhecidas no seu tempo. O ponto central do pensamento vanguardista

dos democratas é conceber a representação sem separar sociedade e instituições e sim, de

encará-la como instrumento,  decorrente de um processo político,  que seja capaz de unir o

corpo social e as instituições.

Urbinati,  no  mesmo  trabalho  apontado,  assevera  sobre  a  teoria  da  democracia

representativa o seguinte:

Uma  teoria  da  democracia  representativa  envolve  uma  revisão  da  concepção
moderna de soberania popular que conteste o monopólio da vontade na definição e
na prática da liberdade política. Ela marca o fim da política do sim ou não e o início
da política como uma arena de opiniões contestáveis e decisões sujeitas à revisão a
qualquer tempo. Isso amplifica o significado da própria presença política, porque faz
da vocalização sua manifestação mais ativa e consoante e do juízo acerca das leis e
políticas justas e injustas seu conteúdo [...]. 247

Esse trecho da obra de Urbinati revela a preocupação moderna com uma forma de

participação já delineada na visão de Condorcet e de Habermas, que é a implementação do

debate para a construção da democracia, a qual se denomina de participativa, mas que contém

fundamentação  na  linguagem,  a  fim  de  que  o  cidadão  exerça  a  soberania  de  maneira

politizada e procedimentalista.

Noutro  pórtico,  entende  Condorcet  que  a  participação  cidadã  num  contexto

democrático pressupõe a capacitação dos atores sociais, de modo que é a partir da educação

que se estabelecem as bases da emancipação das pessoas,  as quais deixam cair  o véu da

ignorância e passam a compreender a complexidade das relações sociais e as consequências

das decisões sociopolítico-econômicas a serem tomadas.

Nesse sentido, “[...] Condorcet vincula a instrução pública à soberania popular, nos

quadros  de  uma  república  laica,  erguida  sobre  o  sufrágio  universal  e  o  exercício  da

administração pelo povo instruído [...]”.248

246 URBINATI, Nadia. O que torna a representação democrática?. Lua Nova, São Paulo, n. 67, p. 191-228,
2000. Disponível  em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64452006000200007
&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 1º jul. 2015.

247 Ibid.
248 PIOZZI, Patrizia. Da necessidade à liberdade: uma nota sobre as propostas de Diderot e Condorcet para o

ensino  superior.  Disponível  em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010173302004
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Condorcet  não  segrega  a  educação,  a  política  e  a  democracia  como  conceitos

herméticos  e  dissociáveis.  Na  sua  visão,  esses  três  elementos  devem  comungar  para  a

formação da “esfera pública esclarecida”.  Assim,  “[...]  é necessário,  por tanto,  ao mesmo

tempo,  que  um dos  degraus  da  instrução  comum habilite  os  homens  de  uma  capacidade

ordinária, a aprender as funções públicas [...]”.249

A questão da soberania popular, participação e democracia são elos bastante fortes na

concepção de Condorcet, na qual o amálgama essencial é a educação e, nesse sentido, vale a

pena repisar que essas noções em muito se aproximam da filosofia política defendida por

Thomas Jefferson, notadamente no tema que envolve a soberania popular e autogoverno, uma

vez que o republicano norte-americano defende a participação direta nas questões de ordem

local e a educação pública como meio necessário para galgar o caminho da politização. E,

nesse aspecto, também compartilham de uma mesma opinião, uma vez que para Condorcet

acreditava que “[...]  a desigualdade de instrução pode ser combatida com a instituição da

instrução pública elementar, universal e gratuita [...]”250.

Entretanto, para Jefferson o termo cidadão era limitado a uma classe mais abastarda e

privilegiada,  designada pelo sexo masculino, cor da pele e renda. Ao contrário, Condorcet

acreditava na igualdade na ordem natural, na igualdade relacionada ao gozo de direitos e,

sobretudo, na igualdade política para todas as pessoas, independente do sexo, cor e renda.251

Condorcet era defensor de liberdades e, em seus escritos sobre política e sociedade

nos moldes republicanos, o autor acreditava que, para se concretizar um Estado Democrático

(pós-Revolução Francesa – 1789) era indispensável promover a liberdade de imprensa,  do

comércio, das mulheres, dos negros, dos judeus e implementar uma instrução universalizante,

000300002&lng=pt&nrm=iso>.  Acesso em: 2 jul. 2015.
249 CONDORCET, J.A.N.C. Cinq mémoires sur l'instruction publique. Paris: Flammarion, 1994, p 78.
250 CONSANI, Cristina Foroni; KLEIN, Joel Thiago. Condorcet e Kant: a esperança como horizonte do projeto

político.  Kriterion,  Belo  Horizonte,  v.  55,  n.  129,  p.  111-131,  jun.  2014.  Disponível  em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2014000100007&lng=pt&nrm=iso>.
Acesso em: 2 jul. 2015.

251 Ibid.
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pois, o que distinguiria os homens em sociedade seria o grau de instrução252 e não o genótipo

ou fenótipo do indivíduo.253

Assim, “[...] o autor entende que os direitos políticos devem ser estendidos a todos os

cidadãos,  independentemente  de  sua  condição  socioeconômica,  de  raça  ou  nacionalidade,

submetidos apenas às condições gerais estipuladas pela Constituição”.254

A Revolução Francesa marca a história mundial, mas não só do aspecto da mudança

de paradigma da monarquia para o republicanismo de ideais. A Revolução não foi apenas um

marco da reconstrução nacional com base em linhas democráticas. Além disso, marcou os

rumos do liame que há entre educação e política,  sob o prisma de que o novo legado, de

inspiração democrática, só poderia resistir e ser viável se a educação fosse vislumbrada como

algo  essencial  e  necessário  para  o  progresso  e  consolidação  do  sistema  político  pós-

Revolução.

Seria  preciso  uma  revolução  na  educação  e,  nessa  seara,  Condorcet  foi  um dos

idealizadores  da  construção  da  instrução  pública  como  pilar  democrático  e  formadora  de

cidadão, indistintamente considerados, conscientes com seus deveres políticos.

Nessa linha de intelecção, Boto refere-se as ideias de Condorcet e expõe o seguinte:

O  conhecimento  traria  uma  característica  emancipatória  posta  na  formação  da
consciência livre; do sujeito capaz de pensar por si mesmo, sem o recurso à razão
alheia.  Nesse esquadro,  a instrução pública seria estratégia dos poderes seculares
dirigida a promover  a eqüidade,  a  razão autônoma e o primado da diferença  de
talentos sobre a diferença de fortunas.255256

252 Condorcet  acreditava  na  instrução  pública,  assim como Jefferson,  essencial  para  o  desenvolvimento  do
indivíduo, que poderia, no contexto de suas aptidões, se engajar nos diversos tipos de ofícios, tendo, em tese,
as mesmas chances que os demais, pois recebeu do Estado a mesma qualidade de instrução, de educação.
Entretanto, é importante mencionar que, para Condorcet, apesar de a educação pública ser um objetivo a ser
perseguido e alcançada na República, não é determinante para a obtenção de direitos políticos. Para o autor,
para o exercício dos direitos de cidadão, inclusive os políticos era necessário ter 21 anos e se inscrever em
uma Assembleia primária e, mesmo aquele que não seja cidadão francês por nascimento, mas tenha residido
por um ano ininterruptamente na França, é cidadão da República francesa, consoante o Artigo primeiro do
Título II do Projeto de Constituição Francesa. 

253 CONDORCET, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis, 1743-1794. Op. cit., p. 9. 
254 Ibid., p. 13.
255 BOTO, Carlota. Na Revolução Francesa, os princípios democráticos da escola pública, laica e gratuita:

o relatório de Condorcet. Educação & Sociedade., Campinas, v. 24, n. 84, p. 735-762, set. 2003. Disponível
em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010173302003000300002&lng=pt&nrm=
iso>. Acesso em: 6 jul. 2015.

256 No  entanto,  “Quando  Condorcet,  em  20  e  21  de  abril  de  1792,  lê,  para  a  Assembléia  Nacional,
o Relatório produzido  pelo  Comitê  de  Instrução  Pública,  o  plano  não  obteve  o  debate  que  mereceria.
Segundo Cahen estavam todos preocupados com a iminente declaração da guerra e "era necessário organizar
a defesa do território (...) E, com efeito, o trabalho imenso do Comitê resultou vão naquele momento: a
Legislativa, a despeito de considerar muito razoáveis as intenções do texto, não encontrou oportunidade de
discutir  o Relatório que  lhe  era  apresentado"  (Cahen,  1970,  p.  379).  A Assembléia  haveria,  na  ocasião,



134

Mas, retomando a proposta  de Condorcet  de vocalização dos interesses  públicos,

cabe, por oportuno, expor as diretrizes da igualdade política que, consoante o marquês “[...]

consiste no exercício dos direitos políticos e na participação na soberania nacional [...]”, a

qual  é  lapidada  no  bojo  de  um  projeto  de  constituição  para  que  o  cidadão  tenha  a

oportunidade de participar do processo legislativo, fazendo com que a vontade das pessoas

esteja presente no conteúdo legal, o qual se submete.257

Condorcet  não  idealizou  a  participação  direta,  mas  sim  mecanismos  de  trazer  o

cidadão para mais próximo do exercício deliberativo da democracia e da soberania popular,

no qual as vozes sociais repercutissem e firmassem posição nas decisões públicas tomadas

pelos gestores públicos.

Em seus planos, concretizou regras capazes de impor limites a atuação pública das

pessoas como forma de conservar o interesse comum. Desse modo, percebe-se que “[...] sua

meta  foi  ‘prevenir  a  participação  'imprudente'  pelos  cidadãos  ou  por  seus  representantes,

expostos à ignorância, a interesses sectários e à intemperança das paixões’”. E, com a missão

de prevenir  tais  problemas,  Condorcet  especificou,  no projeto de constituição  um número

maior de locais para o debate e também o alargamento de tempo a adoção de medidas.258 

Sobre  o  tema,  o  texto  do  “Projeto  de  Constituição  Francesa”,  encabeçado  por

Condorcet, traz no Título primeiro o delineamento da divisão do território e estabelece que a

França  é  una  e  indivisível  e  dividida  em  departamentos  (85),  sendo  que  “[...]  cada

departamento será dividido em grandes comunas; as comunas em seções municipais e em

Assembleias Primárias (Título Primeiro, Artigo Primeiro, II e IV).259

As Assembleias Primárias eram o local onde os franceses tinham o dever de exercitar

os seus direitos de cidadãos, mais especificamente seus direitos políticos. Tais assembleias

foram intuídas  no  projeto  para  serem distribuídas  sobre  todo o  território  francês  de  cada

departamento. A estrutura política desenhada por Condorcet destacava o cidadão como ser

participativo da vida Republicana e Democrática,  pois era um dever cívico reunir-se para

deliberar e participar da dinâmica política e social do país.

inclusive,  solicitado  do  Comitê  uma estimativa  de  custos  que,  posteriormente,  não  chegou  sequer  a  ser
analisada. Tratava-se, naquele momento, de saber o que fazer com o Rei, com a instituição da monarquia e
com o curso dos fatos na política da Revolução.” (BOTO, Carlota, op cit.)

257 CONSANI, Cristina Foroni; KLEIN, Joel Thiago. Op. cit.
258 Idem.
259 CONDORCET, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis, 1743-1794. Op. cit., p. 130.
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Os argumentos obtidos na esfera pública do debate,  regido por um procedimento

normativo  prévio  eram  base  para  a  hermenêutica  dos  problemas  levantados  e  da

fundamentação legislativa ou executiva para a construção da lei ou para a execução de uma

atividade de competência administrativa.

Sob esse ângulo, é preciso destacar a tarefa do cidadão frente à Constituição, pois, no

projeto que reconhece o debate público como viés democrático de gestão, cabia ao cidadão

francês reunir-se nas Assembleias primarias para desempenhar as seguintes funções:

[...] proceder às eleições determinadas pela Constituição.
II.  Os  cidadãos  franceses  reunir-se-ão  também  em  Assembleias  Primárias  para
deliberar sobre os assuntos que concernem ao interesse geral da República, como:
1º) quando se trata  de aceitação  ou recursar  um projeto de Constituição ou uma
alteração qualquer na Constituição aceita;
2º) quando se propõe a convocação de uma Convenção Nacional;
3º)  quando  o  Corpo  Legislativo  demanda,  sobre  uma  questão  que  interessa  à
República inteira, a emissão da resolução de todos os cidadãos;
4º)  enfim,  quando  se  trata  tanto  de  requerer  que  o  Corpo  Legislativo  tome  um
assunto em consideração quando de exercer sobre os atos da representação nacional
a censura do povo, segundo o modo e as regras fixadas pela Constituição.260

A estrutura do modelo delineado por Condorcet sobre os vários espaços de debate é

explicado por Consani e Klein da seguinte maneira:

A  proposta  era  de  que  o  território  fosse  dividido  de  forma  a  proporcionar
a maior participação possível dos cidadãos em pequenas instâncias deliberativas. A
nação distribuiria seu poder político decisório em departamentos, comunas, seções
municipais e estas seriam subdivididas em assembleias primárias. As assembleias
primárias  eram  lugares  físicos  onde  qualquer  cidadão  poderia  consultar  boletins
sobre  a  atividade  legislativa  da  assembleia  nacional,  apresentar  sua  proposta  de
emenda a uma lei existente e submetê-la à discussão e ao voto, votar em propostas
vindas  de  outras  assembleias  ou  simplesmente  selecionar  candidatos  e  eleger
representantes,  assim como solicitar a perda do cargo de um representante eleito.
Condorcet  vislumbrou  na  institucionalização  desses  canais  de  diálogo  com  os
cidadãos uma forma de evitar revoltas, facções e manifestações desordenadas. Nesse
aspecto,  sua teoria  política deixa como legado a possibilidade de conciliação  do
sistema representativo com a participação popular.261

Outro ponto relevante e digno de ser repisado é o fato de que se todas as Assembleias

Primárias forem chamadas a deliberar sobre o mesmo tema, o resultado geral das conclusões

extraídas  dos  debates  entre  os  pares,  de  cada  departamento,  será  encaminhado  ao  Corpo

Legislativo, por meio das suas administrações específicas, para que o Legislativo constate e

260 Ibid., p. 134.
261 CONSANI, Cristina Foroni; KLEIN, Joel Thiago. Op. cit.
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publique  o  resultado  geral  da  resolução  dos  cidadãos  (Formas  das  Deliberações  nas

Assembleias Primárias – Título II, Seção V, IX).262

Os  escritos  em  análise  também  têm  outra  característica  marcante,  a  saber:  a

necessidade de fiscalização contundente do cidadão, “[...] a possibilidade do exercício de um

controle dos cidadãos sobre seus representantes durante a vigência de seus mandatos [...]”263,

podendo,  consoante  o  projeto  intentado  por  Condorcet,  os  cidadãos  resistirem a  uma  lei

injusta,  muito  embora  decorrente do Poder legítimo.  Assim,  a  perspectiva democrática da

deliberação de Condorcet encontra no procedimento legal e regulamentado, a fundamentação

para que o papel do cidadão seja ampliado em todo o território nacional. 

A divisão geográfica tem a missão de permitir a participação política do corpo social,

o qual não fica preso a um tempo determinado de debates e nem reduzido a um único espaço.

Dessa forma, o cidadão, no exercício dos seus direitos, é apto, a partir das discussões nas

Assembleias Primárias, a influenciar os rumos políticos e, além disso, ser agente fiscalizador

dos representantes, coibindo, dessa forma a corrupção e os desvios na administração. 

Por  outro  lado,  a  deliberação  de  orientação  habermasiana,  cujo  pensamento  é

publicizado  na  década  de  80,  ganha outro contorno,  com a reanálise  de  Habermas  sobre

sistema e mundo da vida. Assim, foi necessário criar um projeto que pudesse imprimir força a

instituição de forma que ela pudesse receber, continuamente, os fluxos e influxos do mundo

da vida.

Nesse sentido, Lubenow escreve o seguinte:

A  partir  da  segunda  metade  da  década  de  80,  Habermas  introduz  mudanças
significativas  no  curso  de  suas  investigações  sobre  a  esfera  pública  ao  voltar  a
colocar  ênfase  na  questão  da  institucionalização.4 Nesse  caminho,  reformula  a
relação  sistema-mundo  da  vida  e  altera  as  características  da  esfera  pública,
redimensionando-a  dentro  de  um  sistema  de  "eclusas".  Em Theorie  des
kommunikativen Handelns, Habermas tematiza a esfera pública como constitutiva do
mundo  da  vida,  responsável  por  garantir  sua  autonomia  e  protegê-lo  frente  ao
sistema administrado. Uma esfera de caráter "defensivo" que, no máximo, poderia
"sitiar" o sistema, mas sem grandes pretensões de conquista. Já em Faktizität und
Geltung, Habermas confere à esfera pública um caráter mais "ofensivo", abandona a
metáfora  do  "sitiamento"  e  a  substitui  adotando  o  modelo  das  "eclusas".5 Ao
reformular a relação entre sistema e mundo da vida, acaba também modificando, não
tanto a posição,  mas o caráter  ofensivo da esfera pública.  Sendo assim, onde se
localiza e que função desempenha a esfera pública modificada nesse novo modo de
ver a ação recíproca entre sistema e mundo da vida?264

262 CONDORCET, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis, 1743-1794. Op. cit., p. 141.
263 CONSANI, Cristina Foroni; KLEIN, Joel Thiago. Op. cit.
264 UBENOW,  Jorge  Adriano.  Esfera  pública  e  democracia  deliberativa  em  Habermas:  modelo  teórico  e

discursos  críticos.  Kriterion,  Belo  Horizonte,  v.  51,  n.  121,  p.  227-258,  jun.  2010.  Disponível  em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2010000100012&lng=pt&nrm=iso#back5
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2010000100012&lng=pt&nrm=iso#back4
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E é, justamente, sob a nomenclatura de “eclusa”, já mencionada que o mundo da vida

incorpora mais força para estabelecer o diálogo com as Instituições. Apenas para relembrar,

Habermas explica a teoria da eclusa para demonstrar a forma com que camadas periféricas

podem fazer valer seu discurso de interesse frente ao poder executivo. Assim, a sociedade

civil coordena demanda de interesses peculiares e capitaneia forças em outros grupos para que

possam exercer pressão e influência naqueles que têm a tarefa de decidir,  de modo que o

sentido da “eclusa” seria o de represar um volume de vozes para que as pautas estabelecidas

saiam da periferia e atinjam o centro das decisões.

No entanto, cabe identificar a diferença maior entre Condorcet e Habermas quanto ao

modo de influência que a comunicação entre o mundo da vida, ou o diálogo construído a

partir das assembleias exerce sobre as instituições, especificamente, sobre o Poder Executivo.

Segundo Habermas,  o fluxo comunicacional  periférico alcança o Poder Central  e

retorna à sociedade, para que esse processo de construção eloquente dos interesses sociais não

venha a se imiscuir no sistema, pois dele não faz parte. Assim, precisam, de fato, coexistirem

e se coordenarem nas vontades, mas não se trata do mesmo corpo, por essa razão, deve a

periferia retornar ao mundo da vida e nele se renovar em vontades, consoante a dinâmica

natural das pluralidades existente em sociedade,  gerando um novo modo de circulação de

poder.

Para Habermas, forma-se a seguinte estrutura para a Administração:

[...]nas  margens da administração forma-se uma espécie de periferia interna,  que
abrange  instituições  variadas,  dotadas  de  tipos  diferentes  de  direitos  de  auto-
administração  ou  de  funções  estatais  delegadas,  de  controle  ou  de  soberania
(universidades,  sistemas  de  seguros,  representações  de  corporações,  câmaras,
associações  beneficentes,  fundações,  etc.).  Tomado  em  seu  conjunto,  o  núcleo
possui uma periferia exterior,  a  qual  se bifurca, grosso modo,  em compradores  e
fornecedores.265

Entretanto, a vontade da periferia, estabelecida por meio de uma organização própria,

alcança o processo formal da instituição, mas não determina que o Poder Público atuará no

sentido pleiteado pelo corpo social (periferia). O administrador, nesse caso, é perfeitamente

livre para, dentro dos parâmetros da discricionariedade e legalidade, atender ou não a pauta da

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2010000100012&lng=pt&nrm=iso>.
Acesso em: 20 jul. 2015.

265 HABERMAS, Jürgen. Faktizität und Geltung.  Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992, p. 430. Tradução de
Jorge Adriano Lubenow, extraída do artigo de Lubenow, já citado.
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periferia. Contudo, deverá ficar obrigado a motivar as razões do seu convencimento, tanto

para acatar como para rejeitar, de modo que a essas razões não fica vinculado.

Por outro lado, o projeto de Constituição de Condorcet  admite  uma interferência

direta  da  vontade  dos  cidadãos  na  Esfera  Política.  Através  das  Assembleias  Primárias  os

cidadãos podem se reunir, como um dever cívico de participação na vida pública da cidade, e

através dos procedimentos adotados para os debates e escolhas públicas, elegerem o que a

comunidade considera para oportuno naquele momento.

É certo que essa vontade, uma vez concretizada em uma instância, pode unir-se as

outras vontades, de outros departamentos e Assembleias, e somarem forças para persuadir ao

Poder Central a adotar a medida pactuada e confirmada nos conselhos.

A ideia de Condorcet também consiste em criar no cidadão o dever de ser um homem

politizado, agente ativo no rumo político de escolhas e decisões da nação, além de apregoar

que seria  a  melhor  forma  de  controlar  a  corrupção,  pois  a  sociedade  estaria  imbuída  do

espírito de vigília com os assuntos de interesses da comunidade. 

Condorcet, assim como Habermas, se alinha ao procedimentalismo deliberativo para

atingir uma escala democrática na qual a voz dos atores sociais possam ser ouvidas pelos

poderes Públicos, em sintonia com o princípio maior da soberania popular.

5.4 UM APORTE EM MECANISMO CONCRETO DE APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO

CIDADÃ NAS ESCOLHAS DO PODER EXECUTIVO

A  despeito  da  atividade  administrativa  desenvolver-se  a  partir  de  atos

administrativos,  em  diversas  situações  tais  atos  guardam  efeitos  abstratos  ou  a  serem

experimentados por uma coletividade de pessoas, com grande repercussão social, devendo o

gestor balizar suas decisões com conhecimento da realidade empírica e das consequências de

seus atos.

Procedimentos  para deflagração de licitação de transporte  público,  contratação de

serviços de coleta de lixo urbano ou licenças ambientais para procedimentos cuja intervenção
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é extremamente gravosa ao meio ambiente são exemplos de atos do executivo que reclamam

um conhecimento das necessidades, dos problemas e das consequências.

Outro ponto que deve ser levado em conta para a análise das práticas administrativas

concerne ao grau de discricionariedade que cabe ao gestor, isoladamente. Dentre a margem de

escolha determinada pela lei, o administrador pode não executar o que realmente corresponde

ao interesse  social,  além de ferir  os  princípios  constitucionais  pertinente  à  Administração

Pública,  como  a  moralidade,  eficiência,  imparcialidade  e  probidade,  muito  embora  esteja

vinculado aos padrões da legalidade.

Na  lição  de  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello,  fica  evidente  que  a  vontade  do

administrador é um critério de ponderação no momento da escolha do ato a ser empregado e

executado pela Administração e, nesse aspecto, a vontade individual pode confundir-se com a

vontade geral266. Assim, Bandeira de Mello explica que na discricionariedade a lei permite

que  o  administrador  exerça  certa  liberdade  para,  dentre  as  circunstâncias  apresentadas

concretamente, para decidir, “[...] impondo-lhe e simultaneamente facultando-lhe a utilização

de critérios próprios para avaliar ou decidir quanto ao que lhe pareça ser o melhor meio de

satisfazer o interesse público que a norma legal visa realizar”267.

É certo que o administrador está vinculado à lei,  mesmo em face dos critérios de

discricionariedade e, nesse sentido, pode-se falar em discricionariedade vinculada, pois muito

embora o administrador tenha opções de escolha, ainda que se utilize de critérios subjetivos,

está atrelado à lei. O que não impede o desvirtuamento das suas opções ou use de métodos

fraudulentos para se alcançar objetivo outro que não o fim social mais adequado.

Na adoção de políticas públicas a situação apresenta contornos semelhantes quanto

às escolhas do administrador, levando-se em conta que há um estudo orçamentário minucioso

relativo  aos  quantitativos  de  recursos  anuais  para  investimento  e  custeio  da  máquina

administrativa.

Consoante Dal Bosco, o administrador tem em sua posse dados técnicos, de ordem

objetiva, como os índices de necessidade da educação, saúde, transporte e lazer e, com base

nessas informações, terá que encontrar a decisão mais correta de aplicação e execução de

recursos, com o propósito de atender as demandas sociais com relação a política pública268.

266 Referência à linguagem utilizada por Rousseau sobre “vontade” analisada no capítulo 2 desse trabalho.
267 MELLO,  Celso Antônio Bandeira  de.  Curso de Direito Administrativo.  12. ed.  São Paulo:  Malheiros,

1999, p. 368.
268 DAL BOSCO. Maria Goretti. Op. cit., p. 372. 
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No entanto, de fato a realidade da atividade Executiva do país se mostra contaminada

por irregularidades de toda ordem. Sobre o tema Dal Bosco comenta o seguinte:

A  definição  das  políticas  públicas  no  País  transformou-se  num  exercício  de
ineficiência. Os mecanismos que cercam estas definições – Lei Orçamentária e Lei
de Diretrizes Orçamentárias,  além dos planos plurianuais de investimentos – não
têm sido capazes de ajustar-se aos recursos financeiros do orçamento público e nem
de atender às necessidades básicas da população. Basta observar o direcionamento
dos recursos públicos nos diversos níveis de governo para perceber que a escolha
das áreas para investimentos, em sua maioria, deixa de fora questões cruciais que
afligem a sociedade, como a saúde precária, a violência, o transporte público, entre
outras269. 

O  sistema  de  controle  brasileiro  dos  atos  administrativos  está  previsto  na

Constituição270,  que estabelece que o referido controle  deve ser efetuado tanto interna,  no

âmbito  dos  poderes,  como  externamente  pelo  Parlamento,  com o  auxílio  do  Tribunal  de

Contas.  Há  ainda  o  controle  externo  autônomo  exercido  pelo  Ministério  Público  e

relativamente autônomo exercido pelas Agências Reguladoras.

Entretanto, uma abordagem mais democrática de fiscalização também deve galgar

espaço nos estudos atinente à Administração Pública, com o objetivo de garantir um controle

mais eloquente da atuação administrativa por meio do incremento dialógico e procedimentais.

Apesar do Decreto de Participação Social ter recebido incalculáveis críticas, inclusive de ser

apontado como ferramenta de manipulação e de arregimentação de seguidores políticos do

Governo Federal, a técnica apresentada em seu texto sugere um procedimento que inclui o

cidadão como agente atuante e participante na vontade final da gestão pública, conforme já

estudado.

269 Id.,  Audiência  Pública  como  Direito  de  Participação.  Revista  Jurídica  UNIGRAN.  Disponível  em:
<http://www.unigran.br/revista_juridica/ed_anteriores/08/artigos/10.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2015.

270 Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades
da  administração  direta  e  indireta,  quanto  à  legalidade,  legitimidade,  economicidade,  aplicação  das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo
sistema de controle interno de cada Poder.
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de
Contas da União, ao qual compete:[...].
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: [...] II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia; III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: [...] IX - julgar anualmente as contas prestadas
pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo; X - fiscalizar e
controlar,  diretamente,  ou  por  qualquer  de  suas  Casas,  os  atos  do  Poder  Executivo,  incluídos  os  da
administração indireta[...].

http://www.unigran.br/revista_juridica/ed_anteriores/08/artigos/10.pdf
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O pensamento  de Diogo de  Figueiredo Moreira  Neto revela  que  o procedimento

desponta  como  uma  nova  roupagem  para  atribuir  legitimidade  democrática  à  ação  da

Administração “[...] sem intermediação política ou com um mínimo indispensável de atuação

dos órgãos legislativos271.

As  Agências  Reguladoras,  em  especial,  ganham  destaque  na  otimização  da

implementação da participação discursiva e procedimentalista.  Assim é que Duarte  Júnior

afirma que, dentre os deveres das agências está o de provocar a participação da sociedade272 e

o controle sobre seus atos de gestão, representando assim uma garantia constitucional.

Nesse sentido, Moreira Neto estabelece o seguinte entendimento:

[...] realização da democracia material se suporta fundamentalmente na participação
política, aberta aos cidadãos ou a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, em todos os
Poderes   e  órgãos  constitucionalmente  autônomos  do  Estado,  para  que  tenham
acesso à informação, para que sejam admitidos a manifestar sua opinião, a influir na
formulação de políticas públicas, para que possam, em alguns casos, coparticipar das
decisões e por último, mas não menos importante, para que sejam legitimados para
deflagrar os instrumentos de controle de legalidade, de legitimidade e de licitude,
para tanto dispostos pela ordem jurídica vigente. 273 

A participação cidadã deve ser encarada no contexto da legitimação dos Poderes,

pois  a  vontade  extraída  do  consenso deve  fazer  parte  do  processo  de  democratização  da

Administração Pública, com o desiderato maior de fiscalizar e corroborar para que medidas de

interesse da comunidade sejam preservadas e que a aplicação dos recursos públicos sejam

empregados com correção.

Entretanto,  é  bom que  se  frise  que  a  participação  não  tem o  condão  apenas  de

traduzir  a  vontade  em um procedimento  normativo,  indo além disso.  A participação aqui

tratada não tem o viés de apenas sintonizar os interesses dos participantes na elaboração da

norma, mas também promover a participação direta do corpo social no momento das escolhas

políticas de administração mais severas.

Desse modo, por meio de conselhos deliberativos ou assembleias como bem detalhou

Condorcet em seu projeto Constitucional, o cidadão pode prevê uma atuação mais firme e

direcionado de gestão pública, controlando e fiscalizando seus atos e contas.

271 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.
66.

272 DUARTE  JÚNIOR,  Ricardo.  Agência  Reguladora,  Poder  Normativo  e  Democracia  Participativa.
Curitiba: Juruá, 2014, p. 242.

273 Ibid., p. 46.
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6 CONCLUSÃO

A tarefa  de  incluir  o  cidadão como centro  do  debate  público  significa  mais  que

considerar o exercício de soberania popular como aquele restrito à escolha nas urnas, como se

esse fosse o único mecanismo legitimador das escolhas do governo. No entanto, foi nesse

sentido  de  legitimação  de  governo  que  a  ideologia  política,  partindo  dos  contratualistas

clássicos, foi lapidada.

O contexto sobre o estado de natureza encontrado em Thomas Hobbes, John Locke e

Jean Jacques Rousseau servem para compreender a transição de uma sociedade tradicional

para a moderna e todas as peculiaridades pertinentes a natureza humana em uma situação

histórica  na  qual  a  formação  do  consentimento  foi  algo  essencial  para  a  forjadura  da

sociedade civil e do Estado.

Mas, nesse enredo de discussão sobre a legitimação, é preciso ponderar que a escola

do “contrato social” fincou a raiz da representação no cenário político,  no qual a maioria

governa, pois detém a vontade de todos os integrantes da sociedade reunidos em um só corpo.

Com as ilações extraídas de Jean-Jacques Rousseau e, principalmente da combinação

dos postulados de Thomas  Jefferson e  Jürgen Habermas,  percebe-se que um dos maiores

exercícios de cidadania é a participação efetiva do povo nas esferas de atuação do Estado.

Contudo, essa participação deve ser aquela enraizada no discurso, para fins de concretização

da democracia deliberativa, do exercício pleno do cidadão nos órgãos de poder do Estado.

Os escritos de Thomas Jefferson demostram que a soberania popular é o maior pilar

de um Estado de raiz democrática e, para que o cidadão implemente de fato essa democracia,

é preciso que ele esteja presente nas esferas de poder. Apesar de ter delineado a participação

popular  no  âmbito  dos  três  poderes,  foi  na  administração  governamental  dos  Condados,

unidade política de menor circunscrição, que o autor enalteceu a importância do próprio povo

deliberar sobre os assuntos peculiares de interesse local.

Nesse ponto precípuo se vislumbra o nascimento, nos Estados Unidos da América,

de  uma  Administração  Pública  lastreada  nos  argumentos  do  corpo  social  organizado.  A

capacidade organizacional de uma comunidade para deliberar sobre assuntos de pertinência

local põe em relevo o instrumento discursivo no certame da atuação pública.
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Habermas  inaugura  a  lógica  comunicativa  e  a  propõe  para  o  Direito  como

mecanismo libertário do homem em face do sistema de natureza instrumental. Assim, a Teoria

do Discurso implica ampliar o processo de democratização, incluindo o homem como sujeito

dialógico no contexto dos poderes do Estado. Nesse sentido, o professor alemão abre mais

esse  espaço de  deliberação,  no  qual  o  cidadão  pode provocar  o gestor  por  meio  do agir

comunicativo, perfazendo, assim, a Administração Pública como democrática e deliberativa,

para formar o liame entre as várias dinâmicas sociais e o Estado dialógico. 

Configura-se, desse modo, o equilíbrio entre sistema e mundo na vida, no qual o

Direito  funciona como balizador  dessa simbiose,  instituindo os procedimentos  para que o

discurso  saia  das  periferias  e  faça  voz  nos  núcleos  do  poder  central.  Seguindo  esse

desdobramento  de  ideias,  o  caminho  percorrido  pela  comunicação  na  sociedade  civil

organizada,  deve  sair  das  periferias  e  alcançar  o  núcleo  das  decisões  nas  instituições

democráticas,  por  meio  de  um procedimento  institucionalizado,  que  garanta  engendrar  o

lineamento democrático de postulação, perfazendo, assim, uma cadeia discursiva até o ápice

do poder central. 

Por  oportuno,  a  instituição  de  assembleias  municipais  setorizadas  para  assuntos

ligados à municipalidade, e distritais, para os temas de Estado, estes no sentido de unidade

federal, seria o termômetro para aferir o volume de participação e conferir à pauta pública a

fortaleza necessária para dialogar e fazer presente a soberania popular. Nesse quadrante, a

participação  popular  não  deveria  paralisar  no  momento  silencioso  do  “sim”  e  do  “não”,

creditando-se a esse fato a dimensão de participação democrática  plena,  o que se afigura

profundamente insuficiente a um conceito moderno de democracia.

O projeto “cidadão versus instituições representativas” não pode findar nas eleições.

O  escrutínio  que  revela  a  soberania  popular  deve  ser  perpetuada  após  a  escolha  dos

representantes,  como  forma  de  controle  e  fiscalização  na  condução  da  atividade  pública,

através  da teoria  democrática  do discurso de Habermas,  e  com a perspectiva  da semente

lançada por Thomas Jefferson sobre a construção do Estado,  voltada a capacitar  cidadãos

conscientes para o exercício da soberania popular.

A legitimidade tem que ser vislumbrada no âmbito do Executivo, a fim de que as

práticas de gestão correspondam as necessidades públicas prementes. O entendimento de que

a Administração Pública Proba é um direito  fundamental  representa uma necessidade que
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ainda não foi condensada, a de proteger efetivamente a sociedade da má gestão, punindo com

mais austeridade os maus administradores públicos.

A  atuação  da  Administração  Pública  é  um instrumento  de  ação  para  alcançar  a

vontade  do  Estado.  Contudo,  a  vontade  do  Estado  não  se  confunde  com  os  desejos

particulares dos seus agentes. O Estado, na condução da gestão pública, deve pautar-se na

persecução do interesse público, tarefa que tem a missão de propiciar bem-estar, progresso e

paz para os cidadãos, além de simbolizar para o desenvolvimento dos homens e das cidades.

Para que uma sociedade possa, de fato, ser beneficiada por escolhas administrativas

eficazes, honesta e legítimas, é preciso introduzir no ordenamento jurídico brasileira o valor

de  que  a  Administração  Pública  Proba  deva  vigorar  como  um  Direito  Fundamental  do

administrado, do povo, evitando-se, desse modo, o “administrador negativo”, ou seja, aquele

que distorce a lei e agride a moral pública.

A deliberação elevada ao Executivo tem a função de efetivar o Direito Fundamental

a uma Administração Pública Proba, conforme todo o esforço de demonstrar, ao longo desse

trabalho, as teses que embasam a referida proposta, notadamente nos argumentos condizentes

com os direitos  fundamentais  de terceira  geração,  os quais têm o direcionamento para os

direitos da coletividade como projeto de desenvolvimento tanto da humanidade quanto do

Estado. Necessário, por essa razão, que a Administração Pública seja hígida para afirmar os

postulados do desenvolvimento. 

Por  outro  lado,  foi-se  revelando  ainda  uma  outra  característica  pertinente  a

deliberação no Poder Administrativo, que é o aumento da fiscalização dos atos dos gestores

públicos ou, na mesma linha, a qualificação dessa fiscalização e sua extensão não apenas a

órgãos internos à administração, mas sim a órgãos autônomos, ainda que estatais também, e,

sobretudo, passando pelo olhar atento e criterioso do cidadão. 

O cidadão na seara do debate tem a missão dele próprio fiscalizar e controlar a gestão

pública,  participando  ativamente  das  questões  mais  sérias,  pertinentes  a  temas  sociais  de

repercussão, como licitações para obras públicas de grande vulto, aquelas que dizem respeito

ao transporte público, empregabilidade dos custos da educação e da saúde e da segurança e

que envolvam permissão e concessão de serviços públicos complexos.

Nesse sentido, é possível concluir que imprimir a participação deliberativa para todas

as  ações  da  Administração  geraria  um entrave  de  solução  e  continuidade  das  atividades

administrativas, impedindo a rotina do expediente administrativo posto que simples licenças,
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autorizações,  aprovações e homologações, atos estritamente vinculados, não comportaria o

trato dialógico. 

Outros atos também poderiam ser incluídos nesse rol, como o decreto, a portaria, o

alvará, a instrução, o aviso, as circulares, as ordens de serviço, as resoluções, os pareceres e os

ofícios,  pois  se  constituem  em  atos  que  expressam  a  vontade  da  administração.  Muito

provavelmente o procedimentalismo discursivo deverá ser empregado antes desses atos, para

que as vontades do consenso deliberativo também neles estejam presentes.

Outro ponto importante é travado entre Habermas e Condorcet quanto a questão da

vinculação das demandas travadas na esfera pública, por meio do procedimento, são levados à

Administração Pública.

Para  Habermas  a  periferia  de  sua  pauta  pública  estabelecida  por  intermédio  do

consenso procedimental, a qual pode ser constituída nos diferentes setores sociais, e é levada,

no sistema da “eclusa” ao Poder Central, em comunicação sistêmica de fluxo e influxo com a

Administração. No entanto, o clamor da periferia não obriga ou vincula o agente público.

Condorcet  elabora um projeto de Constituição no qual  o cidadão tem um espaço

específico para exercer seu dever de cidadão:  participar da vida pública de sua cidade ou

nação  utilizando-se  de  mecanismos  deliberativos  e  procedimentalistas.  Mas,  contrário  de

Habermas,  acredita  que a pauta pública pode ser objeto determinante  e vinculante  para o

administrador público.

Muito embora Condorcet tenha idealizado um mecanismo mais direto e incisivo de

participação deliberativa, através das Assembleias Primárias, a proposta da Teoria da Eclusa,

de Habermas, reconhece que o sistema político coexiste com o econômico e que a linguagem

estratégica  é  também  uma  forma  de  comunicação  e  permite  a  manutenção  da  estrutura

Institucional em conformação com as diretrizes republicanas de autonomia dos poderes. 

Com a Teoria da Eclusa as Instituições Democráticas são mantidas em sua posição

original, entretanto, admite que o consenso extraído do mundo da vida, por intermédio de

procedimentos, possa direcionar o agir do Executivo em uma determinada direção.

A  manifestação  de  vontade  do  corpo  social  não  se  apossa  da  tarefa  de  dirigir

diretamente o Poder Administrativo,  e por isso à referência  a eclusa e ao seu sistema de

comportas, na qual a pauta pública é levada ao Executivo e, ao entregar as reivindicações ou

propostas, esse mesmo corpo se dissolve e retorna ao seu campo primário de deliberação,

siando dos quadros da esfera política.
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Assim, a dinâmica da sociedade civil  estará sempre em constante renovação e as

Instituições  preservadas  em  sua  autonomia.  No  Entanto,  sob  esse  prisma,  cabe  duas

considerações: primeiro, para a implementação de uma democracia deliberativa necessário a

institucionalização  dos  procedimentos  para  que  o  Poder  Administrativo  possa  receber  e

perceber os acontecimentos sociais de modo que a sociedade e Administração Público estejam

coesas e firmes em propósitos comunitários de administração proba, eficiente e direcionada

para fins comuns; segundo, e como mecanismos de controle e fiscalização, o administrador

deve fundamentar suas decisões considerando o consenso público deliberativo.

Cabe salientar  que o Decreto de Participação Social  estabelece,  muito embora as

várias críticas das quais foi alvo, estabelece em seu texto procedimento institucionalizado de

participação popular na determinação de atividades  públicas.  Outro ponto,  é  que o citado

decreto ainda estabelece algum grau de vinculação da Instituição com o que ficou acordado

nas assembleias, audiências públicas, consultas e os outros instrumentos apontados no decreto

como facilitadores da participação deliberativa, devendo o gestor ter que mencionar o que

ficar acordada nas discussões e ponderar acerca das razões que embasaram a decisão final.

O estudo da Democracia, dificilmente apontará para um único caminho e o percurso

trilhado nesse trabalho foi elaborado no sentido de demostrar que a legitimidade democrática

das escolhas públicas nasce da soberania desse mesmo povo, mas que tem voz e precisa ser

ouvido  para  concretizar  a  sua  própria  cidadania  perdida.  Nesse  aspecto  nos  filiamos  a

pergunta não “quem é o povo? ”, mas sim “onde está o povo? ” no contexto democrático.

A democracia representativa, tal qual vivemos inteiramente nos dias atuais, o povo

pode até ser visto, no exercício eleitoral de escolha direta dos seus principais líderes para que

estes exerçam em seu nome a soberania popular, mas não é ouvido. O povo, por esse mote,

está diluído na esfera pública sem uma atuação mais contumaz de democracia, sem participar

do procedimentalismo deliberativo  o qual  concede a  participação  ampla  na discussão das

questões públicas.

Mas,  o  processo  deliberativo  não  depende  exclusivamente  do  procedimentalismo

institucionalizado  para  garantir  a  participação  do  cidadão  na  vida  pública.  Ao  longo  da

pesquisa  sobre  democracia  versos  legitimidade  e  participação  foi  constatado  que  alguns

autores, ao longo da história,  não dissociavam a democracia da educação, ou melhor,  não

concebiam um projeto político de liberdades e democracia do projeto educacional. E, embora,

o assunto sobre educação não fizesse parte do tema central do presente trabalho, não pode
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deixar de ser mencionado, pois, vem a ser uma decorrência lógica dos países que pretendem

viver em Democracia, em República e em Liberdade.

Autores  como  Rousseau,  Jefferson  e  Condorcet  apontam  para  um  ideal  de

democracia e participação que necessita fundamentalmente de um projeto educacional público

que confira entendimento e capacidade de consciência, a fim de politizar o homem para o

dever  político  participativo  e  deliberativo,  uma  vez  que,  para  a  proposta  discursiva  é

imprescindível o conhecimento do assunto posto e o envolvimento com as questões que dizem

respeito à vontade geral.

O projeto de educação, em verdade, caminha paralelo ao pensamento democrático

deliberativo,  uma vez  que para  que haja  a  participação ampla,  dialética,  essencial  que se

observe as regras da ética do discurso instituídas por Habermas. Uma delas, por certo, é o

conhecimento  das  proposições  e,  consequentemente  para  desempenhar  o  papel  cidadão  o

homem precisa dos conhecimentos prévios que lhe ofereçam condições para expressar seus

interesses e saber compreender a força que o melhor argumento representa.

É, nesse sentido, que se faz imperioso reunir as teorias sobre deliberação e “eclusa”

apresentadas  por  Habermas  e  a  construção  teórica  de  Condorcet  sobre  a  participação

deliberativa  no  modelo  das  Assembleias  Primárias.  Essa  construção,  aliada  ao  projeto

educacional, permite definir uma participação cidadã mais eficaz.

Para os moldes brasileiros é possível refletir como a deliberação poderia ocorrer, se a

implementação de espaços públicos destinadas a essa finalidade integrariam o homem como

cidadão  politizado.  Entretanto,  tal  raciocínio  leva  ao  uma  decorrência  lógica  da

implementação  de ambientes  discursivos:  a  desnecessidade  da Câmara  de  Vereadores  em

nível local. Tendo em vista a existência de espaços apropriados para solução de temáticas

locais e o envolvimento da comunidade haveria acarretaria a falta de funcionalidade dessa

Casa. 

Considerando ainda a extensão territorial  do Brasil  e o tamanho de determinados

Municípios seria razoável ainda especificar como desnecessárias Câmaras pela quantidade de

habitantes,  posto  que  a  divisão  do  solo  favorece  para  um  melhor  planejamento  e

administração e, em localidades já diminutas a aplicação deliberativa seria algo natural do

processo de democratização administrativa.

Por  outro  mote,  através  da  pesquisa  realizada  foi  possível  depreender  que  a

deliberação  no  âmbito  democrático  da  Administração  pública  encontra  ainda  uma  outra
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barreira,  além  da  educacional,  que  é  a  barreira  da  moral.  A  ausência  da  moral  pública,

individual  e coletiva,  dilui  o discurso pois imprime à dialeticidade a primazia da vontade

privada, deixando valores que dizem respeito ao coletivo afastada da ética discursiva e dos

objetivos  que  regem a  Administração  Pública.  Contudo,  apesar  da  percepção  pontual  da

influência da moral nas práticas discursivas, tal ponto merece um debate mais aprofundado,

para determinar como o procedimentalismo poderá vencer a estratégia política.

A deliberação é plenamente viável para a construção de um projeto emancipador de

democracia  e gestão pública de alta  qualidade,  capaz de ser fonte de fiscalização para os

excessos dos gestores públicas e inspiração para a condução de escolhas melhores, capazes de

fortalecer  o  crescimento  de  uma  nação.  Contudo,  o  Brasil  ainda  se  encontra  imaturo

democraticamente, uma vez que a deliberação é encarada como perda de poder e privilégios,

os  governantes  valorizam mais  o título  do cargo do que  respeitam a função que  devem,

constitucionalmente, desempenharem em nome do povo, e este, ainda usa o voto como moeda

de  troca  em  beneficio  exclusivo  ou  é  tão  imerso  na  ignorância  que  continua  elegendo

corruptos arrogantes, cujas armas de controle e manipulação são o dinheiro e o cinismo.

Há de se vencer a imoralidade e a pobreza da educação para começar a trilhar o

caminho democrático do diálogo para o favorecimento do argumento mais inteligente para o

desenvolvimento humano e social do país.
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